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Forord

Mange fusioner er blevet gennemført og ude- og samarbejdsfunktioner etableret på flere af
hospitalerne i Region Hovedstaden. Mange nye kolleger er kommet til og nye faglige kulturer inspirerer og styrker samarbejdet.

Det er en god og lang tradition indenfor sygeplejen på Rigshospitalet hvert
år at udgive bogen ”Udviklings- og forskningsaktiviteter”, der
indeholder artikler, som beskriver udviklings- og forskningsprojekter,
der er afsluttet i året op til udgivelsen.
Med de 38 artikler i denne bog har sygeplejersker på Rigshospitalet siden vi afholdt det
første sygeplejesymposium i 1992 leveret ialt 596 artikler om forsknings- og udviklingsaktiviteter på Rigshospitalet.
Det er et imponerende niveau og vi skal tænke på, at hver enkel af disse artikler har bidraget til, at vi har fået en større og mere sikker viden om den sygeplejefaglige indsats på
Rigshospitalet.
Med udgivelsen af bogen, vil vi gerne kunne bidrage til at formidle de reslutater og erfaringer, vi har fået igennem det efterhånden omfattende udviklings-og forskningsarbejde der
finder sted indenfor sygeplejen på Rigshospitalet.

Det er et privilegium at få mulighed for at præge et nyt hospitalsbyggeri og renoveringen af
de bestående bygninger. Det kræver visioner og omtanke og det skylder vi vores efterkommere.
Mange fagpersoner er involveret i arbejds- og emnegrupper med henblik på at definere de
fremtidige krav til hospitalsindretning, og det er helt entydigt, at der er et stærkt fokus på
patientens samlede behandlings-og plejeforløb og med hvilken faglighed og med hvilke
værdier, vi praktiserer det.
Patienten er blevet ”det hele menneske”, som udover vores faglige ekspertise samtidig
har brug for æstetiske omgivelser, lys, luft, natur, kunst og andre muligheder for fysiske og
kreative udfoldelser.
Vi vil gerne sige tak til de mange sygeplejersker, der på fornem vis har formidlet deres viden
og erfaring i faglige tidsskrifter og ved at holde indlæg på såvel nationale som internationale
konferencer.

Rigshospitalets mission er at være Danmarks førende hospital for patienter med behov for
højtspecialiseret behandling og for, at vi kan leve op til dette, må patienterne modtage en
individuel pleje og behandling af høj kvalitet givet med respekt og professionalisme.
Det er helt nødvendigt, at udviklings- og forskningsbaseret viden indgår i de kliniske beslutninger og sygeplejehandlinger og, at sygeplejersker på Rigshospitalet til stadighed prioriterer at udforske patienters oplevels af at være syg, konsekvensen i forhold til dagliglivets
aktiviteter og hvorledes sundhed for den svært syge kan styrkes.

Det er styrkende for sygeplejefaget og for Rigshospitalet, at indsatsen inden for udviklingsog forskningsaktiviteternes forskellige aspekter fortsat er stor. Og dette kan vi konstatere
sker i en tid hvor konkrete daglige resursespørgsmål i høj grad kræver opmærksomhed fra
alle.
En af årsagerne hertil er givet, at udviklingsarbejdet i dag er blevet en integreret del af
opgaverne og derfor forstås som en forudsætning for, at vi kan yde den sygepleje som
patienterne og samfundet forventer.

Vores stærke fokus på udvikling af sygeplejen har medført, at vi kan rekruttere sygeplejersker med både master- og kandidatgrader, hvilket giver os meget gode muligheder for at
fastholde vores udvikling af kliniske karriereveje i form af kliniske sygeplejespecialiststillinger.
Vi skal også i fremtiden arbejde målrettet på at stimulere og støtte den forskningsindsats
som er helt nødvendig for at kunne yde sygepleje af høj kvalitet.

Vi håber at denne bog som udgives på dagen for Rigshospitalets årlige sygeplejesymposium den 7. juni 2010 kan være til inspiration for mange sygeplejersker og øvrige faggrupper.

Centerchefsygeplejerskerne og
sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen
Rigshospitalet

Resultaterne af sygeplejens indsats i det samlede pleje- og behandlingsforløb kan ses i de
mange kliniske vejledninger, der er blevet udarbejdet og implementeret gennem årene. Indsatsen dokumenteres dagligt i sygeplejejournalen, i overflytnings- og udskrivningsnotater
og en stor udfordring bliver at arbejde med digitalisering af den sygeplejefaglige dokumentation.
I de senere år fremgår effekten af god klinisk sygepleje også i relation til den fokuserede
indsats for øget patientsikkerhed, hvor sygeplejersker er blevet trænet i også at se betydningen af dokumentationen i tværfaglige og organisatoriske sammenhænge.
Realiseringen af Region Hovedstadens hospitalsplan har været og er fortsat en stor og
spændende opgave for Rigshospitalet.
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Samarbejde med patienter
indlagt akut med blodprop i
hjertet
- fra forskningsresultater til
direkte sygeplejehandlinger

Metode
I udviklingsprojektet er der gennemført:

•
•
•
•

Af Marianne Nybro Grum, Klinisk sygeplejespecialist & Charlotte Fiil Sestoft,
afdelingssygeplejerske, afsnit 2144, Hjertecentret. E-mail: marianne.grum@rh.regionh.dk

•

Baggrund

•
•

Flere patienter og patientforeninger ønsker nye måder at samarbejde med de sundhedsprofessionelle på (1;2). Der efterspørges et samarbejde, hvor patienterne har større indflydelse i pleje- og behandlingsforløbet og i højere grad deltager aktivt ud fra den enkeltes
ressourcer, behov og ønsker. Historisk set har sundhedsprofessionelle arbejdet ud fra en
viden om diagnoser og fysiske symptomer på et objektivt videnskabeligt grundlag og dermed ikke haft tradition for at inddrage patienternes oplevelser og erfaringer med sygdom
og betydningen for den enkelte (3). Den australske forsker Sara Henderson finder, at flere
sygeplejersker giver udtryk for ”We are in control, we know best”, og at sygeplejerskerne
ikke inviterer til samarbejde, har fokus på den fysiske pleje og giver standardinformation
(4). Sundhedsvæsnet står derfor overfor en udfordring, der understøttes i den internationale
litteratur med et øget fokus på patientdeltagelse i pleje og behandling både sundhedspolitisk og fagprofessionelt (5,6). I Hjertecentrets visioner og strategier understreges det, at
det sygeplejefaglige perspektiv retter sig mod mennesket og det at være syg (7). Fokus
er rettet mod den enkelte patients perspektiv, dvs. mod patientens baggrund, meninger,
synspunkter, oplevelser, behov og ønsker i relation til den aktuelle sygdom og situation. For
at imødekomme nogle af disse krav og ønsker i klinisk sygeplejepraksis gennemføres der
et udviklingsprojekt i akut Kardiologisk modtageafsnit, Hjertecentret. Afsnittet modtager
bl.a. patienter, der indlægges til akut behandling for blodprop i hjertet (patienter med STEMI
- ST-elevations myocardieinfarkt, der får foretaget primær PCI-behandling). Resultater fra
Hjertecentrets årlige tværsnitsundersøgelse (8) viser, at flere patienter ikke får tilstrækkelig
hjælp til de patientoplevede behov i relation til det at være syg og til reaktioner på sygdom
under indlæggelsen i den akutte fase. Formålet er derfor at udvikle og understøtte en klinisk
sygeplejepraksis, hvor sygeplejerskerne reelt tager udgangspunkt i den enkelte patients
perspektiv i forhold til sundhedsrelaterede behov som forudsætning for at kunne tilrettelægge en individuel sygepleje.

•

Litteraturbaseret oversigt over sygeplejerske-patient-samarbejde (generel viden) (5).
Litteratursøgninger som baggrund for definering af specifikke områder, der har betydning for patientgruppen (figur 1).
Pilottest af ”dialog-ark” med 15 patienter, et ark der åbner for et samarbejde baseret på
den enkelte patients behov (9).
Temamøde med direkte patientfeedback, hvor tidligere indlagte patienter fortæller om
deres oplevelser, behov og erfaringer under den akutte indlæggelse (10).
Hjertecentrets årlige tværsnitsundersøgelse (observationsstudiet), hvor patienter interviewes på udvalgte områder (8).
Systematisk litteratursøgning mhp at afdække patienternes behov og oplevelser i forbindelse med sygdom, indlæggelse og behandling.
Kommunikationstræning med fokus på spejling, aktiv lytning og værdiafklaring (11,9).
Interkollegiale faglige refleksioner og drøftelser, observationer, supervision og feedback.

Resultater
Den litteraturbaserede oversigt over sygeplejerske-patient-samarbejde fra internationale
forskningsundersøgelser var udgangspunktet for udviklingsaktiviteterne (5). Det viste sig,
at denne oversigt var abstrakt og generel i forhold til de patienter, vi modtager i afsnittet.
Derfor blev sygeplejerskerne aktivt involveret i at være med til at skabe sammenhæng mellem forskningsbaseret viden og afsnittets patientgruppe. Et mindmap blev udviklet, hvor
specifikke områder, der har betydning for patientgruppen, blev defineret:
Figur 1
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Skridtet videre var at få nærmere indsigt i, hvordan patienterne oplever, erfarer og fortolker
deres sygdom og situation. Her var patienterne selv med til at vise vejen dels ved pilottest
af ”dialog-arket” dels på et temamøde med direkte patientfeedback, hvor tidligere indlagte
patienter fortalte om deres oplevelser, behov og erfaringer i forbindelse med den akutte
indlæggelse (for uddybende resultater se ref. 9 og 10). Vi har systematiseret den viden,
vi har fået, og arbejder nu på at sætte det i forhold til eksisterende teorier og forskning.
Patienterne gav os bl.a. indsigt i det kaos, de oplever i den akutte fase, eksistentielle overvejelser, håndtering af situationen, pårørendes rolle og behovet for viden og støtte. Flere
studier bekræfter og uddyber patienternes udsagn (12,13). Oplevelser af tab og usikkerhed
er gennemgående i disse undersøgelser samt beskrivelse af følelsesmæssige forandringer,
der kan føre til tristhed eller depression. At lære at leve med den ændrede livssituation afhænger af den enkeltes opfattelse af sygdommen og den betydning, patienten tillægger sin
sygdom, og at dette må afdækkes af sygeplejersken. Kønsspecifikke forskelle angives samt
behovet for at få svar på spørgsmålet ”hvorfor fik jeg en blodprop”, og hvad der kan gøres
for at undgå en ny blodprop. Desuden var der behov for at få viden om den medicinske
behandling. Friedberg (14) når i sin undersøgelse frem til, sygeplejerskens rolle i den akutte
fase først og fremmest er at være ”container (being a good listener and an active receiver)”,
”mediator” og ”counsellor”. Dvs. at turde være til stede, at lytte til og rumme patienternes
aktuelle tilstand, men også at trække på den faglige viden i forhold til at udforske den enkelte patients behov samt støtte og vejlede i forhold til dette.

Anvendt litteratur

Konsekvenser for praksis

10.

Udgangspunktet for udviklingsprojektet er at udvikle og understøtte en klinisk sygeplejepraksis, hvor sygeplejerskerne reelt tager udgangspunkt i den enkelte patients perspektiv i
forhold til sundhedsrelaterede behov. Flere patienter har givet os tilbagemeldinger, hvor de
tilkendegiver f.eks. at:
• have fået den faglige viden, støtte og hjælp i forhold til den situation, patienten befandt
sig i.
• patienten var træt, men afklaret med situationen, fortrøstningsfuld med fremtiden og
havde stort mod på et friskere liv med motion og ingen røg.
• det havde løsnet op for det, patienten gik og tænkte på ”der er så meget inde i hovedet”, og at samtalen med sygeplejersken havde givet mere ro og svar på nogle konkrete
ting.
Vi er på vej, men mangler fortsat at styrke vores viden og handlemåder yderligere i forhold
til patienternes behov. Ny teori og nye erfaringer kan føre til korrektion og integration af ny
viden (15). Det kræver, at sygeplejerskerne i afsnittet tør at gå med i processerne og aktivt
involvere sig i videnssøgning, de faglige refleksioner og drøftelser samt lade sig udfordre i
forbindelse med supervision og feedback1.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

11.
12.
13.

14.
15.

Danske Patienter. Inddragelse af patienterne – hvorfor og hvordan? 2008. (Besøgt 3.
januar 2008) www.danskepatienter.dk
Amtsrådsforeningen et al. Patientens møde med sundhedsvæsnet, de mellemmenneskelige relationer - anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet
2003. (Besøgt 31. oktober 2008) www.patient-relationer.dk
Wackerhausen S. Humanisme, professionsidentitet og uddannelse i sundhedsområdet.
København: Hans Reitzels Forlag; 2002.
Henderson S. Power imbalance between nurses and patients: a potential inhibitor of
partnership in care. Journal of Clinical Nursing 2003; 12: 501-508.
Grum M. Sygeplejerske-patient samarbejde – en litteraturbaseret oversigt. Klinisk Sygepleje 2008; 22 (3): 14-25.
Færch J. Patientdeltagelse i sygeplejefaglig kontekst. En litteraturbaseret afdækning af
hvordan patientdeltagelse kan forstås og udmøntes i en sygeplejefaglig kontekst samt
hvilke implikationer patientdeltagelse kan have for klinisk sygeplejepraksis? Aarhus: Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet 2008; 166.
Hjertecentret. Visioner og strategier for sygeplejen i Hjertecentret. Hjertecentret; 2010.
Pedersen PU et Tewes M. Evaluering af sygeplejen inddrager patienterne. Sygeplejersken 2002; 46.
Grum M. Guidet Egen-Beslutning: Pilottest af dialog-ark hos patienter med blodprop i
hjertet. Klinisk Sygepleje 2010; 23 (2): in press.
Grum M et al. Direkte patientfeedback som metode. Sygeplejersken 2009; 109 (21):
54-59.
Zoffmann V. Kommunikationsformer. Internt arbejdskompendium. Ikke publiceret materiale; 2008.
Jensen BO, Petersson K. The illness experiences of patients after a first time myocardial infarction. Patient Education and Counseling 2003; 51 (2): 123-131.
Andersen IC. Patienters oplevelser af deres recovery efter et myokardieinfarkt: En kvalitativ metasyntese. Aarhus: Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet 2008.
Friedberg B. The role of the nurse in cardiac rehabilitation programmes. European
Journal of Cardiovascular Nursing 2002; 1: 15-18.
Pedersen K. Den organiserede refleksion – med udgangspunkt i Jack Mezirows voksenpædagogiske teori. I: Jensen CN, eds. Voksnes læringsrum. Billesø og Baltzer Danmark; 2005.

Fremtidsperspektiver
Viden og erfaringsopsamling skal danne grundlaget for en målrettet sygeplejefaglig intervention.
1. Supervision er en kontraktmæssig, tidsbestemt, støttende, igangsættende og fagligt kontrollerende proces, hvor en
mere erfaren hjælper en mindre erfaren fagfælle med at integrere faglige kundskaber og holdninger således, at fagfællen bliver bedre i stand til at agere i forhold til sit fags teorier og metoder (Keiser og Lund; 1991)
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Direkte patientfeedback
Af Marianne Nybro Grum, klinisk sygeplejespecialist &
Charlotte Fiil sestoft, afdelingssygeplejerske, afsnit 2144,
Hjertecentret. e-mail: marianne.grum@rh.regionh.dk

Baggrund
Sundhedsvæsnet står overfor den udfordring, at flere patienter og patientforeninger ønsker
nye måder at samarbejde på (1; 2). Foreningen Danske Patienter opfordrer til, at sundhedsvæsenet samarbejder med patienterne som ligeværdige aktører på alle niveauer af sundhedsvæsenet – i såvel det enkelte behandlingsforløb som i den overordnede planlægning
og evaluering af sektorens ydelser (2). Undersøgelser har vist, at hospitalsindlagte patienter,
der selv bidrager i de forskellige beslutninger, oplever større tilfredshed med plejen, større
følelse af kontrol, mindre sårbarhed og hurtigere rekonvalescens (3). Der ses endvidere et
øget fokus på patientdeltagelse både sundhedspolitisk og fagprofessionelt nationalt og
internationalt (4; 5).
I tråd med dette har Region Hovedstaden udarbejdet en Bruger-, patient- og pårørendepolitik, hvor én af de 4 værdier er: ”Vi spørger dig, fordi vi har brug for din viden” (6). Dette uddybes med, at ”Region Hovedstaden ønsker at lære af brugernes oplevelser, erfaringer og
forslag” og ”vil derfor i dialog med brugere, patienter og pårørende om oplevelser, erfaringer
og gensidige forventninger til samarbejdet”.
I Hjertecentrets visioner understreges ligeledes ønsket om et samarbejde med patienter
og pårørende i det omfang, den enkelte patient ønsker det (7). Med afsæt i Hjertecentrets
visioner og øvrige krav og ønsker til sundhedsvæsnet har vi i Kardiologisk modtageafsnit
2144 afholdt et temamøde med tidligere indlagte patienter, hvor ”direkte patientfeedback”
er brugt som metode til kvalitetsudvikling. De inviterede patienter havde alle været indlagt
akut med blodprop i hjertet. Formålet var at få indsigt i patienternes oplevelser, erfaringer
og synspunkter i forbindelse med deres akutte indlæggelse i afsnittet.

Metode
Et temamøde med direkte patientfeedback er en metode, hvor sundhedsprofessionelle får
mulighed for at reflektere over og udvikle egen praksis ved at lytte til patienternes oplevelser, erfaringer og synspunkter. Metoden er inspireret af såkaldte dialogmøder (8) og videreudviklet i samarbejde med Enhed for Brugerundersøgelser (9). Tidligere indlagte patienter
blev inviteret til et møde uden for hospitalet, hvor 3 patienter og en pårørende valgte at
deltage. Mødet blev ledet af en neutral part (mediator), og hele personalegruppen var til
stede. Undervejs var patienter og personalegruppe ikke direkte i dialog med hinanden, men
al kommunikation foregik gennem mediator som bindeled mellem parterne (uddybende
beskrivelse findes i ref. 9). Patienterne fortalte om deres oplevelser, behov, synspunkter
og erfaringer i forbindelse med deres indlæggelse, og personalegruppen fik efterfølgende
mulighed for at stille uddybende spørgsmål gennem mediatoren.
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3 tidligere indlagte
patienter og en
pårørende

Mediator

Afsnittets personalegruppe

Patienterne blev endvidere informeret om brugen af diktafon, og hvad interviewoptagelsen
skulle bruges til i det videre forløb. Patienterne fik også at vide, at de altid kunne undlade at
besvare spørgsmål, de ikke ønskede at svare på. En lille arbejdsgruppe skrev patienternes
udsagn ned på ”Post-it”-sedler undervejs. Disse sedler blev senere tematiseret og sat op
på flip-overs, et tema på hver flip-over. Patienterne blev efterfølgende bedt om at prioritere,
hvilke udsagn der var de væsentligste. Efter temamødet blev patienternes udsagn renskrevet. Ved usikkerhed om, hvad patienterne reelt sagde, har båndet fra hele interviewet
været til rådighed. Det samlede materiale har efterfølgende været genstand for den videre
kvalitetsudvikling i afsnittet.

Resultater
Det mest overraskende for personalegruppen var, at kritikken af de fysiske rammer fyldte
så meget samt de pårørendes behov i forbindelse med den akutte indlæggelse. Det var
imidlertid ikke kritikken af de fysiske rammer, der var patienternes højeste prioriteringer. Det
var derimod ønsket om at få peget ud og visuelt indtegnet, hvor blodproppen havde siddet
og at få udleveret relevante pjecer. ”At blive klædt på til at leve med sin sygdom er vigtigt
under indlæggelsen”, sagde én af patienterne. ”Vigtigst under indlæggelsen er kommunikation og viden” og at inddrage de pårørende. ”En værdikæde: større indsigt - større forståelse - større accept”, som det blev formuleret. Flere gav også udtryk for vigtigheden af at
blive oplyst om, at mange patienter oplever en psykisk reaktion efterfølgende.
Tankevækkende for personalet var udsagnene:
l
Jo mere aktiv, du selv er, jo mere hjælp/information får du - du skal selv være
		
opsøgende
l
Jeg så ikke sygeplejerskerne ret meget. De kom, når de havde brug for mig og
l
Man sidder meget ene på stuen.
Flere i personalegruppen sad tilbage med opfattelsen af at have været til rådighed for patienterne og have tilbudt støtte og viden, men patienternes oplevelse var en anden. Modsat
var der også udsagn som:
l
Der var altid én
l
Rart at sygeplejerske X og andre sygeplejersker kom mange gange, behøvede 		
		
dårligt nok at spørge.
Patienterne slog fast, at kommunikation og opmærksomhed fra personalet er vigtigt og
angav konkrete måder som f.eks.: Hvis hr. Y pludselig hænger lidt med hovedet…. så skal
sygeplejersken fange den.
I den akutte fase var de højst prioriterede udsagn:
l
Jeg havde ondt i skulderen og tog til lægevagten. Resten husker jeg ikke, man er i
		
personligt kaos.
l
Der stod en hel velkomstkomite – alle vidste, hvad de skulle, det giver tryghed og
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I det hektiske er der ting, jeg ikke kan huske. Man ser manden med leen”,
men også
At ligge stille 2 timer bagefter (PCI) er næsten det værste.

Den pårørende havde et ønske om at få en kort samtale med en sygeplejerske, når man
som pårørende kommer ind på stuen i forbindelse med den akutte behandling. Nogle af
den pårørendes øvrige udsagn var:
l
Aner ikke hvad man skal gøre som pårørende, når man kommer hjem – hvordan 		
		
skal man takle det?
l
Hvad skal der ske? Hvad hvis det sker igen? Trækker han nu vejret, når han sover?
Et andet højt prioriteret ønske fra alle deltagerne var en planlagt samtale med en sygeplejerske og en læge før udskrivelse, hvor pårørende også havde mulighed for at være med.
Disse samtaler er på nuværende tidspunkt ikke formaliseret til én opsamlende samtale, men
foregår løbende under hele indlæggelsesforløbet.

Konsekvenser for praksis
Vi har udfordret vores sædvanlige praksis og arbejdet på at imødekomme nogle af de krav,
der stilles til os som sundhedsprofessionelle. Temamødet har givet anledning til flere udviklingsaktiviteter som f.eks. udvikling af en mere formaliseret udskrivningssamtale. Konkret er
der udarbejdet en master, der kan anvendes af sygeplejersken, hvis patienten ønsker mere
viden om blodproppens placering. De deltagende patienters personlige beretninger har givet oplysninger om reaktioner på det akutte forløb i form af kaos, eksistentielle overvejelser,
håndtering af situationen, pårørendes rolle og behovet for viden og støtte. Denne indsigt
har vi efterfølgende brugt som afsæt til at indhente uddybende viden af mere generel karakter om patientgruppen fra eksisterende teorier og forskning på området. Øget viden om
patienternes oplevelse af at være syg, deres erfaringer og fortolkninger sygdomsoplevelse
har betydning for professionel tilrettelæggelse af en individuel pleje. Dette er en fortløbende
proces, hvor vi til stadighed arbejder med at finde viden, som kan kvalificere sygeplejen.
Patienterne fra temamødet har været med til at guide os og åbnet for perspektiver og
vinkler, vi har kunnet gå videre med i forhold til den forskningsbaserede litteratur. Det har
haft betydning, at hele personalegruppen har været aktivt involveret i en forudgående
brainstorm, i afvikling af selve temamødet og den efterfølgende kvalitetsudvikling. Det har
givet et fælles afsæt at trække på i søgningen af litteratur. Derved mindskes springet fra det
meget abstrakte til det konkrete praksisnære og basis for, at handlinger i højere grad bliver i
overensstemmelse med nyeste evidens på områder, der har betydning for patienter indlagt
akut med blodprop i hjertet.

Fremtidsperspektiver
Metoden kan anbefales på tværs af diagnoser og patientforløb med en hyppighed, der
afhænger af behovet for uddybende viden om patienternes oplevelser, behov og erfaringer
med at gennemgå et forløb eller leve med sygdom og symptomer.
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Dialogisk sundhedsfremme en hermeneutisk analyse af
sygeplejestuderendes læring ved
patientsamtalen

Afgrænsning

Af Camilla Bernild, sygeplejerske, cand.mag, Klinik B 3141, Hjertecentret

Metode

Baggrund
I ”Sund hele livet” kan man læse, at en stigende andel mennesker lever med kroniske sygdomme, hvoraf mange er relateret til livsstil (1). Derfor fokuseres der fra politisk side særligt
på forebyggelse og sundhedsfremme. I programmet skrives endvidere, at sundhedsvæsnet
har en særlig rolle i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde – herunder sundhedssektorens største profession: sygeplejeprofessionen.
I nærværende projekt er fokus på sundhedsfremme og dennes plads i sygeplejerskeuddannelsen, hvorfor projektets teoretiske fokus er sundhedsfremme, der på baggrund af
Gadamers (2) og Svenaeus (3,4,5) koncept herom, kan bestemmes således:
Sundhedsfremme er en dialogisk patientsamtale, hvis formål er at hjælpe patienten til
selv at genetablere balance og helhed i sin livsførelse. Dette sker først og fremmest ved
at hjælpe patienten til at sætte ord på såvel sygdommens konsekvenser for livet, som
egne ressourcer til at håndtere dette. Samtalen har dermed en funktion i sig selv: nemlig
at fremme patientens blik for egne generelle ressourcer, samt facilitere patientens deltagelse i bestræbelserne på at genetablere ny balance i livet. Dialogisk sundhedsfremme
er humanistisk sygeplejepraksis
På baggrund af uddannelsens drejning hen imod standardisering og evidensbasering af
også den kliniske del af uddannelsen (6), samt det kliniske uddannelsessteds placering i en
lægefaglig institution (sekundærsektoren), er de humanistiske dimensioner af professionen
potentielt under pres. Og selvom uddannelsen eksplicit forpligter sig til, at uddanne de studerende til fx ” at forstå hvad det vil sige at være patient” og ”anlægge et patientperspektiv”
(7), i relation til sygdom og sundhed, samt indeholder humanistiske sundheds- og sygeplejeteorier, stilles i projektet spørgsmålstegn ved, hvordan uddannelsens kliniske del kan
facilitere læring vedrørende humanistisk sygeplejepraksis/sundhedsfremmende arbejde.
Formål
At opnå indsigt i hvilke mulighedsbetingelser den kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen
rammesætter i relation til at lære at arbejde sundhedsfremmende.
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Undersøgelsen fokuserer på den patientnære sundhedsfremme i sekundærsektoren og inddrager ikke et mere sociologisk perspektiv, hvor fx organisering af sundhedsfremme i overgangen fra sekundær til primærsektor kunne være relevant. Ligeledes forholder projektet
sig ikke til, hvorvidt der i primærsektoren foreligger bedre mulighedsbetingelser for læring af
det sundhedsfremmende arbejde. Dette begrundes med, at der også i sekundærsektoren
stilles krav om sundhedsfremme.

For at opnå den ønskede indsigt er der foretaget empirisk feltarbejde i form af deltagende
observation (8) med syv sygeplejestuderende og deres daglige vejleder på tre cardiologiske
sengeafsnit i Hjertecentret. Den deltagende observation fokuserede på de sygeplejestuderendes forberedelse, varetagelse og dokumentation af planlagte patientsamtaler (indlæggelses- og udskrivelsessamtaler), samt vejledningen i relation til forberedelsen og dokumentationen af dette (svarende til før- og eftervejledning (9)). Der er konsekvent suppleret med
kvalitative interviews (10) med de studerende.
Det empiriske materiale i form af feltnoter og transskriberede interviews er kategoriseret
og analyseret ud fra en fænomenologisk (8) og hermeneutisk (11,12) tilgang. Feltnoterne
er søgt valideret gennem respondentvalidering (8), og de analytiske resultater præsenteret
med gennemsigtighed i relation til selve bearbejdningsprocessen.
Analysen af materialet førte til følgende konklusioner
At de studerende generelt har en bred sundhedsforståelse, hvor patienternes fysiske, psykiske og sociale livsbetingelser medtænkes, hvorved der grundlæggende set er gode vilkår
og mulighed for, at de studerende kan lære at foretage en dialogisk og sundhedsfremmende patientsamtale.
At den institutionelle ramme rummer en klar tilskyndelse til at arbejde hen imod mere dialogbaserede patientsamtaler, idet Hjertecentret som ramme for den kliniske læring på det
akademiske og intentionelle niveau fokuserer på patientsamtalen som et dialogisk projekt.
Observationerne viser imidlertid, at de studerende ikke realiserer deres brede sundhedsforståelse i patientsamtalen, idet de kun sporadisk inddrager de psykosociale dimensioner.
Indlæggelsessamtalen bærer præg af dataindsamling og informationsformidling vedrørende
selve indlæggelsesforløbet, og udskrivelsessamtalerne er kendetegnet ved at være en generaliseret informationsformidling – der forekommer altså en diskrepans mellem sundhedsforståelse og samtalepraksis, der svare til en diskrepans mellem teori og praksis.
Indenfor praksisfællesskabets spørgekultur (13,14) ser det ud til, at VIPS (15) spiller en
betydelig rolle i forhold til denne diskrepans (når det kommer til indlæggelsessamtalerne).
VIPS strukturerer indlæggelsessamtalen og sætter det psykosociale ud på sidelinjen, som
et 9. og løsrevet søgeord, i stedet for at være en dimension, der gennem dialog kommer
frem i forbindelse med hvert af de andre søgeord.
Gennem prioritering sætter vejledningen dokumentation ind i centrum af sygeplejefaglighed. Det vil sige, at dokumentationen bliver overordnet selve samtalesituationen. Tilmed
understøtter vejledningen en tildækning af VIPS, idet ”den naturlige VIPS-strukturerede
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samtale” anses som tilstræbelsesværdig i praksisfællesskabet. Denne ”naturlige” og venlige samtale anses som humanistisk (sundhedsfremmende) og gør det muligvis sværere for
studerende at gennemskue, hvornår og hvordan egentlige humanistiske og sundhedsfremmende samtaler finder sted.
Endvidere viser analysen, at praksisfællesskabet har tendens til at udgrænse udskrivelsessamtalerne, formegentlig fordi den ikke bruges til noget internt og derfor ikke dokumenteres
så udførligt. De studerende lærer gennem praksisfællesskabets prioriteringer, at udskrivelsessamtalen ikke er så central.
Analysen peger i øvrigt på, at praksisfællesskabets indlejrede logikker overtages og forsvares af de studerende. Således har de studerende flere gode begrundelser for ikke at
inddrage de psykosociale dimensioner. De mener, at inddragelsen af dette kommer senere:
enten senere i døgnet, i patientforløbet eller i uddannelsesforløbet. Desuden mener de, at
patienterne er i krise, hvorfor man ikke kan tale med dem om så meget, og at det psykosociale område er svært, fordi man ikke kan handle på det, og fordi det er mere fortolkende.
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Udvikling og evaluering af
studieunit i Hjertecentret
Af Camilla Bernild, klinisk underviser, cand. Mag, klinik B,
e-mail: camilla.bernild@rh.regionh.dk, Bettina Poulsen, klinisk underviser,
MVO, Hjertecenteret, Hjertekirurgisk klinik Gentofte, e-mail: bepou@geh.
regionh.dk

Indledning
Dette projekt omhandler to studieunits etableret i henholdsvis 2008 og 2009.
Følgende indlæg tager afsæt i et udviklingsprojekt, der aktuelt er pågående, hvorfor præsentationen ikke indeholder analytiske resultater. Derimod præsenteres projektets formål
samt de metodologiske overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med at opnå målene.
Baggrund
Transformationen af sygeplejerskeuddannelsen til en professionsbacheloruddannelse i 2001
har sat nye krav til den kliniske undervisning og litteraturen viser, at der derfor eksperimenteres med nye organiseringsformer så som studiegrupper, studieenheder og studieunits
(1,2,3). I Hjertecentret ønsker vi at tilbyde de studerende klinisk undervisning, der lever op til
uddannelsens og samfundets krav om kvalitet, hvorfor udvikling af organisering af undervisning i studieunit på to afdelinger er det helt overordnede formål med nærværende projekt
(4).
I Hjertecenteret har der gennem de seneste år været flere afsnit, der har forsøgt sig med
studieunit som organiserende princip for læring. Disse har primært været etableret som
pragmatisk respons på driftsmæssige betingelser, såsom stort antal studerende og nyansatte personale. Systematisk beskrivelse, begrundelse og evaluering af studieunit som
organisering af læring har været fraværende.
I Hjertecentret visioner og strategier for prægraduat uddannelse (5) fremgår det dog, at klinisk undervisning skal baseres på dokumenteret viden, og at klinisk undervisning og vejledning skal planlægges og gennemføres udfra begrundede pædagogiske principper. Derfor
har dette projekt til hensigt at efterleve disse visioner og strategier ved netop at begrunde
de pædagogiske principper i relation til studieunit.

Formål
På baggrund af ovennævnte problemstillinger: manglende beskrivelse, begrundelse og evaluering af studieunit i Hjertecentret og den generelle tendens til nedlæggelser af studieunits
har nærværende projekt følgende to hovedformål:
➤➤ At kvalificerer den kliniske undervisning af sygeplejestuderende gennem udvikling og
vedligeholdelse af studieunit som organiserende princip for læring – herunder
l
at begrunde implementeringen af studieunit udfra pædagogiske parametre samt
		
empirisk forskning på området
l
at beskrive den konkrete struktur og organisering i studieunit - såvel de fysiske 		
		
rammer som den indholdsmæssige vejledning
l
at evaluere studieunit udfra de sygeplejestuderendes erfaringer med læring i stu-		
		
dieunit.
➤➤ At integrere studieunit i afsnittets øvrige sygeplejefaglige drift og udvikling - herunder
l
at afdække organisatoriske, ledelsesmæssige og kulturelle betingelser for vedlige
		
holdelse og udvikling af studieunit
l
at inddrage disse betingelser i den videre udvikling
l
at udvikle sygeplejerskers pædagogiske kompetencer ift. undervisningen/
		
vejledningen i studieunit.
Evalueringsstrategi – nogle metodologiske overvejelser
I relation til at begrunde etableringen af studieunit samt beskrive de to studieunits konkrete
struktur og organisering er der udarbejdet en projektbeskrivelse. På baggrund af empirisk
forskning er kernebegreberne: makkerpar, peer learning, konferencer, vejledning, refleksion,
udslusning og sammenhæng mellem teori og praksis (4).
Fokusgruppeinterview
I forhold til evaluering af de studerende læring i studieunit har vi valgt fokusgruppeinterview
som metode. Dette defineres som en forskningsmetode, hvor data produceres via gruppeinteraktion omkring et emne, som forskeren har bestemt (7). Det er altså en kombination
af gruppeinteraktion og forskerbestemt emnefokus, som er fokusgruppens kendetegn. Der
er gennemgående fulgt Halkiers metodiske forslag og overvejelser vedrørende: interviewdeltagere, afgrænsning, rekruttering, sammensætning, antal interview og deltagere, etik,
interviewguide, moderator, transskription og analysestrategi (7).

Tilmed (og måske også relateret til den fraværende beskrivelse, begrundelse og evaluering
af studieunit) er flere studieunits nedlagt igen, hvilket der også er tendens til generelt på
Rigshospitalet. Flere kilder peger på, at årsagerne til nedlæggelser af studieunits primært er,
at vejlederne i studieunit finder det belastende at være afskåret fra resten af afdelingen og
dermed den kollegiale interaktion og faglige udveksling. Ydermere finder sygeplejerskerne
det udfordrende at skulle vejlede de studerende mere kollektivt (1,6). Disse tendenser er
tilsyneladende ikke undersøgt systematisk, hvorfor nærværende projekt også har til hensigt
at undersøge denne problematik nærmere.

Grunden til, at vi vælger de studerende som informanter, er, at vi som kliniske undervisere
har en faglig erkendelsesinteresse i de studerendes perspektiv på læring i klinikken sat i relation til uddannelsens fastlagte læringsudbytter. Fokusgruppeinterviewene har i øvrigt den
styrke, at de studerende får mulighed for at sammenligne, udfordre og diskutere hinandens
forståelser og beretninger ift. såvel læring i studieunit som sygepleje (teoretisk og klinisk) og
uddannelse, hvorved kilden til vores empiriske data kommer fra selve interaktionen studerende imellem. Tilmed inspirerer de hinanden til at eksplicitere og modne deres tanker om
emnet. Denne sproglige og kollektive forhandling ligner dermed den, der til daglig foregår i
studieunit.
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Konkret set er der tale om i alt fire fokusgruppeinterview med fire til otte deltagere i hver
– både 4. modul og 6. semester studerende. De studerende fra de to matrikler sættes
sammen, hvorved der skabes rum for, at de studerende spørger ind til hinandens afsnit og
studieunit samt italesætter deres egen. Hermed kommer nuancer frem vedrørende forskelle
og ligheder på de to studieunit, og der foreligger mulighed for at frembringe analytiske
resultater, der både er følsomme for den enkelte studieunit, men også mere generelle træk
ved studerendes oplevelse af læring i studieunit.
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Vi er bevidste om, at det er en klar begrænsning, at der ikke suppleres med observationsstudier. Dette kunne have styrket eller svækket de analytiske resultater vedrørende de studerendes oplevelse af og perspektiv på studieunit, idet det ikke alene ville blive de studerendes italesatte og eventuelle efterrationaliserede holdninger, der udgør data. Afgrænsning
ift denne metode relaterer sig primært til ressourcer i form af tid.
Øvrige fremadrettede tiltag
I forhold til andet hovedformål er der aktuelt planlagt følgende udviklings- og evalueringsstrategier (som kun vedrører første delmål: at afdække organisatoriske, ledelsesmæssige
og kulturelle betingelser for vedligeholdelse og udvikling af studieunit):

•

•

•

fokusgruppeinterview med sygeplejersker med særligt ansvar for studerende og medlemmer af vejlederteamet fra de to matrikler. Dette gøres mhp. at afdække, hvordan de
oplever at være i studieunit samt identificere kompetenceudviklingsbehov i relation til
vejledning i studieunit.
fokusgruppeinterview med sygeplejersker fra de to matrikler, der ikke indgår i studieunit.
Dette gøres mhp. at afdække, hvordan de oplever tilstedeværelsen af en studieunit i
afsnittet i et ”udefra perspektiv” samt mulighed for indblik i de mere kulturelle og organisatoriske vilkår for vedligeholdelsens af studieunit
interview med afdelingsledelsen fra de to matrikler. Dettes gøres mhp. at afdække de
ledelsesmæssige og strukturelle vilkår for vedligeholdelsen af studieunit.

Vi ser frem til at kunne præsentere de analytiske resultater indenfor begge hovedformål.
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Hjertepatienters vurdering af
timingen af præoperativ
information
- et pilotprojekt
Af Dorte Bæk Olsen, klinisk sygeplejespecialist, MKS, Hjertekirurgisk Klinik, Gentofte,
& Dorthe Overgaard, forsker i klinisk sygepleje, Ph.D. Hjertecentret.
E-mail: dool@geh.regionh.dk

Indledning
Artiklen bygger på en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt udskrevne patienter, som
har fået foretaget hjertekirurgi på Hjertekirurgisk Klinik Gentofte, og som har modtaget
skriftlig og mundtlig information en uge før operation. Undersøgelsen bidrager med en viden om patienternes vurdering af timingen af præoperativ information ”1 uge før operation”.
Undersøgelsen er i tråd med anbefalingerne i ”Patientens møde med sundhedsvæsenet de mellemmenneskelige relationer - anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og
kontinuitet”, hvor det anføres, at inddragelse af patienten kan betragtes som et middel til at
evaluere patienttilfredshed, da patienten kan bidrage med vigtig viden til sikring og udvikling af afdelingens kvalitet (1).
Ventetid og hjerteoperation
Årligt foretages 800 coronarbypass (CABG) og hjerteklapoperationer på Hjertekirurgisk
Klinik Gentofte. Antallet af elektive operationer er 720, hvor patienten er registreret med en
gennemsnitlig ventetid på 7-10 dage (opgivet fra Hjertekirurgisk Klinik Gentofte).
Flere studier peger på, uanset hvor lang ventetiden er til operation, kan det for patient og
pårørende være forbundet med bekymring og usikkerhed (2,3,4) og kan have en negativ
indflydelse på flere områder af patientens liv, herunder arbejdsliv, sociale aktiviteter, familierelationer, samliv og den privatøkonomisk situation (5).
Ventetiden kan være forbundet med en traumatisk oplevelse for patienten, hvor specielt
angst og psykosocial lidelse er overvældende (4) og kan påvirke hverdagslivet indenfor en
række områder.
Præoperation information
Hvordan patienten håndterer disse oplevelser afhænger i høj grad af hjælp og støtte fra
familie og venner og af støtte og vejledning fra sundhedspersonale (2). Flere undersøgelser
peger på, at patienterne efterspørger god og passende information, som kan bidrage til at
skabe tryghed og håb samt støtte patienten i at kunne tolke egne oplevelser og vurdere
egen tilstand (2,6).
I Danmark er det præoperative forløb for den hjertekirurgiske patient forskellig fra afdeling til afdeling. Typisk gives den præoperative information om behandling og pleje dagen
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før operation og indeholder en struktureret information, hvor der indgår både skriftlig og
mundtlig information om det præ- og postoperative pleje- og behandlingsforløb.
På Hjertekirurgisk Klinik Gentofte indkaldes patienterne til præoperativ information en uge
før operation frem for dagen før, som var tidligere procedure. Efterfølgende er opstået en
undren i plejegruppen om, hvorvidt timingen af den præoperative information en uge før er
passende. Spørgsmålet er, om det er for lang tid før operationstidspunktet, at den præoperative information gives, og informationen derfor skaber utryghed hos patient og pårørende.
Litteraturfund
For at identificere eksisterende viden på området er følgende søgestrategi anvendt. Litteratursøgningens fund er læst, vurderet, refereret og sluttelig samlet i en sammenfattende
beskrivelse (7).
Der er søgt på emneordene: cardiac surgery, preoperative information, timing, patient education, anxiety, waiting, patient experience, nursing research, preoperative care, patient information. Der er søgt i følgende databaser: Artikelbasen, PubMed, SweMed+ og CINAHL.
Der er foretaget afgrænsning i forhold til aldersgruppe og sprog. Søgeperioden omfatter
publikationer fra de sidste 11 år.
Sammenfattende peger fund i litteraturen på, at der er udbredt enighed om, at ventetiden
op til hjertekirurgisk operation kan være forbundet med angst og usikkerhed, og at ventetiden med fordel kan udnyttes til at reducere angst og forbedre livskvalitet gennem en
struktureret og målrettet sundhedsfaglig indsats (2,8,9,10).
Endvidere viser litteraturen, at præoperativ information og vejledning har en positiv effekt i
forhold til rekonvalescens, øget patienttilfredshed og nedsættelse af postoperative komplikationer. Ved at sammenholde de kvalitative fund ses, at det er essentielt, at man i sygeplejen retter informationen mod patientens individuelle behov og udføre det tidsmæssigt tilpas,
så usikkerhed og angst reduceres.

tarer til flere af spørgsmålene. Undersøgelsen er gennemført som et pilotprojekt i juli-august
2009 blandt 70 udskrevne patienter efter hjertekirurgi på Hjertekirurgisk Klinik Gentofte.
Deltagerne fik tilsendt et struktureret spørgeskema med kategoriske svarmuligheder og
skriftlig information om undersøgelsen umiddelbart efter udskrivelsen. Undersøgelsen er
godkendt i henhold til Fælles sikkerhedsbestemmelser for Region Hovedstaden under J.nr.
2007-58-0015.
Alle besvarelser er analyseret i statistikprogram SPSS, v. 18 (14) i forhold til kategorierne
aldersgruppe, køn, boform og uddannelsesstatus. Der er anvendt deskriptiv statistik.
Resultater
I alt svarede 63 patienter – svarende til 90% - på det postomdelte spørgeskema.
De 63 patienter, der indgik i undersøgelsen, fordelte sig forskelligt med hensyn til følgende
baggrundsvariable: køn, alder, boform og uddannelsesstatus.
Størstedelen af deltagerne i undersøgelsen var mænd (73%), mens kvinderne således
udgjorde 27%.
Aldersfordelingen: 71,3% af deltagerne var i alderen 60-89 år. Gennemsnitsalderen var 64,7
år.
Patientens vurdering af timingen af præoperativ information en uge før
Patienterne vurderede overvejende timingen af informationen præoperativt som passende.
Når de blev spurgt, hvordan de vurderede at blive vejledt en uge før operationen, fremgår
det af figur 1, at 90,2% fandt det passende, mens kun 8,2% fandt, at det var for lang tid før
operation. Vi finder, at dette resultat er undersøgelsens vigtigste.
Figur 1. Vurdering af præoperativ samtale en uge før operationen

Timing af præoperativ information
En ideel timing for at tilbyde præoperativ vejledning og information fremgår ikke af litteraturen. Kvantitative fund antyder dog, at man i organiseringen af den præoperative information
og vejledning med fordel kan have fokus på angstniveau og dets indvirkning på modtagelse
af information. Angstniveauet er lavere 5-14 dage før operationstidspunktet, hvilket peger i
retning af, at det ville være et godt tidspunkt for undervisning (11).
Ovenstående vidner om, at det er essentielt, at den hjertekirurgiske patient præoperativt i
ventetiden tilbydes information og vejledning for at reducere angst og usikkerhed, men om
timingen en uge før medvirker til dette, er uvist. Morse fastslår, at behovet for information
begynder, når sygdommen debuterer, hvilket sker førend patienten møder sundhedspersonalet på selve indlæggelsestidspunktet for operationen (12). Det er væsentligt for sundhedsvæsnet at afklare, hvordan, hvornår og af hvem patienterne skal modtage information
og støtte præoperativt (13).
Metode
Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ undersøgelse, hvor dataindsamlingen er
foretaget ved brug af spørgeskema. Endvidere har der været mulighed for at give kommen-
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Patienterne blev bedt om at svare på, om det ambulante besøg en uge før operation havde
indflydelse på forberedelse til operation på en række udvalgte områder. Vi fandt, at patienterne ikke indgik særlige aftaler før operationen, bortset fra dem, de indgik med pårørende.
Hele 25% vurderede, at ventetiden ikke havde nogen indflydelse på forberedelser til operationen.
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Nedenfor ses uddrag af patienternes kommentarer til, om forberedelsen til operation kunne
være foregået anderledes.
•
•
•
•

Nej, det var meget fint
Man kan jo ikke forberede nogen på det, man ved først, hvad man er i, når det er
overstået
Mangler åben dialog, også om konsekvenser
En uge er for lang tid før, sætter fantasien i gang (3 personer).

Patientens vurdering af information og vejledning præoperativt
I undersøgelsen blev der spurgt til, om patienterne oplevede, at Hjertepjecen, som de
havde modtaget forud for den præoperative samtale, var brugbar, og om de havde søgt
yderligere information om sygdom og behandling.
			

Figur 2. Var Hjertepjecen brugbar?

Når patienterne blev spurgt, hvor de havde søgt information, svarede størstedelen, at de
havde søgt på internetbaserede kilder og i deres omgangskreds, hvilket fremgår af tabel 1.
Tabel 1. Informationskilde

				Responses
			

N

Percent		

Rigshospitalets Hjertecenter

17

16,2%

		

Hjerteforeningen

23

21,9%

		

Netdoktor

14

13,3%

		

Bog

11

10,5%

		

Venner

25

23,8%

		

Andet

15

14,3%

Informationskilder

Især anses Hjerteforeningens hjemmeside for 21,9% af patienterne at være vigtig informationskilde. Venner/omgangskreds skiller sig ligeledes ud med 23,8%.
Besvarelserne peger i retning af, at patienterne generelt er tilfredse med information og
vejledning i forbindelse med forberedelse til operation, hvilket er i tråd med resultaterne
fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patient-oplevelser 2009 for Hjertekirurgisk Klinik
Gentofte (15).
Diskussion
På figur 2 ses, at hovedparten af patienterne (96,83%) fandt, at pjecen var brugbar - et
meget positivt resultat. Vi ser en sammenhæng med besvarelserne på spørgsmålet: Med
hvilket formål læste du pjecen, hvor 92,1% svarede, at formålet var at være informeret om
forestående operation og 77,8% at det var for at være informeret om forestående indlæggelsesforløb. Patienterne uddybede spørgsmålet med følgende kommentarer:
•
•
•

For at berolige mig selv og min familie
For at få indsigt i hjertets funktion
For at læse om leve måde efter operation

Til trods for de positive svar på spørgsmålene om den skriftlige information ses, at 83% af
patienterne søgte yderligere information om sygdom og behandling præoperativt.
Patienterne blev spurgt m, hvor de har søgt information - dette mhp at kunne identificere
yderligere informationskilder, som patienterne fandt relevante til belysning af deres sygdom
og behandlingsforløb præoperativt.
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Resultatet af denne spørgeskemaundersøgelse peger i retning af, at mange af de adspurgte
patienter svarer, at de finder timingen for den præoperative information ”1 uge før operation” passende. På baggrund af litteraturen findes ikke et mere eksakt tidspunkt. Vi har som
nedslagspunkt for timing undersøgt, om tidspunktet ”1 uge før operation” var passende. Vi
har ikke undersøgt, om et andet tidspunkt for den præoperative information ville være bedre. Undersøgelsen indgår i en større ændringsproces i personalets planlægning af plejen.
På baggrund af oplysningerne om, at patienterne ikke benytter den præoperative periode til
at arrangere og forberede den postoperative tid, er der risiko for, at vores ”1 uge før operation” foregår for tidlig. Dette kunne med fordel undersøges nærmere.
Patienterne bruger den præoperative tid til at søge yderligere oplysninger om deres sygdomsforløb på internettet, hvilket kan fortolkes positivt. Men kan også ses om et tegn på
et uudtømmeligt behov for information/vejledning og som et svar på, at patienterne ikke
følte sig velinformerede. Hjertepjecen var brugbar og indholdet en støtte både i forhold til at
være informeret om operation og indlæggelsesforløb. Endvidere ses af patientkommentarerne, at pjecen også var støtte i forhold til at berolige familien samt til at få indsigt i hjertets
funktion og nye levemåde.
Den høje svarprocent må anses for god og patienterne fandt undersøgelsen relevant. Det
ses som en fordel, at vi har spurgt patienterne direkte om, hvad de synes om timingen i
den præoperative information, og om de fandt Hjertepjecen brugbar. Denne indfaldsvinkel
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øger kvaliteten af besvarelsen ift andre patienttilfredshedsundersøgelsers mere generelle
spørgsmål (15).
Denne undersøgelses begrænsede omfang betyder, at den kan betragtes som en pilottestning af, hvad patienterne mener om timingen af informationen og kan derfor bruges til
at give en pejling på, hvilke tendenser patienterne opfatter som væsentlige. Der er foretaget
deskriptive statistiske analyser, og især er der benyttet frekvenser, og få sammenhænge er
undersøgt. Vi har på baggrund af det lille patientmateriale ikke grupperet patienterne.
Vi har i denne kvantitative analyse ikke fundet svar på, om vejledningen 1 uge før operation
gjorde, at patienterne blev mere eller mindre følelsesmæssigt trygge. Vi havde i projektgruppen et ønske om, at operationalisere patienternes følelsesmæssige påvirkninger, hvilket
ikke gav klare resultater. Dette forhold kan undersøges nærmere fx via dybdeinterviews.
Implikationer for praksis

9.

10.

11.
12.
13.
14.

Resultaterne kan ses som en motiverende faktor for den videre udvikling af patientforløbet
og specielt det præoperative forløb. De positive resultater kan indtænkes i den videre organisering af praksis, hvor patienternes vurdering i forhold til timingen af det præoperative
forløb kan inddrages.
Det er interessant, at så stor en andel af patienterne har søgt viden på Internettet. Det er
værdifuld viden i forhold til at planlægge placeringen af den skriftlige information, eksempelvis Hjertepjecen, som med fordel kan indgå og være tilgængelig i en Internetbaseret
sammenhæng.
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Patienter med aortastenose,
der gennemgår TAVI behandling
– hvilken sygepleje har de
brug for?
Af Karen Holst Lisby, klinisk sygeplejespecialist, afsnit 3143-4 og
Sanne Nielsen, klinisk sygeplejespecialist, afsnit 2143, Hjertecentret,
e-mail: karen.holst.lisby@rh.regionh.dk, susanne.nielsen@rh.regionh.dk

Baggrund
Patienter med aortastenose og hjerteklapsygdomme har tidligere kun kunnet tilbydes medicin og traditionel thoraxkirurgisk intervention.
Gennem de senere år er det imidlertid blevet muligt at udvikle en hjerteklap, som foldes ud
i en stent, kaldet CoreValve ReValving System (CoreValve Inc. Californien, USA). Det er en
teknik, der gør det muligt at gå via et kateter i lysken og op gennem aorta, fjerne stenosen
og indsætte stenten med den nye hjerteklap, som foldes ud oven i den gamle og fungerer
umiddelbart efter. Denne behandling kaldes TAVI, der betyder Transcatheter Aortic Valve
Implantation. Den første percutaneous implanted heartvalve (PHV) blev udført i mennesket
i 2002 og beskrives af franskmanden Alain Cribier og hans lægehold (1). I Danmark udføres
proceduren på Skejby Hospital (SKS), Odense Universitetshospital (OUH) og på Rigshospitalet (RH), hvor man begyndte implantering af CoreValve bioprotese i november 2007.
Status på antal behandlede patienter i Danmark primo 2009 er SKS (46), OUH (28) og RH
(31) (2).
Dette projekt handler om, hvordan denne nye patientgruppe i aldersgruppen 80+ år har det
- i litteraturen kaldet octogenarians, som er vurderet til ikke at kunne klare kirurgisk klapsubstitution pga. for stor mortalitetsrisiko 10-50% i forbindelse med åben hjertekirurgi (3).
Dette nye behandlingstilbud giver derfor gruppen af ældre patienter med svær aortastenose
og forkalkede aortaklapper et fornyet håb om symptomlindring og forbedret livskvalitet, idet
de hermed får en reel mulighed for behandling og undgår kirurgisk åbning af sternum samt
den øgede risiko for apoplexi, som meget forkalkede patienter særligt udsættes for i forbindelse med behandling i hjertelungemaskine. Der er dog tale om en højrisiko patientgruppe
uanset behandlingsform. Eksempelvis kan patienter med nedsat nyrefunktion forværres,
ligesom de kan have behov for kortvarig respiratorbehandling sammenlignet med traditionel
hjertekirurgi (4).
De foreløbige erfaringer fra Rigshospitalet fra 20 patienter i perioden november 2007 til
september 2008 behandlet med CoreValve ReValving System-klapprotese er i overensstemmelse med de internationale erfaringer og viser, at der er en meget høj proceduresucces og at AV-blok er den hyppigste kardielle komplikation. Det betyder, at 25% af
patienterne efterfølgende har haft behov for implantation af Pacemaker (5). Når denne nye
behandlingsform er blevet særlig vigtig at koncentrere sig om, skyldes det, at gruppen af
mennesker med aortastenose i dag er den mest fremtrædende af alle hjerteklap-sygdom-
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me i de udviklede lande (6). Forekomsten af aortaklapsclerose er stigende med alderen,
således at der hos patienter i alderen 65-75 år var 20%, i alderen 75-85 år var tallet steget
til 36% og for patienter over 85 år var det steget til 48%. Af de samme aldersgrupper havde
henholdsvis 1-3%, og 2-4% og 4% tydeligt aortastenose (6). I Europa er det også den hyppigste klapsygdom, og der ses en tydelig sammenhæng mellem udviklingen af aortaklapstenose og stigende alder, så der er tale om et udtalt folkesundhedsproblem (7).

Mål

Aortastenose

Der foretages en kvantitativ prospektiv undersøgelse til indhentning af objektive og subjektive data med henblik på, via deskriptiv analyse, at opnå generel og repræsentativ viden
om, hvordan gruppen af TAVI-behandlede patienter har det. I undersøgelsen indgår ca.50
patienter. Fra november 2007 til august 2009 er ca. 50 patienter blevet TAVI-behandlet på
Rigshospitalet.
Data til den deskriptive analyse indsamles prospektivt (12).

Faktorerne for udvikling af aortaklapstenose er de samme som ved hjerteinsufficiens (8,4).
Der kan gå en lang periode uden symptomer, før tegnene på alvorlig aortastenose viser sig
i form af angina, synkoper og hjertesvigt, nedsat fysisk aktivitet, som udløser hypotension
eller ventrikulær tachykardi samt anstrengelsesudløst dyspnoe og træthed., vurderet ud fra
NYHA klassifikation1 2. Oftest vil symptomerne vise sig omkring 60 års alderen. Afhængig
af hvornår de alvorlige symptomer viser sig, vil patienten have en gennemsnitslevealder på
2-5 år (6,9).
Af de 20 patienter, der er blevet behandlet på Rigshospitalet, tilhørte 5% NYHA – klasse I
og II, og 95% tilhørte NYHA – klasse III og IV inden indsættelse af den nye aortaklap. Efter
implantationen tilhørte samme patientgruppe 93% NYHA – klasse I - II, og 7% NYHA –
klasse III og IV (10). Audit af sygeplejejournal foretaget i henholdsvis intensivt og stationært
afsnit på 22 patienter i 2008 viste, at patienterne efter TAVI behandling havde problemer
med svimmelhed, dyspnoe, rytmeforstyrrelser, blødning, kvalme, nedsat appetit, smerter,
vandladningsbesvær, obstipation, konfusion, udtalt træthed, inaktivitet, nervøsitet og angst
(11).
Formål

•

at få beskrevet patienternes behov for sygepleje ved at fokusere på, hvordan de har
det under indlæggelsen i forhold til svimmelhed, dyspnoe, rytmeforstyrrelser, blødning,
kvalme, nedsat appetit, smerter, vandladningsbesvær, obstipation, konfusion, udtalt
træthed, inaktivitet, nervøsitet og angst3 før og efter TAVI behandling.

Metode

Inklusion

•

Alle patienter henvist til TAVI og lægelig vurderet egnet til behandling i perioden 2010 til
2011 inkluderes i studiet.

Eksklusion

•
•
•
•

Patienter som ikke kan kommunikere på forståeligt dansk.
Patienter, som på grund af komplikationer i forbindelse med TAVI-behandling, ikke er i
stand til at deltage, fx i forbindelse med fortsat respiratorbehandling >1 døgn, cerebralt
insult, emboli, intensiv delirium4, CAM-ICU5.
Patienter, der er indlagt >2 døgn på intensiv
Patienter, der tilbageflyttes til intensiv i forløbet.

Formålet er at afdække, hvordan patienterne har det før og efter TAVI behandling for at
opnå viden og senere at udvikle program for evidensbaseret sygepleje og at kvalificere
sygeplejen til TAVI behandlede patienter.

Design

1. The Criteria Committee of the New York Heart Association. I. Diseases of the heart and blood vessels: nomenclature and criteria for diagnoses. 6th ed. Boston: Little Brown, 1964.
2. New York Heart Association (NYHA) klassifikation beskriver funktionskapaciteten ved hjerteinsufficiens, og der
ses følgende symptomer:
NYHA – Gr. I: Organisk hjertesygdom, ubehandlet eller behandlet, uden nogen begrænsning af fysisk formåen.
NYHA – Gr. II: Organisk hjertesygdom, ubehandlet eller behandlet. Patienten er begrænset ved tungt fysisk arbejde.
Ved svær grad af fysisk aktivitet udløses dyspnø, træthed og eller palpitationer. Der er ingen symptomer i hvile eller
ved let fysisk anstrengelse.
NYHA – Gr. III: Organisk hjertesygdom: ubehandlet eller behandlet, med begrænsning ved let anstrengelse, som
udløser dyspnøe, træthed og eller palpitationer. Ingen symptomer i hvile.
NYHA – Gr. IV: Organisk hjertesygdom, ubehandlet eller behandlet, hvor der i hvile forekommer dyspnø, træthed og
eller palpitationer, som forværres ved enhver form for aktivitet. (16)
3. Identificeret ud fra audit af 22 sygeplejejournaler i intensiv og kardiologisk afdeling (2008) og litteratursøgning
(2009).
4. Sessler,et al.AJRCCM, 166:2983-1344.
Ely, et al.JAMA 2003, 289:2983-2991.
5. Ely, E Wesley et al, Critical Care Medicine, vol. 29, no. 7, s. 1370-1379.

A. En struktureret interviewguide, som anvendes på 3 tidspunkter under indlæggelsesforløbet:
l ved ankomst i sengeafsnit 3143-4, dag -1 før planlagt TAVI-behandling
l ved udskrivelsen fra intensiv 2143 samt
l efter TAVI-behandling i sengeafsnit 3143-4 dag 5 efter tilbagekomst til afsnittet.
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Data indhentes ved hjælp af en struktureret interviewguide og tre observationsskemaer.
Demografiske data som køn, alder, civil status og lægelige data vedrørende patienternes
NYHA-klassifikation fremgår af et vedhæftet ark fra lægejournalen. Patienterne udvælges
konsekutivt.
Inden projektet blev påbegyndt, er der foretaget et pilotprojekt på 6 patienter, således at
interviewguide og observationsskemaer er afprøvet i praksis, rettet til og vurderet egnet til
projektets dataindsamling.

B. Et struktureret observationsskema, som anvendes:
l ved ankomst til sengeafsnit 3143-4
l x 1 i hver vagt på intensiv 2143
l x 1 hvert døgn til og med dag 5 i sengeafsnit 3143-4 efter tilbagekomst til afsnittet.
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Indlæggelsesdag kaldes dag -1, TAVI-behandlingen foregår dag 0 og dagene efterfølgende
benævnes dag 1-5.
Den strukturerede interviewguide anvendes til at interviewe patienterne. Svarene gradueres
ud fra en valideret lineær numerisk rangskala (NRS)6 0-10. Projektleder eller projektmedarbejdere stiller spørgsmålene og noterer svarene.
Observationsskemaet er udarbejdet ud fra specifikke områder fremkommet i forbindelse
med auditering af sygeplejejournaler. Auditeringen blev struktureret ud fra søgeordene i
VIPS-modellen7. 22 patienter indgik i auditeringen, som blev foretaget i både intensiv og
hjertemedicinsk afsnit. Observationsskemaerne anvendes af projektledere, projektmedarbejdere eller den plejeansvarlige sygeplejerske, og er udarbejdet med henblik på at
indsamle objektive data, der kan identificere fakta om TAVI behandlede patienters tilstand.
De indhentede data fra de to metoder bearbejdes via statistisk analyse (13).
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1.

2.
3.

4.
5.

Analyse
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deskriptiv statistik i opgørelsen af materialet.

6.
7.
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8.
9.
10.

11.
12.
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Olsen LK, Engstrom T, Wachtell K, Kristensen T, Hassager C, Ihlemann N, et al.
Transcatheter replacement of the aortic valve--a novel treatment modality for high-risk
patients. Ugeskr.Laeger 2009 Apr 6;171(15):1293-1297.
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Lorensen M. Et historisk perspektiv på vidensudvikling, sygeplejens genstandsfelt og
forskningsmetoder i sygeplejen. In: Lorensen M, Hounsgaard L, Østergaard-Nielsen
G, editors. Forskning i klinisk sygepleje 2 - metoder og vidensudvikling. 1.udgave ed.
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6. Williamson A et al.: “Pain: a review of three commonly used pain rating scales” 2005 Blackwell Publishing
Ltd, Journal of Clinical Nursing, 14, 798-804.
7. VIPS-modellen (Velvære, Integritet, Profylakse og Sikkerhed) er en forskningsbaseret model for dokumentation 		
i sygeplejen, publiceret første gang i 1991 og revideret i 1995. Modellen er udviklet af en svensk forskergruppe: 		
Margareta Ehnfors, Anna Ehrenberg og Ingrid Thorell-Ekstrand.
Modellen er baseret på omfattende litteraturstudier, empirisk forskning i sygeplejepraksis, review af sygeplejejournaler, afprøvet i klinisk praksis samt vurderet af et ekspertpanel (Rigshospitalet 2003).
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Privathed på hospitalet
– en kvalitativ undersøgelse af
patienters og sygeplejerskers
opfattelse af betydningen
af patienters privathed på en
hospitalsafdeling
Af Anne-Katrine Mathiassen, cand. cur., klinisk sygeplejespecialist,
Thoraxkirurgisk Klinik, 3151/2, Hjertecentret

Baggrund
Når man er patient på en hospitalsafdeling, er vilkårene for opretholdelse af privatheden
ændret i forhold til livet udenfor hospitalet, men det ændrer ikke ved, at individet stadig har
brug for at kunne være privat. En problemfeltsafsøgning samt litteraturgennemgang viser,
at privathed kan betragtes som et menneskeligt behov og en menneskelig ret, og at det har
konsekvenser for et individs psykologiske velbefindende, hvis denne privathed ikke er mulig
i det omfang, individet ønsker det. Sygeplejersker kan udføre omsorgshandlinger uden at
være sig bevidst om påvirkningen af patienter, der ikke længere har kontrol over deres egen
tid, om patientens krop eksponeres for andre, om kommunikationen er insufficient eller om
patienten bliver betragtet som et objekt – alt sammen i den bedste mening. I en række andre lande, som vi kan sammenligne os med, er der lovgivning og retningslinjer for beskyttelsen af menneskelige rettigheder, og det har i disse lande sat øget fokus på betydningen af
patienters muligheder for at opretholde deres privathed under indlæggelsen. Undersøgelser
viser imidlertid, at dette fokus ikke nødvendigvis slår igennem i praksis.
I Danmark er der er ingen lovgivning på området, og undersøgelser af betydningen af
privathed, set fra såvel sygeplejerskernes som patienternes perspektiv, er ikke gennemført
herhjemme.
Set i lyset af dette er det fundet relevant at undersøge, hvordan henholdsvis patienter og
sygeplejersker beskriver betydningen af privathed for patienter på en hospitalsafdeling, og
hvordan eventuelle forskelle kan forstås.

Metode
Der er valgt en hermeneutisk-fænomenologisk videnskabsfilosofisk tilgang, hentet hos Max
van Manen, som ramme om denne undersøgelse. Fænomenologien, fordi den ønsker at
afklare fænomenernes betydning, som de kommer til udtryk i vores bevidsthed, og hermeneutikken, fordi den beskæftiger sig med forståelse af menneskers levede erfaringer.
Semistrukturerede kvalitative forskningsinterviews er gennemført med fire patienter og tre
sygeplejersker.
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Tilgangen til analysen er inspireret af Kvales fænomenologisk baserede meningskondensering, som han betegner som et velegnet analyseredskab, når man skal afdække et fænomens betydning for mennesker. I analysen søges derfor efter essenser og vigtige kendetegn
ved de fænomener, der undersøges.
Videnskabsetisk Komité, Region Hovedstaden, er kontaktet og oplyser, at projektet ikke er
anmeldelsespligtigt, hverken hos dem eller hos Datatilsynet.

Fund
Der er stor enighed mellem de to repræsentantgrupper, når de skal beskrive betydningen af
privathed for patienter, der er indlagt på en hospitalsafdeling.
Både patienter og sygeplejersker finder det vigtigt, at patienterne får mulighed for at trække
sig tilbage for at hvile og sove, når de har brug for det. Det opleves som væsentligt i forhold
til rekonvalescensens varighed, idet patienterne beskriver, at de får det dårligere, når dette
ikke er muligt. Sygeplejerskerne beskriver, at patienterne klarer genoptræning og andre
rekonvalescensfremmede tiltag dårligere, når de ikke er udhvilede.
Seng og sengebord opleves som patienternes base under indlæggelsen, og begge steder
har karakter af et primært territorium. Fundene viser i dialog med litteraturen, at sengen
og sengebordet ikke i udstrakt grad er velegnet til retræte, for personalet har i vidt omfang
adgang, og man har ofte en medpatient liggende ved siden af, så dermed mangler basen
de helt væsentlige karaktertræk fra det primære territorium, nemlig kontrol og eneret. Både
patienter og sundhedspersonale udvikler da også strategier for at øge retrætemulighederne
ved bl.a. at bruge forhænget om sengen til at signalere formindsket adgang til patientens
base, eller man giver patienten mulighed for helt at trække sig væk fra hospitalsmiljøet ved
at tilbyde orlov et par timer.
Det er også betydningsfuldt, at man ikke bliver unødigt eksponeret, men jo dårligere, man
har det, jo mere glider behovet for privathed i baggrunden. Patienterne prioriterer at genvinde helbredet og kalkulerer med, at en vis eksponering er nødvendig. Det er også forventeligt, at man konfronteres med andres eksponering, ligesom man forventer at møde andres
sygdom og lidelse. Andres lidelse bliver først belastende i det øjeblik, man ikke forstår den,
og patienterne søger da hen imod at finde forståelse for medpatientens situation, ligesom
sundhedspersonalet iværksætter tiltag, for at patienterne ikke skal belastes af dette.
Valg og kontrol over egen situation anses ligeledes af begge repræsentantgrupper som
værende af stor betydning for patienternes oplevelse af deres privathed. Et højt informationsniveau er vigtigt for at kunne træffe adækvate valg, og et højt funktionsniveau er vigtigt,
når kontrollen skal sikres. Det er ligeledes væsentligt, at sundhedspersonalet kan udvise
konduite og bøje rutinerne, hvis patienten skal have en oplevelse af at have bevaret sin
autonomi.

Identificerede forskelle mellem de to repræsentantgrupper i opfattelsen af
betydningen af patienters personlige privathed
Der ses således en stor enighed mellem de to repræsentantgrupper, men der kan dog
identificeres forskelle i opfattelsen af betydningen af patienters personlige privathed. Disse
forskelle ser ud til at have deres omdrejningspunkt omkring tre temaer:
• Hospitalets status i et privathedsperspektiv.
• Patienternes reaktion versus sygeplejerskernes forventning.
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• Sygeplejerskernes rutiner versus patienternes behov.
Der ses en diskrepans på et væsentligt område, nemlig hvilken status, man tillægger hospitalet, når man anskuer det i et privathedsperspektiv. Hospitalet kan hverken anskues som et
offentligt sted eller et privat sted. Det har sin egen status og er grundlæggende kendetegnet ved, at det repræsenterer et territorium, hvis retmæssige indehavere er sundhedspersonalet. Patientens indlæggelse på hospitalet betyder, at han midlertidigt kan gøre krav på
en lille del af andres territorium, og det medfører, at patienten aldrig opnår fuld kontrol og
eneret over et primært territorium eller en base, mens han er indlagt.
Forskellige områder på hospitalet har forskellige kendetegn, og der er steder, hvor personalet har mere adgang end andre. Rygerdagligstuen repræsenterer et område, hvor personalet skal have en særlig anledning for at opholde sig. Årsagen hertil er, at patienterne her
finder et erfaringsfællesskab med hinanden, og medpatienten har dermed i dette tilfælde en
autoritet, som sundhedspersonalet ikke besidder. Derfor er sundhedspersonalet ikke tilladt
adgang på lige fod med medpatienter.
Sygeplejerskerne undrer sig over, at patienterne øjensynligt giver afkald på privathed eller
undlader at protestere, når deres privathed kompromitteres. Sygeplejerskerne peger på,
at en del af forklaringen kan ligge i deres egen adfærd, og litteraturen giver dem ret på den
måde, at årsagen skal findes i påvirkningen fra hospitalsmiljøet på selvet hos både patienter
og sundhedspersonale. Privathedsgrænsen hos begge parter bliver bøjelig i mødet med hospitalets institutionelle rammer. Sundhedspersonalets selv formes af faktorer som rammer,
kultur og værdier, og det omformede selv projiceres ud i adfærdsmønstre og etablerede
standarder, der medfører rituel og rutinemæssig adfærd og blinde vinkler hos personalet.
Sundhedspersonalets privathedsgrænse bliver bøjelig, fordi patienterne accepterer en
sådan ændring, og det gør de, fordi de i patientsituationen har begrænsede muligheder for
valg og kontrol over egen situation. Dermed ændres forventningerne til mulighederne for
at opretholde sin privathed. Patienten påtager sig en integrerende attitude overfor afdelingens rutiner med det formål at skabe en tillidsfuld relation til sundhedspersonalet, fordi
de i situationen prioriterer en fagligt kompetent behandling. Men individet påvirkes, når
privathedens grænseflade hele tiden ændres og tilpasses. Man når til sidst et punkt, hvor
det bliver ubærligt for begge parter at befinde sig indenfor samfundets forventede normer
og adfærdsmønstre, og det ses også i denne undersøgelse, hvor patienterne reagerer med
nedtrykthed og resignation. Det skyldes den hjælpeløshed og afhængighed, der følger med,
når kontrollen må slippes, og man er nødt til at bede andre om hjælp i pinlige situationer,
samtidig med at man må være taknemmelig for noget, der i sin natur opfattes som ubehageligt. Denne hjælpeløshed kan have en negativ indflydelse på patienten, således at de
omstændigheder, der kompromitterer patientens privathed, kan belaste patienten yderligere
og muligvis hindre patientens rekonvalescens.
Man kan derfor i denne undersøgelse konkludere, at muligheden for at kompromittering af
patientens privathedsgrænse medfører forlænget rekonvalescens, foreligger.
Perspektiver
En indsigt i dette kan give sundhedspersonale nyttig viden og kundskaber, som kan bane
vejen for øget kvalitet i plejen og optimerede patientforløb. Sundhedspersonalet fungerer som rollemodeller for hinanden, og viden spiller en rolle for denne funktion. Fundene
i denne undersøgelse peger hen imod, at beskyttelsen af patienters privathed ikke er en
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indgroet del af sundhedspersonalets rutiner, men at det snarere nedprioriteres, når det skal
gå stærkt. En yderligere undersøgelse af dette vil give sundhedspersonalet en øget indsigt i
egen praksis til gavn for patienterne.
Det kan konkluderes, at patienterne udvikler psykiske reaktioner, når deres privathed kompromitteres, idet vi ser, at patienterne resignerer og bliver nedtrykte. Det kan ikke konkluderes ud fra denne undersøgelse, at invasion af patienternes privathed medfører forlænget
rekonvalescens, men da muligheden kan konkluderes at foreligge, synes en videre udforskning at være oplagt, især set i lyset af, at man, i denne lille undersøgelse med forholdsvis få
repræsentanter, ser psykiske påvirkninger hos patienterne.
Det kan desuden anses som relevant at udforske påvirkningen af hospitalers arkitektur og
indretning på patienters privathed – især i disse år, hvor opførelsen af nye supersygehuse
diskuteres.
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Formidling og forankring af
forskning om patientoplevelser
Af Jane Færch, klinisk Sygeplejespecialist, afs. 3141/2 medicinsk klinik B,
Hjertecentret, e-mail: Jane.faerch@rh.regionh.dk

Artiklen omhandler en delaktivitet af et større projekt ”Patientdeltagelse i klinisk
sygeplejepraksis”

Indledning
Kardiologisk afdeling 3141/2, som modtager patienter til udredning og behandling af iskæmisk hjertesygdom, påbegyndte i 2009 et projekt omfattende implementering af patientdeltagelse ud fra udarbejdet model funderet på internationalt videnskabelig litteratur (1). Som
led i dette projekt er der iværksat mange forskellige delaktiviteter og efterfølgende skrift vil
omhandle udvalgt delaktivitet ”Formidling og forankring af forskning om patientoplevelser”.

Baggrund
Der er gennemført et udviklingsprojekt i Hjertecentret omfattende udvalgte afdelinger
i 2006-2007 med henblik på at styrke den kliniske beslutningsproces (2). Resultaterne
pegede blandt andet på, at sygeplejerskerne i afdelingen har et godt teoretisk og vidensbaseret fundament i forbindelse med refleksion, analyse og beslutninger om sygeplejehandlinger relateret til patientens diagnose og fysiske tilstand (ibid). Ligeledes pegede den
på, at sygeplejerskerne i højere grad mangler viden og begreber til at gribe og begribe
patientens oplevelser og fænomener inden for det psykosociale område (ibid). Auditering af
sygeplejefaglige optegnelser viste, at der i højere grad blev dokumenteret data og handlinger relateret til kropslige symptomer og problemstillinger. Et ikke ukendt fænomen jævnfør
internt 3 årigt udviklingsarbejde (3) og national forskning (4,5). Auditeringen viste endvidere
manglende optegnelser på patientens eget perspektiv, ønsker og behov. Meget forskning
understøtter, at sygeplejersker på tværs af specialer og nationaliteter har udfordringer med
at tilrettelægge en individuel pleje med udgangspunkt i patientens perspektiv, ønsker og
behov, og at mange patienter ikke oplever sig inddraget i egen pleje og behandling (1,6).
En forudsætning for at implementere patientdeltagelse er blandt andet, at sygeplejerskerne
har generel viden om sygdom og dens væsen, samt hvordan patientgrupper kan opleve det
at være syg, behandlingen af sygdommen og mødet med de professionelle (1). Da sygeplejerskerne jfr. tidligere nævnte udviklingsprojekt primært mangler viden om patientgruppers
synspunkter, erfaringer, symptomer og fortolkninger af egen tilstand, er det nødvendigt at
indhente og formidle nyeste viden på området med henblik på at opnå begreber til at observere og forstå patientens situation. Ligeledes vil denne viden understøtte sygeplejerskernes professionelle kompetence til at gribe og begribe den enkelte patients unikke situation
og styrke fundamentet for tilrettelæggelse og udmøntning af individuel sygepleje.

50

Flere undersøgelser peger på, at sygeplejersker har store udfordringer med at finde og
anvende forskningsresultater (7-10) og at anvendelse af viden fra forskningsarbejde, ikke
hører til blandt mange sygeplejerskers første prioriteter, når sygeplejehandlinger skal begrundes eller sygeplejepraksis udvikles (7,11,12). Det er således nødvendigt at understøtte
en proces, der gør sygeplejeforskningen lettere tilgængelig for sygeplejerskerne i afdelingen. På den baggrund gennemføres delaktiviteten ”Formidling og forankring af forskning
om patientoplevelser relateret til iskæmisk hjertesygdom og Percutan Coronar Intervention
(PCI)”.

Formål
At indhente og formidle forskningsbaseret viden om patientoplevelser i relation til iskæmisk
hjertesygdom og PCI med henblik på at:
• Skabe fælles viden om og forståelse for, hvordan patienter kan opleve deres hjertesygdom og følgerne deraf.
• Sygeplejerskerne får viden og begreber til at kunne gribe og begribe patientens oplevelser.
• Understøtte forudsætninger for implementering af patientdeltagelse.
• Opnå viden og konsensus om hvilke interventioner den aktuelle forskningsbaserede
viden fordrer i klinisk praksis.
• Forankrer forskningsbaserede viden i klinisk praksis.

Metode
Systematisk litteraturstudie i databaserne PubMed, Cinahl og SweMed, suppleret med
kædesøgning. Da den frembragte viden har til formål at understøtte udvikling af en klinisk
sygeplejepraksis på dokumenteret grundlag, er det væsentligt, at de udvalgte referencer
repræsenterer forskningsresultater af høj validitet. Derfor udvælges udelukkende referencer,
der er referee-bedømt inden publicering. Det være sig via tidsskrifts-referee-bedømmelsespanel eller universitær bedømmelse på eks. Ph.d.-afhandlinger. Referencerne udvælges på
baggrund af læsning af abstrackt ud fra fastlagte kriterier. Et nedsat artikelteam bestående
af sygeplejersker og en klinisk sygeplejespecialist har derefter ansvaret for vurdering og
formidling af relevant forskning til øvrigt sygeplejepersonale.

Endelig artikeludvalg danner grundlag for følgende fem trin:
1.

2.
3.
4.

5.

Artikelteam (et team af sygeplejersker) foretager uafhængig af hinanden en gennemlæsning og vurdering af artikel ved hjælp af anerkendt redskab til vurdering af kvalitative videnskabelige artikler (CASP) (13).
Fælles gennemgang og refleksion i artikelteamet.
Formidling til øvrige personale og fælles refleksion på sygeplejekonference ud fra fastlagte kriterier.
I tilgængelig mappe placeres artikel og udarbejdet artikelresumé sammen med CASPvurderingen plus resumé af de skabte refleksioner omkring betydning for klinisk praksis
og konkrete aftalte interventioner.
Udvalgte sygeplejersker afprøver viden inden for aftalte områder i klinisk praksis og
tilbagemelder, om den indhentede viden har skabt forandring i forhold til definerede
temaer.
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Resultater
Følgende tegn viser, at den for nuværende vurderede og præsenterede forskningsbaserede
viden har fået betydning for klinisk praksis:
• Sygeplejerskerne anvender den frembragte viden aktivt i sygeplejeoptegnelserne.
• Sygeplejerskerne dokumenterer patientens perspektiv, ønsker og behov i langt højere
grad end tidligere.
• Sygeplejerskerne udviser, gennem spørgsmål, nysgerrighed på om de kan se sammenhænge eller ligheder mellem aktuelle kliniske praksis og den forskningsbaserede viden.
• Flere sygeplejersker giver eksempler på, at den forskningsbaserede viden har ændret
konkrete handlinger i klinisk praksis.

11. Egerod, Ingrid (2004): Survey of evidence-based practice among critical care nurses in
Denmark. The World of Critical care Nursing; 3(2).
12. Egerod, Ingrid & Hansen G.M (2005): Evidence-based practice among cardiac nurses:
a national survey. Journal of Advanced Nursing; 51(5): side 465-473.
13. CASP: Critical Appraisal Skills Programme. Making sense of evidence © Public Health
Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Perspektivering
Det er en vedvarende udviklingsaktivitet, og den indbragte viden anvendes til understøtning
af udviklingen mod en evidensbaseret kliniks sygeplejepraksis. Ligeledes anvendes den
samlede viden til forsat udvikling og opdatering af uddannelsesprogrammer.
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Fagligt udviklingsmiljø =
medarbejder trivsel?
Af Pernille Preisler, afdelingssygeplejerske, Hjertecenteret,
afdeling 3143/4, e-mail: pernille.preisler@rh.regionh.dk

Præsentation
Som leder på en højtspecialiseret hjertemedicinsk afdeling står jeg ofte i feltet mellem den
daglige drift og udviklingen af professionen. Der er et naturligt stort pres på sygeplejerskerne om at varetage pleje af høj faglig kvalitet i en kompleks og driftsmæssig krævende
hverdag. Der er derfor et stort behov for erfarne og kompetente sygeplejersker til at sikre
kvaliteten. Følgende spørgsmål har derfor ofte presset sig på i min hverdag:
Kan jeg som leder skabe rammer og muligheder for at udviklingen i sygeplejen bliver en
integreret del af driften?
DSR har skrevet en rapport, som bl.a. bygger på Joint Commissions hvidbog, der dokumenterer, at på de hospitaler, hvor der er lav personaleomsætning, er der også lav dødelighed og kortere indlæggelsestid for patienterne. Der argumenteres for, at afdelinger med
gode normeringer hurtigere vil reagere på komplikationstegn hos patienterne.

Formål
Formålet med projektet er at undersøge, hvilken betydning den kompetente og erfarne
sygeplejerske tillægger et fagligt udviklingsmiljø.

Metode
Via fokusgruppeinterview og medarbejderudviklingssamtaler afdækkes afdelingens erfarne
sygeplejerskers opfattelse af, hvilke faktorer der er betydningsfulde for høj kvalitet i sygeplejen, deres tilfredshed med arbejdet samt sammenhæng mellem fagligt udviklingsmiljø
og en attraktiv arbejdsplads. Udvalgt teori er anvendt til at analysere data; Leavits Systemmodel, Scheins organisationskultur, Hertzbergs motivationsteori, Erik Elgaard Sørensens
Ph.d.-afhandling om sygeplejefaglig ledelse samt rapporten Magnethospitaler. Patienttilfredsheden i Hjertecenteret er belyst via årets LUP (Den landsdækkende Undersøgelse af
Patientoplevelser).
Sideløbende implementeres en teamkoordinatorfunktion for hvert af de fire teams, som besættes af fire af afdelingens højt specialiserede og erfarne sygeplejersker, som en intervention, der skal støtte og udfordre den erfarne sygeplejerske i arbejdet.

Resultater
Fokusgruppeinterviewet gav følgende resultater beskrevet som temaer: Mine arbejdsvilkår,
vores kultur, den vigtige anerkendelse, de vigtige patienter, teamtilknytninger – muligheder og begrænsninger, handlekraftigt ansvar, personlige ressourcer og kompetencer samt
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klar vision. Tilsvarende fandtes følgende temaer i forbindelse med afholdelse af MUS med
afdelingens erfarne sygeplejersker: Drømme, ”pludselig erfaren”, afveksling og ”at gøre en
forskel”.
Ud fra data konkluderes, at et stærkt fagligt udviklingsmiljø i høj grad er medvirkende til,
at personalet trives. Jeg kan ligeledes konkludere, at fokuseringen på den høje faglighed
kan have en pris for blandt andet de nye erfarne, som giver udtryk for, at forventningerne er
sat højt. Der er ingen tvivl om, at de væsentligste faktorer for, at sygeplejerskerne oplever
trivsel, er de faktorer som Hertzberg betegner som motivationsfaktorer. Der angives flere
gange, hvilken betydning, muligheden for at have ansvar for en gruppe patienter, har, at
være specialiseret og arbejde med udviklingen af sygeplejen indenfor netop denne patientgruppe vægtes højere end bedre løn. Oplevelsen af at være en del af et stærkt fagligt
udviklingsmiljø også på centerplan, hvor der er en fælles vision, som anvendes og ikke bare
samler støv på hylden, italesættes af sygeplejersker på alle niveauer.
Konsekvenser for hverdagen
Fokuseringen på medarbejdertrivsel og et stærkt fagligt udviklingsmiljø fra afdelingssygeplejerskens side har helt klart givet anledning til mange drøftelser om emnet, og jeg er mere
end en gang blevet bekræftet i, at det, vi taler om, bliver vores virkelighed. Den positive
energi, som sygeplejerskerne kom tilbage med efter fokusgruppeinterviewet, har holdt ved,
og det har givet anledning til mange uformelle samtaler om afdelingen, kulturen og samarbejdet.
Nye erfarne
Fokuseringen på den høje faglighed kan have en pris for blandt andet de nye erfarne, som
oplever, at barren er sat højt, og de har behov for supervision og nem adgang til de kliniske
sygeplejespecialister, hvis ikke de skal opleve vantrivsel. Dette har haft stor betydning for
forventningerne til sygeplejerskernes overskud og muligheder for at deltage i udviklingsarbejde. Inden sygeplejerskerne indgår i projekter, drøfter afdelingssygeplejersken og de kliniske sygeplejespecialister, hvordan arbejdet praktisk skal gennemføres for at tage hensyn
til det individuelle kompetenceniveau, og hvordan og hvem der skal støtte sygeplejersken
i arbejdet undervejs. Her spiller teamkoordinatoren fra det pågældende team en væsentlig
rolle, idet hun har muligheden i hverdagen for at supervisere i de udviklingsaftaler, som er
indgået på teammøderne.
Teamkoordinatorernes succes
Implementeringen af en teamkoordinator har været en succes i afdelingen, og har for de
fire udvalgte sygeplejersker været den udfordring, som de havde behov for. Derudover ser
det ud til, at teamkoordinatorerne har haft god gavn af nogle af de ledelsesmæssige mellemregninger, som til stadighed danner baggrund for de beslutninger, der løbende tages i
en afdeling og udgør en del af driften. Det er klart en oplevelse, at teamkoordinatorernes
kendskab til nogle mellemregninger modtages som en tillidserklæring, og teamkoordinatorerne kvitterer med at udvise stort ansvar. De erfarne sygeplejersker, som har påtaget sig
opgaven, har været meget kompetente og klar til udfordringen. De havde et behov for nye
udviklingsopgaver og uddelegeret ansvar, og har derfor udvist stor ansvarlighed for at løse
de udviklingsopgaver, som de har påtaget sig.
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Teamkoordinatorerne involveres løbende også på det organisatoriske niveau. De er med
til at planlægge personalemøder, temadage, undervisningsseancer for afdelingens øvrige
sygeplejersker og er medansvarlige i forhold til koordinering af de patientforløb, som de er
teamkoordinatorer for, blot for at nævne nogle væsentlige områder.
En gang om måneden mødes teamkoordinatorerne, de kliniske sygeplejespecialister og
afdelingssygeplejersken til frokostmøde, hvor der er særlig fokus på støtte og supervision
til sygeplejerskerne. Herudover afholdes 4 halve temadage, hvor emner som mødeledelse,
enneagrammet som teamredskab, Appreciative Inquiry som ledelsesgrundlag har været anvendt og diskuteret. Det fortsatte arbejde med at udvikle funktionen, har fokus på at støtte
den erfarne sygeplejerske i det kliniske udviklingsarbejde.
Når funktionen har fungeret i et år til april 2010, så evalueres funktionen sammen med
teamkoordinatorerne og de kliniske sygeplejespecialister. Evalueringen vil tage udgangspunkt i AI’s grundtanker om at tage udgangspunkt i det, der virker.

Fremtidsperspektiver

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Erik Elgaard Sørensen. Sygeplejefaglig ledelse. En empirisk undersøgelse af samspil
mellem ledelse og faglighed i ledende sygeplejerskers praksis i dansk sygehusvæsen;
2006
Bjerregaard, Lene m.fl. Magnethospitaler. Arbejdsmiljø, uddannelse og patientoutcome.
2005
Andersen, Ib. Den skinbarlige virkelighed – om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. København: Forlaget samfundslitteratur; 2008
Politik for medarbejderudviklingssamtaler i Hjertecenteret 2007
Fratrædelsessamtalen. ”Rekruttering og ansættelse” – et idékatalog fra Rigshospitalet
(indstik 9).
Evaluering af forandringsprocesser og teamorganisering. Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø. København 2008
Arbejdsmiljøviden.dk – De seks guldkorn 2009
Klinisk kvalitet og den komplicerede organisation – et samspil. DSI rapport 2004,11
Grum, Marianne m.fl. Direkte patientfeedback som metode. Sygeplejersken 21/2009

Der er meget, der tyder på, at et professionelt fundament for at udøve sygepleje, skabes i
et klinisk miljø med udviklingsaktive sygeplejersker. Det skaber en attraktiv arbejdsplads,
hvilket har betydning for rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker, hvilket der er stærk
evidens for at sikre bedre patientresultater. Det ville derfor være en interessant indfaldsvinkel at diskutere i større fora f.eks. på Rigshospitalet. Kunne et samarbejde på tværs af centrene skabe den nødvendige fokusering, således at der arbejdes sammen for at tiltrække de
kompetente og erfarne sygeplejersker?
I fremtiden vil der være mere fokus på, hvordan patienterne oplever at blive medinddraget i egen pleje og behandling. Interessen for patienters og pårørendes oplevelser er støt
stigende, og der er behov for, at sygeplejen ikke alene bygger på evidens og udvikling
men i høj grad også på de erfaringer, som patienterne oplever i mødet med det danske
sundhedsvæsen. På kardiologisk modtager-afsnit har sygeplejerskerne afprøvet ”direkte
patientfeedback” som metode. Metoden ser ud til at være meget velegnet til at få patientperspektivet belyst og er en mulighed for at arbejde videre med denne type af feedback
som supplement til de mere traditionelle patienttilfredshedsundersøgelser.
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The cognitive effects
of opioirs in cronic pain
patients
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Per Sjøgren (1)
1.
2.
3.

4.
5.

Section of Acute Pain Management and Palliative
Medicine, Rigshospitalet, Copenhagen, DK
Multidisciplinary Pain Centre, Rigshospitalet,
Copenhagen, DK
School of Nursing University of Sao Paulo and
The State of Sao Paulo Research Foundation,
Sao Paulo, BR, Cancer Pain Unit
Skåne Oncology Clinic-Lund, Lund University
Hospital, Lund, SE
Palliative Team Service, Herning Hospital, Herning, DK.

Background
Opioid analgesics are the main treatment to manage acute and cancer pain and, recently,
there is an increasing opioid use in chronic pain unrelated to cancer. Although they are quite
effective analgesic agents, their effects on the central nervous system are not completely
understood and may cause cognitive alterations/impairments, which can compromise emotional state, compliance with treatment, performance at work, social and leisure activities,
and thus damaging quality of life.
The importance of studying cognitive effects of opioids is caused by two factors:
o The increased longevity of cancer patients because of improved diagnostic methods/		
treatment efficacy, which has elevated the importance of preserving cognitive function
in patients living with or surviving the disease.
o

Widespread opioid use in patients with chronic non-cancer pain, who have high life 		
expectancy and still have or plan to return to professional and social activities.

Therefore, a careful evaluation of opioids’ cognitive effects is necessary. Within this purpose, we developed two systematic reviews to assess the influence of opioids on cognitive
function of patients with chronic pain. They are summarized in the following.
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Systematic review 1: Kurita GP, Lundorff L, Pimenta CAM, Sjøgren P. The cognitive effects
of opioids in cancer: a systematic review. Support Care Cancer 2009; 17:11–21.
Aim: to assess the cognitive effects of opioids in patients with cancer pain.
Methods: The literature search was done in Nov 2007 and updated in Apr 2009. It was
based on conceptual strategy PICO - an acronym for Patient, Intervention, Comparison
and Outcome (1) and terms related to cancer, opioids and cognition were used to elaborate strategies, which fitted the characteristics of different databases (PubMed, EMBASE,
PsycInfo, CINAHL and Lilacs). Strategies were limited to controlled clinical trials, humans
and English language.
The inclusion criteria: patients with chronic cancer pain, in opioid treatment, assessment by
neuropsychological tests and controlled studies. In addition, handsearch in personal files
was also done. Selected articles were analysed according to study design (2), levels of evidence from 1 to 5 and grades of recommendation from A to D according to Oxford Centre
for Evidence-based Medicine (3), which reflect evidence consistency in decreasing order.
Results: The search resulted in 626 abstracts, from which seven were selected. In addition,
4 studies found by hand-search were also included. A total of eleven controlled studies
(2 randomized clinical trials, 2 non-randomized clinical trials, 6 outcomes researches and
1 case-control) were analysed. Size samples were small in some studies and neuropsychological tests also differed among them. Seven studies reported association between
worse cognitive performance and opioid treatment (reaction time, attention, balance and
memory), three reported no differences, and one demonstrated both cognitive deterioration
and improvement in patients treated with opioids. In two studies significant correlations
were observed between higher sedation scores and longer reaction times and between
higher morphine plasma concentrations/metabolites and poor attention/structuring ability.
Regarding the analysis of evidence, four studies were level 2b, six were 2c and one was
level 4; the majority had moderate grade of recommendation (B). Considering the studies
with higher level of evidence, deficits in the cognitive function were associated with patients
who underwent opioid dose increase, received supplemental doses of opioids, had higher
pain intensity and were compared to healthy controls.
Conclusion: Few controlled studies were identified and the majority showed worse cognitive performance associated or correlated with opioid use. However, methodological
limitations in the studies indicated insufficient empiric data regarding the cognitive effects
of opioids. These findings contribute to alert clinicians about the importance of assessing
the cognitive function in patients with cancer and stimulate researchers to refine future studies regarding the cognitive effects of opioids and their consequences for cancer patients’
quality of life.
Systematic review 2: Kendall S, Sjøgren P, Pimenta C, Højsted J, Kurita G. The cognitive
effects of opioids in chronic non-cancer pain: a systematic review (Presented at the 6th
EFIC Conference, Pain in Europe VI, Lisbon, Portugal, September 9 – 12, 2009).

Methods: Search strategies in Nov/2008 for PubMed, EMBASE, PsycInfo, CINAHL, Lilacs
and Cochrane used terms related to pain, opioid and cognition. Inclusion criteria: patients
with chronic non-cancer pain, long-term opioid treatment, controlled studies, objective
assessment by neuropsychological tests, and written in English language. Studies were
classified by design(2), Jadad ScalA (4), Oxford level of evidence (1-5, a-c) and grade of
recommendation (A-D)(3), which reflect the study quality.
Results: Thirteen studies were analyzed; 3 randomized controlled trials (RCT) with crossover design, 2 non-randomized trials, and 8 observational studies (1 longitudinal and 7
cross-sectional). One RT scored maximum on Jadad Scale. Highest level of evidence was
2b, indicating moderate grade of recommendation (B) in 3 studies, and showed either no
effect of stable opioid treatment on cognitive functioning or some improvement on attention, psychomotor speed and manual dexterity. Other studies were 2c, moderate grade of
recommendation (B), and showed improvement on memory and attention, worsening on
psychomotor speed, information processing/working memory, vigilance/attention, visual
orientation and no effect of opioid on cognitive function.
Conclusion: High quality studies about opioids effects on cognition showed no difference or
improved cognitive function. However, the number of studies was small with important methodological limitations. Therefore, evidence for the effects of opioids on cognitive function
in chronic non-cancer pain patients is limited.

Overall conclusions
There are few studies about cognitive effects of opioids in cancer and non-cancer pain
patients. Studies of high level of evidence were found, but they presented many methodological limitations. In cancer patients, majority of studies indicated worse memory, attention
and psychomotor speed associated to opioid dose increase, supplementary opioid dose,
higher pain intensity and when comparing with healthy group. In non-cancer patients, majority of studies showed no alteration or better memory, attention and psychomotor speed in
long-term stable treatment and long-acting opioid use.
These findings contribute to alert health care professionals about the importance of systematic assessment of the cognitive function in patients with chronic pain and stimulate
researchers to refine future studies regarding the cognitive effects of opioids and their
consequences for patients’ quality of life.
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Tryghed og indbyrdes
støtte i unitforløb
for nyuddannede
sygeplejersker
- en kvalitativ interviewundersøgelse af
nyuddannede sygeplejerskers oplevelse
af et 3 måneders introduktionsforløb i en
uddannelsesunit
Af Anne Frandsen, Klinisk Underviser, sygeplejerske, Master i klinisk sygepleje (MKS),
HovedOrtoCentret, e-mail: anne.frandsen@rh.regionh.dk og Annelise Mortensen ,Klinisk
Udviklingssygeplejerske, Master i Sundhedsantropologi (MSA), Øre-næse-halskirurgisk
Klinik, HovedOrtoCentret, e-mail: annelise.mortensen@rh.regionh.dk

Stort flow i personalegruppen og vanskeligheder ved rekruttering og fastholdelse af især
nyansatte og nyuddannede sygeplejersker. Det var hverdagen i Øre-næse-halskirurgisk Klinik (ØNH) i foråret 2008. ØNH er en klinik, der modtager mange komplekst syge patienter.
Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe med deltagere både fra den sygeplejefaglige
ledelse og menige sygeplejersker, der skulle søge at finde en løsning på problemet.

Baggrund
Nyuddannede sygeplejerskers handlekompetencer, specielt i forhold til grundlæggende
sygepleje og instrumentelle opgaver, debatteredes i medierne for tre år siden (1, 2). I en
evalueringsrapport (3) vurderede både ledere og nyuddannede sygeplejersker selv de
nyansattes kompetencer. Her vurderedes det, at nyuddannede sygeplejersker var teoretisk
velfunderede og kritisk tænkende, men at deres handlekompetencer og til dels også deres
læringskompetencer ikke var tilfredsstillende. Lederne vægtede disse kompetencer som
betydningsfulde. Generelt vurderede de nyuddannede sygeplejersker deres kompetencer
mere positivt end lederne, dog vurderede de selv deres læringskompetencer som mindst
tilfredsstillende. Efterfølgende blev sygeplejeuddannelsen ændret (4), således at disse kompetencer kunne styrkes.

Unitforløb
Med udgangspunkt i problemstillingerne påpeget i Evalueringsrapporten (3), blev det besluttet at oprettet et særligt unit-forløb for nyansatte og nyuddannede sygeplejersker.
De sygeplejersker, der blev ansat i unitten, var alle uddannede efter den tidligere studieordning (5), og det forventedes derfor, at problemstillingerne beskrevet i Evalueringsrapporten,
kunne være aktuelle for disse sygeplejerskers vedkommende.
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Der blev ansat fire nyuddannede sygeplejersker samtidigt, som skulle følge et tre måneders
introduktionsforløb i en unit med ca. 8 patienter, hvor der var tilknyttet 2 sygeplejersker og
én sygehjælper som vejledere, alle erfarne og fagligt kompetente. Sygeplejerskerne deltog
løbende i specialerettet undervisning både af sygeplejefaglig og lægefaglig karakter, de
modtog sygeplejefaglig vejledning hver 14. dag og gennemgik et udførligt skriftligt introduktionsmateriale.

Interview
Sygeplejerskerne blev interviewet ved et semistruktureret fokusgruppeinterview første gang
en uge efter start i introduktionsforløbet og dernæst blev hver enkelt sygeplejerske interviewet individuelt efter introduktionsperioden afslutning. Fokus for kvalitative interviews er
den interviewedes livsverden, altså oplevelser i dagliglivet (7), hvilket gør metoden relevant i
denne undersøgelse.
Formålet med fokusgruppeinterviewet var at belyse sygeplejerskernes forventninger til
introduktionsforløbet samt deres egen vurdering af, hvilke handlekompetencer og læringskompetencer de havde. På denne måde kunne man tilpasse introduktionsforløbet for at
styrke sygeplejerskernes handlekompetencer, hvor der var behov for det samt tilrettelægge
læringssituationerne, så det passede til den enkeltes læringsstil.
Formålet med de opfølgende individuelle interviews var at afdække, hvorvidt sygeplejerskernes forventninger til forløbet var blevet indfriet. Om de havde opnået de handle- og
læringskompetencer, de havde forventet, og dermed følte sig parate til at fungere selvstændigt i klinikken. Baggrunden for at udføre interviewene individuelt frem for i en gruppe var, at
interview i en gruppe muligvis ville kunne lægge bånd på deltagerne i forhold til, hvilke svar
de ville give om forløbet i unitten, hvor de havde arbejdet tæt sammen. Interviewene tog
afsæt i en semistruktureret interviewguide og blev optaget på bånd, hvorefter de blev transskriberet. Interviewene blev analyseret med tematisering af de udsagn, sygeplejerskerne var
kommet med og afslutningsvis blev der konkluderet på de fremkomne temaer (7).

Resultater
Ved fokusgruppeinterviewet fremkom temaer omkring forventninger og motivation til valg
at stilling, hvor undertemaerne omhandlede en forventning om et trygt forløb, hvor man
kunne støtte hinanden og om det at blive satset på.
Ved de opfølgende interviews viste det sig, at forventningerne til et trygt forløb, hvor man
blev satset på, var blevet opfyldt til fulde. Sygeplejerskerne havde også haft meget gavn af
hinandens støtte i forløbet, både fagligt og socialt.
Fokusgruppeinterviewets andet tema omhandlede sygeplejerskernes vurdering af egne
handlekompetencer, stærke og svage sider. Her nævnte alle kommunikation som deres
stærke side og nervøsitet ved at skulle stå i akutte situationer som deres svage side.
Som en konsekvens af dette valgte man efter det indledende fokusgruppeinterview at
tilrettelægge simulationstræning i akut sygepleje for sygeplejerskerne, så de kunne træne
typiske akutte patientsituationer under trygge former.
Ved de opfølgende interviews fremkom det, at sygeplejerskerne havde kunnet anvende deres kompetence i at kommunikere, men at de havde oplevet at det var meget svært at kommunikere med de svært syge kræftpatienter. Det at skulle stå i akutte situationer var blevet
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afdramatiseret, dels ved at sygeplejerskerne havde oplevet, at man altid kunne tilkalde
hjælp, og dels ved at have trænet deres handlekompetencer ved simulationstræningen.
Sygeplejerskernes læringskompetencer, herunder læringsstil, blev også belyst ved det
indledende fokusgruppeinterview. Sygeplejerskerne oplevede efterfølgende, at der var
blevet taget højde for dette i de forskellige læringssituationer. Både undervisningen, der
var planlagt, og det skriftlige introduktionsmateriale blev vurderet til at have både gode og
dårlige aspekter. Vejlederne i unitten blev opfattet som nogle, man kunne spørge til råds, og
den sygeplejefaglige vejledning havde været god.
Der fremkom enkelte nye fund ved de opfølgende individuelle interviews. Alle de nye
sygeplejersker havde oplevet det som en udfordring at komme ind i den nye rolle som
sygeplejerske, men havde haft glæde af støtten, de gav hinanden i denne proces, såvel
som den sygeplejefaglige vejledning.

Ved fremtidige forløb af denne type foreslår vi, at vejlederne kunne fungere som rollemodeller i situationer, hvor der samtales med cancerpatienter, både i plejesituationer med svært
syge patienter, såvel som mere formelle samtaler.
Endvidere kunne man foreslå, at de nyansatte sygeplejersker deltager i konferencer og
følger afdelingssygeplejersken i hendes overvejelser mhp. patientflow og personalebemanding for at øge kendskabet til afdelingssygeplejerskernes jobindhold.
Der er planlagt opfølgende interviews med de nyansatte efter ét års ansættelse for at evaluere unitforløbets effekt mhp. fastholdelse af personale på længere sigt.

Referencer
1.
2.

Konklusion og perspektivering
Overordnet har sygeplejerskerne oplevet unitforløbet meget positivt.
Et forløb over tre måneder var passende og da man efter to måneder oplevede et behov for
at blive sluset ud i andre grupper i sengeafsnittet under fortsat vejledning, havde forløbet
vist sig så passende fleksibelt, at dette var muligt.
De havde oplevet det som en stor tryghed at arbejde tæt sammen med en fast gruppe af
erfarne vejledere, ligesom det havde været en styrke at kunne trække på hinandens viden i
det daglige samarbejde om patienternes pleje.
Den sygeplejefaglige vejledning havde været god og desuden været en støtte i processen
med at finde frem til rollen som sygeplejerske. Alt i alt kunne sygeplejerskerne varmt anbefale at gentage et sådant unit-forløb.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Set i lyset af problemstillingerne påpeget i Evalueringsrapporten for sygeplejeuddannelsen (3) vedrørende nyuddannede sygeplejerskers handle- og læringskompetencer, kan vi
hermed konkludere, at et tre måneders unitforløb kan medvirke til at ruste sygeplejerskerne
i forhold til disse kompetencer. Handlekompetencerne, særligt kompetence til at udføre
sygepleje af kompleks karakter, koordinere og delegere sygepleje, blev trænet under beskyttede former i dette forløb. Ved at kombinere tilegnelse af viden, træning af færdigheder
og øvelse i samarbejdet med patient, pårørende og samarbejdspartnere under vejledning,
opnåede sygeplejerskerne de ønskede handlekompetencer. Denne kombination læner sig
op af principperne ved problembaseret læring (9), hvor man lægger lige stor vægt på tilegnelse og udvikling af kundskaber, færdigheder og holdninger.
Læringskompetencerne, og særligt kompetence til at arbejde systematisk med udvikling
af fagområdet, samt det at tage initiativ og ansvar til udvikling og forbedring af sygeplejen,
havde man også fokus på i forløbet. Det, at medvirke til en læringsstrategi, som motiverer
den enkelte til livslang læring, er et af kendetegnene ved problembaseret læring (9).

Politiken: Bertel Harder advarer mod for meget teori. d.23.august 2006, 1. sektion.
Tilgængelig [online] fra www.dsr.dk hentet d.010408
Berlingske: Sygeplejersker behøver ikke gå i Franfurterskolen. d.23.august 2006. Debat.
Tilgængelig [ online] fra www.dsr.dk hentet d.010408
Rektorforsamlingen for spl.uddannelsen: Evaluering af sygeplejeuddannelsen. 2006
[online] Tilgængelig fra http://www.sygpludd.oeresund.dk Hentet d.151207
Undervisningsministeriet: Anbefalinger til en revision af sygeplejerskeuddannelsen.
Tilgængelig [online] på http://www.uvm.dk. Hentet d.151207
CVU Øresund: Studieordning. Ifølge bekendtgørelse om sygeplejerskeuddannelsen nr.
232 af 300301. 1. reviderede udgave. 2004
Forskning i klinisk sygepleje. Gyldendals Akademiske Bogklubber.2004
Kvale, Steinar : InterView. Hans Reitzels Forlag.2005
Just, Eva. I Juitillainen, Anne” editor”. Supervision I sundhedsprofessioner, perspektiver
og metoder. Hans Reitzels forlag.2008
Pettersen, Roar C.: Problembaseret læring - For elever studerende og lærere. En
grundbog i PBL. Dafolo, 1.udg.,2001

Efter dette første unitforløb har man i afsnittet gennemført endnu et unitforløb med 5 nye
ansatte.
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Psykologisk belastning hos
kvinder med brystkræft
– kan man screene for det?
Af Birgitte Goldschmidt Mertz, Udviklingssygeplejerske, HovedOrtoCentret, e-mail: bgmertz@rh.dk

Baggrund
Brystkræft er den mest udbredte kræftsygdom blandt kvinder i Danmark. Hvert år rammes
ca. 4000 kvinder af sygdommen. Overlevelsen efter brystkræft er forbedret væsentligt, og i
dag forventes 75-80% af patienterne at overleve.
Brystkirurgisk klinik på Rigshospitalet opererer hvert år 8-900 kvinder for brystkræft.
Klinikken har indført optimerede patientforløb, hvilket betyder, at den gennemsnitlige
indlæggelsestid er reduceret til 1,2 dag. Dette stiller nye krav til sygeplejen og medfører, at
sygeplejersken har kortere tid til at informere patienten og forberede hende på både fysiske
og psykosociale følger af brystkræftdiagnose og –behandling. Det er derfor helt centralt på
et tidligt tidspunkt at kunne afdække patientens behov for psykosocial støtte og at blive i
stand til at identificere særligt sårbare patienter.

Psykosociale aspekter af brystkræft
Brystkræft er en potentielt livstruende sygdom, som ofte ledsages af alvorlige psykosociale
følger. Det er naturligt at opleve en belastning i den første tid efter en kræftdiagnose, og det
er vigtigt, at sundhedspersonalet bliver i stand til på en struktureret måde at identificere og
vurdere belastningen. Endvidere vil nogle patienter udvikle alvorlige, vedvarende psykiske
problemer med forøget risiko for behandlingskrævende depression op til 10 år efter diagnosetidspunktet. Antallet af brystkræftpatienter, der udvikler depression, varierer i litteraturen
fra 10-15% (1). En dansk undersøgelse fandt således forøget prævalens af depression hos
brystkræftpatienter (13.7%) (2).

Screening
Der er behov for systematiske procedurer til at identificere de patienter, der kan have gavn
af tilbud om psykosocial støtte. Dette er relevant af flere grunde. Først og fremmest vil det
betyde, at de ofte sparsomme sygeplejeressourcer kan anvendes målrettet til de patienter,
der har mest brug for det. Videre er det relevant, fordi studier peger på, at de patienter, der
er mest sårbare på diagnosetidspunktet, har størst gavn af psykosocial intervention (3,4),
og endelig fordi nuværende praksis omkring vurdering af psykosociale behov mangler
systematik og stringens (5). Det er derfor af betydning at finde frem til et kort og let anvendeligt screeningsinstrument, der kan implementeres som en del af den daglige praksis i
klinikken.
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Et meget anvendt kort screeningsinstrument er Distress Thermometer (DT) udviklet i USA
af National Comprehensive Cancer Network. Instrumentet består af en visuel analog skala
samt en problemliste. En metaanalyse om DT konkluderer, at det findes velegnet til indledende screening (6). En dansk version af DT kaldes Belastningstermometeret.

Formål
Det er denne undersøgelses formål at
1. afprøve om Belastningstermometeret kan identificere brystkræftpatienter, som er
stærkt psykisk belastede, og som har brug for psykosocial støtte.
2. beskrive omfanget af belastning blandt kvinder med brystkræft, hvad der karakteriserer
denne gruppe af kvinder og hvilke faktorer, der påvirker udviklingen i belastning over
tid.

Design og metode
362 nydiagnosticerede kvinder med brystkræft med en medianalder på 62 år, inkluderet i
undersøgelsen fra november 2008 til oktober 2009. Undersøgelsen gennemføres som en
prospektiv kohorteundersøgelse.
Deltagerne udfyldte et baseline spørgeskema samt opfølgningsskemaer efter 4 og 8
måneder. Spørgeskemaet indeholder Belastningstermometeret samt en række validerede
psykosociale skalaer. Det giver mulighed for at vurdere, hvilken skala – eller kombination af
skalaer – der er bedst til at identificere kvinder med et højt belastningsniveau og eventuelt
kan prædiktere udviklingen i belastning over tid. Spørgeskemaet rummer endvidere sociodemografiske spørgsmål samt spørgsmål, der belyser social støtte/netværk, helbred, livsstil
og livskvalitet.

Analyser
Belastningstermometrets præcision sammenlignes med længere, validerede skalaer ved
brug af statistiske analyser. Der udføres desuden analyser, der belyser sammenhæng mellem belastning og andre faktorer, eksempelvis alder, sociale forhold og netværk, ønske om
henvisning til rehabilitering m.m.

Resultater
Belastningstermometerets validitet og prædiktive effekt opgøres, når data fra opfølgningsskemaerne foreligger til efteråret. Data fra baseline-skemaet er opgjort. Nogle få resultater
er vist nedenfor.
28% af patienterne angav ingen eller let belastning, 72% moderat eller svær belastning.
Nedenstående figur viser de hyppigst angivne problemer på den medfølgende problemliste.
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Konklusion
Patienter oplever en høj grad af belastning på diagnosetidspunktet, yngre i højere grad
end ældre. Problemlisten viser, at bekymring og nervøsitet er dominerende problemer. Det
ses samtidig, at omkring halvdelen af patienterne lider af søvnproblemer og træthed samt
hukommelses- og koncentrationsbesvær.

Fremtidsperspektiver
Det er naturligt at være følelsesmæssigt påvirket af en kræftdiagnose på diagnosetidspunktet, og det bliver interessant at se på data fra opfølgningsskemaerne, hvordan denne
belastning ændrer sig over tid.
Det vil være relevant at afprøve Belastningstermometeret i praksis, så systematisk screening indgår som en del af pleje og behandling gennem hele patientforløbet. Det vil betyde,
at sygeplejersker og læger får et konkret redskab til at identificere de patienter, der skal
tages ekstra hånd om og ikke mindst identificere de patienter, der umiddelbart skal henvises til andre former for psykosocial støtte.
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Sikring af vævsprøver udtaget
ved direkte laryngoskopi
Af Debbie Stougaard Degn, Forskningsstudie forfattet af operationssygeplejerske, Øre-, næse- og halskirurgiske operationsgang, afsnit 2073, HOC
Anæstesi- og Operationsklinik, e-mail: debbiedegn@hotmail.com. Tlf. 3545 2073
Udarbejdelsesperiode 18. december 2008 - 19. maj 2009

Indledning
Vævsprøver udtaget fra strube, stemmelæber og svælg har vist sig at være vanskelige at
undersøge fra patologisk side, idet vævsprøverne har været iturevne ved ankomst. Dette
rejste et spørgsmål om, hvorvidt skaden var sket under udtagningen eller ved håndteringen
efterfølgende. Vævsprøver blev – på flere forskellige måder - udtaget fra grise og herefter
håndteret ved hjælp af flere metoder for til sidst at blive undersøgt og pointscoret mhp at
præcisere, hvilken metode, der var mest skånsom for vævsprøven. Resultaterne viste kun
et mønster ved vævsprøver taget med grovnål

Problemstilling
Hvorledes sikres vævsprøver fra strube, stemmelæber og svælg mod at blive traumatiseret
under udtagelsen, således at Patologisk Enhed ukompliceret kan undersøge disse?

Introduktion
Når cancer i struben, stemmelæberne og svælget skal diagnosticeres, gennemgår patienten en mindre operation: en direkte laryngoskopi. Udtrykket dækker over et indgreb, hvor et
kort metalrør med lys i, et laryngoskop, føres gennem munden og ned til dér, hvor problemet er lokaliseret. Patienten er altid i fuld bedøvelse og sover undervejs. Gennem skopet
iagtages strukturer og overflader, som ellers vil være klemt sammen.
En vævsprøve fra det mistænkte område udtages og sendes til Patologisk Enhed, hvor
præparatet undersøges mhp, hvorvidt patienten har cancer eller, om der blot er tale om en
cyste eller anden benign lidelse.
Direkte laryngoskopi er et indgreb præget af snævre forhold og vævsfladen, hvorfra prøverne skal udtages fra, er begrænset. Vævsprøverne er oftest særligt skrøbelige.
Projektet udspringer af, at Patologisk Enhed ofte havde svært ved at udlede et resultat af
prøverne, idet vævet var traumatiseret inden modtagelse. Spørgsmålet var, om den daglige
arbejdsgang omkring dem kunne skade vævsprøven i et sådant omfang, at patologisk
undersøgelse kompliceredes.

Griseforsøg vs. menneskeforsøg?
Som udgangspunkt skulle det afgøres, om problemet opstod under udtagelsen af vævsprøven eller først, når den skulle klargøres til patologisk undersøgelse. For at sikre at begge
spørgsmål blev undersøgt, var det nødvendigt at sammenligne vævsprøver, som var udta-
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get på forskellige måder og som efterfølgende blev klargjort til patologisk undersøgelse ved
hjælp af forskellige metoder.
Da vævsprøver fra patienter er udtaget af mange forskellige kirurger med forskelligt erfaringsniveau, kan udfaldet af prøverne være forskellige. For at kunne sammenligne prøverne,
var jeg nødt til at være i besiddelse af mange prøver udtaget af samme kirurg. Dette ville
tage år at vente på, idet det ville være nødvendigt at følge en enkelt kirurgs patienter. I
stedet blev projektet koblet på et dyreforskningsprojekt i en anden organisation. Omtalte
dyreforsøg skulle undersøge tarmsygdomme hos for tidligt fødte grise. Resultaterne herfra
ville kunne overføres til for tidligt fødte menneskebørn, idet slimhinder hos grise og slimhinde hos mennesker er næsten identiske. Således var grisene ligeledes egnet til mit projekt.

Arbejdsgang omkring vævsprøver
Fra kirurgens side sker vævsprøveudtagningen på en af tre måder. Enten via en prøvetang
med stor bideflade, via prøvetang med lille bideflade eller som kegleprøve udtaget ved
hjælp af en tyk cylinderformet nål, en såkaldt grovnål.
Håndteringen af præparatet efter udtagning foregår på forskellige måder. Efter præparatet
er udtaget, videregives det til en sygeplejerske, som har til opgave at komme prøven fra
operationsbordet ned i et glas, påhælde formalin, hvorefter det lægges i en skuffe. Derfra
afhentes det af en piccoline, som bærer det ned på Patologisk Enhed.
Sygeplejerskernes håndtering af præparaterne sker på tre måder. Enten via pincet, med
nål eller ved at præparatet hældes fra et bæger til et andet ved hjælp af nogle få dråber
saltvand.

Metode for afklaring af problemstilling
Der blev udtaget 54 vævsprøver fra pattegrise under en regulær direkte laryngoskopi. 18
blev udtaget via prøvetang med lille bideflade, 18 med prøvetang med stor bideflade og 18
med grovnål. Derefter stod jeg således med tre vævsprøvegrupper med hver især 18 prøver
i, alle udtaget af den samme kirurg.
Hver af de tre vævsprøvegrupper blev håndteret og klargjort til Patologisk Enhed på tre
forskellige måder.
Eksempelvis gruppe 1:
6 af de 18 vævsprøver fra gruppe 1 blev taget op fra operationsbordet med pincet, hvorefter at blive lagt i et bæger. 6 andre af samme 18 blev løftet op med en rød kanyle og lagt i et
bæger. De 6 sidste blev hældt over i bægret ved hjælp af nogle få dråber saltvand. Herefter
var de tre vævsprøvegrupper blevet udvidet til 9 vævsprøvegrupper med hver især 6 vævsprøver. Efterfølgende blev vævsprøverne påhældt formalin (Lillies væske pH 7,0 formaldehydbuffer 4% neutral svarende til det dobbelte af præparatets volumen jf. procedure for
formalinfiksering). Alt dette blev lagt i en skuffe til piccolinen, som bar vævsprøverne over til
patologerne. Præparaterne videregik herefter som vanligt til Patologisk Enhed, hvor de blev
undersøgt.
Projektet tog ikke højde for, hvorvidt bioanalytikere og patologer håndterede vævsprøverne
med pincet, idet der - som nævnt - er erfaring for, at traumatiseringen af vævet er sket
inden modtagelsen i Patologisk Enhed.
Det mikroskoperede blev vurderet af en patolog og blev scoret efter en forudaftalt skala,
der indikerede, i hvilket omfang vævet i givet fald var traumatiseret.
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Jeg er bevidst om, at resultaterne ikke vil være konklusive eller generaliserbare, da materialet (54 vævsprøver) ikke er tilstrækkeligt. Et større materiale ville kræve ressourcer og tid,
som jeg ikke besidder. Jeg ønskede i stedet at opfange en eventuel tendens for at kunne
sikre en bedre arbejdsgang omkring små vævsprøver udtaget ved direkte laryngokopi.

Etiske overvejelser
Pattegrisene til dette forsøg skulle lade livet i forbindelse med et forskningsstudie inden
for organkirurgi. Vævsprøverne blev udtaget i samme omgang. Der var forinden indhentet
godkendelse fra Dyreforsøgstilsynet.
Dette studie var godkendt af ledelsen på Øre-, næse- og halskirurgisk afdeling. Studiet var
desuden godkendt af uddannelsesansvarlig i Øre-, næse- og halskirurgisk regi Professor
Christian Von Buchwald.

Resultater
Resultaterne var overraskende. Der sås intet mønster i, hvorvidt præparater udtaget ved
hjælp af prøvetænger blev traumatiseret i den efterfølgende håndtering. Til gengæld var 12
af de 18 prøver udtaget ved hjælp af grovnål alle traumatiserede, endda den gruppe, hvor
præparaterne med forsigtighed var hældt over i præparatbægret ved hjælp af saltvand. Det
giver anledning til at tro, at traumatiseringen sker tidligere end formodet, nemlig når præparatet løftes af instrumentet.
En efterfølgende journalaudit over præparater udtaget ved hjælp af grovnål viste, at 66% af
præparaterne var traumatiserede. Dette rejser nye spørgsmål? Skyldes det, at præparaterne er udtaget i et område med megen slimhinde, som kan klistre sammen? Tager præparaterne skade, når de løftes af grovnålen?

Perspektiv
Hvorledes præparater, udtaget med grovnål, borttages fra grovnålen på den mest hensigtsmæssige måde, bør undersøges yderligere i et andet projekt. Da vævsprøver udtaget med
grovnål som oftest tages som supplement til andre vævsprøver, må patientomkostningerne
herved vurderes til at være små. Det gælder dog ikke, når det drejer sig om patienter med
metastaser i lymfeknuderne på halsen og ukendt primær tumor, som senere viser sig at
være forårsaget af en tungetumor. Disse patienter får udført diverse skopier, som fx undersøgelse i lunger, mavesæk, spiserør, mund og næse med vævsprøvetagning, herunder
vævsprøver fra tunge og tungerod ved hjælp af grovnål. Skulle vævsprøverne udtaget med
grovnål være inkonklusive grundet traumatisering af vævet inden patologisk modtagelse, vil
patientomkostningerne være høje. Det drejer sig om ganske få patienter, som desværre er
umulige at identificere på forhånd.
Projektet bidrog med en bedre viden om gunstig håndtering og udtagning af vævsprøver,
især ved grovnålsprøver. Desuden er opmærksomheden omkring at bruge grovnålsprøver
som supplement til andre prøver øget, så et reelt vævsprøvesvar sikres.
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Hvordan kan
vi optimere
den akutte
smertesygepleje i
TraumeCentret?

o Hvad kan afdelingen gøre?
Spørgeskemaerne blev udleveret til alle 32 sygeplejersker, og de havde 3 uger til at returnere det. Det var frivilligt, om man ville sætte navn på.

Analyse og resultat
De projektansvarlige sygeplejersker modtog i alt 16 besvarelser, svarende til 50%. Alle
svar på de enkelte spørgsmål blev listet op, så det var muligt at se, om der var et mønster
i besvarelserne. Efter gennemlæsning af svarene tegner der sig et billede af, at sygeplejerskerne har en meget ens oplevelse af, hvilke problematikker der er omkring smertebehandlingen i TraumeCentret.

Af Susanne Møller, Birgitte Sall Nielsen og Bente Sørensen, sygeplejersker i TraumeCenter
& Akutmodtagelse, afsnit 3193, HovedOrtoCentret.
Vejleder: Alice Slot, klinisk sygeplejespecialist, e-mail: alice.slot@rh.regionh.dk.

Præsentation
Til trods for at sygeplejersker i en årrække har haft fokus på betydningen af en optimal
smertebehandling, er det et faktum, at nyere studier finder, at patienterne stadigvæk
oplever, at smertebehandlingen er mangelfuld. Et finsk studie fra 2008 om håndtering af
smerter i en akut kirurgisk modtagelse viser, at patienterne har brug for at blive opfordret til
at tale om deres smerter. Studiet understreger i øvrigt, at personalet har brug for uddannelse i, hvordan patientens smerte ”måles” og konkret viden om smertebehandling.
Sygeplejerskerne i TraumeCentret giver udtryk for, at de oplever, at der mangler smerteplaner for patienterne, hvilket blandt andet medfører, at patienterne venter for længe på
smertestillende.
Sygeplejerskerne har ingen handlemuligheder udover ”førstehjælp”, og det begrænser
deres mulighed for at hjælpe patienten til at blive smertefri. De mangler viden om, hvilke
præparater, der bør anvendes hvornår. Samtidig opleves divergerende udmeldinger om,
hvornår og hvorfor de forskellige smertestillende præparater skal bruges.
Som et redskab til at kunne måle patientens smerter anvendes VAS-skalaen. Den består
kun af et tal, og den fortæller om intensiteten af en smerte, ikke noget om hvor og hvordan
den er, om den for eksempel er dunkende, brændende eller murrende.
Gentagende audit af sygeplejedokumentation i forhold til smertebehandling i TraumeCentret viser, at ikke alle patienter bliver adspurgt om smerter, og at kun mellem 70 og 80% af
patienterne har deres smerters intensitet beskrevet ved hjælp af VAS. Det viser sig endvidere, at effekten af den smertestillende indsats er mangelfuld dokumenteret.

Metode
Med baggrund i ovenstående har tre sygeplejersker, som arbejder med udvikling af sygeplejen i TraumeCentret, valgt at undersøge sygeplejerskernes synspunkter nærmere.
Sygeplejerskerne udarbejdede et spørgeskema med 3 åbne spørgsmål:
• Hvordan oplever du smertebehandlingen af vores akutte patienter?
• Nævn nogle faktorer, som vanskeliggør en optimal smertebehandling!
• Hvilke tiltag kan efter din mening optimere smertebehandlingen?
o Hvad kan du selv gøre?
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Vedrørende spørgsmål 1:
Hvordan oplever du smertebehandlingen af vores akutte patienter?
Svarene var i hovedtræk de samme - nemlig at:
• Smertebehandlingen er generelt dårlig
• Patienterne venter for længe på at få smertestillende medicin
• Det er svært at få lægerne til at ordinere smertestillende medicin
• Smertebehandlingen er personafhængig med hensyn til viden og erfaringsgrundlag
Vedrørende spørgsmål 2:
Nævn nogle faktorer, som vanskeliggør en optimal smertebehandling
Her er der enighed om at:
• Der er for lang ventetid på lægen for at få ordineret smertestillende medicin
• Generel usikkerhed/manglende viden
• Der mangler faste ordinationer, når lægen har tilset patienten
• Der mangler ”smertestandardpakke” så sygeplejerskerne selv kan igangsætte smertebehandlingen
Vedrørende spørgsmål 3:
Hvilke tiltag kan efter din mening optimere smertebehandlingen?
- Hvad kan du selv gøre?
• Sygeplejersken skal være proaktiv med henblik på ”førstehjælp” f.eks. korrekt lejring,
isbehandling, aflastning og beroligelse af patienten, samt at sygeplejerskerne skal være
hurtigere til at få ordineret smertestillende medicin, f.eks. i forbindelse med at patienten
meldes til lægen
• Bedre brug af VAS-score og evaluering af smertebehandling
• Generelt mere fokus på smertebehandling fra sygeplejerskernes side
- Hvad kan afdelingen gøre?
Svarene på, hvad afdelingen kan gøre, viser tydeligt, at implementering af smertepakker
samt mere undervisning af læger og sygeplejersker, er de to mest dominerende behov.

Implementering og konsekvens for praksis
Svarene på spørgsmålene har medført at:
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•

Der nu arbejdes med muligheden for, at sygeplejerskerne får delegeret pn.ordinationsret
til smertebehandling af akutte ortopædkirurgiske patienter.
• Der er nu afholdt 2 temadage for samtlige sygeplejersker, så alle uanset vagt og fridage
kunne deltage. Indholdet i temadagen var:
o Undervisning i smerter og præparatvalg ved læge fra smerteklinikken.
o Undervisning ved afdelingens to ressourcepersoner i smerter og dokumentation.
		
Her var der lagt vægt på brugen af VAS-skalaen og dokumentation i relation til
		
smertesygepleje. Undervisningen vekslede mellem tavleundervisning, gruppear		
bejde og rollespil. For at skabe størst mulig refleksion hos deltagerne på temada		
gen, blev deltagerne bedt om parvis at lave audit på sygeplejedokumentation, som
		
de selv havde lavet. Dette oplevedes inspirerende og satte fokus på evaluering.
		
For at understøtte og fastholde dette fokus har flere af makkerne aftalt at holde
		
”fem faglige minutter” om smerter og dokumentation, når de er på arbejde samti		
dig. Mødes makkerne ikke i vagter, blev det aftalt at tage kopi af makkerens
		
dokumentation og kommentere denne. Altså er der åbenhed i personalegruppen
		
overfor gensidig evaluering og feedback.

Hvad er fremtidsperspektivet?
Som projektansvarlige sygeplejersker er vi meget positive, da vi oplever en meget engageret personalegruppe, som også bliver bakket op af ledelsen.
Vores mål er, at der fortsat vil være fokus på smertesygeplejen, som et af de store indsatsområder til gavn for vores patienter. Dette kan gøres ved, at der fortsat bliver lavet audit på
sygeplejedokumentationen og at den gensidige evaluering og feedback af dokumentation
bliver fastholdt. Hvis/når sygeplejerskerne får delegeret pn.ordinationsret, har de nogle
bedre handlemuligheder. Vi tror, at ovenstående tiltag vil medføre, at sygeplejerskerne bliver
bedre til at spørge til patienternes smerter. Patienterne vil føle sig ”taget af” og føle sig
medinddraget i egen behandling, hvilket også højner patientsikkerheden. Ligeledes er der
aftalt en evaluering/opfølgning på initiativerne til efteråret 2010.
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Årsager til et nedsat indtag af
mad og drikke under sygdom
Af Laura Krone Larsen, sygeplejerske, MKS. Afd. 2093,
e-mail: laura.krone.larsen@rh.regionh.dk

Baggrund
De seneste år har ernæring, og i særdeleshed underernæring på sygehuse, været i fokus.
En undersøgelse har vist, at fire ud af ti (39,9%) indlagte patienter i Danmark er i risiko for
underernæring (1), og det er skønnet, at omkring en ud af tre af alle indlagte patienter i
Danmark er underernærede (2,3).
I Sundhedsstyrelsens indsats ”Bedre mad til syge” fremgår det, at ernæring kan og bør
være en del af behandlingen og plejen før, under og efter indlæggelse. Denne udmelding
er baseret på en viden om, at tilstrækkelig ernæring under sygdom nedsætter risikoen for
komplikationer, som fx. infektioner, samt forbedrer sårheling, mindsker træthed og reducerer tabet af mager cellemasse (2,3,4).
Ydermere er det et samfundsøkonomisk interessant emne, da det vurderes, at man kan
spare mere end én milliard kroner årligt ved at optimere patienters ernæringsstatus (2).
Gennem mit tidligere arbejde på neurokirurgisk sengeafdeling oplevede jeg, at mange
patienter ikke blev ernæret tilstrækkeligt under indlæggelse, hvilket understøttes af projekt
Underernæring På Sygehuse (UPS) fra 2002. Her beskrives det, at kun én ud af fire patienter får dækket deres ernæringsbehov under indlæggelse (5).
Årsagerne kan findes hos patienterne, personalet, i omgivelserne eller i måden, kostsystemet er indrettet på (6). For at løse problemet med utilstrækkelig ernæring anbefales det at
supplere med tilskudsdrikke, sonde- og, når nødvendigt, parenteralernæring (3). Dette løser
ikke den enkelte patients spiseproblem eller giver patienterne handlekompetence i forhold
til at varetage deres ernæringsproblematik, men det hjælper udelukkende til at øge energiog proteinindtaget i en periode. Andre strategier er derfor nødvendige for at hjælpe patienterne til at håndtere deres ernæringsproblemer. For at opnå en bedre forståelse af, hvordan
vi forbedre ernæringsindsatsen, må vi også se på årsagerne til utilstrækkelig ernæring ud
fra patientperspektivet.

Formål
Formålet med studiet var at identificere patient-oplevede årsager, som har betydning for
indtaget af mad og drikke under sygdom. Patienters egne oplevelser af et nedsat indtag
af mad og drikke forventes at kunne bidrage til at udvikle ernæringssygeplejen og dermed
hjælpe patienterne til et øget indtag under sygdom.

Metode

ler inkluderet i studiet. De inkluderede artikler blev analyseret tematisk og kodet ved hjælp
af tre studiespørgsmål. De tre studiespørgsmål danner rammen for de tre temaer, som
resultaterne er inddelt i, og lyder som følgende:
1. Hvordan beskriver informanterne, der serverede mad og drikke, omgivelserne samt
måltidernes tilrettelæggelse?
2. Hvilke fysiske og psykiske årsager oplever informanterne påvirker deres indtag af mad
og drikke?
3. Hvordan oplever informanterne personalets rolle i forhold til deres indtag?

Resultater
Tema 1.
Den serverede mad og drikke, omgivelserne samt måltidernes tilrettelæggelse:
I syv ud af de tolv inkluderede artikler er der identificeret forskningsfund, der beskriver
årsager til et nedsat indtag inden for dette tema. Flere informanter på tværs af artiklerne
fandt bl.a. tilskudsdrikke for søde og klistrede, og med tiden blev de udrikkelige for flere af
informanterne:
I try to drink those supplements, but they almost choke me (8, s. 149).
Nogle informanter kunne godt lide at spise sammen med andre i en spisestue, mens andre
følte sig generet af andre patienter og mistede appetitten:
It´s horrible! A man in front of me spat in his hand and smeared it out on the table in
front of me (9, s. 618).
Forstyrrelser og larm under maden blev også kommenteret af flere informanter, ex;
It has been noisy; staff are always running in and out of bays... the lady in the end bed
she´s got some problem with her bowels (10, s. 300).

Tema 2.
Fysiske og psykiske årsager til et nedsat indtag
I hele elleve ud af tolv artikler var der forskningsfund, der beskrev fysiske gener som negativt indvirkende på indtagelsen af mad og drikke. Fundene viste endvidere, at de psykiske
indvirkninger på indtagelse var tæt forbundet til de fysiske gener. Det hyppigst reporterede
problem var motoriske eller sensoriske problemer med den ene arm - et problem, som gav
problemer med at transportere maden op til munden (12,13,14,9).
Også problemer med at lukke læberne helt sammen, tygge, synke (12,13), kvalme, opkast
og nedsat appetit (13,15) blev rapporteret. Nedsat eller ændret lugtesans og appetit var
også blandt de fysiske faktorer, som indvirkede på informanternes indtag af mad og drikke
(16,13,11,14,8).
Frygt og skam i spisesituationerne blev særligt beskrevet af informanter med apoplexi, men
optrådte også hos informanterne med hoved- og halskræft og KOL (13,11,15,19). Informanterne oplevede bl.a. frygt for at fejlsynke og skam over at miste kontrollen over kroppen, fx.
når de oplevede at spilde maden eller ved lækage af mundvand.
Et fællestræk hos informanter på tværs af diagnoser var tabet af den sociale samhørighed,
der normalt hører sammen med måltiderne (12,16,11).

Dette studie blev udført vha. en systematisk litteraturgennemgang af videnskabelig artikler
(7). Artiklerne er identificeret via en systematisk litteratursøgning på følgende databaser:
Pubmed, CINAHL, Swemed, Psychinfo, Embase og British Nursing Index. I alt blev 12 artik-
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Tema 3.

9.

Personalerelaterede årsager
I syv ud af de tolv inkluderede artikler blev der identificeret forskningsfund, som beskrev de
evt. personalerelaterede årsager til et utilstrækkeligt indtag. Informanter i et studie udtalte,
at de ikke havde talt med personalet om, hvad de havde spist eller, hvad de ønskede at
spise. Et svar på hvorfor de ikke havde talt med personalet kunne fx. være:
Nobody´s asking – I am not the one who takes the initiativ (17, s. 264).
Endvidere blev køkkenets udbud og valgmuligheder samt dagens menu ikke formidlet til
informanterne (17), og der var informanter i et andet studie, der oplevede, at de ikke fik den
hjælp, de havde behov for under måltiderne (10,12,18). I stedet blev personalet set rede
senge og ordne papirarbejde (10).

Konsekvenser for praksis og fremtidsperspektiver
Resultaterne indikerer, at der er plads til forbedringer inden for ernæringssygeplejen. En forbedring af kompetencerne i forhold til at afhjælpe de fysiske og psykiske gener, som fyldte
meget hos informanter på tværs af de inkluderede artikler, er ønskelig. Derudover indikerede de personalerelaterede årsager, at ernæring på nuværende tidspunkt ikke er en integreret del af klinisk praksis på lige fod med fx. medicinadministrering og andre administrative
opgaver. For at det bliver muligt for plejepersonalet at udføre en ernæringssygepleje af den
kvalitet, som informanterne i de gennemgåede artikler efterspørger, må ernæring prioriteres
på lige fod med anden behandling. Dette er ikke kun en opgave for plejepersonalet men er,
ifølge undertegnede, i høj grad også et ledelsesansvar.
Artiklen er baseret på Masterprojektet ”Årsager til et nedsat indtag af mad og drikke under
sygdom – set ud fra et patientperspektiv. En litteraturgennemgang”. Juni 2009, Institut for
folkesundhed, afdeling for sygeplejevidenskab Aarhus Universitet.
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Den dagliglivsførelse som
pårørende til en alvorlig syg
partner har

at forudsige, hvilke grupper af pårørende, som er i særlig risiko for at få stress, angst og
depressioner og samtidig med, har resultaterne været modsigende.
Denne afhandling har sit udgangspunkt i en forståelse af de pårørende som raske personer,
der er ramt af sygdom på anden hånd. Og der tages derfor et dagliglivsperspektiv, fordi det
giver mulighed for at belyse den personlige betydning af at være pårørende.

Teoretisk forståelsesramme
Af Karina Madsen, Neurocentret, afsnit 3094, e-mail: Kama.madsen2@gmail.dk

Introduktion
Følgende artikel bygger på resultater fra min igangværende ph.d. afhandling.
Omdrejningspunktet for afhandlingen er pårørende til en partner med glioblastom grad IV
eller astrocytom grad III i alderen 25-70 år i en WHO performance status 0-2 behandlet på
Rigshospitalet eller Glostrup hospital. Der er ca. 1.000 patienter om året i Danmark, som får
diagnosen hjernekræft. Patienterne behandles såvel kirurgisk som ikke-kirurgisk og 3 års
overlevelsen er ca. 20%.
Målgruppen er pårørende, der er ægtefæller eller samlevende.
Diagnosen hjernetumor er alvorlig og kendetegnet ved et forholdsvis kort forløb med en terminal udgang. Såvel sygdom som behandling påvirker hjernens funktioner, hvilket betyder,
at patienten kan frembyde en række symptomer i form af motoriske og sensoriske symptomer samt følelsesmæssige, kognitive og adfærdsmæssige forandringer. Patienten kan
derfor ændre personlighed og ikke være i stand til at arbejde, varetage almindelige opgaver
i hjemmet og have et socialt liv. Patienterne har i dag forholdsvis korte indlæggelsesforløb,
der er centreret omkring operation og onkologisk behandling. Resten af tiden varetages
plejen i hjemmet. Dette betyder, at der ligger et stort ansvar på de pårørende, der, udover
at pleje patienten, skal håndtere eventuelle personlighedsforandringer hos patienten, have
hjemmelivet til at fungere med børn, husarbejde, erhvervsarbejde og sociale relationer.
Afhandlingen belyser, hvordan de pårørende oplever, at partnerens sygdom griber forandrende ind i deres dagligliv og hvilken betydning, det får for dem.
Denne artikel vil fokusere på de resultater, der knytter sig til, at de pårørende bliver omsorgsgivere for en alvorlig syg, og hvad det betyder for dem.

Denne afhandlings teoretiske forståelsesramme har udgangspunkt i social praksisteori, som
den er repræsenteret hos (3, Tolman, 1994; Dreier 1994, 1998, 1). Det er en subjektvidenskabelig tilgang (Dreier 2001), der giver mulighed for, at belyse den personlige betydning af
det at være pårørende fra et første persons perspektiv.
Afhandlingen centrale analysebegreb er dagliglivsførelse (1,3). Daglig livsførelse er et begreb, som tydeliggør de måder, hvorpå personer sammensætter og udfolder deres dagligliv
i komplekse sociale praksis strukturer (3). Den daglige livsførelse er et modsigelsesfyldt
forehavende, som kræver, at personen må gøre noget aktivt. Personen skal koordinere sin
deltagelse med andre personer i diverse andre handlesammenhænge og personen skal
have sin deltagelse til at hænge sammen hen over dagen, hvilket betyder, at vedkommende
skal kunne imødegå krav fra forskellige handlesammenhænge så som familien, arbejdslivet, fritidsinteresser og venner. Det aktive resultat, livsførelsen skal frembringe, kan således karakteriseres som den aktive integration af de forskellige krav fra de enkelte daglige
livsområder, hvilket sætter personen i stand til at arrangere sig med kravene fra forskellige
livsområder og koordinere de enkelte arrangementer i et samlet arrangement (arrangement
af arrangementerne) (3, s 9).

Metode

Hvordan griber hjernekræft hos en partner ind i den pårørendes igangværende dagligliv, og
hvilken betydning får det for den pårørendes daglige livsførelse.

Det er en kvalitativ forløbsundersøgelse, hvor 11 pårørende er interviewet 3 gange hver
med 4 måneders mellemrum. Interviewene er foregået i de pårørendes eget hjem. Interviewene var semistrukturerede og alle var efterfølgende transskriberede.
Alle interviews blev læst igennem med det for øje, at se hvornår der optrådte ændringer i
de pårørendes dagligliv. Ændringerne blev kodet efter hvilken handlesammenhæng, de var
knyttet til, var det en ændring i hjemmet eller på arbejdet. Herefter blev interviewene kodet
ud fra, hvilke begrundelser der var for ændringerne og ud fra hvilken betydning, ændringerne havde for den pårørende. Afslutningsvis blev interviewene kodet ud fra, om ændringerne
i en handlesammenhæng for eksempel ændringerne i hjemmet fik betydning for ændringer
i en anden handlesammenhæng og dermed blev til en forandring i de pårørendes måde at
føre deres liv på. Dette blev gjort for at klarlægge, i hvilken grad partnerens sygdom greb
forandrende ind i de pårørendes dagligliv.

Positionen i det Sundhedspsykologiske felt

Resultater

Den eksisterende forskning på området anskuer oftest den pårørende ud fra et ønske om at
undersøge, om vedkommende er i særlig risiko for selv at blive syge, ikke forstået somatisk
som partneren, men om de er i risiko for at blive stresset, angste eller depressive grundet
partnerens sygdom, altså en tankegang hvor det psykosociale forstås medicinsk. Hvor
formålet er, at kunne diagnosticere og generalisere hvem af de pårørende, som er i særlig
risiko for at blive stresset, angste eller depressive. Det har dog vist sig at være problematisk

Resultaterne i denne artikel knytter sig til den del af handlingen, der omhandler det, at de
pårørende bliver omsorgsgivere for deres partner og den betydning, det får for deres dagligliv.

Problemformulering
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1) De pårørende udøver rehabilitering i et dagliglivs perspektiv i deres tagen vare på
den syge partner. De kompenserer både i forhold til enkelt aktiviteter og sammensatte
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aktiviteter grundet svækkelser i funktionsevnen hos partneren undervejs i dagliglivet. Hjælp
til sammensatte aktiviteter knytter sig til partnerens personlighedsforandringer og kan være
hjælp til at huske, hvor i hjemmet glas og kopper står eller hjælp til at huske, hvad der
skete i går, hvor enkelt aktiviteter kan være hjælp til at få en trøje på eller hjælp til at finde et
enkelt ord i en sætning.
2) Omfordeling af opgaver i hjemmet. De pårørende bliver ikke kun omsorgsgivere for
den syge partner, men der sker samtidig en omfordeling af de fælles opgaver i hjemmet.
Den pårørende overtager mange opgaver fra den syge, fordi vedkommende ikke længere
magter dem. Opgaver de måske findes svære at overtage som fx madlavning, økonomi,
have arbejde osv.
3) Ændrede daglige rutiner. Sygdommen betyder også en ændring af de daglige rutiner,
hvor det, at partneren ikke længere arbejder, opleves som svært. At den syge ikke længere
må køre bil og i nogle tilfælde gør det alligevel, opleves som dilemmafyldt.
4) De bliver ansvarlige for den anden og dennes sygdom og behandling. De pårørende
er i hjemmet ansvarlige for omsorgspraksisen, men under indlæggelse er deres formål, spillerum og anliggender nogle andre. De skal dermed omstille deres deltagelsesmåde i forhold
til omsorgspraksissen, når den syge er indlagt. Det oplever nogle af de pårørende som
svært, fordi de fra deres særlige ståsted ikke oplever, at de professionelle påtager sig det
ansvar, de pårørende mener, de burde.

7) En forandret kærlighedsrelation. Kærlighedsrelationen påvirkes, når den ene bliver
alvorlig syg. Deres kærlighedsrelation bliver asymmetrisk. Begrundelsen for asymmetrien
i kærlighedsrelationen er mangedimensioneret, blandt andet handler det om, at forholdet
ikke vare evigt, måske snart er slut, at miste fordi den anden dør, medlidenhed med den
syge, at gøre op med sig selv og sit liv, hidtil og fremover, resten, at ændre sit forhold til
den andens fremtid, hvilket er dimensioner, der knytter sig til den pårørendes dagligliv. Den
oplevede asymmetri knytter sig også til, at de pårørende i nogle tilfælde må tage over for
flere og flere opgaver i forhold til den syge og i særlig grad i de tilfælde, hvor de må tage
over og hjælpe den anden med dennes livsførelse. Det medfører for flere af de pårørende,
at de beskriver deres kærlighedsforhold som forandret, hvor forandringen er fra et forhold
bestående af to voksne til et forhold, som de selv karakteriserer mere som et forælder–
barn-forhold.

Konsekvenser for praksis
Afhandlingens resultater er interessante i forhold til tilrettelæggelsen af fremtidige interventioner. Afhandlingen viser, at der er individuelle forskelle på, hvordan sygdommen griber
ind I de pårørendes dagligliv. Både fordi sygdommen kommer forskelligt til udtryk hos den
syge, men også fordi de pårørendes liv er forskelligt, der sker forskellige ting samtidig med
partnerens sygdom, som får betydning for, i hvilken grad sygdommen griber ind. Afhandlingens resultater giver mulighed for at tilrettelægge interventioner, hvor det inkorporeres i
interventionen, at sygdom kommer forskelligt til udtryk, og at pårørende er forskellige mennesker med forskellige betingelser og muligheder.

5) At modtage hjælp udefra til plejen af den syge. Flere af de pårørende modtager hjælp
fra hjemmeplejen i forhold til at tage vare på den syge partner. At modtage hjælp fra hjemmeplejen er forbundet med forskellige dilemmaer. A) Besøget opleves som forstyrrende i
forhold til de daglige rutiner B) Der er pårørende, der oplever at systemet fungerer langsommere end sygdommen udvikler sig, og den nødvendige hjælp derfor halter bagefter behovet. C) Det opleves problematisk, at få sygdommens uforudsigelighed til at hænge sammen
med et institutionelt arrangement, der kræver forudsigelighed.
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6) At være til rådighed for at passe på den syge partner. Flere af de pårørende oplever,
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forstås helt konkret og praktisk, da det handler om både at være til rådighed for at hjælpe
den syge partner med plejeopgaver, men også om bare at være til stede for at observere og
holde øje med den syge. Rådighedskravet hænger sammen med uforudsigeligheden i forhold til sygdommens indgriben. Det knytter sig til angsten for at lade den syge være alene
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Forbedring af
ernæringsindsatsen
på neurointensiv terapiafsnit
Af Laura Krone Larsen, sygeplejerske i afd. siden nov. 2008, e-mail: laura.krone.larsen@
rh.regionh.dk og Louise Rolighed Simonsen, sygeplejerske i afd. siden maj 2009,
e-mail: louise.rolighed.simonsen@rh.regionh.dk

Baggrund
På NIA indlægges patienter med akutte, livstruende neurologiske og neurokirurgiske lidelser. Det drejer sig eksempelvis om Guillian Barré, Myastenia Gravis, hoved- og rygtraumer
samt subarachnoidalblødninger efter aneurismeruptur. I forbindelse med, at der i foråret
2009 blev ansat en stor ny sygeplejegruppe, var der flere, der undrede sig over afdelingens
praktiske håndtering og administrering af sondeernæringen. De fandt, at praksis adskilte
sig fra anbefalingerne i den gældende tværgående pvi (1), samt at sondeernæring blev
administreret forskelligt fra sygeplejerske til sygeplejerske. På neurointensiv terapiafsnit
(NIA) har det traditionelt og kulturelt været anset som en lægefaglig opgave at udfærdige en
daglig væske- og ernæringsplan.

Problemidentifikation
Følgende 4 problemer på ernæringsområdet blev identificeret:
• Vejning
• Opstart og administration af sondeernæring
• Vurdering af ernæringsbehov
• Opnåelse af tilstrækkelig ernæring
Vejning
Samtlige patienter på NIA er per definition patienter i ernæringsmæssig risiko (2). Dette
betyder, at patienterne skal vejes tre gange ugentligt, som anbefalet til risikopatienter (3,4).
Det var vores oplevelse, at patienterne langt fra blev vejet som foreskrevet, hvilket en enkelt
audit bekræftede. Flere patienter var slet ikke vejet, og nogle var vejet færre end tre gange
ugentligt. Vi mener, at en af årsagerne hertil er manglende fortrolighed med de forskellige
vejemetoder, der er tilgængelige i afsnittet.
Opstart og administration af sondeernæring
Vi oplevede, at der var stor tvivl blandt personalet om opstart af sondeernæringen. Personalet var usikre på, hvilket opstartsregime der var gældende, og der manglede konsensus
om, hvordan ernæringen skulle administreres.
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Vurdering af ernæringsbehov
Der findes kun sparsom evidens for energi- og proteinbehovet hos de neurointensive
patienter (5), som endvidere varierer i behov afhængig af diagnosen. Afdelingens patienter
bliver ofte sat til at have et behov på 25 kcal og 1 g. protein pr/kg /døgn. I flg. Hessov (red.)
Klinisk Ernæring har kritisk syge patienter et øget behov for energi- og protein svarende til
1–1,5 g. protein per kg. legemsvægt og 125 KJ svarende til 30 kcal per kg. legemsvægt,
hos voksne patienter i alderen 30-70 år (5). En enkelt audit bekræftede desuden vores
undren og oplevelse af, at patienternes behov sjældent bliver op-justeret ved ex. feber eller
andre faktorer, som øger patienternes energi- og proteinbehov.
Opnåelse af tilstrækkelig ernæring
En del af patienterne på NIA udvikler problemer med at kunne optage den ordinerede
mængde sondeernæring, derved ses store aspirater, hvilket medfører, at hastigheden på
den kontinuerlige indgift af sondeernæring nedjusteres, alternativt helt afbrydes. Også her
manglede der konsensus i forhold til, hvordan det skulle håndteres og behandles. En anden
problemstilling i forhold til at opnå tilstrækkelig ernæring har været faste op til undersøgelser. Ofte sker det, at patienter faster fra klokken 02 eller 04 og først kommer til undersøgelse/operation langt op af dagen.

Formål
At optimere patienternes ernæring under indlæggelse på neurointensiv terapiafsnit ved at
øge opmærksomheden og kendskabet til gældende retningslinjer på området samt generelt
at øge personalets viden om intensivpatienters ernæringsbehov. På længere sigt ønsker vi
at udarbejde en ny evidensbaseret retningslinje for enteralernæring (sondeernæring) af de
neurointensive patienter.

Forløbet
I september 2009 diskuterede vi vores observationer og refleksioner med afdelingsledelsen.
Dette udmøntede sig i en mindre litteratursøgning og nærmere undersøgelse af emnet.
Derudover blev det besluttet at afholde en fokusuge om emnet. Fokusuger, som er et
koncept startet af den sygeplejefaglige ledelse i samarbejde med den kliniske udviklingssygeplejerske, og har til formål at ”…udvikle og fastholde den faglige kvalitet af den kliniske
sygepleje ved at: Fordybe sig i specifikke områder af den kliniske sygepleje over en længere
periode...” (Sygeplejefaglig ledelse & klin. udv. spl. afd. 2093).
I afdelingen var vi fire sygeplejersker, med interesse for ernæring, der gik sammen om at
arrangere fokusugen i ernæring.

Opnåelse af sufficient ernæring
Til at belyse dette emne var centrets diætist inviteret til at svare på spørgsmål med udgangspunkt i en patientcase. Patientcasen omhandlede en hovedtraumepatient, som havde
aspiratproblemer. Seancen blev afholdt som sygeplejekonference med deltagelse af 6 fra
plejegruppen.
Stressmetabolisme hos intensivpatienter
Hele denne dag var sat af til undervisning. Der var kaldt ekstra personale ind, for at så mange som muligt kunne deltage. Der var to oplægsholdere, dels en læge fra afdelingen, der
fortalte om de lægelige overvejelser, der ligger bag den daglige væske- og ernæringsplan.
Dels havde vi Jens Rikardt Andersen fra Ernæringsenheden til at fortælle om den teoretiske
baggrund for stressmetabolisme.
Hygiejne omkring enteral ernæring
Hygiejnesygeplejerske kom og superviserede og svarede på personalets spørgsmål til
emnet.
Vejning med planlift
Da de fleste af patienterne indlagt på NIA er sederede og i respirator, er der indkøbt et
liftsystem, der muliggør liftning af patienterne horisontalt. Mange i plejegruppen var ikke
fortrolige med dette system. Derfor var to formiddage sat af til demonstration af systemet
og supervision ved vejning.
Orientering om ernæringsprodukter
En konsulent fra Rigshospitalets leverandør af ernæringsprodukter orienterede om udvalg,
indhold og sammensætning af de forskellige produkter.
Til hver dag fandt vi relevant litteratur i form af forskningsartikler fra internationale tidsskrifter, kapitler fra lærebøger samt gældende vejledninger. Hver dag blev der sendt et resumé
om dagens aktiviteter og diskussioner ud til plejepersonalet på afdelingen. Fokusugen blev
en måde, hvorpå problemområder blev bekræftet, nuanceret og nye problemer blev identificeret.

Foreløbige resultater

Fokusugen blev afholdt i uge 49. Ugen blev planlagt således, at der var et specifikt emne til
hver dag. Emnerne var:
• opnåelse af sufficient ernæring
• stressmetabolisme hos intensivpatienter
• hygiejne omkring enteral ernæring
• vejning med planlift
• orientering om ernæringsprodukter

Under fokusugen viste plejepersonalet stort engagement og bekræftede os i, at der
manglede konsensus om, hvordan vi ernærer patienterne. Plejepersonalet gav udtryk for,
at undervisningen og refleksionerne i løbet ugen havde gjort dem mere opmærksomme og
deltagende i den daglige væske- og ernæringsplanlægning. Derudover kom det under fokusugen frem, at der var behov for et opfølgende tværfagligt arbejde, som også omfattede
lægegruppen. Dette har medført, at der er nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af
denne artikels forfattere samt to af afdelingens læger. I denne gruppe arbejdes der med at
skabe en fælles vejledning for ernæring på afdelingen. Vejledningen tager udgangspunkt i
den nye regionale retningslinje, som er på vej, og som vi har haft i høring. Den er tænkt som
et appendiks, hvor der er taget højde for, hvordan man forholder sig til de særlige udfordringer, der kan være i at ernære de neurointensive patienter.
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Fokusuge

Fremtidsperspektiver
I løbet af foråret 2010 forventes den tværfaglige arbejdsgruppe at have færdiggjort sit
arbejde. Resultatet af dette arbejde skal herefter implementeres i afdelingen, både blandt
plejepersonalet men også i lægegruppen. I lægegruppen vil implementeringen primært blive
varetaget af arbejdsgruppens to lægelige repræsentanter, hvor artiklens forfattere vil være
ansvarlige for implementeringen i plejegruppen. Det forventes, at resultatet vil blive sendt
ud på mail, præsenteret på et personalemøde samt taget op på de ugentlige sygeplejekonferencer. Det er et emne, som er højt prioriteret på afsnittet, og vores arbejde følges derfor
tæt af den sygeplejefaglige ledelse. Sideløbende arbejdes der med en reel evidensbaseret
national klinisk retningslinje om enteral ernæring til neurointensive patienter. Dette arbejde
forventes færdigt primo 2011. Det er vores mål at få den kommende retningslinje vurderet
og godkendt af Clearing House.

Fiberintubation
- et kompetenceudviklingsprojekt for
anæstesisygeplejersker i
Neuroanæstesiologisk Klinik
Af Tina Holm Nielsen, Klinisk Udviklingssygeplejerske, cand. pæd./psyk.; Troels Edsen,
Projektsygeplejerske; Lone Therkelsen, Afdelingssygeplejerske, Neuroanæstesiologisk
Klinik, Neurocentret. e-mail: tina.holm.nielsen@rh.regioh.dk
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Baggrund
De patienter, der behandles og bedøves på Anæstesiafsnit 3042, er ofte kendetegnet ved
at intubation, som er et kerneområde i anæstesi, kan være særdeles risikofyldt. Dels er det
forbundet med risiko i forhold til patienter, der kan udvikle intracranielle trykforskelle under
intubationsfasen (1) og dels kan det være forbundet med store tekniske vanskeligheder at
intubere patienter med sygdomme i columna. Samlet set betyder det, at intubationsfasen
er et tidspunkt i anæstesiforløbet, der har stor bevågenhed, og som det er af vital betydning, at personalet på anæstesiafdelingen har en høj grad af specialkompetence omkring.
Fiberoptisk intubation er en teknik, som har været kendt gennem mange år, og vurderes som en sikker måde at intubere patienter på ved mistanke om vanskelige luftveje (2).
Denne teknik menes desuden at have flere fordele for den neurokirurgiske patient. Eksempelvis reduktion af det cardielle respons, formindsket manipulation af columna cervikalis
samt øget patientkomfort postoperativt. Disse formodninger og hypoteser vil blive undersøgt nærmere i en komparativ undersøgelse, som dette kompetenceudviklingsprojekt er en
forløber for.
I Danmark har det anæstesiologiske speciale traditionelt og historisk været varetaget af to
fagprofessioner, læger og sygeplejersker, med overlappende opgaveløsning (3,4). Således
er også den laryngoskopiske intubation blevet varetaget af begge faggrupper. Den fiberoptiske intubation har derimod altid været anset som en lægefaglig opgave, der ikke er blevet
uddelegeret til andre faggrupper. Af ovenstående grunde er det dog ønskeligt, at så mange
som muligt kan beherske fiberoptisk intubation. For at udvikle og forbedre patientsikkerheden i Neuroanæstesiologisk Klinik er det blevet besluttet, at alle anæstesisygeplejersker
skal være i stand til at beherske den fiberoptiske teknik. Derfor er et kompetenceudviklingsprogram blevet udviklet.
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At anæstesisygeplejerskerne på Neuroanæstesiologisk Klinik udvikler specialkompetencer i forhold til beherskelse af teknikker omkring intubation, så den faglige kvalitet
optimeres.
At anæstesisygeplejersken kan tilbyde den neurokirurgiske patient den mest skånsomme og sikre intubation, så komplikationer minimeres.

Forståelse af kompetencer
At være kompetent betyder, at man kan handle i forhold til en given situation i en specifik
kontekst. Kompetencer udfoldes således i ”en relation mellem et individ og en situation,
hvori der stilles krav til individet, fordi der eksisterer et problem” (5). Anæstesisygeplejerskerne og det arbejde, de udfører, udgør en samlet enhed gennem den erfaring, de oplever
med deres arbejde. Læring og kompetenceudvikling bliver dermed en allestedsnærværende
del af det levede hverdags- og arbejdsliv (6). Fokus drejes væk fra den enkelte, som den
eneste aktør i læreprocessen, og fokuserer i stedet på, at læring udspringer af adgang til
at deltage i arbejdet i den organisatoriske arbejdspraksis. Det er efter vores opfattelse en
brugbar metode at opfatte læring og kompetenceudvikling i det anæstesirelaterede speciale ud fra.
Ved at betragte arbejdslivet som en læreproces, hvor der anvendes erfaring og udforskning som metode, kan man åbne for, hvordan læring foregår i praksis (7). Der indgår nogle
deltagere med forskellige erfaringer med de forskellige arbejdsprocesser. Det giver nogle
forskellige muligheder for at udforske, definere og løse problemer og gøre nye erfaringer,
lære og udvikle kompetencer, alt sammen i et arbejdsmæssigt praksisfællesskab (8). Man
kan derfor skabe et læringsmiljø, hvor det er muligt at reflektere tæt på den kliniske praksis.
Man kan i et praksisfællesskab som anæstesiafsnittet, arbejde med at definere og løse
problemer i tæt tilknytning til afsnittets arbejde. Herigennem kan man udvikle et handleberedskab og blive en stadig mere kompetent medarbejder.

Metode
Projektet startede september 2009 og er afsluttet i foråret 2010. Alle 13 anæstesisygeplejersker i alderen 35-65 år har deltaget. Kompetencekortet, som blev benyttet i dette
udviklingsprogram, er inspireret af den kliniske kompetencevurdering, der er udarbejdet til
”Specialuddannelsen for sygeplejersker i Anæstesiologisk Sygepleje” (9). Det er et redskab,
hvormed man kan tilrettelægge, strukturere og forme læreprocesser, der skal finde sted, for
at kompetencer i forhold til fiberoptisk intubation kan opnås. Når anæstesisygeplejerskerne
vurderer, at de er i besiddelse af de fornødne kompetencer, kan kompetencekortet desuden
benyttes til at evaluere, hvorvidt kompetencerne er erhvervet på et tilfredsstillende niveau.
Da læring indenfor fiberoptisk intubation hæfter sig til teoretisk viden samt praktisk klinisk
øvelse, er læringsmetoderne tæt knyttede til disse. Undersøgelser påviser endvidere betydningen af hands-on-træning på dukker som en væsentlig faktor for at lære teknikkerne
grundigt (10). Læringsmetoder har derfor været undervisning, simulatortræning, udøvelse i
praksis, vejledning og refleksion over praksis.
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Evalueringsmetoden har været inspireret af en evalueringsmodel udarbejdet af den norske
sygeplejeforsker Ida Torunn Björk (11). Vi har modificeret og tilrettet denne model, så den er
tilpasset det sygeplejefaglige anæstesispeciale. Den anvendte evalueringsmodel består af
otte elementer, som er: Standarden (fokuserer på handlingens indhold og rækkefølge), guidning (kvalitet af information til patient og samarbejdspartnere), hygiejne, sikkerhed, ergonomi (beskyttelse af eget bevægeapparat), letheden (sikkerhed og utvungenhed), integration
(evne til at overskue situationer og tilpasse til patient og kontekst) samt omsorgsaspektet.
For at undersøge om kompetenceprogrammet har faciliteret den ønskede udvikling og læring, er der foretaget 2 fokusgruppeinterviews. Det ene blev foretaget midt i projektet med
henblik på at tilrette, det andet er lavet ved projektets afslutning. Desuden er der foretaget
en kvantitativ registrering over intubationsforhold og -tid.

Resultat
Alle deltagere har gennemført kompetenceudviklingsprogrammet og er i stand til at varetage den fiberoptiske teknik selvstændigt ud fra det beskrevne kvalitetsniveau.

Konklusion
Ved hjælp af et gennemarbejdet og struktureret læringsprogram har det været muligt at
udvikle anæstesisygeplejerskernes kompetencer indenfor fiberoptisk intubation. Sygeplejerskerne beskriver bl.a. følgende årsager til vellykket læring:

Grundig introduktion til området:
Jeg er ret dygtig til at fiberintubere. Og det kører jo, vi har fået at vide præcis, hvordan
tingene skal være. Og når vi bare gør, som den opstilling, vi har lært, det virker jo bare
(sygeplejerske, fokusgruppeinterview)

Oplevelse af fællesskabsfølelse omkring læring
det er fantastisk at få lov til at lære det her alle sammen på samme tid. Jeg er så stolt
over, at vi alle sammen er så dygtige. Det er fantastisk at opleve, at det man troede, at
man aldrig kunne komme til (fiberintubation red.), at det er til at håndtere (…) det er helt
vildt (sygeplejerske, fokusgruppeinterview)

Vidensdeling
og så diskuterer vi, hvordan man skal holde på skopet, jeg har lært meget af at se de
andre gøre det (…) vi er jo et hold (sygeplejerske, fokusgruppeinterview).
Den enkelte anæstesisygeplejerske kan nu tilbyde den neurokirurgiske patient den mest
skånsomme og sikre intubation på et højt kvalificeret niveau. Formålet med projektet er
dermed opfyldt.

Fremtidsperspektiver
Sygeplejerskerne på afd. 3042 har med dette projekt udviklet kompetencer indenfor et
område, der hidtil har været anset for et lægefagligt område. Der har altid været tradition for
et tæt tværfagligt samarbejde i det anæstesiologiske speciale, således har danske læger

95

og sygeplejersker altid varetaget uddannelsesopgaver i forhold til den anden faggruppe (4).
Anæstesisygeplejersker og anæstesilæger møder anæstesifaget med hver sin teoretiske
og professionelle baggrund, mens udviklingen af de kliniske kompetencer foregår i samme
kontekst. Når der opstår overlapning i opgaveløsningen, kan det medføre en usikkerhed i
rollefordeling. Overlapning af arbejdsopgaver er baseret på en tillid til, at anæstesisygeplejerskerne har en kundskab og erfaring til at kunne overtage disse opgaver. Man kan håbe,
at vi med dette kompetenceudviklingsprogram får mulighed for, at den reelle kompetence,
som sygeplejerskerne har erhvervet sig, udvikles til en formel kompetence, som de har ret
til at udøve.
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Sygeplejekonsultationer
- postoperativ kontrol efter
degenerativ ryglidelse
Af Karin Piil, afdelingssygeplejerske, e-mail: Karin.piil@rh.regionh.dk og
Bodil N. Lange, sygeplejerske, e-mail: Bodil.lange@rh.regionh.dk, Neurocentret

En sygeplejekonsultation er her en konsultationsform, hvor den ambulante kontrol til en
udvalgt gruppe af patienter, selvstændigt varetages af erfarne og specialeoplærte sygeplejerske. Den udvalgte gruppe er patienter, som møder til 3 måneders postoperativ kontrol
efter en degenerativ ryglidelse.

Baggrund for implementering
Processen blev iværksat i 2008 på Neurokirurgisk ambulatorium på baggrund af positive
evalueringer af lignende former for konsultationer (1,2).
Desuden så vi et behov for at optimere brugen af sygeplejerskernes kompetencer til gavn
for den patientoplevede kvalitet i ambulatoriet. Tiltag som dette bakkes op fra politisk side
og fra Dansk Sygepleje Råd (3,4).
Endvidere ville vi gerne bidrage til at udvikle sygeplejens praksisfelt og sætte fokus på
sygeplejen til den ambulante patient.

Formål med konsultationerne
Vi har fokus på helheden ved at foretage en vurdering af de aspekter i patientens situation,
som er relevante i forhold til at være rygopereret. Konsultationerne tager derfor udgangspunkt i en samtale med patienten om genoptræning, funktionsniveau, aktivitet, ernæring,
sociale forhold, smerter og behandling samt administration af medicin.

Processen
Vi udarbejdede en praktisk køreplan over processen (5). Herunder tilrettelagde vi et oplæringsprogram i samarbejde med neurokirurg. Sygeplejerskerne har i forberedelsesfasen
bl.a. modtaget oplæring af speciallæge og fysioterapeut. Emnerne var bl.a. operationsbeskrivelse, operationsteknik, anatomi/fysiologi og genoptræning. Det er afgørende, at samarbejdet mellem sygeplejersker og kirurger er lærerigt, og at supervision sker i takt med, at
sygeplejerskernes erfaring øges.
Samtidig har vi en aftale om, at på trods af, at sygeplejersker er forpligtede til at bidrage
til faglig udvikling, skal de også kunne erkende grænserne for egen kompetence. Derfor
vil uddelegeringen af varetagelse af sygeplejekonsultationer være personafhængig og ikke
automatisk tilhøre stillingsbeskrivelsen for en sygeplejerske ansat i ambulatoriet.
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Henvisning
Det er operatøren, som - i forbindelse med patientens udskrivelse – vurderer, om patienten
kan henvises til en sygeplejekonsultation eller, om patienten skal ses af speciallæge.
Desuden planlægger sygeplejerskerne i ambulatoriet patienter til sygeplejekonsultationerne
f.eks. efter en telefonisk henvendelse fra patienten, hvor sygeplejersken vurderer, at der er
behov for en sygeplejekonsultation.

Tid og konsultationsform
Patienterne tilbydes en konsultation af 20-30 minutters varighed i stedet for 10-15 minutters konsultation hos speciallæge.

Arbejdspapir
Vi har udarbejdet et arbejdspapir til brug ved konsultationerne. Her indsamles og dokumenteres data.

Fokusområder
Når sygeplejersker overtager en funktion, som traditionelt set har tilhørt lægerne, må de
implicerede sundhedsprofessionelle analysere den ønskede ændring i detaljer. Et særligt
område, vi har fundet relevant at drøfte, er, at den ambulante konsultation fortsat skal
kunne indfri patientens forventninger og behov. Det kan være et problem for patienten, men
også for sygeplejersken, hvis patientens forventninger ikke bliver indfriet. Selv med en udvidet kompetence hos sygeplejersken er der lovmæssige og uddannelsesmæssige grænser
for sygeplejerskers arbejdsområde (6).
Såfremt patienten forlader sygeplejekonsultationen med uindfriede forventninger eller negative oplevelser af ventetid (f. eks. ved behov for inddragelse af læge), kan det resultere i, at
patienten oplever situationen som uhåndterbar (7).
For sygeplejerskens vedkommende kan han/hun opleve det som et problem, hvis han/hun
ikke kan udfylde rollen i forhold til patienternes og/eller lægernes forventninger. Endvidere
kan det tænkes, at patienten kan føle sig desavoueret over ikke at blive tilset af en læge,
hvilket kan påvirke patientens følelse af tillid til systemet og systemrepræsentanterne: lægen og sygeplejersken (8)
Generelt motiveres sygeplejersker som regel ikke af at fungere som ”mini-læger”(9), og
igennem hele processen har vi bevaret fokus på, at konsultationerne skulle indeholde mere
og andet end den naturvidenskabelige tilgang.

Resultater (n=150)
Sygeplejerskerne har gennemført 150 patientkonsultationer i projektperioden, som forløb
over 2 år. Sygeplejekonsultationerne er nu implementeret i sygeplejerskernes arbejdsområde. Der indgik en kvalitetskontrol af de afsluttede patienter i opstartsfasen ved at gennemgå
patientjournaler og de kliniske fund med speciallægen.
84 patienter blev afsluttet efter den første sygeplejekonsultation, mens 66 patienter blev
henvist til et videre forløb.
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Patienternes videre forløb i sundhedsvæsenet

Sygeplejerskerne

Ved 33 konsultationer vurderede sygeplejersken, at der var behov for at inddrage operatøren. Dette skete enten under konsultationen eller efterfølgende med spørgsmål fra sygeplejersken. Hovedårsagen til at inddrage operatøren er som oftest, at den neurologiske tilstand
vurderes som kritisk eller, at der ses en mangel på bedring postoperativt. Dernæst ses et
behov for vurdering af arbejdsskadesager og lignende, som en hyppig årsag til henvisning
til speciallæge. 13 patienter blev henvist til ny CT/MR scanning og efterfølgende konsultation ved operatør.

Det er en faglig udfordring for sygeplejerskerne at varetage konsultationerne, og deraf kan
en øget fagidentitet og dermed arbejdsglæde vokse.

Alt i alt har 42 patienter fået en ny tid til konsultation hos operatøren.
19 patienter er blevet henvist til sygeplejeambulatoriet igen. Det skyldes ofte en opfølgning
på en medicinsk smertebehandling eller et ønske om at se tiden an og vurdere den neurologiske status inden afslutning fra neurokirurgisk regi.
Ved 3 konsultationer har det været nødvendigt at inddrage fysioterapeuten med henblik på
instruks i genoptræning og lignende.
14 patienter er blevet opfordret til at søge egen læge. Det drejer sig ofte om fornyelse af
recepter eller andre opgaver, som kan varetages i lokal regi.
2 patienter er blevet akut indlagt til MR scanning grundet kritiske neurologiske udfald. Dog
er disse patienter ikke blevet re-opereret.

Patienternes vurdering af forløbet i NeuroKirurgisk regi
76 patienter vurderede forløbet i NK regi som rigtig godt.
47 patienter vurderede forløbet som godt. Disse patienter sagde, at de mødte kvalificeret
personale, og at deres forløb gik som planlagt.
2 patienter vurderede forløbet som mindre godt fordi, de efter egen vurdering blev udskrevet for tidligt til at kunne klare sig selv.
1 patient vurderede forløbet som dårligt. Denne patient havde ingen bedring efter operationen og kunne ikke smertedækkes optimalt i NK regi og blev henvist til smerteklinikken.
24 patienter er ikke spurgt om deres mening.

Erfaringer

Sygeplejekonsultationer til andre patientgrupper
Vi har overført modellen med sygeplejekonsultationer til patienter, som indgår i et forløb
med Stereotaktisk Radioterapi for acusticus neurinomer eller andre benigne tumorer. Disse
patienter bliver tilknyttet en forløbssygeplejerske, som varetager 8 konsultationer over et
forløb på 10 år.
Vi har forhåbninger om at kunne tilbyde familier med børn, der har hydrocephalus, en lignede ordning, hvori der indgår sygeplejekonsultationer.

Klinisk ekspertsygeplejerske
Endelig følger vi DSR´s forslag om at etablere en klinisk ekspertsygeplejerskeuddannelse,
som kan være med til at understøtte en yderligere udvikling af sygeplejen.
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Implementeringen har betydet en effektiv udnyttelse af de fagprofessionelles særlige kompetencer og et øget samarbejde mellem kirurg og sygeplejerske. Desuden opleves en større
forståelse for de udfordringer, som vi hver især står med, når vi har en konsultation med en
patient.

Fokus på sygeplejen
Vi ser, at sygeplejen gør en forskel, og at patienterne får svar på nogle spørgsmål, som der
ikke var fokus på tidligere – eller i hvert fald ikke dokumenteret. Responsen fra patienterne
har været overvejende positiv. Enkelte patienter har været forbeholdne før sygeplejekonsultationen, men efter konsultationen efterspurgte disse patienter en sygeplejekonsultation.
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Slip anerkendelsen løs… 			
Af Søren Juul, afdelingssygeplejerske, NIA 2093, Neurocentret,
e-mail: soeren.juul@rh.regionh.dk

Har du nogensinde set en gartner stå og råbe til en nyplantet plante for at få den til at gro?
Nej vel, for sådan er kloge gartnere ikke. De er klogere. De interessere sig for og har indsigt
i plantens inderste væsen og ved, hvilke processer der fremmer og hæmmer plantens
vækst. Derfor søger de for lys, vand, læ og meget andet. Kan vi drage nogle paralleller fra
gartneren til ledelse og medarbejdere på neurointensivt terapiafsnit 2093?

fokus rettes mod det, som allerede er virkningsfuldt i organisationen og
Hvor ledelsens kommunikation er anerkendende og inviterer medarbejderne til at påvirke
retningen for forandringen
- har betydning for medarbejdernes håndtering af forandringer og således også for mængden af stressudløst sygdom.

Forventede resultater
Sygefraværet er en af de væsentligste ledelsesmæssige udfordringer afsnittet er konfronteret med i dag. Derfor – hvis en anerkendende tilgang til og kommunikation om forandringer
i fremtiden kan bidrage til at øge forandringspotentialet i afdelingen og derved reducere
sygefraværet, vil det have mange positive virkninger på udviklingen af organisationen, herunder på det kliniske udviklingsarbejde, på arbejdsmiljøet, på aktiviteten og – ikke mindst
– for patienterne.

Problemstilling og metode
Præsentation
Mit udviklingsprojekt omhandler betydningen af en anerkendende tilgang til forandringsprocesser og – ikke mindst – hvordan en sådan tilgang kan medvirke til at udvikle mine
medarbejderes kompetence til at håndtere forandringer i fremtiden.
Nutidens konkurrencesituation kræver, at Neurointensivt Terapiafsnit (NIA) konstant søger
og gennemgår hyppige forandringer. Set i et systemteoretisk perspektiv er forandringskompetencer afgørende, fordi en organisationens forandringsberedskab i sidste ende bestemmes af medarbejderens evne til at håndtere en konkret forandring og medarbejderens
bidrag til proaktivt at skabe organisations fremtid.
Jeg oplever, at NIA – ligesom resten af samfundet – er gået fra en situation, hvor stabilitet
og forudsigelighed iblandet lidt forandring var det fremherskende, til en situation, hvor forandring og uforudsigelighed iblandet lidt stabilitet er det normale. I kølvandet på dette paradigme - forandring som tilstand – melder der sig en række ledelsesmæssige udfordringer.
I forhold til at NIA skal kunne overleve og udvikle sig i en tid med forandring som tilstand,
oplever jeg, at jeg konstant søger at udfordre og øge den organisatoriske fleksibilitet, hvilket
ofte sker på bekostning af 70 medarbejderes individuelle tryghed. Mine medarbejdere skal
kontinuerligt forholde sig til forandringer i ny teknologi, nye arbejdstider, nye behandlingsog arbejdsmetoder i en hastighed, som kan virke skræmmende. Jeg oplever, at de mange
løbende tilpasninger og forandringer ofte bliver mødt med modstand fra medarbejdernes
side, og at det er svært at etablere tilstrækkelig motivation, engagement og begejstring for
de nye forandringer.
NIA har ikke tidligere fokuseret på forholdet mellem medarbejderes tilgang til forandringer
og sygefraværet i afdelingen, men det er nærliggende at antage, at der er en sammenhæng.
En større undersøgelse har belyst, hvilke konsekvenser, hyppige forandringer kan have for
medarbejderne, og har konkluderet, at der er en nær sammenhæng mellem hyppige forandringer og stressudløst sygdom. Undersøgelsen konkluderede også, at en anerkendende
udviklingstænkning om forandringer, hvor ….

Problemformuleringen, som har været retningsbestemmende for udviklingsprojektet, har
været:
På hvilke måder kan en anerkendende tilgang til forandringsprocesser bidrage til at udvikle medarbejderes kompetencer til at håndtere forandringer i fremtiden?
Den anerkendende udviklingstænkning, som er fundament og teoretisk udgangspunkt for
udviklingsprojektet, er opbygget omkring teorien Appreciative Inquiry og 4-D processen.
Inden selve 4-D processen kan tage form, skal NIA afdække, hvilke aspekter af organisationen, som trænger til forandring og fornyelse. Udvælgelsen af temaer kan foregå både
centralt og decentralt, eksempelvis ved at en eller flere medarbejdere gennemfører en
række interviews med andre medlemmer af organisationen. Det er afgørende, at deres
spørgsmål bliver formuleret på en sådan måde, at de inviterer og inspirerer til, at deres kollegaer fortæller om de bedste og mest livgivende historier om organisationen, baseret på
egne erfaringer og oplevelser.
Første fase i 4-D processen er Discovery, hvor det drejer sig om, at få øje på det bedste af
det allerede eksisterende: hvad er det, som bringer liv til afsnittet?
Anden fase – Dream – rækker ud og leger med fremtiden. Med afsæt i det bedste af det, vi
har oplevet, opstår der nye muligheder for, hvad der er muligt.
Designfasen følger op på drømmefasen og omsætter drømmene til mere konkrete visionære udfordringer for afsnittet. I denne fase er målet at skabe et fælles billede af det fremtidige
afsnit, som er udfordrende og tiltrækkende for den enkelte og alle.
Destinyfasen er implementeringsfasen, hvor visioner skal føres ud i livet. Som i al anden
implementering kræves der projektstyring og handleplaner, men AI-metoden adskiller sig
ved, at projektstyring, handleplaner og delegering af ansvarsområder uddelegeres til alle
niveauer i afsnittet. På denne måde bliver alle i afsnittet medejere af de udviklingstanker,
forslag og ideer, som sættes i spil.

Forløbet
Som et startskud på udviklingsprojektet iværksatte afsnitsledelsen ultimo 2009 en anerkendelsekampagne under sloganet ”Ugens buket”. Hver uge – i foreløbig 20 uger – får
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medarbejderne hver mandag tilsendt en elektronisk stemmeseddel, som i ugens løb giver
dem mulighed for at indstille en kollega til ”Ugens buket”, som har anerkendt dem på den
ene eller anden måde. Den efterfølgende mandag trækkes der lod blandt de indstillede, og
den heldig vinder modtager et gavekort til en blomsterforretning. På stemmesedlen skal der
angives navn på den anerkendte kollega og ikke mindst en begrundelse for, hvorfor netop
denne kollega – eller tværfaglige samarbejdspartner – har fortjent ”Ugens buket”. Alle indstillede – og således ikke kun den heldige vinder – bliver sammen med begrundelserne for
indstillingerne hver uge offentliggjort på mandagsmøder og sendt til alle medarbejderne på
mail. Målt på de mange ugentlige indstillinger er ”Ugens buket” foreløbige en succes.
I april måned 2010 vil 2 medarbejdere udføre en række interviews med kollegaer, hvor udgangspunktet – konsistent med 4-D processen – vil være, at få belyst de sider af afsnittet,
der giver værdi, liv, og følelsen af succes.
I maj måned 2010 har afsnittet planlagt 2 temadage, hvor svarene på spørgsmålene vil blive
diskuteret. Til disse temadage er det hensigten:
• At medarbejdernes positive fortællinger kan give anledning til nye fælles forestillinger
om, hvad der er muligt og
• At der i fællesskab udarbejdes handleplaner for implementeringen af de konkrete udfordringer for afsnittet.

Fremtidsperspektiver
En øget forandringskompetence hos afsnittets medarbejdere - hvor nye forandringer vil
blive mødt med nysgerrighed frem for modstand, og hvor udgangspunktet i hverdagen er
det værdiskabende frem for det problemfyldte – vil forhåbentlig bidrage til:
• Et målbart reduceret sygefravær og en lavere personaleomsætning i 2010 og derved
flere ressourcer til klinisk udviklingsarbejde samt en sikker og forudsigelig aktivitetsplanlægning.
• En endnu mere attraktiv arbejdsplads – dokumenteret ved en ny trivselsundersøgelse i
3. kvartal 2010.
• Engagement, ansvar og ejerskabsfølelse blandt medarbejderne ved fremtidige forandringsprocesser.

Litteraturhenvisning

•
•
•
•
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Hildebrandt, Steen og Søren Brandi, Ledelse af Forandring, Børsens Forlag, 2007
Qvortrup, Lars, Det Lærende Samfund, Hyperkompleksitet og Viden, Gyldendal, 2003
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Postoperativ fatigue
– et overset sygeplejeproblem
Af Susanne Vestkjær Petersen, sygeplejerske, Kirurgisk Klinik C,
Abdominalcentret, e-mail: susanne.00.petersen@rh.regionh.dk

Baggrund
I mit arbejde som sygeplejerske på mave-tarm-kirurgisk afdeling C oplever jeg ofte, at patienter efter meget store kirurgiske indgreb virker initiativløse og har svært ved at honorere
vores krav om mobilisering på trods af god smertebehandling. Patienterne har svært ved
at overskue almindelige dagligdags aktiviteter og giver udtryk for, at de ikke kan overskue
tingene. De er trætte og udmattede.

Formål
Formålet er at tilvejebringe og udbrede viden om postoperativ fatigue med henblik på udvikling af klinisk sygeplejepraksis rettet mod dette.

Hvad er Postoperativ fatigue?
I dele af litteraturen beskrives postoperativ fatigue (POF) som en følge af det kirurgiske
stress, kroppen udsættes for i forbindelse med indgrebet. Der er påvist en sammenhæng
imellem operationens størrelse og både hyppigheden og graden af POF. Således er mavetarm - og hjertekirurgiske indgreb karakteriseret af både højere forekomst og højere intensitet af POF sammenlignet med f.eks. ortopædkirurgiske indgreb (1).
I den psykologiske litteratur inddrages flere faktorer i forklaringen af POF. Peter Salmon (2)
arbejder med en model (figur 1), hvor den kulturelle påvirkning, patienter og omgivelsernes
forventninger, den præoperative psykiske tilstand og den emotionelle reaktion på operationen har betydning for oplevelsen af fatigue og dermed påvirkningen på patientens restitution efter indgrebet.
Postoperativ fatigue er således et multidimentionelt fænomen, en subjektiv følelse af udmattelse og træthed, som patienter oplever efter kirurgiske indgreb.
Figur 1:

Hvilke sygeplejeinterventioner har effekt på POF?
Det er svært at finde studier, som beskæftiger sig med sygeplejeinterventioner rettet mod
POF, hvorimod der indenfor kræftsygepleje har været fokus på fatigue gennem længere tid.
Der tegner sig et billede af, at sygepleje rettet mod et multidimentionelt fænomen som fatigue, kræver individuelle interventioner på flere forskellige indsatsområder. Ved gennemgang
af litteraturen med fokus på sygeplejeinterventioner ved POF finder jeg overordnet, at der
skal finde en afstemning mellem hvile, afspænding, motion og aktivitet sted. POF kan ikke
elimineres, men den kan mindskes. Den kan ikke soves eller hviles væk, men kvaliteten af
nattesøvnen har indflydelse på oplevelsen af POF.
Tre interventionsstudier viser, at det er muligt ved hjælp af en målrettet indsats at mindske
patienters oplevelse af POF og dermed påvirke restitutionsperioden. Med udgangspunkt i
disse beskrives i de næste afsnit en række handlinger, som individuelt tilpasset kan anvendes i daglig pleje af patienter med POF.

Sygeplejeinterventioner præoperativt
Sygeplejehandlinger rettet mod at mindske POF starter allerede præoperativt med påvirkning af patienter, pårørende og personalet i sundhedsvæsenets forventninger til et operationsforløb og restitution. Dette sikres f.eks. ved mundtlig information og skriftligt materiale,
som udleveres på forhånd, og medvirker til at skabe realistiske forventninger til det kommende operationsforløb.
Identificering af patienter i særlig risikogruppe for POF før operationen giver mulighed for
tidligt at planlægge sygeplejeinterventioner. I særlig risiko er patienter med angst, depression, nervøsitet allerede oplevet træthed, dårlig almentilstand og med oplevelser fra tidligere
operationsforløb. Dette identificeres typisk ved den indledende sygeplejevurdering.
Afstemning af gensidige forventninger i forhold til den aktuelle indlæggelse og operation.

Sygeplejeinterventioner postoperativt
God og effektiv kvalme- og smertestillende behandling er med til at mindske oplevelsen af
POF.
Målrettet emotionel støtte til f.eks. at udtrykke træthed, skuffelse eller glæde. Personalets
anerkendelse og forståelse for patientens situation mindsker oplevelsen af POF.
Strukturering af aktivitets- og hvileperioder i samarbejde med patienten. Aktiviteter kan
være personlig hygiejne, stomioplæring og mobilisering i form af at gå ture, gå på trapper
eller bruge motionscykel. Det er vigtigt at hjælpe med at prioriterer patientens ressourcer og
lave aftaler om aflastende hjælp til f.eks. bad, servering af mad osv.
Hvile og afslapning skal tilrettelægges imellem aktivitetsperioderne. Afslapning er ikke blot
at hvile sig i sengen, men kan også være at lytte til musik, afslapningsøvelser eller massage
før sengetid.
Søvn, en god nattesøvn har en positiv effekt på oplevelsen af POF. Det er hensigtsmæssigt,
at patienter hurtigst muligt får genoptaget deres egne rutiner før sengetid, at patienterne
”nattes” med alt, hvad det indebærer såsom tandbørstning, en våd klud til ansigtet, sengeredning, udluftning af sengestuen osv.
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Implementering og konsekvenser for praksis

Litteratur

Der bliver løbende afholdt undervisning i POF på de forskellige afsnit i klinik C, ligesom der
er etableret en gruppe på tværs af afsnittene, som skal være ressourcepersoner på området og understøtte arbejdet med POF i hverdagen. POF indgår nu også som emne på den
specialerettede efteruddannelse for sygeplejersker ansat på kirurgisk gastroenterologiske
afdelinger i Region Hovedstaden.
Vi har i klinikken revideret det skriftlige informationsmateriale til patienter og pårørende, så
det i højere grad medvirker til at give realistiske forventninger til operationsforløbet, ligesom
der er udarbejdet en klinisk plejeplan på POF. I klinikken arbejder vi løbende med tilpasning
af de fysiske rammer, så de i højere grad tilgodeser hensynet til aktivitets- og hvile/afslapningsperioder.
Det er meget iøjnefaldende, at der er sket en holdningsændring i løbet af den periode, vi
har arbejdet med POF. Vores syn på den ”sengekære” patient var tidligere noget negativt.
Nu ser vi patienten på en hel anden måde, idet vi identificerer et sygeplejeproblem, som vi i
fællesskab har mulighed for at påvirke.
Et vigtigt redskab i plejen af patienter med POF er den kliniske plejeplan. Vi oplever, at når
vi har udarbejdet plejeplanen sammen med patient og pårørende og dermed har sat ord og
handling på POF, fået lavet et dagsprogram bestående at henholdsvis af aktiviteter og hvile,
så har patient og pårørende aktivt medvirket til at følge programmet. Det har været positivt,
sjovt og spændende at observere, at patienterne oplevede mindre POF og i højere grad er
aktive medspillere.
Hvile- og afslapningsperioder er svære at gennemføre i en travl hverdag på en kirurgisk
afdeling, samtidig med at der næsten er fri besøgstid. Det giver ikke patienter megen
mulighed for ro og hvile. Det lægger op til, at vi som plejepersonale jævnligt må have
diskussionen om, hvornår vi ”forstyrrer patienten”, og tage hensyn til dette i planlægningen
af arbejdet. Samtidig må omlægning af besøgstider og faste rutiner jævnligt tages op til
overvejelse.
Tændte fjernsyn og forstyrrende mobiltelefoner giver dårlig søvnkvalitet, så det er blevet
en rutine, at nattevagten går rundt og slukker TV apparater. Dette er en kilde til megen
diskussion men giver også mulighed for at komme ind på andre handlinger, som forbedrer
søvnkvaliteten.

1.

2.

Rubin GJ, Hardy R, Hotopf M.(2004) A Systematic review and meta-analysis of the
incidence and severity of postopeative fatigue. Journal of Psychosomatic Research.
57(2004) 317-326.
Salmon P, Hall GM (1997) A Theory of Postoperative Fatigue: An Interaction of Biological, Psychological and social Processes. Pharmacology, Biochemestry and Behavior.
vol 56,4;623-628.

Fremtidsperspektiv
Vi har i klinikken haft meget fokus på at optimere forholdene i aktivitetsperioderne f.eks.
indkøb af motionscykler, gangredskaber og inventar. Fremover vil vi også arbejde mere
systematisk med hvileperioderne i form af f.eks. indkøb af afslapningsmusik, udarbejdelse
af program for afslapningsøvelser i samarbejde med fysioterapeuterne m.m.
Det kunne på længere sigt være udfordrende at dokumentere effekten af sygeplejehandlinger rettet mod POF på gruppen af patienter, som får foretaget højt specialiceret eller
kompliceret mave-tarm-kirurgi i et systematisk tilrettelagt studie.
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Visuel kostregistrering
- en ny metode til kostregistrering
er udviklet og afprøvet
Af Lise Munk Plum, klinisk sygeplejespecialist, Abdominalcentret, Kirurgisk klinik C,
e-mail: lise.munk.plum@rh.regionh.dk i samarbejde med Klinisk oversygeplejerske Lisbeth
Sølver, Kirurgisk afd. K, Bispebjerg
Det er muligt at forenkle kostregistrering ved at benytte et skema, som bygger på symboler
af både hoved- og mellemmåltider, og som bygger på patientens hverdagserfaringer med
at spise.

Baggrund
At arbejde målrettet med indlagte patienter i risiko for underernæring kræver daglig dokumentation af i hvor høj grad, ernæringsbehovet bliver dækket (1). I klinisk praksis opleves
det som meget tidskrævende at anvende den gængse detaljerede kostregistrering og beregning af indtaget af energi og protein i procent af næringsbehovet til patienter, som ikke
har svære ernæringsproblemer forud for indlæggelsen. Vi oplever derudover, at patienter i
korte indlæggelsesforløb har behov for øget viden om betydningen af mellemmåltider for at
kunne holde vægten efter udskrivelsen, bevare muskelmassen og dermed også funktionsniveauet.
Det er tidligere vist, at patienter ikke har tilstrækkelig viden om, hvilke principper, der
gælder for ernæring i forbindelse med sygdom, og derfor ikke er i stand til at tage hensigtsmæssige valg, som sikrer et sufficient indtag af energi og protein.
På denne baggrund ønsker vi at udvikle og afprøve et redskab, som kan kombinere kravet
til monitorering af kostindtaget under indlæggelse med ønsket om visuelt at kunne vise
patienten ernæringsproblemets omfang og give ideer til individuelle løsninger.

Visuel kostregistrering
Kostregistreringsredskabet skal opfylde følgende krav:
• at inddrage patienten aktivt
• at forenkle dokumentationen af patientens energi- og proteinindtag.
• at illustrere mellemmåltider på lige fod med hovedmåltider
Det visuelle kostregistreringsskema består af en forside og en bagside med symboler på
mad og drikke og en tilhørende vurderingsguide til personalet. På forsiden af skemaet
registrerer patienten, hvad han spiser og drikker. På bagsiden er der trykt 3 gode råd til
småtspisende patienter, 3 eksempler på afdelingens mellemmåltider og en kort instruks i at
udfylde skemaet.
Patienterne udfylder selv skemaet og vurderer, hvor meget de har spist til hovedmåltiderne
ud fra den portionsstørrelse, der er normal for dem. Dette princip, at patienten vurderer sit
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indtag ud fra sin hverdagsportion, bygger på den antagelse, at en lille, tynd kvinde med et
lille energi- og proteinbehov hjemme spiser mindre portioner end en stor og kraftig person
med et større energi- og proteinbehov. Dermed er patienternes opfattelse af en normal
portion forskellig og individuel. Portionsstørrelsen, som patienten skraverer på skemaet, har
derfor ikke noget at gøre med personalets vurdering, hospitalskøkkenets standardportion
eller hvor meget, der er spist af det serverede. Patienterne angiver, hvor meget de har spist
i forhold til, hvad de normalt spiser, når de ikke er syge, og får dagen igennem et billede af,
hvor meget mindre de spiser.
Mellemmåltider er ikke på samme måde som hovedmåltider et fast etableret begreb udenfor hospitalsverdenen. Derfor gives på skemaet eksempler på, hvad et mellemmåltid er. Et
standardmellemmåltid på skemaet fastlægges til at indeholde energi og protein svarende
omtrent til indholdet i en fuldgyldig ernæringsdrik (1200 kJ og 12 g protein).
Når skemaet er udfyldt af patienten, kategoriseres døgnets energi-proteinindtag i kvartiler
af personalet: >75% (patienten har spist nok), 50-75% (patienten har spist lidt for lidt), 2550% (patienten har spist under halvdelen) og 0-25% (patienten har næsten ingenting spist
). Til brug for denne vurdering anvendes vurderingsguidens kriterier og eksempler.

Validering af visuelt kostregistreringsskema
Formålet med undersøgelsen af det visuelle kostregistreringsskema er at fastlægge skemaets evne til at måle kostindtaget. Vi tester skemaet ved at sammenligne vurderingen af
kostindtaget med registreringsskemaet med kostindtaget beregnet på baggrund af et 24
timers kosthistorisk interview udført af en klinisk diætist.
Inklusionskriterier:
Indlagte patienter på mavetarmkirurgiske afdelinger, som forventes indlagt i min. 3 dage.
Patienten skal kunne tale og læse dansk og selv kunne udfylde det visuelle kostregistreringsskema efter at have modtaget den nødvendige instruktion.
Eksklusionskriterier:
Patienter, som får speciel diæt herunder sonde- eller parenteral ernæring, er hukommelsessvækkede i en grad så 24 timers kosthistorisk interview ikke kan gennemføres, eller som
har et stort ernæringsproblem præoperativt, defineret som svarende til en påvirket ernæringstilstand grad 3 (kolonne A) (1).
Patienter, som deltager i undersøgelsen, afgiver samtykke efter mundtlig og skriftlig information om undersøgelsen.

Metode
Indlagte patienter registrerer 1 døgns kostindtag på det visuelle kostregistreringsskema.
Projektsygeplejerskerne foretager registreringen, som omsættes til kvartiler i forhold til
patientens behov ud fra en vurderingsguide. Dagen efter registrering optages 24 timers
kosthistorisk interview af klinisk diætist. Kostindtaget opgøres som kvartiler af ernæringsbehovet for energi og protein ved vedligeholdelse af nuværende vægt. Overensstemmelse
imellem kostindtaget vurderet ved registrering og ved interview udtrykkes ved kappakoefficienten. Kappakoefficienten anvendes til at korrigere for det tilfældige sammenfald af
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svar (2). Skemaets evne til at finde den småtspisende patient udtrykkes som den positive
prædiktive værdi.

Resultater
Vi inkluderer i alt 105 patienter i undersøgelsen. Heraf gennemfører 74 patienter både kostregistrering og kosthistorisk interview. Hovedårsagen til, at patienterne udgår af undersøgelsen, er, at de bliver udskrevet tidligere end forudset på inklusionstidspunktet. 4 ud af 31
patienter, som udgår af undersøgelsen, udfylder ikke kostregistreringsskemaet af årsager,
som kan relateres til skemaet.
Patientgruppen havde en median alder på 61 år med en aldersspredning på 21- 84 år.
Body Mass Index (BMI) havde en median værdi på 23,6 kg/ cm2 (15,5 – 35,5 kg/cm2). Der
var 46% af patienterne, som var i ernæringsmæssig risiko, og 76% var blevet opereret på
undersøgelsestidspunktet.
I undersøgelsen stiller vi os følgende spørgsmål: ”Opnår patienten 75% af både energi- og
proteinbehovet?”
Ved 58 patienter ud af 74 er der enighed i vurderingen af, hvorvidt patienten får minimumsbehovet for energi og protein dækket i det undersøgte døgn ved anvendelse af de
to forskellige og uafhængige metoder. Kappakoefficienten er 0,51, hvilket kan oversættes
til moderat overensstemmelse. I de tilfælde, hvor der er uenighed imellem metodernes
vurdering af kostindtaget, er indtaget målt med kostregistreringsmetoden vurderet lavere
end ved interview (25 tilfælde ud af 34). Den positive prædiktive værdi er 0,79 (95%CI:
0,66-0,89), hvilket vil sige, at skemaet identificerer 79% af de patienter, som spiser for lidt i
det undersøgte døgn.

Diskussion

•

Skemaet er velegnet til at inddrage patienten aktivt i monitoreringen af kostindtaget på
en måde, som synliggør både størrelsen af et nedsat kostindtag, og viser eksempler på
løsningsmuligheder.
• Reducering af vurderingen af kostindtaget fra beregninger i kJ og g til kvartiler i forhold
til behovet reducerer metodens nøjagtighed, men metoden finder 80% af de patienter,
som spiser for lidt.
• Skemaet synliggør behovet for at supplere hovedmåltiderne med mellemmåltider og
illustrerer, at drikkevarer kan bidrage væsentligt til opnåelse af et tilstrækkeligt stort
kostindtag.
Erfaringen med visuel kostregistrering i løbet af undersøgelsesperioden viser, at skemaet
understøtter sygeplejerskens dialog med patienten om underernæringsrisikoen. Metoden
kan udelukkende anvendes af patienten, og dermed er det afgørende at introducere grundigt til registreringsmetoden. Denne opgave understøttes af bagsidens informationer, som
kan anvendes af sygeplejersken i vejledningen af patienten og dermed inviterer til dialog om
emnet.
Udviklingen af kortere indlæggelsesforløb i forbindelse med f.eks. operationer stiller stadig
større krav til, at patienten er velinformeret og i stand til at forebygge eller som minimum
reagere på uhensigtsmæssige symptomer som f. eks utilsigtet vægttab i rehabiliteringsperioden. I forlængelse af dette synes det oplagt, at patientens hverdagsliv skal være styrende
for den undervisning og vejledning, som gives under hospitalsindlæggelsen. Vi finder derfor,
at den visuelle kostregistrering kan være et bud på, hvordan dette forhold kan tænkes ind
på ernæringsområdet.

Litteratur:
1.

Undersøgelsen viser en lavere grad af overensstemmelse imellem diætistens beregning og
visuel kostregistrering end en tidligere undersøgelse af diætistens beregning og den nuværende kostregistreringsmetode. Dette forhold indikerer, at visuel kostregistrering ikke kan
erstatte gængs kostregistrering i tilfælde, hvor intensiv ernæringsterapi er nødvendig. Den
kliniske relevans af metoden visuel kostregistrering afhænger dog ikke udelukkende af dette
forhold. Skemaet er, som tidligere beskrevet, også udviklet med henblik på - ud over at
monitorere kostindtaget - at være et pædagogisk hjælperedskab, som med udgangspunkt
i patientens hverdagsliv synliggør et lavere kostindtag som følge af sygdom eller behandling. Undersøgelsen dokumenterer, at visuel kostregistrering kan vælges hos patienter, hvor
behovet for identifikation af et for lille kostindtag og en visuel fremstilling af dette begrunder
valget af metoden.
Forudsætningerne for at kunne anvende metoden visuel kostregistrering er, at patienten
som udgangspunkt har et realistisk forhold til mad og måltider og er i stand til at kunne
kostregistrere selv efter instruktion. Det er ikke muligt for personalet at vurdere patientens
kostindtag i forhold til de portionsstørrelser, der er normale for den enkelte patient, hvilket
er en forudsætning for, at metoden kan anvendes.
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Perspektivering
Hvad har vi opnået med det visuelle kostregistreringsskema?
Vi har forenklet kostregistrering og tilgodeset de tre kriterier som beskrevet indledningsvis.
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Kræftbehandling, ernæring
og livskvalitet
- et pilot-ernæringsprojekt for
patienter i immunterapibehandling
for nyrecancer
Af Anja Kort, sygeplejerske og ernærings-nøgleperson, Urologisk Klinik D,
Abdominalcenteret, e-mail: Anja.kort@rh.hosp.dk, tlf.: 3545 2114

Præsentation af projektet
Formålet med projektet var at undersøge, hvorvidt en indsats på det ernæringsmæssige
område i form af undervisning varetaget af sygeplejerske, ville kunne støtte nyrecancerpatienten i et behandlingsforløb med immunterapi, hvor evnen til et optimalt kostindtag
svækkes. Ville den sygeplejefaglige støtte kunne mindske nogle af de bivirkninger, der er
ved behandlingen, og ville en indsats på det ernæringsmæssige område kunne have nogen
effekt på patientens oplevede livskvalitet i behandlingsforløbet?
Pilotprojektet er foretaget i Urologisk klinik D, Rigshospitalet i 2009. Her behandles blandt
andet patienter med nyrecancer. Patienter, hvor canceren har metastaseret til andre organer, kan få tilbudt en medicinsk behandling med immunterapi. Disse patienter skal, udover
at opfylde retningslinier for sygdommens spredningsgrad, også ved behandlingens begyndelse være i en relativ god fysisk tilstand. En del har som udgangspunkt en tilfredsstillende
ernæringsstatus. Behandlingen foregår i serier over 8 uger, hvor der gives injektioner med 2
immunterapeutiske præparater.

Baggrund for projektet
Hos tidligere behandlede patienter var det af læger og plejepersonale observeret, at patienterne havde vanskeligheder med at opretholde en tilfredsstillende ernæringstilstand i
forbindelse med behandlingen. Der syntes at være tale om vægttab lige efter behandlingsstart og langt ind i restitutionsperioden.
Patienterne selv beskrev problemer med at spise den mængde mad, de plejede, fordi de
var generet af kvalme, smagsforstyrrelser (mad smagte for eksempel af salt eller metal)
samt manglende lyst til at spise og deltage i måltider.
Ved en litteratursøgning på området syntes der ikke at eksistere undersøgelser eller noget
materiale, hvor nyrecancerpatienter indgår i sammenhæng med ernæringsproblematikker,
og dette argumenterer for en undersøgelse heraf.
Kostvejledningen i eksisterende undersøgelser med andre cancerformer og behandlingsmetoder synes alle at være foretaget af en diætist (1). Derved er sygeplejerskens rolle i
denne sammenhæng ikke undersøgt i det eksisterende materiale.
Pilotprojektet forløb over 4 måneder og inkluderede 1 sygeplejerske i 12 projektdage af 8
timer fordelt i tidsperioden.

114

115

Målgruppen for dette projekt var nyrecancerpatienter i immunterapibehandling. Sekundært
var det pleje- og behandlerteamet omkring patienterne, specielt med fokus på sygeplejerskens funktion i forhold til ernæring.

Projektets opbygning og forløb
Projektet er udført som et pilotprojekt og et interventionsstudie, der blev baseret på både
kvalitative og kvantitative data.
Det inkluderede 3 patienter, der opstartede behandling på det pågældende tidspunkt.
Deltagerne var fordelt aldersmæssigt fra 65 til 74 år. 2 mænd og 1 kvinde.
Ved indledende samtale blev der foretaget dataindsamling i forhold til ernæring, aktuelle
kostindtag samt patientens viden om ernæring.
Der blev taget udgangspunkt i patientens normale kostvaner. I fællesskab blev kosten suppleret eller ændret med udgangspunkt i patientens ønsker samt dennes og evt. pårørendes
ressourcer. Kosten blev ved behov suppleret med energi- og proteinrige drikke. Der blev
sat fokus på ernæringsproblematikker såsom smags- og lugtgener/forstyrrelser, kvalme,
opkast, synkebesvær, diarre, obstipation, og disse blev forsøgt afhjulpet ved de ugentlige
konsultationer. Til kostvejledningen blev der som udgangspunkt benyttet anvisninger fra
Kræftens Bekæmpelse i Danmark med supplering af opskrifter på energitæt kost samt
materiale vedrørende behandling af lugt- og smagsgener. (2,3). Patienterne fik udleveret en
mappe med disse vejledninger.
Patienterne udfyldte ved start og afslutning af pilotprojektet et spørgeskema relateret til
ernæring og livskvalitet. Dette er egentilvirket ud fra FAACT (version 4) (4).
Patienterne blev vejet og ernæringsscreenet ved konsultationer. Til dette formål blev de ernæringsscreeningsmaterialer og metoder, der i forvejen er implementeret på Rigshospitalet,
benyttet (H:S Tværgående instruks(PVI). 1-1,K).
Patienterne havde samtale med sygeplejersken, enten ved ambulante besøg eller ved telefonkonsultation efter behov, men typisk hver uge.
Ud fra patientens informationer om personlige oplevelser af effekt på ernæringsområdet,
samt de indsamlede data (vægt, vægtkurver), kostanamnesen og de ugentlige konsultationer, blev der mulighed for at identificere hvilke områder, hvori der hyppigst fremkom
problemer på det ernæringsmæssige område. Der var også mulighed for – ved hjælp af
patienternes personlige vurderinger på livskvalitet skala - at få svar på, om fokus og en
indsats indenfor dette felt af sygeplejen kunne have effekt på patientens livskvalitet.

Projektets resultater

Af mundtlige tilkendegivelser angav den ene af patienterne, at ”det var rart at have kontakten til sygeplejersken i forhold til problemer med maden – det er svært at have overskuddet
selv” og ”selvom jeg er husmor, er der alligevel meget, jeg ikke ved”.
Spørgeskema viste, at patienterne enten havde stationær eller bedring i oplevelsen af livskvalitet ved projektets afslutning.
Pilotprojektet giver belæg for antagelserne om vægttab hos patientgruppen. De indsamlede
data samt patienternes tilkendegivelser viser, at kontakten med sygeplejersken som vejleder ved ernæringsproblematikker har mindsket generne i forløbet.

Fremtidsperspektiver og konsekvenser for praksis
Der vil ud fra projektets fund være basis for at revurdere og ændre i de aktuelle procedurer,
der benyttes, når patienter opstarter immunterapibehandling, samt at have fokus på et af
sygeplejerskernes kompetenceområder.
Det er planen, at dette pilotprojekt skal danne udgangspunkt for et større udviklingsprojekt
for at optimere patientforløb samt udnytte sygeplejerskernes kompetencer indenfor ernæringsområdet, således at vi fremadrettet kan optimere plejen og behandlingen af patienten i
forhold til kompetencer og ressourcer.
På nuværende tidspunkt er plejeteamet omkring nyrecancerpatienterne i klinik D ved at
strukturere et telefonkonsultationsforløb for udskrevne patienter med fokus på bl.a. ernæringsområdet.

Anvendt litteratur
1.
2.
3.
4.

Supplerende litteratur

•

Pilotprojektet gav mulighed for at få klarlagt, om der var belæg for antagelserne om vægttab hos patientgruppen. Som forventet var der hos alle 3 patienter tale om vægttab i
behandlings- og projektperioden.
Ved den afsluttende vejning havde alle 3 patienter dog haft vægtøgning, men slutvægt var
lavere end udgangsvægt.
Alle patienterne rapporterede stationær eller bedring af appetitten ved projektets afslutning.
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Sygeplejestuderendes
positioneringer mellem akademisering og erhvervsudøvelse,
selvstændiggørelse og dominans
- en sociologisk undersøgelse af
sygeplejestuderendes bacheloropgaver
Artiklen er skrevet på baggrund af mit speciale fra Kandidatuddannelsen i Sygepleje (1)
Af Lise Koefoed, klinisk sygeplejespecialist, cand. cur., Karkirurgisk Afdeling 3113/4,
Abdominalcentret, e-mail: lise.koefoed@rh.regionh.dk

Baggrund
Ifølge “Lov om mellemlange videregående uddannelser“ sigter sygeplejerskeuddannelsen
mod “umiddelbar udøvelse af en erhvervsfunktion” og at “kunne skabe forudsætninger for
videreuddannelse, herunder diplomuddannelser, masteruddannelser og særlige kandidatuddannelser” (LOV nr. 481 af 31/05/2000). Sygeplejerskeuddannelsen har således et dobbelt
sigte: At kvalificere sygeplejersker til at udføre sygepleje i klinisk praksis samt til akademisk
videreuddannelse.
Meningerne om uddannelsen og interesserne heri er mange. F.eks. stod uddannelsens akademiske sigte for skud i en debat i dagspressen i 2006, hvor bl.a. uddannelsens teoretiske
indhold blev kritiseret. Overskrifter i dagspressen, som “Sygeplejersker snubler i bøgerne”,
“Sådan tømmer man et bækken - i Foucaults perspektiv” og “Florence Montanus”, gjorde
nar af uddannelsens teoretiske indhold og gav indtryk af, at sygeplejestuderende ikke kan
håndtere humanistisk og samfundsvidenskabelig teori, og at teori herfra ikke er relevant i
forhold til sygeplejerskers reelle arbejde (2-4).
Med en opfattelse hentet fra den franske sociolog Pierre Bourdieus feltbegreb finder uddannelsespolitik og syn på indhold i uddannelser ikke sted i et vakuum - men er en kontinuerlig kamp imellem positioner. Således synes også professionsbachelor-uddannelsen at
være præget af visse positioner samt til stadighed at være til debat både eksternt og internt
i sygeplejefaget, hvilket studerende på uddannelsen ikke kan undgå at mærke og blive
mærket af. I forlængelse heraf kan sygeplejestuderendes bacheloropgaver anskues som
forsøg på at få adgang til samt til at positionere sig i det medicinske felt.

Formål
Undersøgelsens formål at undersøge, hvordan det kan være, at sygeplejestuderendes
bacheloropgaver ser ud, som de gør; hvordan studerende positionerer sig via valg af problemstillinger, teori og metode, og hvordan disse positioneringer kan forstås og forklares.
Formålet er at gå bag om selvforståelsen hos de studerende, i sygeplejerskeuddannelsen
etc.
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Metode og empiri
Pierre Bourdieus teoretiske begreber udgør den sociologiske ramme ved både at have
inspireret til metode og til det teoretiske grundlag for undersøgelsens analyse og diskussion. Bourdieu kombinerer principper fra strukturalismen og konstruktivismen, da han både
anser objektive, men miskendte, strukturer i den sociale verden som afgørende for sociale
fænomener og subjektive opfattelses- og vurderingskategorier, men hvor sidstnævnte er
formet og til en vis grad styret af de objektive strukturer (5). I forlængelse heraf kan sygeplejestuderendes bacheloropgaver forstås som sociale fænomener, hvor forestillinger og
synspunkter i opgaverne til dels er betinget af eksisterende strukturerer, om end disse ikke
umiddelbart er synlige for de studerende selv.
Strukturerne konstrueres på baggrund af tekstanalyser, som bygger på eksemplariske mere
end udtømmende nedslag i historiske og nuværende forhold. Disse forhold er dukket op
i en dialektisk proces mellem læsning af bacheloropgaverne og forsøg på at finde forklaringer på de forestillinger, de studerende positionerer sig på baggrund af. Strukturerne
omhandler viden i det moderne samfund, professioner og den moderne stat, det medicinske felt, viden og kundskabsformer i sygeplejerskeuddannelsen historisk set, DSR og
sygeplejeteori.
Undersøgelsens empiri består af en klasses bacheloropgaver (18 stk.) og andre dokumenter, som udgør rammerne for bacheloropgaven. Opgaverne er skrevet af sygeplejestuderende, der færdiggjorde deres uddannelse i januar 2008 og er ved undersøgelsens begyndelse
de senest uddannede. Opgaverne hører under ”Bekendtgørelse nr. 1095 af 07/11/2006”.

Analyse, diskussion og konklusion
Generelt positionerer de studerende sig via teoretisk viden, som tillægges stor værdi i det
moderne samfund og i mere specifikke former fungerer som symbolsk kapital i det medicinske felt. Sygepleje udgør ud fra Bourdieus feltbegreb ikke et autonomt felt men kan
betragtes som subfelt til det medicinske felt og er dermed underlagt det medicinske felts
strukturer, hvori sygeplejestuderende med deres bacheloropgaver indskriver sig fra en domineret position. De studerendes positioneringer kan derfor forstås og forklares ud fra det
medicinske felts strukturerende strukturer, som de studerende både anerkender og devaluerer i forsøg på samtidig at få adgang til feltet og dets goder og frigøre sig fra dominans.

Videnskabelig overfor verdslig kapital
F.eks. argumenterer de studerende for relevansen af deres valgte problem ud fra feltets
naturvidenskabelige kapitalformer af både videnskabelig og verdslig karakter, hvormed de
anerkender feltets symbolske kapital og sikrer sig adgang til feltet. Dette naturvidenskabelige afsæt afløses af de teoretiske perspektiver, som skal kaste lys over problemformuleringerne, der hentes fra human- og samfundsvidenskab, som ikke er feltets foretrukne
kapitalform, men som alligevel kan gøre sig gældende, når andre af feltets fælles forestillinger accepteres. Hvor disse teoretiske perspektiver afspejler udannelsens akademiske
sigte, søger viden for sin egen skyld, har et dannende aspekt og dermed tilhører feltets
videnskabelige pol, retter hovedparten af selve problemformuleringerne sig mod uddannelsens erhvervsrettede sigte med handlingsanvisning for øje, hvormed de positionerer sig
mod feltets verdslige pol.
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Disse modsatrettede forhold i bacheloropgaverne kan forstås og forklares ud fra, at sygeplejerskeuddannelsen historisk set har indeholdt en relativt lille mængde videnskabelig
kapital men gennem tiden har tilstræbt denne kapitalform, som ellers har været forbeholdt
læger. Egen videnskabelig kapital udgør den ene kapitalform i det medicinske felt og muliggør professioners udvikling af praktisk teori, som der er efterspørgsel på, men netop den
verdslige pol, der er optaget af at løse praktiske problemer, har den største tiltrækningskraft
på agenterne i det medicinske felt.

Sygeplejestuderendes karakter
Flere af bacheloropgaverne indeholder normative moralske ytringer, hvilket kan forklares
med, at sygeplejersker gennem tiden er blevet vurderet på deres personlige karakter af
både egen og andre faggrupper. Via disse ytringer, der har udgangspunkt i omsorg for
patienter, det medicinske felts mission, som gælder behandling af patienter og deres sygdomme, og det moderne samfunds tiltro til videnskab og teknologisk udvikling, signalerer
de studerende loyalitet overfor feltets dominerende positioner og legitimerer derigennem
deres tilstedeværelse i det medicinske felt.

Biomedicinsk sygdomsforståelse som doxa
Doxa er et begreb, som Pierre Bourdieu bruger til at benævne de specifikke regler for, hvad
der er rigtigt og forkert, i et bestemt felt. Det er regler, som konstant reproduceres, men
som anerkendes af feltets individer og er dets ”fælles overbevisning”.
Hovedparten af bacheloropgaverne har problemformuleringer, hvori en biomedicinsk
sygdomsforståelse udtrykkes. Denne biomedicinske sygdomsforståelse gør sig også
gældende i opgavekriterier, bekendtgørelse og i kompetencebeskrivelsen for en nyudannet sygeplejerske såvel som hos feltets dominerende positioner og kan betragtes som
doxa. Via opgavekriterierne, der kræver, at de studerende tager udgangspunkt i en klinisk
problemstilling, forventes de studerende automatisk at skulle signalere loyalitet og anerkendelse overfor feltets dominerende positioner. Samtidigt medvirker de til at skabe patienter
med medicinske sygdomme gennem symbolsk vold. De studerende reproducerer således
styrkeforholdende i det medicinske felt, hvor naturvidenskabelig viden fungerer som symbolsk kapital, herunder sygeplejerskers dominerede position.

Bredere sundhedsopfattelse end den biomedicinske og miskendt dominans
Dette fremstår imidlertid miskendt for flere studerende, som positionerer sig i modsætning
til en biomedicinsk sygdomsforståelse. Den biomedicinske sygdomsforståelse devalueres
gennem betegnelser som ”apparatfejlsmodellen” og et ”reduktionistisk menneskesyn”,
som sættes i modsætning til en ”holistisk” eller en ”bredere tilgang”. Devalueringen af den
biomedicinske sygdomsforståelse kan anskues som en strategi til at undgå dominansen af
og konkurrencen på naturvidenskabelig kapital, som sygeplejerskeuddannelsen ikke er rig
på. En såkaldt holistisk tilgang inkluderer i de studerendes forestilling derimod uddannelses
humanistiske og samfundsvidenskabelige indhold og afspejler dermed al sygeplejerskeuddannelsens kapital, hvormed en følelse af sygeplejefaglighed vil kunne opnås.
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Humanistisk ideal for sygepleje
Netop et humanistisk ideal for sygepleje udtrykkes af hovedparten af de studerende, som
vælger en fænomenologisk/hermeneutisk tilgang i deres opgaver. Primært kan et humanistisk ideal betragtes som en spejling af forestillinger og strategier internt i sygeplejefaget,
som, i den eksamenssituation bacheloropgaven udgør, kan stille de studerende gunstigt i
forhold til eksaminator og censor, der formentlig har samme sygeplejefaglige selvforståelse.
Præferencen af et humanistisk ideal kan også betragtes som sygeplejerskers forsøg på at
positionere sig i modsætning til det medicinske felts naturvidenskabelige kapital, undgå
dominans og i stedet bringe deres egen kapital på banen. Ved at producere viden om
patienten opretholdes feltets orden, men ved at introducere andre metodiske tilgange kan
sygeplejersker få deres egen sygeplejefaglige viden og måske omdefinere den gældende
symbolske kapital.

Fænomenologisk/hermeneutisk erkendelse som marginalt eksisterende
kategori
Fire bacheloropgaver opnår videnskabelig/epistemisk erkendelse inden for en fænomenologisk/hermeneutisk grundposition med det formål at søge indsigt og forståelse. Resten
opnår, som ellers tilstræbt, ikke denne erkendelse, da måden, de anvender teori på, har
karakter af praktisk teori (og techne), og de retter sig dermed mod uddannelses erhvervsrettede sigte; men intentionen om at opnå videnskabelig/epistemisk erkendelse kan ses i
lyset af uddannelsens akademiske sigte og bestræbelser på, inden for faget, at etablere
sygepleje som en videnskab.

Sygeplejeteoris funktion
Uddannelsens akademiske sigte signaleres også via de sygeplejeteoretikere, som inddrages eksplicit i opgaverne. Disse sygeplejeteoretikere tilhører gruppen ”omsorgsteorier”,
som i deres filosofiske udgangspunkt repræsenterer positioner med et humanistisk ideal,
kritik af positivisme og ønsket om at opnå videnskabelig/epistemisk erkendelse, hvilket er
sammenfaldende med de studerendes positioneringer. Disse sygeplejeteoretikere fremstår
som symbolsk kapital alene indenfor sygeplejefaget, og de kan desuden være leverandører af de studerendes moralske ytringer. Teoretikerne anvendes til at udlede handlinger,
hvormed de skrives ind i det medicinske felts dominerende logik, som handler om at løse
praktiske medicinske problemstillinger. Dermed knyttes de an til Sygeplejeprocessens problemløsningsmetode, som ellers kun udtrykkes eksplicit i en enkelt af bacheloropgaverne.
Sygeplejeprocessens logik gør sig dog gældende i flere af opgaverne, som har fokus på at
løse konkrete problemer knyttet til sygepleje og udtrykkes desuden via skolens studieordning og kompetenceprofilen i opgavekriterierne.
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Forløbskoordinatoren i
overgangen
mellem kirurgisk
og onkologisk klinik

vurderede, hvilken behandling patienten skulle tilbydes, hvornår der var udskrevet brev til
patienten, samt hvornår den første tid i Onkologisk Klinik var planlagt.

Resultater

Af Anne Bjerrum, Tanja Le Grønberg, Charlotte Topp, Pauline Thomsen, Finsencentret.
Titler, ansvarsområder og mailadresser sidst i artiklen.

Indledning
Igennem de senere år har der været rejst betydelig kritik af den måde, behandlingsforløb
for kræftsygdomme i praksis foregår på i Danmark. Specielt har overgangen mellem forløb
i primærsektor og hospitalsområdet været i fokus, ligesom overgangene internt på hospitalerne har været kritiseret grundet mangelfuld koordination (1,2).
Rigshospitalet introducerede forløbskoordinatorfunktionen i ”Handlingsplan 2003 til 2005”
og i opfølgning på Kræftplan 2 nævnes det bl.a., at alle regioner arbejder med ”servicetankegangen” fx i form af koordinatorordninger (3).
På baggrund af større undersøgelser og anbefalinger (2,4) er det kendt, at patienterne
efterlyser bedre og tydeligere koordination af overgangene mellem de forskellige sektorer
i et kræftforløb. Med henblik på at øge kvaliteten af overgangene for de patienter, der blev
henvist til onkologisk behandling, blev det i juni 2009 besluttet at gennemføre et mindre
pilotprojekt, som i enkelthed gik ud på at udlevere et visitkort fra en forløbskoordinator til
alle de patienter, der blev henvist til Onkologisk Klinik. Formålet med projektet var, at give
patienterne oplysning om, hvor de kunne henvende sig i ventetiden, samt mulighed for at
ringe til en sundhedsfaglig person, hvis der var noget, de ville drøfte eller havde spørgsmål inden de skulle møde op til den første samtale i onkologisk regi. Projektet kørte i ca. 3
måneder (fra juli til oktober 2009).

Metode
Med henblik på ikke blot at lade funktionen dække et hul i et utilstrækkeligt system, blev
det valgt at foretage en dataindsamling i form af registrering af alle opkald fra patienterne,
både til forløbskoordinatorerne samt til visitationen i onkologisk klinik. Alle samtaler blev
registreret, så det efterfølgende var muligt at lave en opgørelse over, hvor mange patienter,
der havde benyttet sig af tilbuddet samt hvilke emner, de havde ringet om.
Med sigte på at kvalificere analysen af opkaldene blev det besluttet at lave en audit over i
alt 80 visitationer til Onkologisk Klinik med henblik på at afdække, om der i tilrettelæggelsen
af visitationen indenfor de enkelte onkologiske specialer var forhold, der forlængede visitationsprocessen. Det blev således opgjort, hvornår henvisningen var oprettet, hvornår lægen
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I oktober blev alle opkaldene opgjort. Først og fremmest viste det sig, at i alt 666 patienter
og andre sundhedsprofessionelle på 3,5 måned havde ringet til enten visitationen i Onkologisk Klinik eller til en forløbskoordinator. Der tegnede sig et billede af, at patienterne
generelt havde et behov for blot at høre, om deres henvisning var nået frem, om de snart
ville høre noget dvs. modtage et brev, og om hvornår der var planlagt en tid til den første
samtale. Desuden ringede en del patienter med konkrete spørgsmål, og når de i telefonen
blev mødt af en sygeplejerske, der spurgte til, hvordan de i øvrigt havde det, blev samtalen
ofte mere nuanceret med afdækning af både fysiske og psykosociale behov.
Ud fra auditten af visitationsgangen i Onkologisk Klinik var det bl.a. tydeligt, at selv de
steder, hvor visitationsgangen gik meget hurtigt, kunne det ikke undgås, at der kunne gå op
mod en uge, fra patienten var henvist, til denne havde modtaget et brev med oplysninger
om den videre plan fra Onkologisk Klinik.
Sammenholdes resultater af registreringen af patientopkald med auditresultatet, synes det
antageligt, at patienterne oplever det som et problem at være uvidende om den fortsatte
plan for behandlingen af deres kræft i den ventetid, der er fra patienterne er henvist til onkologisk afdeling, til de modtages til den første samtale.

Diskussion
Set fra et systemperspektiv er der ingen tvivl om, at visitationen af patienterne ind i Onkologisk Klinik faktisk foregår ganske upåklageligt i betragtning af, hvor mange patienter der
dagligt visiteres denne vej. Henvisningerne bliver visiteret dagligt af lægerne, tider bliver
booket til både indlæggelse og ambulant behandling, og der koordineres dagligt mellem
Onkologisk Klinik og stråleterapiklinikken, som står for en del af den onkologiske behandling. Disse dele er, set i et systemperspektiv, et led i patienternes videre behandling med
rigtig mange involverede parter, som dagligt får koordineringsopgaven til at lykkes. Men
set ud fra et patientperspektiv er dette et system, der er uigennemskueligt for den enkelte
patient. Patienterne udskrives fra de udredende afdelinger og henvises til Onkologisk Klinik
med besked om, at de snarest vil blive indkaldt til næste del af behandlingen, og hvis de
ikke har hørt noget indenfor ca. en uges tid, så må de hellere selv henvende sig telefonisk.
Dette betyder i praksis, at patienterne bliver bedt om at tage en del af ansvaret for et system, som tilsyneladende oftest fungerer, men hvor man ikke kan være helt sikker. De 666
opkald fra patienterne på 3,5 måneder vidner om, at patienterne faktisk selv påtager sig
dette ansvar for at indhente information om det videre behandlingsforløb.
Tankevækkende er det, at man i postvæsnet kan aflevere et brev, og derefter hente informationer om det over Internettet, så man som afsender hele tiden kan følge brevet, og samtidig sikre sig, at brevet når frem til rette modtager. Denne service findes ikke for patienter,
der med deres henvisning til Onkologisk Klinik måske sender et af deres livs vigtigste breve,
hvorefter de ud fra egen logik må forsøge at finde frem til viden om, hvor i systemet deres
brev er endt, og om systemet fungerer efter hensigten.
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Perspektivering
Ovenstående lægger op til en diskussion af, hvordan et system kan gøres gennemskueligt
for den enkelte patient. Med henblik på ikke at lægge sig fast på endegyldige løsningsforslag, kunne det være interessant at undersøge, hvordan dette bør gribes an. Måske kunne
et IT-baseret system, hvor patienterne selv via Internettet kunne finde relevante oplysninger
om det videre forløb, sikre en større gennemskuelighed. Men på den anden side kunne det
tænkes, at denne løsning primært ville henvende sig til en afgrænset patientgruppe, og at
det måske er den personlige kontakt, der netop for patienter med kræft er vigtig, da den
åbner mulighed for at nuancere kontakten mellem patienten og systemet, så der kan tages
udgangspunkt i den enkelte patients behov, frem for udelukkende at sikre formidling af
information til patienten.
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En lavine af ignorering
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med fremskreden brystkræft og
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Dette indlæg beskriver en kvalitativ delundersøgelse af Ph.d-projektet: ”Kræftsår, en klinisk
kontrolleret randomiseret undersøgelse af en komplementær flerdimensional intervention”.

udvikling af kræftsår. En datastyret systematisk tekst-kondensering, baseret på fænomenologi, er benyttet som analysemetode (13).

Kvalitative interviews
Interviewene blev gennemført ud fra en interviewguide, der dækkede 3 perioder (1. perioden omkring opdagelsen af brystkræfttegn – begyndende ”health care avoidance”, 2. perioden hvor kræftsåret opstår og holdes som en hemmelighed – fortsættelse af ”health care
avoidance” 3. perioden omkring afsløringen af såret – afslutning af ”health care avoidance”).
Interviewene blev gennemført i kvindernes hjem og varede gennemsnitlig 70 minutter.

Analyse
Analysen resulterede i meningsdannende enheder, som blev kondenseret til tre hovedkategorier: 1. Mistro, 2. Skam, 3. Lettelse – der kollektivt reflekterede deltagernes oplevelser.
Udvalgte citater er vist i tabellen herunder. De tre kategorier blev yderligere kondenseret til
udtrykket - ”En lavine af benægtelse”, som er essensen af fænomenet ”health care avoidance”.

Resultater
Baggrund
Incidensen af kræftsår hos kvinder med brystkræft er 2-5% (1). Kræftsår kan opstå som
et resultat af metastasering fra en primær brysttumor eller fra en underliggende tumors
infiltration af hud, blod- og lymfekar (2). Kræftsår kan have fysiologiske og psykosociale
konsekvenser som eksudation (3), lugt (4), sårsmerter (5), infektion (6), depression, påvirket
kropsopfattelse, kvindelighed og seksualitet (7), hvilket til sammen kan begrænse kvindernes hverdagsliv samt deres kontakt til sociale relationer (8).
En medvirkende faktor til udvikling er kræftsår er nogle kvinders langvarige ignorering af
tegn på brystkræft såsom en brysttumor, hudforandringer eller et sår på brystet (9). En
metaanalyse af Richards et al 1999 (10) viser, at 5 års overlevelsen falder med 12-19% ved
blot 3 måneders udsættelse af kræftbehandling, og at overlevelsen efter udvikling af kutane
metastaser er 11 måneder (11). Langvarig udsættelse af behandling kan derfor resultere i
udvikling af kræftsår, fremskreden kræftsygdom og dårlig prognose (9). Kvindernes udsættelse af lægehjælp og behandling kan skyldes fænomenet ”health care avoidance”, der
defineres som en multifacetteret coping-mekanisme, der ses benyttet som respons på en
oplevet trussel af helbredet (12).
I forbindelse med udførelsen af ovennævnte ph.d.-projekt blev det tydeligt, at nogle kvinder
havde hemmeligholdt deres kræftsår og havde undladt at søge lægehjælp i måneder til år.
Men intet af den fundne litteratur om ”health care avoidance” medvirkede til en forståelse
af dette komplekse fænomen.
Formålet med dette studie blev derfor at beskrive oplevelsen af ”health care avoidance”
hos kvinder med fremskreden brystkræft, som har udviklet kræftsår.

Design, patienter og metode
Dette kvalitative studium bygger på semi-strukturerede interview med 17 kvinder (median
alder 69, range:47-90), som har undladt at søge lægehjælp og behandling på trods af
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Mistro. Begyndende ”health care avoidance”
Kvinderne undgik bevidst at søge lægehjælp i 24 måneder (median) (range 3-84 måneder).
Samtlige kvinder kunne præcist angive en dato eller en hændelse for, hvornår de opdagede
brystforandringerne, og kvinderne fortæller, at de bevidst besluttede sig for at ignorere
dem. Kvinderne oplever i denne periode ekstremt belastende livssituationer. 14 deltagere
rapporterer, at de var primær omsorgsperson for et døende familiemedlem (ægtefælle, en
forælder, en søskende) - heraf havde 7 kræft. Og 3 kvinder fortæller, at deres liv i denne
periode var kendetegnet ved oplevelse af stress grundet skilsmisse, flytning, bygning af
hus, økonomiske problemer eller et nyt krævende job. Fælles for kvinderne var en oplevelse
af at være alene om et overvældende ansvar og mangel på ressourcer, hvilket resulterede i
følelse af afmagt og ignorering af symptomer og af egne behov.
Selvom kvinderne havde en mistanke om, at brystforandringerne kunne skyldes kræft, følte
de sig ikke syge, og dette retfærdiggjorde, at de ikke søgte lægehjælp. Den bevidste ignorering af symptomerne skyldes endvidere angst for kræft og kræftbehandling. Kvinderne
forklarer, at de ikke troede at kræftbehandling kunne hjælpe dem. For som en konsekvens
af sorg og afmagt over at have mistet en nær pårørende efter lang tids sygdom og behandling, har kvinderne mistet troen på og tilliden til behandlingssystemet, og de har i stedet
udviklet ideen om det modsatte, nemlig overbevisningen om, at ”Når man går til lægen,
bliver man syg (og dør)”. Denne overbevisning afholder kvinderne i at søge læge – og
”health care avoidance” fortsætter.
Skam. Fortsættelse af ”health care avoidance”
Kvinderne fortæller, at det i begyndelsen var intentionen at søge lægehjælp for kræftsåret,
blot skulle deres situation i forhold til ansvar overfor andre tillade det. Men efter at kræftsåret udvikler sig og bliver mere væskende, blødende og ildelugtende, føler kvinderne
skyld og skam, hvilket forstærker deres undgåelsesadfærd. Kvinderne føler sig fanget i
en hemmelighed, de ikke kan dele med andre. Smerter, vægttab og opkastninger bliver
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ignoreret på trods af kvindernes tiltagende dårlige almentilstand. Og som en konsekvens af
den vedvarende hemmeligholdelse, lever kvinderne i ekstrem ensomhed og isolation, som
forstærker deres manglen på ressourcer, følelse af håbløshed og depression.
Lettelse. Afslutning af ”health care avoidance”
Som en konsekvens af metastasering får kvinderne eksempelvis vejrtræningsproblemer,
spontan knoglefraktur og mobiliseringsvanskeligheder – og det er ikke længere muligt at
hemmeligholde kræftsygdommen og kræftsåret. Konsekvenserne tvinger kvinderne til lægen, og dermed afsluttes deres ”health care avoidance”. Kvinderne fortæller, at de frem til
dette tidspunkt er overbeviste om, at de ikke behøver lægehjælp, men at de efter “afsløringen” oplever lettelse og et fornyet håb om, at kræftbehandling vil kunne hjælpe dem. Samtlige kvinder udtrykker nu ønsket om fuld åbenhed og behovet for at tale om kræftsåret.

Essens

danner mening til deres oplevelser. Denne viden kan bidrage til, at sundhedspersonale i
fremtiden bliver bevidste om, at en åben, ikke-dømmende holistisk indstilling er nødvendig i
pleje og behandling af denne patientgruppe. Samtidig indikere dette studium, at vanskelige
livsomstændigheder og traumatiserende belastninger i menneskers liv, som f.eks. voldsomme kræftforløb med døden til følge hos en nær relation, potentielt kan være årsag til
ignorering af egne symptomer på kræftsygdom. En mulig hypotese er, at ”Health care avoidance” kan forebygges, og at mortaliteten ved brystkræft kan reduceres ved at give særlig
opmærksomhed, information og undervisning til kvinder, som er primære omsorgsgivere
eller som er efterladte, da begge grupper kan være i risiko for at udvikle undgåelsesadfærd.
Dette er endnu ikke undersøgt, hvorfor det anbefales at fremtidig forskning har dette fokus.
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Konklusion
Dette kvalitative studie bidrager med viden om, hvordan vi kan forstå de psykologiske virkningsmekanismer bag fænomenet ”Health care avoidance”, herunder hvordan kvinderne
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hæmatologisk regi
- en undersøgelse af effekten
af en multimodal intervention
på fysisk- og funktionskapacitet,
behandlingsrelaterede
symptomer og livskvalitet blandt
stamcelletransplanterede
Af Mary Jarden sygeplejerske, cand.cur., ph.d., post.doc. Universitetshospitalernes Center
for Sygepleje- og Omsorgsforskning (UCSF) e-mail: mary@ucsf.dk, tlf.: 35 45 73 37

Indledning
Artiklen er en kort præsentation af mit nu afsluttede ph.d.-studie: Hematopoietic stem cell
transplantation: The Effect of a Multimodal Intervention on Physical Capacity and Functional
Performance, Treatment-related Symptoms and Quality of Life (1). Projektet sætter fokus
på betydningen af fysisk aktivitet som en komplementær intervention til mennesker med
hæmatologiske sygdomme i allogen stamcelletransplantationsbehandling (allo-HSCT).
Selvom vi ser en forbedret overlevelse blandt allo-HSCT patienterne, oplever de en lang
række kort- og langsigtede fysiologiske og emotionelle reaktioner som følge af sygdommen
og behandlingen. Disse symptomer kan medvirke til at svække patienten under og efter
behandling og kan forsinke genoptagelsen af dagligdags aktiviteter. Hensigten med denne
undersøgelse er at opnå ny viden om og afhjælpe det kompleks af problemer, patienterne
står over for som resultat af sygdom og behandling, herunder at forebygge og kompensere
for fysisk svækkelse, for belastende fysiske og emotionelle symptomer, bivirkninger og
reaktioner. Det var centralt at designe en tidligt opstartet rehabiliteringsindsats, som kunne
tilpasses patientens særlige situation og behov under langvarig indlæggelse i isolation og
med en betydelig symptombyrde.

Baggrund
Patienter, der gennemgår en standard allogen stamcelletransplantation, befinder sig i en
yderst belastet livssituation. Patienten har en livstruende hæmatologisk sygdom og skal
gennemgå en behandling bestående blandt andet af helkropsbestråling og/eller højdosis
kemoterapi under en 4-6 ugers indlæggelse på isolationsstue. Herudover lever patienten
med usikkerhed om prognosen. Der foreligger dokumentation for, at de vigtigste indikatorer
for livskvalitet efter HSCT er patientens fysiske-, funktions- og psykosociale tilstand (2).
Selvom sengeleje er en naturlig del af pleje og behandling under HSCT, viser det sig, at selv
hos raske personer, kan inaktivitet over en kortere periode som f.eks. 3 uger svække den
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fysiske kapacitet markant (3), hvor det største tab sker inden for de første ti sengeliggende
dage (4).
Fysisk træning er i de senere års undersøgelser anvendt som intervention i forskellige behandlingsregimer hos kræftpatienter. Udover fysisk træning viser det sig, at non-farmakologiske psykosociale interventioner og afspændingstræning kan være effektive med hensyn
til reduktion af træthed, smerte, kvalme, angst og depression hos kræftpatienter. Nogle få
undersøgelser med kræftpatienter kombinerer fysisk træning med afspændingstræning (5),
mens andre kombinerer fysisk træning og psykosociale interventioner (2, 5). I disse studier er der ligeledes fundet en reduktion i behandlingsrelaterede bivirkninger og samtidig
forbedring af livskvaliteten. I hæmatologisk regi er der fundet lovende resultater hos autolog
transplantererede (6,7), hvor fysisk træning har reduceret behandlingsrelateret træthed samt
forbedret fysiske funktioner, psykisk status og livskvalitet, forkortet trombopeni- og neutropeniperioder, reduceret antallet af blodpladetransfusioner, reduceret smerteintensiteten og
intensiteten af diarre samt forkortet indlæggelsestiden.
Hvad angår allo-HSCT, findes der tilsyneladende kun få mindre interventionsstudier, hvor
fysisk træning efter behandling enten vedligeholdt eller forøgede muskelstyrken (8,9).

Formål
Formålet med studiet er at undersøge effekten af en 4-6 ugers multimodal intervention,
bestående af fysisk træning, afspænding og psykoedukation hos patienter i allo-HSCT
behandling, og hvorvidt interventionen som supplement til den medicinske behandling vil
kunne forebygge og reducere de fysiske, psykiske og kognitive symptomer oplevet hos patienterne. Hensigten er endvidere at undersøge, om interventionen vil facilitere den enkelte
patients adaptions- og mestringsevne samt respons på sygdommen og behandlingsforløbet.

Design, population, metode, intervention, etiske aspekter
Design og population: Undersøgelsen er et klinisk kontrolleret randomiseret studie. I alt
indgår 42 patienter (18-65 år), indlagt på Hæmatologisk klinik, Rigshospitalet til standard
allo-HSCT. Metode og effektmål: Data blev indsamlet i fire faser; før, under og efter interventionen samt followup (3 og 6 måneder) ved anvendelse af en multimetodologisk tilgang
(kvantitative og kvalitative forskningsmetoder): konditionstest (VO2), muskelstyrketests,
fysisk funktionstest, hæmatologisk blodværdi-screening og registrering af kliniske parametre (f.eks. dage med temperaturforhøjelse, GvHD), psykometriske spørgeskemaer (EORTCQOL-C30, FACT-AN, HADS, Mini-MAC), selv-vurderet symptomscreening (SCT-symptom
assessment scale (SCT-SAS)), samt individuelle semistrukturerede interviews og interventionsjournal.
Multimodal intervention: Interventionen er et individuelt, superviseret program, som omfatter fysisk træning af moderat intensitet med opstart på første indlæggelsesdag, 5 timer
ugentlig over 5 dage om ugen. Interventionen består af tre hoveddele; 1) et let til moderat fysisk træningsprogram, 2) afspændingstræning og 3) psykoedukation. Det fysiske
træningsprogram har tre fokusområder; konditionstræning, hvor de store muskelgrupper
trænes ved en stationær cykel, let muskelstyrketræning med frie vægte samt aktive- og udstrækningsøvelser for ledfleksibilitet. Afspændingstræning indebærer instruktion i åndedræt
og progressiv spænding og afspænding af kroppens muskler ved hjælp af lydbånd med
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musik, samt et individuelt 3-trins psykoedukationsprogram, som indebærer motivationsskabende didaktiske og støtteinterventioner.
Etiske aspekter: Der er opnået tilladelse hos Datatilsynet til at opbevare data (j.nr. 2004-414266) samt godkendelse ved De Videnskabsetiske Komitéer for Københavns og Frederiksberg kommuner (j.nr. KF 01-173/04).

Resultater
Undersøgelsen viser, at den multimodale intervention fastholder den fysiske kapacitet
(kondition og muskelstyrke) og reducerer tab af funktionel kapacitet i interventionsgruppen.
Derimod viser kontrolgruppen en tilbagegang i fysisk- og muskelkapacitet med 19-25% (10,
11). Interventionsgruppen oplever en signifikant reduktion i symptomforekomst (koncentrations- og hukommelsesbesvær, kvalme og opkast, angst, nervøsitet, hudgener, gastrointestinale gener, hovedpine) og symptomintensitet (fatigue, koncentrationsbesvær, appetitløshed, søvnløshed, kvalme og nervøsitet) under indlæggelsen og i opfølgningsperioden
(11,12). Symptomerne er også vurderet i clusters, og der fandtes reduceret symptomintensitet ved gastrointestinale, kognitive, funktionelle og mucosit clustre over tid (12). Desuden
var der i interventionsgruppen behov for signifikant færre dage med parenteral ernæring.
Der ses også i interventionsgruppen en stabilisering af livskvalitet op til seks måneder efter
allo-HSCT med en forbedring i emotionelt velbefindende og fald i angst både ved 3 og 6
måneder.
Kontrolgruppen viser signifikant forværring i træthed og en signifikant forringelse af emotionelt, fysisk og funktionelt velbefindende (1, 11,12). Dertil kommer, at alle patienter i interventionsgruppen vil anbefale interventionen til medpatienter.
Det kan således konkluderes, at den multimodale intervention viser sig at være acceptabel,
tilfredsstillende og sikker med en vedligeholdende og positiv effekt hos patienter under
og efter allo-HSCT. Metoderne til analyse af symptombelastning viser sig at have præditiv
værdi og har resulteret i nye indfaldsvinkler og viden om denne patientgruppes symptomoplevelser over tid.

Perspektivering
Resultaterne understreger betydningen af en tidligt opstartet superviseret, struktureret,
individuelt tilpasset og multimodal træningsbaseret intervention, som tilgodeser patientens
specielle kliniske behov. Ved at fremme patientens egne ressourcer, kan konsekvenserne
af inaktivitet forebygges. Indlæggelsesperioden må benyttes som et sundhedsfremmende
’lærevilligt øjeblik’ (teachable moment), så patienten får en fordelagtig hjemmerekonvalescens-periode. Derudover viser resultaterne, at der er behov for et post-allo-HSCT opfølgningsprogram for at fastholde de gode resultater i hverdagen.
Det er mit håb, at tidligt opstartede specialiserede exercise-baserede interventioner vil
kunne vinde indpas i sygehusvæsenet som en væsentlig del af kræftpatientforløbet.
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Støttetilbud til
hovedhalskræftpatienters
hverdagsliv – før og efter
strålebehandling
Af Anne Lene Rye Markussen, Klinisk sygeplejevejleder, onkologisk klinik 5041/43, e-mail:
anne.lene.rye.markussen@rh.regionh.dk og Lise Bjerrum Thisted, Kræftrehabiliteringssygeplejerske, 5074, e-mail: lise.bjerrrum.thisted@rh.regionh.dk, begge Finsencentret

Med indførsel af kræftpakkeforløb og deraf optimerede behandlingsforløb er det påkrævet,
at kvaliteten af information og vejledning af patienterne om behandling, bivirkninger og senfølger sikres og indgår som en naturlig del af kræftpakkeforløbet. Et mål for det daværende
kræftprogram på Rigshospitalet i 2006 er, at der ”skal iværksættes specialeorienterede
rehabiliteringstilbud til kræftpatienter i hospitalsregi”.
Rehabilitering er en sundhedsaktivitet, der indeholder både elementer af forebyggelse
og sundhedsfremme og med særligt fokus på de påvirkninger, som kræftsygdommen og
behandlingen påfører det enkelte menneske. Rehabiliteringsprocessen påbegyndes ved
diagnose og kræftbehandlingens begyndelse (1).

Patienters behov for rehabilitering
Rigshospitalet behandler årligt ca. 300 patienter med hovedhalskræft, og sygdommen i sig
selv - men i høj grad også den langvarige strålebehandling (evt. i kombination med kemoterapi) - medfører en lang række belastende symptomer (2). Patienterne oplever under
behandlingen akutte bivirkninger som eks. vægttab på baggrund af ernæringsproblemer og
synkebesvær, mucocitis, øget produktion af sejt slim i hals, smerter, strålerelaterede gener
på huden og udpræget træthed. Men også de kroniske senfølger efter endt behandling er
mange. Det er eks. nedsat spytproduktion og tørre slimhinder, risiko for nedsat bevægelighed af kæbe og tungemuskulatur i form af trismus, ændret bodyimage og dysfagi i større
eller mindre grad. De psykiske, sociale og eksistentielle påvirkninger ved en kræftsygdom
og behandling er afhængig af den enkeltes ressourcer, arbejdssituation, uddannelse og
netværk i form af familie, venner, kollegaer og øvrige.
Ydermere viser undersøgelse, at patienternes informations- og rehabiliteringsbehov ikke
tilgodeses (3). Hovedhalskræftpatienten har således et sygdoms- og behandlingsforløb,
som stiller krav om systematisk forebyggelses- og rehabiliteringsaktiviteter før, under og
efter behandling. I erkendelse heraf blev en proces med henblik på at etablere et tilbud
om patientundervisning til hovedhalskræftpatienter før opstart af strålebehandling og efter
afsluttet behandling igangsat.

Etablering af patientundervisning
Formål for patientundervisningen er, at hovedhalskræftpatienter får et systematiseret rehabiliteringstilbud før og efter deres strålebehandling. Ønsket er, at patienterne og de pårøren-

138

139

de oplever, at deres livskvalitet og hverdag forbedres, idet de får støtte fra sundhedsfagligt
personale og andre patienter samt viden om deres sygdom og mulige handlemuligheder til
at håndtere fysiske bivirkninger, psykiske og sociale gener i deres hverdag. Arbejdet med
at etablere patientundervisning for denne patientgruppe blev påbegyndt i 2006. Kræftrehabiliteringssygeplejersken ved Rigshospitalet Lise Bjerrum Thisted etablerede en tværfaglig
arbejdsgruppe med læge, socialrådgiver, fysioterapeut og sygeplejersker fra onkologisk
afd. 5041/5043, radioterapiklinikken 3981 og ad-hoc-medlem fra Øre, Næse og Halskirugisk afd. i HovedOrtoCentret. Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. patientundervisning
(4), kræftskolen Danmark (5) og evalueringsrapporter fra sammenlignelige afdelinger (6) og
egen afdeling (7) blev inspirationskilder. Eksempelvis blev viden om, at patienter og pårørende påpeger, at informationsmængden ved behandlingsstart var overvældende og at man
havde behov for supplement eller gentagelse anvendt (7). Patientforeningen for hovedhalskræftpatienter blev medinddraget med henblik på at medtage patientperspektivet i planlægningen. Netop inddragelsen af patientforeningen blev en ”øjenåbner” og gav nye vinkler
på processen og indholdet i undervisningen. Arbejdsgruppen udarbejdede idékatalog, som
detaljeret beskriver undervisningens indhold, mål og metoder, med inspiration fra kræftskolen Danmark (5). Det var fra starten ønsket, at undervisningen indgik som en del af behandlingens påkrævede forberedelser og opfølgning i kontrolforløbet, og er et supplement og
kvalitetssikring af allerede eksisterende praksis. Undervisningen omfatter to seancer, hvoraf
den første drejer sig om strålebehandling og den anden om hverdagsliv og senfølger.

Patientundervisning om strålebehandling og akutte bivirkninger
Første undervisningsseance foregår inden behandlingsstart og afholdes fra kl. 13.30-15.30.
Undervisning har særlig fokus på de fem hyppigste bivirkninger (smerter, risiko for vægttab,
mundgener, træthed og hudgener) samt information om strålebehandling og mulige støttemuligheder, herunder selvhjælpshandlinger.
Undervisere er en læge og to sygeplejersker fra hhv. onkologisk afd. og radioterapien. Der
anvendes powerpoint-præsentation og relevante remedier eks. ernæringssonde, maske
til anvendelse ved strålebehandling etc. fremvises. Som eksempel var undervisningsmålet
vedr. risiko for vægttab oprindeligt, at patienten får viden om ernæringens betydning under
sygdom og behandling. Med erfaringerne fra patientforeningen og ernæringsenheden for
hovedhalskræftpatienter reviderede vi den store ”pakke” af information om kalorie- og
proteinrig kost. I stedet blev indholdet ændret til at omhandle fokus på mellemmåltider.
Undervisningen er således tilpasset øvrige informationer i patientforløbet og har været med
til at beskrive og skærpe, hvem informerer om hvad og hvornår.
På kurset hører patient og pårørende om, hvad mellemmåltid er, og smager et mellemmåltid
(hjemmelavet proteindrik) og får ideer og opskrifter med hjem i en pjece, som klinikken ikke
tidligere havde, og som blev udarbejdet netop til dette formål. Da undervisningen er en del
af behandlingen og ikke et tilbud, er der ikke udarbejdet en pjece, men patienten bookes
som til en ambulant tid, og aftalen påføres mødekort tilsammen med andre aftaler i patientens undersøgelses- og behandlingsforløb.

Hverdagsliv efter afsluttet strålebehandling
Anden undervisningsseance foregår efter endt behandling og tilbydes patienter, der er
klinisk sygdomsfri og overgået til kontrolforløb i onkologisk afd. Undervisningen omhandler
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hverdagsliv og senfølger efter afsluttet behandling. Rehabiliteringen her har fokus på at
genskabe livsmod og mening med hverdagslivet, som medfører redefinering af roller for
både patienter og pårørende. Her er underviserne sygeplejersker, socialrådgiver og fysioterapeut.
Undervisningen har særlig fokus på definering af normalitet, afklaring af senfølgers omfang,
varighed og mulige selvhjælpshandlinger, herunder erfaringsudveksling iblandt deltagerne,
som er patienter med pårørende. Der tages udgangspunkt i patienternes og evt. pårørendes aktuelle behov for erfaringsudveksling, information og støtte. Der anvendes klip fra
Kræftens Bekæmpelses DVD ´”Jeg vil leve”, information om fysisk aktivitet og genoptræning ved fysioterapeut og relevante støttemuligheder og rettigheder ved socialrådgiver.
Patienten får udleveret en pakke med relevante pjecer og informationer eks. ”Walk Up”,
information om talepædagog mm.
Forplejningen er - qua patientforeningens input - bløde og fugtige fødevare som fx melon,
agurk, banan etc., der kan nydes trods tørre og sarte slimhinder. Undervisningen har en
varighed af to timer og afholdes en gang månedligt om formiddagen. Booking af patienten
sker i GS open som en ambulant tid.
Etablering af patientundervisningens første del blev initieret i 2007, og anden del af patientundervisningsprogrammet blev igangsat i foråret 2009. Patientundervisningen er nu en del
af behandlingsforløbet for hovedhalskræftpatienten i onkologisk klinik, og varetages af et
team af erfarne fagfolk forankret i afdelingen. Det er ligeledes en fast del af introduktionsprogrammet for nyansat plejepersonale i afdelingen, idet de deltager som observatør ved
den første patientundervisning.

Resultater og fremtidsperspektiver
Udbytte af patientundervisning har for klinikkerne medført, at der hurtigere sker ændringer
iht. brugernes behov af praksis. Patientundervisning giver mulighed for anden dialog og
tilbagemelding fra patienterne (og de pårørende), og behov kan således identificeres og
tilgodeses.
Arbejdsgruppen er et forum for tværfaglig diskussion af eksisterende praksis og evt. ændringer af denne. Revision af pjecer, skemaer og et igangværende arbejde med at beskrive
patientforløbet, herunder de rehabiliterende elementer, er en af mange arbejdsopgaver, der
er blevet igangsat. Som fagpersoner lærer vi hver gang og overraskes af den energi, frimodighed og gejst, som patienterne og deres pårørende udviser trods de udfordringer, som
sygdom og behandling byder dem.
I 2008/2009 gennemførtes en evaluering af første undervisningsseance, som medførte
mindre justeringer. Til sygeplejesymposiedagen vil evaluering af anden undervisningsseance være påbegyndt. Resultaterne herfra medtænkes i dele af afdelingens udviklingsplan
for 2010-2013, hvor rehabiliteringssamtaler implementeres i kræftpakkeforløb (8). Der har
været stor variation i hvor mange pårørende, der har deltaget i patientundervisningen, idet
flere patienter ikke har nære pårørende. Det er fortsat en udfordring at sikre, at alle patienter
bliver tilbudt patientundervisningsforløbet, og at personalet ikke fravælger undervisningen på patientens vegne. I takt med udviklingen i pleje, behandling og samfundsmæssigt
perspektiv vil det fortsat være en opgave at justere informationer, metode og materialer anvendt i patientundervisningen, men med den arbejdsglæde, det giver iblandt underviserne,
er det ingen sag.

141

Anvendt litteratur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

PVI Tværgående vejledning i rehabilitering af kræftpatienter, Rigshospitalet
Referenceprogram SKA, Behandling af hovedhals cancer. Februar 2009 www.skaccd.
org
Grønvold, Mogens. Kræftpatientens Verden en undersøgelse af hvad danske har brug
for. Kræftens bekæmpelse; 2006.
Ingrid Willaing m.fl. Rapport fra sundhedsstyrelsen vedr. litteraturgennemgang af gruppebaseret patientundervisning. Sundhedsstyrelsen; 2005.
Hvarregaard Mose, Anne. Handleplan for patientundervisning til kræftpatienter De 5
faser og 9 gode råd. Kræftens Bekæmpelse; 2001
Anne Hansen. Fællesinformation om strålebehandling - vejen til bedre praksis. Evalueringsrapport. Onkologisk afd. KAS Herlev; 2003.
Lena Ankersen m.fl.. Evalueringsrapport. Etablering af ernæringsenhed for patienter
med hovedhalskræft set udfra et personale, patient- og pårørendeperspektiv, Onk.
Klinik; 2006
Rehabilitering i kræftpakkeforløb. Sundhedsstyrelsen november 2009.

Udvikling af
e-learningskursus
om medicinsk
kræftbehandling
Af Lise Bjerrum Thisted, kræftrehabiliteringssygeplejerske; Vibe Rasmussen, udviklingssygeplejerske; Malene Rasmussen Sejling, Fanny Gossmann, Karen Anna Riis-Pedersen, Maiken
Hjerming, Ulla Sørensen, alle klinisk sygeplejevejledere i Finsencentret og Birgitte Grube og
Karina Wittrup, uddannelseskonsulenter, Professionshøjskolen Metropol.

Baggrund
I Finsencentret er der gennem flere år udbudt kursus af i alt fem dages varighed i medicinsk
kræftbehandling til sygeplejersker, som skal administrere kemoterapi. I foråret 2007 blev det
besluttet at omlægge kurset fra 5 dages fremmødekursus til et e-learningskursus. Et samarbejde med de aktuelle undervisere og De Sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelser,
Professionshøjskolen Metropol blev iværksat, idet de fremover skulle afholde kurset.

Udarbejdelsen af e-learningsprogrammet
I forbindelse med omlægningen af kurset blev der nedsat en arbejdsgruppe med hovedsagelig sygeplejersker, læge og jurist, som var undervisere på det igangværende kursus.
Gruppen tog på studiebesøg til Universitetshospitalet i Lund, hvor et svensk e-learningsprogram i kemoterapi gennem flere år er anvendt. Besøget gav kendskab til og læring om
de tekniske muligheder mht. e-learningsprogrammet Lära Nära (1).
De pædagogiske overvejelser og teorier for det hidtidige kursus blev beskrevet (2) og flere
andre overvejelser, som var vigtige at medtænke i e-learningen, skulle inddrages. Disse var:
• E-learningen skulle rumme læreprocesser, der både indfanger dimensioner i forhold til
den sociale og den individuelle læring
• Der skal skabes mulighed for løbende at gennemgå test, således at e-learningsprogrammet lever op til kravene om at bestå en teoretisk prøve
• Det skal for kursisten være muligt at kunne komme i kontakt med kursusleder undervejs
i forløbet
• Det skal sikres at e-learningens faglige indhold er opdateret mht. billed, lyd og tekst.
Underviserne justerede derfor kursets formål, mål og indhold. Det blev klart, at ikke alle
læreprocesser fra det tidligere fremmødekursus uden videre kunne overføres til e-learning.
For at sikre muligheder for social læring og erfaringsudveksling af mere bløde emner blev
det besluttet at sammensætte kurset med en e-læringsdel (32 timer) og en fremmødedag af
fem timer.
Arbejdsgruppen fik indtalt lyd, udarbejdet og lagt slides i systemet samt udfærdigede
eksamens- og evalueringsspørgsmål. Om end underviserne var kendt med emnet og deres
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pædagogiske metoder, var det en ny udfordring at udarbejde e-learningsmaterialet. Tekst
på slide og lydside skulle gøres interessant og sammenhængende og ikke være for langt.
Underviserne var især vant til, at de på kurset tidligere kunne sikre sig, at kursisterne havde
forstået undervisningens indhold og afklare de umiddelbare spørgsmål. Denne mulighed
måtte indarbejdes i e-learningen, så kursisten kunne gå frem og tilbage i materialet og stille
spørgsmål til kursusleder via systemet.

Beskrivelse af e-learningkurset
Kurset er tilrettelagt som e-learning i det svenske LäraNära system (http://web.laranara.se/).
Hidtil har kursisterne fået tilsendt en CD-ROM med kursusmaterialet, men aktuelt kan de
nu downloade kurset via internettet. Kursisten skal have mulighed for at kunne anvende en
computer med internetforbindelse og lydkort og kan således arbejde med kurset hjemmefra
og fra arbejdspladsen.
Kursets er normeret til 37 timer: 32 timer til e-learningsdelen, som skal afvikles over fire
uger, og fem timer til seminardagen. Ansættelsesstedet og kursisten aftaler indbyrdes,
hvordan de 32 timer skal placeres i henhold arbejdstidsplan, men tre uger inde i kursusperioden, skal kursisten have besvaret minimum 50% af samtlige spørgsmål. Målet med kurset
er at sygeplejersken:
• erhverver viden om baggrund for medicinsk kræftbehandling hos patienter med kræftlidelser
• erhverver den farmakologiske viden om medicinsk kræftbehandling
• erhverver øget forståelse for bivirkninger ved medicinsk kræftbehandling og for de
etiske og juridiske aspekter ved denne behandlingstype
• erhverver viden om pleje og herunder information til patienter i medicinsk kræftbehandling
• erhverver viden om de forholds- og sikkerhedsregler der er ved medicinsk kræftbehandling
• får kendskab til specielle forhold ved børn i kræftbehandling.
Kursusmaterialet består af 10 moduler, som er omdelt efter faglige områder. Modulernes
varighed er fra 15 minutter – 45 minutter. Kursisten kan printe powerpoint-præsentationerne
ud, forelæsningen kan pauseres undervejs, og man kan navigere frem og tilbage i de enkelte slides. Kursisten bestemmer selv i hvilken rækkefølge, de ti moduler skal gennemgås.
Til hvert modul hører specifikke spørgsmål, bestående af både multiple choice-tests og
selvreflekterende spørgsmål. Besvarelserne sendes via internet til en server, og kursisten
modtager herefter og umiddelbart et automatisk standard ”ekspertsvar”, og skal ikke vente
på at kunne studere videre eller vente længe på svar på, om besvarelsen er korrekt. Tidligere var kursisterne til en én times skriftlig eksamen uden hjælpemidler, som efterfølgende
blev rettet af flere af underviserne. Kursisterne fik så svar på, om de var bestået eller ej,
men ikke hvori fejlene var.
I e-learningskurset skal kursisterne, efter de har fået ekspertsvaret, indsende yderligere en
kommentar, hvori de reflekterer over egen læring og praksis, og kan komme med uddybende forklaring og/eller spørgsmål til eksperten. Alle besvarelser gennemlæses for rigtighed
og kommenteres af kursusleder fra Professionshøjskolen Metropol.
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Eksempel på spørgsmål, ekspertsvar og tilbagemelding fra kursusleder:
Spørgsmål: ” Celledrab efter ”log-kill”-pricippet betyder?”
Kursisten skriver sin besvarelse og får dernæst ekspertsvaret.
Ekspertsvar: ” Det procentvise celledrab efter en given dosis kemoterapi, er det samme uanset antallet af tilbageværende tumorceller. Der er tale om et logaritmisk celledrab (log kill).
Altså hvis der ved en given dosis kemoterapi slås 99 % af cellerne ihjel, reduceres celleantallet fra 100 milliarder (1011) til 1 milliard (109). Hvis væksten imellem doserne var 0, ville
næste behandling reducere tumorcellerne til 107 osv. Men husk at der altid er vækst imellem
behandlinger. Klinisk komplet remission er ved 109, men der skal ca. 5 behandlingsserier
mere til, hvis man vil opnå helbredelse”.
Kursisten reflekterer over svaret fra eksperten med sin egen besvarelse og kommenterer
dette. Sluttelig vil der komme en tilbagemelding fra kursusleder.
Kursusleder: ” Super flot besvarelse ;-) Rigtigt fint, at du kommer med eksemplet om Burkitts lymfom! Ja netop; - der bliver ikke slået samme antal celler ihjel ved hver behandling
(faktisk bliver der slået færre og færre celler ihjel), da der er tale om det samme procentvise
celledrab (som du også så fint skriver i din besvarelse). Tiden imellem behandlingerne bestemmes i høj grad af, hvor hurtigt patienten forventes at restitueres efter behandlingen.

Seminardagene og praktisk oplæring
Som nævnt afholdes obligatorisk seminardag cirka en uge efter, at kursisterne har gennemført e-learningskurset. Kursusdagen har fokus på:
• hvilke særlige udfordringer, forventninger og/eller bekymringer den enkelte sygeplejerske gør sig i forhold til at skulle varetage den medicinske kræftbehandling?
• hvilken viden patienterne har behov for og krav på inden behandlingsstart?
• hvordan giver vi den bedste behandling til patienter, der oplever bivirkninger i deres
behandlingsforløb?
Undervisningen veksler mellem oplæg fra underviserne, deltagerinvolvering i form af gruppearbejde og plenumdiskussioner. Det vægtes, at kursisterne verbaliserer sygeplejen til
patienterne. Deres overvejelser og udfordringer iht. pædagogiske, etiske og fysiske rammer,
tidsforbrug, patientperspektiv og egne barrierer mm. diskuteres med fokus på information
som fx: Hvad vil I informere patienten om? Hvordan vil I informere patienten? Hvordan
sikrer I jer, at patienten har forstået informationen og er i stand til at handle sikkert og hensigtsmæssigt?
Deltagerne profiterer af at mødes med kursister fra andre hospitaler ved at få et bredere
kendskab til medicinsk kræftbehandling i Danmark gennem erfaringsudveksling, teoretiske
oplæg og refleksioner indenfor såvel det kommunikative, praktiske håndelag, forståelse for
patientens situation, forholdsregler i forhold til medicinsk kræftbehandling osv. For kursister
fra Juliane Marie Centret og Finsencentret er det obligatorisk efterfølgende at skulle bestå
en praktisk prøve i eget afsnit ved eksamination gennemført af afsnittets kliniske sygeplejevejleder (3).

Erfaringer fra 16 e–learningskurser
Siden det første kursus i sommeren 2008 er der pt. afholdt 16 kurser. Pr. 1. januar 2010
har i alt 257 kursister gennemført og bestået kurset. Kursisterne kommer både fra Region
Hovedstadens hospitaler, Region Sjælland, Færøerne og Grønland. Der er i øjeblikket
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forhandlinger i gang om muligheden for at gøre kurset til et nationalt tilbud. Finsencentret
er forpligtiget til at opdatere undervisningsmaterialet minimum en gang årligt, og de kliniske
sygeplejevejledere fra onkologisk og hæmatologisk klinik varetager undervisningen på
seminardagene.
Der er for hvert modul opsat specifikke mål. Når kursisten har gennemført det pågældende
modul skal han/hun evaluere, om målet er nået. Evalueringen registreres på en skala fra
1-4, hvor 1 står for ”slet ikke” og 4 står for ”i høj kvalitet”. Alle moduler får scoringer, der er
over 3. For at kvalitetssikre kurset bliver evalueringen obligatorisk efter sommerferien 2010.
De umiddelbare kommentarer fra kursisterne viser, at de især er tilfredse med, at man
gentagende gange kan høre de enkelte forelæsninger, og dermed selv kan bruge mere tid
på de elementer, som er svære for den enkelte. Det fremhæves, at korrespondancen med
kursuslederen er fremmende for læringen. Enkelte påpeger dog, at de mangler medstuderende til at udveksle erfaringer med undervejs i kurset. Dette behov opfyldes for de fleste
på seminardagene. De umiddelbare erfaringer fra ledelserne på de respektive afdelinger
påpeger, at kursisterne er bedre teoretisk rustet end tidligere.

Fremtiden og visioner
Der er i kurset et ”forum” for kursisterne, hvor de kan udveksle erfaringer m.v., men denne
funktion bruges kun af få, hvorfor der arbejdes i ”LäraNära” på at lave en ”chat-funktion”,
hvor kursisterne indbyrdes kan kommunikere med hinanden. På sigt ønsker man at udvikle
specielle moduler målrettet de specifikke specialer som fx hæmatologi, reumatologi mm.
Der foreligger endnu ikke data om effekten af indførelsen af dette kursus, men i 2010 vil
man påbegynde et kvalitetsprojekt, som omfatter både kursisternes og klinikkernes evaluering.
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”Den skjulte problematik Kognitive problemer ved SLE”
Af Janni Lisander Larsen, Projektsygeplejerske. Reumatologisk klinik.
På vegne af projektgruppen: Asmus Vogel, Neuropsykolog. Hukommelsesklinikken. Søren Jacobsen, Reumatolog, klinikchef. Reumatologisk
klinik.
e-mail: janni.lisander.larsen@rh.regionh.dk

SLE og kognitive problemer
SLE er en autoimmun sygdom med dannelse af antistoffer rettet mod kroppens organer,
bindevæv og led. Typisk er hjerte, lunger, nyrer og centralnervesystemet (CNS) involveret.
Sygdommen rammer oftest kvinder, og det skønnes, at ca. 2500 er ramt på landsplan. SLE
ledsages ofte af komplikationer i form af infektioner, tromboser og/eller forværring i de ramte organer (1). Kognitive problemer ses ved SLE som følge af CNS involvering, men er også
et problem hos de patienter, som ikke tidligere har haft denne komplikation. I bred forstand
dækker kognitive problemer over; tænkning, læring, sansning, perception, opmærksomhed,
sprog, hukommelse og erkendelse. Kognition er dermed en forudsætning for som menneske at kunne interagere og samarbejde med omgivelser og mennesker, herunder at kunne
handle og udvikle sig generelt set. For patienter med SLE betyder kognitive problemer, at
uddannelsesforløb, job, omgangskreds, håndtering og forståelse af information kan være
påvirket. I udlandet er kognitive problemer undersøgt ekstensivt. Hyppigheden af kognitive
problemer ved SLE vurderes på baggrund af disse undersøgelser, til at ligge på mellem 2070% (2, 3, 4).

Problemområde
Kognitive problemer hos patienter med SLE var ikke tidligere undersøgt i Danmark, og i
projektgruppen forventede vi på baggrund af de udenlandske tal, at ca. 1/3 af patienterne
potentielt kunne have kognitive problemer. Vi ønskede derfor gennem en tværsnitsundersøgelse, at fastsætte hyppigheden af kognitive problemer samt relationen til depressive
symptomer, for en uselekteret gruppe af danske patienter med SLE. For at vinkle problemet
i forhold til andre studier, medtog vi undersøgelser, der kunne vise patientens subjektive
opfattelse af deres kognitive situation.

Metode og praktisk afvikling
Før undersøgelsen gik i gang, blev der indhentet godkendelse fra videnskabsetisk komité
og datatilsynet. Undersøgelsen blev afviklet i årene 2007-2009 og inkluderede i alt 60 patienter i alderen 15-80 år. I alt 57 patienter indgik i den samlede dataopgørelse. Kriterierne
for at indgå i undersøgelsen var, at patienten skulle være mellem 18 og 60 år, og at de ikke
måtte være akut syge. Af hensyn til de kognitive test var det endvidere vigtigt, at alle patienter havde dansk som første sprog. Patienterne blev kontaktet via brev ud fra et tilfældighedsprincip. De patienter, som ønskede at deltage, blev tilbudt en tid i ambulatoriet og alle
undersøgelser, test og skemaer blev så vidt muligt foretaget samme dag.
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Testet af psykologistuderende
For at opnå ensartethed og kvalitet i dataindsamling af kognitive test, henvendte vi os til
to psykologistuderende ved Københavns Universitet. De studerende varetog alle kognitive
test efter en grundig introduktion. Herefter planlage vi de dage, hvor de var til rådighed for
klinikken.
Det samlede undersøgelsesprogram varede i alt 1½ time for hver patient og bestod af
følgende:
➤➤ Kognitiv testning af en psykologistuderende med fokus på hukommelse og koncentration (5,6,7, 8).
➤➤ Spørgeskema til vurdering af evt. depression: MDI- ICD10 (Major Depression Inventory), inddelt i mild, moderat eller svær depression (9).
➤➤ Til vurdering af patientens subjektive opfattelse af kognitivt niveau, blev der brugt et
spørgeskema der hed PDQ (Perceived Deficits Questionnaire). PDQ viser 4 områder
indenfor kognition: Opmærksomhed/ koncentration. Retrospektiv hukommelse. Prospektiv hukommelse. Planlægning/ organisering (10).
➤➤ Sygdomsaktivitet blev målt udfra internationale kliniske standardkriterier inkl. blod- og
urinundersøgelser.

Resultater
Delt opmærksomhed og planlægning var et problem
Undersøgelsen viste overordnet set at, 1/3 af patienterne havde kognitive problemer, der
ikke kunne forklares på baggrund af sygdomsaktivitet, herunder skader i CNS. I alt var der
22 patienter (38,5%), der havde kognitive vanskeligheder i en grad, som forventeligt ville
give problemer i hverdagen. Særligt var der negativt udsving i forhold til de test, der målte
evnen til delt opmærksomhed, evnen til planlægning samt kognitiv fleksibilitet. Hukommelsesproblemer var et mindre problem sammenlignet hermed (11).
Patienter med kognitive problemer havde kun få subjektive klager
Subjektive kognitive klager, målt med PDQ skemaet, viste overraskende nok, at i alt 18
patienter (dvs. 81,8%) ud af de 22, som havde objektive kognitive problemer, ikke selv
opfattede sig som kognitivt dårlige (11). Forklaring på denne forskel kunne ikke udledes af
denne undersøgelse, og vil kræve yderligere testning for at indkredse. Men det er muligt at
der, set over tid, kan være niveaumæssige forskelle i kognitionen, hvilket en tværsnitsundersøgelse ikke fanger. En anden mulighed er, at der kan være en vis akkommodation fra
patientens side.
Subjektive kognitive klager kan dække over depression
I gruppen af patienter med objektive kognitive problemer var der en tendens til depression, selvom det ikke var signifikant mere end gruppen uden objektive kognitive problemer.
Derimod syntes depression og subjektive kognitive klager at have en stærkere forbindelse.
Sammenhængen her viste, at hvis patienten klagede over koncentrationsbesvær eller hukommelsesmæssige problemer, så var det mere sandsynligt, at der var tale om depression
end om en reel kognitiv dysfunktion.
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Opsummering
Denne undersøgelse viste hyppigheden af kognitive problemer hos patienter med SLE samt
sammenhængen mellem affektive symptomer og selvrapporteret kognitiv funktion. Herigennem kunne vi konstatere at en 1/3 af patienterne havde en forringet kognitiv status, der
forventeligt ville give dem problemer i hverdagen, men også at en stor del af disse patienter
ikke selv giver udtryk for dette problem. Omvendt havde de patienter som klagede over
problemer med hukommelse og koncentration reelt et fint kognitivt niveau, men deres problemer dækkede i virkeligheden over en depression.

Konsekvenser for praksis
Uanset om patientens problemer skyldes kognitiv dysfunktion eller depression, så betyder
resultatet, at det ikke altid er nok at spørge patienten om de oplever problemer. Pleje og
behandling til patienter med SLE er ofte en kompliceret affære, hvor der kræves en høj
grad af patient compliance. Det betyder for sygeplejen, at der i situationer med mange eller
komplekse oplysninger og handlingsanvisninger, skal sikres at patienten har forståelse for
situation og information.
Fokus på risikosituationer?
En målrette indsats herfor er mulig, hvis man kan få afklaret præcis hvilke risikosituationer,
der kan opstå eller hvilke situationer der for patienten opleves vanskelige? Et eksempel
kunne være efter en udskrivelse, hvor ny behandling er igangsat, eller ved medicinskift
hvor patienten kan være usikker på håndtering af medicin samt hvilke bivirkninger som skal
forventes. Behandlingssucces er nært forbundet med patientens compliance i forhold til
en bestemt medicinsk strategi og det kunne være en opgave for sygeplejen at udforske og
fokusere på eventuelle risikosituationer i forbindelse information hos patienter med SLE.
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Arbejdsomlægning af
Herceptinbehandling som
efterbehandling hos kvinder
med mammaecancer efter endt
kemoterapi
Af Birgit Bauer, sygeplejerske, onkologisk afdeling 4262, Finsencentret,
e-mail: birgit.bauer@rh.hosp.dk.

Baggrund for projektet
Kvinder opereret for brystkræft skal for de flestes vedkommende have efterbehandling.
Denne kan bestå i 6 behandlinger med kemoterapi og efterfølgende 17 behandlinger med
Trastuzumab (Herceptin). Herceptin er et antistof med meget få bivirkninger, der gives hver
3. uge. Behandlingen tager ½ time med efterfølgende observationstid på 1½ time. Under
kemoterapien er kvinderne tilknyttet en fast kontaktsygeplejerske, men i forløbet under behandlingen med Herceptin kunne kvinderne tidligere opleve flere forskellige sygeplejekontakter. Mange kvinder oplevede manglende formål med observationstiden, og denne blev
ikke udnyttet konstruktivt. Vi havde erfaret, at der andre steder i Danmark f.eks. i Viborg
blev givet adjuverende Herceptin med stor succes i små grupper på 4-6 kvinder. Dette så
vi som en mulighed for os for at optimere vores informationsbehov til disse kvinder, som vi
ikke mente, fik den informationsmængde og erfaringsudveksling med deraf positiv synergi
interpatientielt, som vi mente, de havde behov for. Vi ville derfor gerne udnytte tiden konstruktivt til formaliseret undervisning. Vi ville i højere grad imødekomme denne gruppe kvinder, hvorfor vi planlagde en arbejdsomlægning, således at behandling med Herceptin kunne
gives til en gruppe på 5 kvinder af gangen – mod tidligere individuelt. Samtidig besluttede vi
at allokere de samme 2 sygeplejersker til at varetage alle behandlingerne.

Formål
Vi ville give denne gruppe kvinder mulighed for netværksdannelse og erfaringsudveksling
samt give undervisning i rehabilitering og derved øge patienttilfredsheden. Vi kunne dermed
øge kvindernes empowerment, således at de med succes kunne tage ansvaret for deres
liv tilbage. For personalet var formålet at give mulighed for kontinuitet i behandling og pleje
med øget patienttilfredshed, effektiviserer behandlingerne og frigive behandlingstider til
andre patientkategorier med deraf nedsatte ventetider.
Formålet var også at arbejde målrettet med undervisning i rehabilitering, så der blev skabt
grundlag for øget uddannelse og udvikling for personale og studerende. Midtvejs ville vi
lave en lille pilotevaluering med evaluering af forløbet med 5-7 kvinder. I slutningen af forløbet med de 17 behandlinger ville vi skriftligt evaluere forløbet med patienterne individuelt og
være lydhøre overfor nye forslag.
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Selve interventionen
Vi startede den 7/9 2009 med den første gruppe. Vi opsatte nogle meget faste rammer
for tid og sted for behandlingerne. Det skulle foregå om mandagen kl.9.30-11.30 – senere
blev det dog udvidet med eftermiddagsgrupper kl.12.30-14.30, da der blev behov herfor.
Det blev lukkede grupper, da kvinderne næsten var lige langt i deres behandling. De kunne
således følge hinanden og få det største udbytte af fællesskabet. Behandlingerne foregår
på en stolestue således, at kvinderne sidder i øjenhøjde omkring et rundt bord med servering af kaffe/the og frisk frugt. Vi er 2 sygeplejersker til at lægge drop og hænge medicin
op. Medicinen er blandet, da vi ved et godt tværfagligt samarbejde får ordineret frem til 3
gange. Kvinderne ser en læge efter hver 3. behandling, og det er her, der ordineres 3 gange
frem. Ved behandlingerne er det sygeplejersken, der indleder samtalen og afrunder dagen,
således at alle føler sig hørt og anerkendt. Der er altid tid til korte samtaler bagefter, hvis
det er et individuelt behov. Selve samtalen mellem kvinderne er behovsorienteret og tager
udgangspunkt i deres dagligliv og kræver, at sygeplejersken ikke har for fast en dagsorden.
Der vil være nogle faste programpunkter, som gruppen skal igennem. Dette vil være rehabiliteringsemnerne, som vi antager kvinderne har behov for viden om på dette trin i deres
efterbehandling. Sygeplejersken skal være katalysator i samtalerne og underviser ved de
faglige emner, der tales om Det er vigtigt, at alle kvinderne føler sig set og hørt, og det må
ikke kun være èt gruppemedlem, der taler, græder eller griner.
Det har været nogle meget forskellige grupper, alt efter hvem der er i grupperne. Sygeplejersken har forskellige funktioner alt efter, hvordan stemningen har været – er det en stille
dag, sættes et spørgsmål i spil, dette kan f.eks. være træthed: ”Hvordan er det med træthed på nuværende tidspunkt i behandlingsforløbet?” eller arbejdsliv, da de fleste kvinder
er i arbejde: ”Hvordan går det med arbejdstiden i forhold til privatlivet; er der en balance i
det nuværende behandlingsforløb?” Det er således vigtigt, at det er fast personale, som
kender kvinderne i gruppen. Efter dagens behandling skrives et kort resume i sygeplejejournalen på hver enkelt, herefter beskrives dagens proces i en logbog med beskrivelse af
emnevalg, stemning i gruppen, gruppedynamik og evt. citater eller ”husk til næste gang”.
Emnevalget for grupperne tager udgangspunkt i studier af relevante artikler om rehabilitering, som de berørte sygeplejersker har fordybet sig i, samt erfaringer gennem flere års specialekendskab. Vi er i gang med en beskrivelse af indholdet i de relevante emner, således at
vi kan kvalitetssikre den evidensbaserede undervisning på baggrund af de læste artikler.

Emner i gruppen skal overordnede handle om rehabilitering

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Færdig med kemoterapi og stråler og hvad så?
Hvornår tager bivirkningerne af?
Søgning på nettet – hvordan gøres det kvalificeret?
Beløb ved kritisk sygdom og sundhedsforsikring
Sundhedscentret i Ryesgade og Dallund
Kræftens Bekæmpelse
Krop og Kræft projektet
Tilbage til et arbejdsliv
Tilbage til et familieliv, der ikke handler om kræft
Hvordan er efterfølgende kontrol og screening?
Kropsopfattelse og proteser – rekonstruktion?
Motion og kost – rygestop?
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Evaluering
Efter hver gruppebehandling evalueres dagens forløb. Her kommer umiddelbare tilbagemeldinger fra kvinderne. Efter de første 3 måneder blev der lavet en uformel evaluering over
det hidtidige forløb. Evalueringen viste, at kvinderne var yderst tilfredse med denne form for
behandling. De gav udtryk for, at gruppen gav en ny samhørighed og tryghed. Udveksling
af erfaringer var vigtige, og det havde stor betydning at give hinanden gode råd og nye
måder at anskue problemerne på. Der har været flere, der tog på Rehabiliteringscentret
Dallund sammen, da de finder støtte i hinanden. Der har også været en rig udveksling af
e-mailadresser, flere har en hjemmeside, hvor der er udveksling af gode råd og erfaringer. Desuden gav de udtryk for, at det var rart, at det var de samme 2 sygeplejersker, der
varetog behandlingerne, og at man også lærte dem godt at kende, således at behandlingen
foregik med en stor portion humor og passende alvor. De involverede sygeplejersker har
været meget glade for forløbet og har lært en del om rehabilitering via gruppens spørgsmål og samtaler om deres hverdagsliv. Det øvrige personale har skullet løbe lidt stærkere
de berørte dage men har set en fordel i at samle denne gruppe kvinder til behandling. Det
øvrige personale bemærker også stemningen fra gruppen, når de går fra behandlingen: ”De
snakker så meget og smiler, når de går derfra!” Sekretæren, der modtager kvinderne når de
kommer, har bemærket, at kvinderne hurtigt finder sammen: ”Vi venter med kaffe til vi kommer ind til Birgit!”
Ledelsen har også bakket op om denne arbejdsomlægning, såvel mono- som tværfagligt.
Det har været af stor vigtighed for resultatet, at vi er enige om at få dette til at lykkes!
Den endelige evaluering foretages efter 1 års behandling med et individuelt semistruktureret
spørgeskema til kvinderne, når gruppen afsluttes. Her besluttes også endeligt, om det vil
være en blivende arbejdsomlægning i afd. 4262. Omlægningen til grupper har for afdelingen frigivet nogle behandlingstider, og vi kan godt mærke, at der er blevet flere ledige tider
til andre mere komplekse behandlinger.

Evalueringsskema efter adjuverende Herceptin i grupper
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hvordan har samspillet med de andre gruppemedlemmer været?
Hvad har det betydet for din efterbehandling, med grupperne?
Hvad har det betydet med de faste sygeplejersker?
Har du haft mulighed for at tale om de emner, der vedrører dig?
Tror du nogle af temaerne har inspireret dig til at gøre noget anderledes i din hverdag?
Er der noget, du har savnet?
Er der noget, du kan fremhæve, som har været særligt godt?
Kunne noget med fordel ændres?

Med fordel kunne læses:

•
•

”Kræftpatientens Verden”
”Kontrolforløb i Kræftpatientens perspektiv”
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Den folkelige arena i
sundhedssystem
- Sundhedsfremme/forebyggelse
af seksuelle overgreb rettet imod
unge mellem 12-18 år
Af Hanne Baden Nielsen, afdelingssygeplejerske, MKS, gynækologisk klinik,
Juliane Marie Centret, e-mail: hanne.baden.nielsen@rh.regionh.dk

Specialevejleder: Seniorforsker, Ph.d. Britta Hørdam, Bhoerdam@mail.dk

Indledning og Baggrund
I Danmark bliver der årligt anmeldt omkring 500 voldtægtssager til politiet. (www.politi.dk).
Fordelingen af disse sager er således 1/3 overfaldsvoldtægter, 1/3 kontaktvoldtægter og
1/3 partnervoldtægter. Ifølge undersøgelsen ”Var det voldtægt” (3) bliver 2 ud af 3 voldtægtssager henlagt på bevisets stilling. Det er især kontaktvoldtægter og partner voldtægter, som bliver lukket. Sagerne falder på bevisets stilling, det vil sige, at det ikke er muligt
at afgøre, hvem der taler sandt. Mørketallet for voldtægter, dvs. voldtægter, som kvinden
ikke anmelder til politiet, er noget, der kun kan gættes på, antallet vurderes mellem 1.000–
10.000 (1). Hvert år henvender ca. 330 kvinder sig til Center for Voldtægtsofre (CfV) på
Rigshospitalet for at få hjælp efter et seksuelt overgreb. Kvinderne er >12 år. Aldersfordelingen i denne gruppe er således, at ca. 65% er under 25 år. Af denne gruppe er en stor del
påvirket af alkohol. Mange af dem i så høj en grad, at de er ude af stand til at opfange signaler, der kan indikere, at de er i fare for at blive udsat for et overgreb. (2). Denne observation understøttes af ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs).
Den beretter, at omkring en ud af fire, har – fordi de var fulde – haft et samleje de senere har
fortrudt, eller hvor de reelt ikke kan huske, hvordan de er havnet i den seksuelle akt. Ifølge
samme undersøgelse kan man se, at danske unge har europæisk rekord i at drikke alkohol.
Problematikken omkring unge og alkohol diskuteres ofte i medierne. Det paradoks1, der
fremkomme i den forbindelse, er, at der er stor forskel imellem den opfattelse forældrene
til de unge har og det faktum, at danske unge har europarekord i at indtage alkohol. Ofte
tror forældrene ikke, at det er deres unge, der drikker, og derved får de ikke indsigt i deres
børns alkoholindtag. Det begrænser muligheden for at tale med deres barn, om den risikoadfærd de får efter indtagelse af alkohol, herunder risikoen for at blive udsat for et seksuelt
overgreb.
I mit arbejde som sygeplejerske på CfV på Rigshospitalet siden centrets start i år 2000,
har jeg været med til at undersøge og behandle over 3.000 kvinder, som har været udsat
1.*Paradoks: et udsagn eller en situation som virker selvmodsigende. ( Politikens nudanske ordbog, 2008) I dette
tilfælde er det dokumenteret at danske unge har rekord i indtagelse af alkohol, samtidig mener forældre til de unge at
det ikke er deres børn der er problemet, men de andre og gør derved ikke noget aktivt ved problemet.
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for at seksuelt overgreb. Disse sager kommer fra hele Østdanmark, og 1/3 er ikke politianmeldt (2). Det har undret mig, at der fra politi, familie og fra kvinden selv, er en dobbelthed
omkring vurderingen af egen skyld: Det ikke er lovligt at udnytte en kvinde seksuelt, selvom
hun er påvirket af alkohol – på den anden side, kunne hun have ladet være med at drikke så
meget alkohol, så ville dette aldrig være sket.
Dette paradoks/dobbelthed betyder, at det kan være svært at belyse de faktiske kendsgerninger, uden at resultatet tolkes som en underbygning af, at det er kvindens eget skyld, at
hun blev voldtaget.

Afgrænsning
Emnet, kvinder der udsættes for voldtægt under påvirkning af alkohol, rummer forskellige
problemstillinger. Jeg vil i denne opgave koncentrere mig om den del, der omhandler muligheden for en sundhedsfremmende/forebyggende intervention, rettet imod piger/kvinder,
der risikerer at blive udsat for voldtægt af en mand, hun enten kender eller har kendskab til i
forvejen. Aldersgruppen vil være 15-19 år.

Formål

•
•

At belyse både behovet og muligheden for en sundhedsfremmende/forebyggende intervention, rettet imod gruppen af kvinder beskrevet i afgrænsningen.
Projektet udgør planlægningen af et studie, hvis formål er at producere, udføre og evaluere den sundhedsfremmende/forebyggende intervention.

Metode

•

Praksisbeskrivelser fra Center for Voldtægtsofre (CfV), Disse to cases er skrevet på baggrund af erfaringer fra arbejdet på CfV, og beskriver to sager, som er repræsentative for
den type af voldtægter, der er beskrevet i afgrænsningen.
• Undersøgelse af socialmedicinske faktorer hos kvinder der har været udsat for et overgreb.
• Precede-procede modellen
• Litteratursøgning og gennemgang af litteratur.
Som teoretisk referenceramme tages afsæt i Antonovsky´s Oplevelse Af Sammenhæng
(OAS). Denne teori vil ikke blive brugt i analysearbejdet, men hovedtanken omkring OAS,
kan anvendes som tilgang til den sygeplejefaglige teori og i Precede-modellen. Det sygeplejefaglige afsæt tages i Madeline Leininger´s sunrise model.

Del-konklusion
Jeg har bearbejdet området ud fra modellen beskrevet i metodeafsnittet. Derved har hver
metode bidraget til metodemodellens formål, nemlig at identificerer en sundhedsfremmende/forebyggende intervention rettet imod unge kvinder.
Der er fremkommet følgende karakteristika af kvinder der udsættes for seksuelle overgreb
eller er i risiko for at blive udsat for et overgreb.
• Hun er en del af den ungdomskultur i dag, med fester og alkohol
• Hun befinder sig i skolesystemet
• Hendes forældre er vidende om, at der drikkes store mængder alkohol
• Hun anser ikke sig selv for at være i fare
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Konklusion
På baggrund af metodemodellens resultater tegner der sig det mønster, at unge kvinder og
mænd, allerede i deres skolegang, bør tilbydes undervisning i ”at navigere i deres eget liv”:
hvad betyder det, at de drikker så meget, hvilke konsekvenser kan det have for den enkelte,
specielt i forhold til seksuelle overgreb?

Perspektivering
I rapporten ”unges trivsel år 2008” (5) beskrives unges uønskede seksuelle kontakter med
jævnaldrende samt alle former for seksuel kontakt med personer, der er mere en 5 år ældre
en pigen selv. De unge mennesker, der har deltaget i denne undersøgelse, er alle i 9 klasse.
7,8% af pigerne har haft seksuel kontakt med voksne, og 17% har haft uønsket seksuel
kontakt med en jævnaldrende kæreste eller dreng tæt på dem. Med udgangspunkt i disse
tal samt resultaterne fra den tidligere gennemgang af materiale, er det oplagt, at der bør
sættes ind i forhold til problematikken allerede FØR de unge når 9 klasse. Ligeledes bør
diskussionen omkring indtagelse af alkohol og betydningen af dette i forhold til seksuelle
overgreb diskuteres med unge mennesker FRA 9 klasse og opefter.
Regeringens handlingsplan fra 2003 anbefaler, at der kommer en øget seksualundervisning
i folkeskolerne. Denne undervisning skal omfatte den seksuelle udvikling, men ligeledes indeholde undervisning i, at den unge skal være bevidst om egne grænser og at drage grænser (5), men ifølge ovenstående rapport fra 2009, beskrives hvordan denne handlingsplan
5 år efter ikke er implementeret. Det tyder på, at der er et stort antal unge mennesker, der
ikke har mulighed for at tale med et voksent menneske om, hvordan man sætter grænser
overfor det modsatte køn samt definerer og bevarer egne grænser.
Med udgangspunkt i de fremkomne resultater i metodemodellen kunne en interventionsmulighed være at sammensætte en undervisning til unge mennesker i alderen 12–18 år.
Undervisningen bør tilrettelægges således, at det er eksterne undervisere, der varetager
denne. Som det er i skolerne i dag, er det klassens lærer, der tilrettelægger og varetager
seksual-undervisningen i folkeskolen. Der er ikke indlagt dette emne i den videregående
skolestruktur. Netop i forhold til denne type undervisning er det vigtigt, at de, som varetager undervisningen, kan svarer på de spørgsmål, der måtte komme undervejs. Derfor skal
undervisergruppen være professionelle, som kender problematikken om overgreb, og reaktioner og konsekvenser af et sådan. Gruppen skal ligeledes kunne tale med de unge om de
signaler, der udsendes, samt hvordan der sættes grænser for dem selv og andre unge.

Masterprojektets formål var at belyse både behovet og muligheden for en sundhedsfremmende/forebyggende intervention rettet imod gruppen af kvinder beskrevet i afgrænsningen. Projektet udgør planlægningen af et studie, hvis formål var at producere, udfører og
evaluere den sundhedsfremmende/forebyggende intervention.
På baggrund af mit arbejde vil jeg konkludere, at der et gab mellem den måde, unge mennesker lever på og dermed den risikoadfærd, de udøver, og det faktum, at stadig flere unge
kvinder udsættes for seksuelle overgreb, som delvist kan forklares med deres ungdomskultur og manglende viden om seksuel adfærd og grænser.
Litteraturen har bekræftet, at dette paradoks/denne problemstilling eksisterer, men samtidig
er det meget sparsomt beskrevet i litteraturen. På trods af at regeringens handlingsplan fra
2003 anbefaler, at der kommer en øget seksualundervisning i folkeskolerne, og at denne
undervisning skal omfatte den seksuelle udvikling og ligeledes indeholde undervisning,
hvor den unge skal være bevidst om egne grænser og at drage grænser, er der stadig ikke
foretaget tiltag i denne retning (5).
Det er belyst, at der er en mulighed for en innovation rettet imod denne problemstilling, og
der er slutteligt udarbejdet de overordnede rammer og indhold for en sådan innovationsplan.

Litteratur
1.
2.
3.
4.
5.

Balvig F & Kyvsgaard B 2006, Vold og overgreb mod kvinder. Københavns Universitet/
Justitsministeriets Forskningsenhed		
Center for Voldtægtsofre 2007, Årsrapport 2006. Rigshospitalet, København
Laudrup C & Rahbæk H 2006, Var det voldtægt? Det humanistiske fakultet, Københavns universitet, Center for Voldtægtsofre, København
ESPAD (The European School survey Projekt on Alcoholand other Drugs): http://www.
espad.org/
Helweg-Larsen K, Schutt NK, Larsen HB 2009, Unges trivsel År 2008 – En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb og vold i barndom og tidlig ungdom. Statens
institut for folkesundhed, Syddansk Universitet, København 2009

Mål for undervisningen

•
•
•
•
•
•

At de unge får kendskab til faktuelle oplysninger omkring seksuelle overgreb
At de unge får mulighed for at reflektere over egne grænser i forhold til seksualitet
Samtale og diskussion af ”mødesteder” på nettet. Hvordan opfattes det, når man lægger billeder, som er med seksuelle undertoner, ud på nettet
Hvordan undgår man at blive udsat for et seksuelt overgreb, og hvordan undgår man at
blive gerningsmand
Alkohol og dens betydning for den enkeltes mulighed for at kunne tage vare på sig selv
De unge skal have viden om, hvor de kan få hjælp, hvis de bliver udsat for et seksuelt
overgreb.
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Pleje og behandling af børn med
kræft i eget hjem
- et kontrolleret
interventionsstudie

Delprojekt A.
• At etablere og evaluere en forsøgsordning med pleje og behandling af børn med kræft
i eget hjem. Endvidere at kortlægge den psykosociale belastning forældrene, barnet og
familien har, når et barn har kræft.
Delprojekt B.
• At belyse forældres oplevelser når behandling og pleje af deres barn med kræft varetages i eget hjem.

Af Helena Hansson, forskningssygeplejerske, cand.scient.san, phd.-studerende, afsnit 3341,
Juliane Marie Centret. E-mail: helena.hansson@rh.regionh.dk, tlf. 3545 9763

Metode

Vejledere: Kjeld Schmiegelow, professor, overlæge, dr.med.
Christoffer Johansen, professor, afdelingsleder, dr.med.
Inger Hallström, professor, sygeplejerske, dr.med.sci.
Hanne Kjærgaard, forskningsleder, jordmoder, ph.d.
Samarbejdspartner: Børneonkologisk afdeling 5054
Forskningsprojektet finansieres af Juliane Marie Centret, Rigshospitalet,
Trygfonden, Helsefonden og Børnecancerfonden.

Baggrund
På Rigshospitalet får ca. 80 børn hvert år diagnosticeret kræft. Kræftsygdomme hos børn
er almindeligvis meget aggressive medførende en intensiv og langvarig behandling, som
dog fører til at 75-80% helbredes. Forældre og børn er således på hospitalet til udredning,
til behandling af sygdommen og eventuelle komplikationer eller til kontrol gennemsnitligt
hver anden til hver tredje dag det første halve til hele behandlingsår. Derudover er de fleste
kræftsyge børn isolerede under den mest intensive del af behandlingen og kan derfor ikke
komme i børnehave og skole eller færdes i butikker eller med offentlige transportmidler. Et
barns kræftsygdom er derfor en meget stor belastning såvel for barnet som for forældrene
og søskende, og de langvarige indlæggelser og hyppige ambulante kontrolbesøg gør det
svært at opretholde et normalt familieliv (1). Pleje og behandling af børn med kræft i eget
hjem er udbredt i flere lande, specielt i Nordamerika, men kun få undersøgelser har belyst
de økonomiske, sikkerhedsmæssige og livskvalitetsmæssige perspektiver af hjemmebehandlingen (2,3,4).
Derfor gennemfører vi på børnekræftafdelingen et forskningsprojekt, hvor børn med kræft
kan få en del af deres behandling i eget hjem som alternativ til en indlæggelse eller ambulant kontrol. Ved at organisere pleje og behandling af børnene hjemme, undgår de nogle af
hospitalsbesøgene. Intentionen er dermed at lette familien for nogle af de daglige belastninger og skabe en større fleksibilitet både for familierne og afdelingen.

Formål
Det overordnede formål med forskningsprojektet er at evaluere effekten af pleje og behandling af børn med kræft i eget hjem. Projektet består af to delprojekter:
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Projektets praktiske del er gennemført i et kontrolleret design med en interventionsgruppe
og en kontrolgruppe. Interventionsgruppen bestod af børn med kræft, der modtog en del
af deres pleje og behandling i eget hjem. For at deltage i forsøgsordningen skulle forældre
og barn kunne tale og forstå dansk og bo maksimalt 50 km fra Rigshospitalet. Fortløbende
deltog 20-25 børn i ordningen. Kontrolgruppen bestod af en gruppe af børn med kræft, der
fik al deres pleje og behandling på hospitalet. Måleparametrene til sammenligning af hjemmebehandling og hospitalsbehandling er flg.:
Psykosociale forhold
• Livskvalitet
• Tidsforbrug
• Tilfredshed med sundhedsvæsenet.
Behandlingskvalitet
• Antal infektioner
• Antal sengedage og ambulante besøg
• Antal utilsigtede hændelser
Sundhedsøkonomiske omkostninger
• DRG-takst sammenlignet med faktiske udgifter
Forsøgsordningen ”Børneonkologisk Udgående Sygepleje”
Forsøgsordningen kaldtes B.U.S. (Børneonkologisk Udgående Sygepleje). Den begyndte 1.
august 2008 og sluttede 31. december 2009. I planlægningen indgik bl.a.: akutberedskab,
sikker transport af medicin og blodprøver, hygiejne og håndtering af affaldet. Afgørende
faktorer for projektets gennemførelse var, at barn og forældre skulle føle sig trygge og veltilpasse hjemme. Det var derfor en sygeplejerske med børneonkologisk erfaring, der varetog
behandlingen. Hun medbragte alt udstyr og fjernede alt affald, hun bar ikke hospitalsuniform men havde en bordeauxfarvet bluse og privat tøj på og bilen, som hun kørte i, var lejet
til formålet og helt neutral. De udgående sygeplejersker prøvede, så vidt det var muligt, at
tilpasse deres besøg, så familien kunne planlægge deres dag og få nogle rutiner, som ellers
ikke var mulige pga. indlæggelse, f.eks. fik barnet mulighed for at passe sin skolegang.
En læge og en sygeplejerske vurderede, om barnets tilstand tillod, at behandling under
hjemmebesøg var relevant. Hvis dette var tilfældet, blev familien herefter tilbudt at indgå i
ordningen. De første 9 måneder var der fire erfarne sygeplejersker med børneonkologisk
erfaring, der varetog B.U.S. på hverdage kl. 07.30-23.00, og de næste 8 måneder var de
to sygeplejersker, der varetog B.U.S. på hverdage kl. 07.30-16.00. Sygeplejerskerne var
forankret i afdelingen med et vist antal vagter for at bibeholde en kontakt til sengeafdelingen. Barnet udgik af B.U.S., når det var færdigt med selve kræftbehandlingen og kun skulle
fortsætte til kontrol.
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Følgende opgaver blev varetaget:
• Intravenøs indgift af antibiotika og kemoterapi
• Injektioner
• Ernæringsbehandling, f.eks. anlæggelse af næsesonde
• Sygeplejeopgaver, f.eks. pleje af centralt venekateter
• Smertebehandling
• Blodprøvetagning fra centralt venekateter eller venepunktur
Data er indsamlet og indsamles forsat gennem spørgeskemaer, oplysninger fra Rigshospitalets administrative system, patientjournaler, registreringsskemaer samt kvalitative interviews. Forskningsprojektet er et ph.d.-studie med begyndelse 1. maj 2008, og databearbejdningen forventes afsluttet 30. april 2011.
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Forsøgsordningen ”Børneonkologisk Udgående Sygepleje” omfattede 53 børn med
forskellige kræftdiagnoser. Kontrolgruppen bestod af 72 børn med forskellige kræftdiagnoser. To familier har takket nej til tilbuddet om B.U.S., fordi de var bekymrede for at få
hospitalet ind i deres eget hjem. Antallet af hjemmebesøg pr. barn varierede fra 1 til 30.
Sygeplejerskerne varetog i gennemsnit tre besøg om dagen. Der var ingen alvorlige utilsigtede hændelser i forsøgsperioden. Efter hvert hjemmebesøg udfyldte pårørende et
kort spørgeskema. 657 spørgeskemaer blev besvaret og viste bl.a.. at 93% var meget
tilfredse med hjemmebehandlingen og alle ville vælge hjemmebehandling igen, hvis de
fik muligheden. En sundhedsøkonomisk omkostningsanalyse i december 2008 viste, at
der ville være besparelser ved at udføre behandlingen i hjemmet i forhold til hospitalsindlæggelse, og at prisen for hjemmebehandling ville være nogenlunde den samme som
for ambulant behandling.
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Evalueringen af de psykosociale forhold, behandlingskvaliteten og sundhedsøkonomien
er fortsat under bearbejdning, men foreløbige resultater fra de kvalitative interviews viser,
at forældre oplever, at det er nemmere at opretholde et normalt familieliv, og at familiens
livskvalitet bliver bedre. De lægger også vægt på, at det er sygeplejersker med erfaring fra
børnekræftafdelingen, der kommer hjem til familierne, fordi det giver tryghed. Børnene giver
udtryk for, at de ikke føler sig så syge, men mere frie og normale, når de får hjemmebesøg.
De kan f.eks. komme i skole og være mere sammen med deres kammerater og søskende.
Nogle forældre beskriver, at de mangler kontakt til den onkologiske læge, hvis der går
mere end ca. tre uger imellem hospitalsbesøgene, men studiet viser, at der sjældent går så
lang tid. En af vores initiale bekymringer havde fokus på, om familierne måske mister den
sociale kontakt til andre familier på afdelingen, men forældrene giver udtryk for, at det ikke
er problematisk, fordi de alligevel ses i andre sammenhænge.

Implementering
Det er besluttet at B.U.S. skal fortsætte i 2010 som en permanent ordning i børnekræftafdelingen.
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Kompetenceudvikling
i teori og praksis med
fokus på kommunikation
og feedback
- overførsel af erhvervet viden til praksis
Af Susan Munch Simonsen, uddannelsesansvarlig sygeplejerske, Master i Sundhedspædagogik, og Charlotte Strømberg, oversygeplejerske, begge Gynækologisk klinik, Juliane Marie
Centret
Hvordan kompetenceudvikling med et systematiseret undervisningsprogram og planlagte
lærerprocesser kan løfte kommunikative færdigheder hos sygeplejersker på forskellige
kompetenceniveauer - nyuddannede såvel som erfarne og sygeplejeledere.

Baggrund
Gynækologisk klinik blev for få år siden udfordret ved en større udskiftning i klinikkens
sygeplejerskegruppe. Vi skulle tænke uddannelse og læring på en ny måde, for at kunne
fastholde nyansatte og udfordre erfarne såvel som nye sygeplejersker i specialet.
Vi besluttede derfor i efteråret 2008 at arbejde målrettet med kompetenceudvikling i klinikken.
Med udgangspunkt i klinikkens ændrede behov udarbejdede og implementerede vi fra
efteråret 2008 til april 2010 første del af et udviklingsprogram for sygeplejersker på kompetencetrin I-III med udgangspunkt i Juliane Marie Centrets (JMC) udviklingskatalog for
sygeplejersker og centrets strategi og handlingsplan for 2008–2014.
Udviklingsprogrammet indeholder forskellige emner indenfor klinisk sygepleje og samspil
i relationer, og vi valgte i første omgang at arbejde med feedback og kommunikation som
fælles afsæt for alle sygeplejersker i klinikken. At kunne give og modtage feedback samt
kommunikere professionelt og anerkendende mener vi, er et væsentligt fundament for vores
videre udvikling.

Formål – tre perspektiver
Klinikkens forskellige patientkategorier stiller krav til høj faglig teoretisk viden og sygeplejefaglig kvalitet, gode samarbejdsevner og kommunikative færdigheder.
Ligeledes stilles der krav til, at afdelingslederne anvender klinikkens sygeplejeressourcer
optimalt og derfor øger kendskabet til arbejdsområder og patientkategorier på tværs af afsnit. Patientgrundlaget udgør kvinder i alle aldre og sygdomssituationer; akutte, ambulante
og planlagte operative forløb, benigne og maligne lidelser, unge og ældre samt voldtægtsofre af begge køn.
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Vi valgte at arbejde med tre perspektiver: medarbejdere, patient/pårørende og ledelsesperspektivet.

Medarbejder perspektivet – målet er, at den enkelte sygeplejerske oplever:

•
•
•
•
•

At egne handle- og forandringskompetencer øges ift. feedback og kommunikation med
såvel patient/pårørende som kollegaer.
At kunne opstille alternativer og agere fleksibelt i forhold til egen nuværende kommunikationspraksis.
At være i stand til at kommunikere professionelt, entydigt og ensartet med alle klinikkens patienter og pårørende.
At kunne vurdere hvorfor, hvornår og hvordan den enkelte patient er i stand til at modtage, forstå og anvende given information og vejledning.
At have arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø med fokus på høj faglighed og samarbejde.

Patient/pårørende perspektivet – målet er, at patienter og pårørende oplever:

•
•
•

Individuel tilpasset kommunikation, rådgivning og vejledning.
Ensartet og entydig information såvel mundtligt som skriftligt.
At føle sig medinddraget, hørt og forstået i kommunikationen med sygeplejerskerne.

Ledelsesperspektivet – målet er, at lederne er i stand til:

•
•
•

At agere som rollemodeller i forhold til god kommunikation i alle relationer.
At rekruttere og fastholde kompetente sygeplejersker.
At skabe forudsætning for et aktivt teoretisk og praktisk læringsmiljø med fokus på høj
faglighed, samarbejde, patienttilfredshed og sikkerhed.

Metode/opbygning
I det pædagogiske design af projektet er det planlagt, at sygeplejerskerne fra begyndelsen
har været medskabere af processen. Ved projektstart september 2008 afdækkede vi ved en
spørgeskemaundersøgelse den enkelte sygeplejerskes undervisnings- og udviklingsbehov.
Undersøgelsen, ideer, handlinger samt ændringer fremlægges og drøftes på faste personalemøder, således at processen forbliver aktiv og visioner og mål bliver fælles og med
tydeligt indhold og plan.
Udviklingsprogrammet indeholder såvel struktureret undervisning som læreprocesser i
klinisk praksis. Nedenstående beskrivelse omhandler første fælles del med feedback og
kommunikationstræning, som er udviklet i samarbejde med kommunikationsrådgiveren i
JMC og udviklingsafdelingen.
Anden del af programmet sigter mod læring på de enkelte kompetencetrin og er planlagt til
foråret 2010.
Første del er bygget op over et teoretisk undervisningsforløb med udvalgte emner tilrettelagt med klare teoretiske og praktiske kompetencemål. Efter hver teoretisk undervisningsdag udfylder alle deltagere et skriftligt evalueringsskema.
For at sikre at læring overføres til praksis, er der udviklet et opfølgningsprogram, som
består af læreprocesser i klinisk praksis. Disse er tilrettelagt med træning i praksissituationer, gentagelser og opfølgning på teoretisk undervisning. Læreprocesserne sigter mod
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individuel- eller gruppetræning i form af 3 timers supervision hos JMC´s kommunikationsrådgiver. Rammen er situeret læring ved fx. sygeplejekonferencer, nøglepersonsgrupper
og fokusuger i hvert afsnit med træning af kommunikative kompetencer ved makkerpar og
fremlæggelse.
I alle afsnit er ophængt plancher med spørge- og lytteteknikker samt kommunikationsguide
for den svære samtale.

Alle sygeplejersker har indenfor det første år gennemgået

•
•
•

Kommunikation I (lytte- og spørgeteknikker ud fra et systemisk/narrativt perspektiv)
Feedback i teori og praksis
Kommunikation II (Den svære samtale, sikker mundtlig kommunikation)

Nedenstående punkter er igangværende initiativer, som personalet har taget
undervejs i forløbet

•
•
•

En spørgeskemaundersøgelse af 30 kræftpatienters oplevelse af kommunikationen med
sygeplejersker ift. den svære samtale, januar 2010, afsnit 5031.
Nøglepersonsgruppe udarbejder kommunikationsguideline til sygeplejersker ift. den
svære samtale med patienter/pårørende indlagt til svangerskabsafbrydelse mellem 12.
og 20. uge. Januar/februar 2010, afsnit 5032.
Dokumentationsgruppe arbejder med at få det seksuelle aspekt integreret systematisk i
sygeplejen og indarbejdet i sygeplejedokumentation, afsnit 5032.

Foreløbig konklusion og delresultater
De foreløbige resultater viser, at udviklingsprogrammet har sat fokus på læring og samarbejde på en ny og anderledes måde. Det kollektive løft har igangsat spontane initiativer
til udvikling af den kliniske praksis, og lederne giver udtryk for, at der er skabt øget opmærksomhed på kommunikationen i dagligdagen. Synlige træk herpå er blandt andet flere
faglige diskussioner med videndeling og fælles undren.
Der er øget fokus på samarbejdet på tværs af afsnit. Der er skabt større forståelse for
hinandens arbejdsområder, hvilket bl.a. viser sig ved fleksibilitet ved sygdom, og at samarbejdsproblematikker tages i opløbet.
De synligt ophængte plancher giver dagligt fokus og har positiv, afsmittende betydning for
øvrige faggrupper i klinikken.
Vi afvikler fra uge 11 en elektronisk spørgeskemaundersøgelse med henblik på en samlet
evaluering fra alle sygeplejersker af første del af udviklingsprogrammet.
Sygeplejerskernes umiddelbare evaluering er, at især fokusugerne har givet ny læring og
videndeling og samtidig været en sjov og anderledes måde at arbejde med læring på.
Det har været værdifuldt og nødvendigt, at to ressourcepersoner har fungeret som tovholdere og udarbejdet plancher, undervisningsmateriale m.m. Et tæt og vedholdende
samarbejde med afd.ledelserne om planlægning af læreprocesserne i de enkelte afsnit, er
afgørende for, at disse kan lade sig gøre i en travl hverdag.
Undersøgelsesresultaterne af patienternes oplevelse af kommunikationen i klinikken er
endnu ikke færdigbehandlet. Resultaterne vil give os viden om, hvordan kræftpatienter
oplever det ovenfor skitserede patientperspektiv og danne grundlag for evt. ændringer og
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nye tiltag i praksis. Lignende brugerundersøgelser vil være interessante at gennemføre med
andre patientgrupper i klinikken.
Da underviserne er fra egen klinik/center, giver det mulighed for at holde projektet økonomisk omkostningsneutralt og giver mulighed for at gentage teoridage efter klinikkens behov.
Afviklingen af første del af udviklingsprogrammet og erfaringerne herfra har givet stor lyst
til at fortsætte med at udvikle og implementere anden del, som vil have fokus på begrebet
evidens i teori og praksis.
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TRYG børnepatient
– brug ID-armbånd
Af Birgit Simonsen, MPH kvalitetskoordinator;
Dorthe Boe Danbjørg, cand. cur., projektkonsulent;
Vibeke Spager, afdelingssygeplejerske,
patientsikkerhedsansvarlig,
Maria Bjerre, sygeplejerske, patientsikkerhedsansvarlig,
Karsten Nysom, overlæge, dr.med., ph.d.,
patientsikkerhedsansvarlig, Børneonkologisk afdeling,
alle ansat i Juliane Marie Centret´

Baggrund
Barrierer som fx sikkerhedssystemer kan forhindre fejl i forhold til patientsikkerhed - IDarmbånd er et internationalt anerkendt sikkerhedssystem. I RegionH og derved på Rigshospitalet er det et organisatorisk krav, at alle indlagte patienter bærer ID-armbånd med fulde
navn og CPR-nummer (7).
Brugen af ID-armbånd kan være med til at sikre korrekt patientidentifikation og dermed
forebygge forvekslinger og fejl (10). Til trods for dette, rapporteres det nationalt såvel som
internationalt, at brugen af ID-armbånd ikke er konsekvent (10,5,8,9). Dette gør sig også
gældende på børneonkologisk afdeling. Den nuværende praksis er, at der skal printes nye
armbånd ud fra det elektroniske patientmedicineringsmodul (EPM) i starten af barnets indlæggelsesforløb. Armbåndet skal efterfølgende påsættes barnet.
En stikprøvemåling foretaget på fem tilfældigt udvalgte dage i efteråret 2009 viste imidlertid, at kun 49% af de indlagte børn havde armbånd på. Vores antagelse er, at armbåndet
oftest kun er på et par dage, fordi børn og forældre selv tager det af, da de synes armbåndet generer dem. Flere teenagere har påpeget, at de nuværende armbånd signalerer
sygdom og en patientrolle, som de helst ikke vil skilte med.
Patientforløbene i børneonkologisk afdeling strækker sig oftest over 2-3 år og indeholder
hyppige og intensive indlæggelsesforløb af planlagt såvel som akut karakter. De forskellige
sygeplejersker lærer hurtigt det enkelte barn og familie godt at kende og oplever derfor den
forskrevne praksis med at bruge barnets fulde navn og CPR nummer og barnets ID-armbånd til patientidentifikation som distancerende og unødvendig.
Endvidere er den foreskrevne brug af håndholdt scanner (PDA) ikke fuldt implementeret i
afdelingen. Rapporteringer af utilsigtede hændelser viser, at korrekt patientidentifikation,
herunder relevant brug af ID-armånd og PDA uden tvivl vil forebygge fejlmedicinering og
andre potentielt alvorlige fejl.
Der er således en alvorlig latent risiko i forhold til patientsikkerheden, at indlagte børn på
afd. 5054 ikke konsekvent bærer patientarmbånd.
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Formål
Formålet med denne del af projektet er at undersøge, hvorfor indlagte børn og unge på børneonkologisk afdeling ikke har deres ID-armbånd på samt kortlægge løsningsmuligheder,
der vil sikre, at indlagte børn og unge altid bærer ID-armbånd.

Metode
Brugerdreven innovation er projektets valgte metode (1). Der indsamles viden om mulige
årsager til, at børnene (brugerne) ikke har deres ID-armbånd på, og løsningsforslag til
efterfølgende interventioner. Når der arbejdes med brugerdreven innovation, skal resultatet
ende med et produkt, som både tager hensyn til brugernes behov, de sundhedsprofessionelles faglige perspektiver. Sansynligheden for at brugerne vil benytte sig af produktet (her
ID-armbånd) bliver større.
Telefoninterview
Telefoninterviews anvendes til at indsamle viden om årsager til, at de indlagte børn ikke
har deres ID-armbånd på samt løsningsmuligheder herfor. Telefoninterview sidestilles af
flere med det kvalitative face-to-face-interview, idet der er mulighed for at forfølge svar og
afprøve fortolkninger undervejs (3).
Der er anvendt elektronisk spørgeskema udarbejdet i Enalyzer (www.enalyzer.dk), som er
udfyldt af erfaren interviewer undervejs i interviewet. Spørgeskemaet er pilottestet.
Deltagere
Børn og unge tilknyttet afd. 5054 blev inddelt i tre aldersgrupper: 0-5 år, 6-12 år og 13-18
år. I de to første grupper interviewede vi forældrene til børnene, og i den sidste gruppe talte
vi med den unge selv. Alle interviews blev udført at den samme person (DBD).
Vi sendte informationsbreve ud til 45 mulige deltagere og fulgte telefonisk op. 30 ønskede
at deltage og 19 gennemførte interviewet. Gruppen af de 13-18 årige viste sig at være svær
at fastholde – de ville gerne deltage, men når de så blev ringet op, passede det dårligt at
gennemføre interviewet, og derfor var der kun tre, der gennemførte. Vi fravalgte at inkludere
flere deltagere, da data fra 19 telefoninterviews viste et tydeligt ensartet svarmønster, som
begyndte at gentage sig i de efterfølgende interviews (datamætning) (4).
Analyse
Enalyzer er brugt som analyseredskab. De kvantificerbare data er opgjort statistisk. De
kvalitative svar er analyseret vha. indholdsanalyse (2).
Etiske overvejelser
Deltagerne blev skriftligt og mundtligt informeret om undersøgelsen. Deltagerne blev inkluderet efter informeret samtykke ifølge Helsinki-deklarationen. Projektet skal ikke anmeldes
til Videnskabsetisk komite eller Datatilsynet.
Resultater
Resultaterne fra interviewene viste, at problemet ikke var, som først antaget, at børnene
tager armbåndet af, men derimod at de ikke får armbåndet på. Kun 3 ud af de 19 adspurgte
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svarede, at de altid fik armbånd på ved indlæggelsen, og ca. halvdelen af børnene har kun
ID-armbåndet på i særlige situationer.
En forælder sagde:
Vi orker ikke at kæmpe med hende om det. Der er meget andet, der fylder. Jeg oplever
også kun, at sygeplejerskerne går op i, om hun har det på, når hun skal i narkose.
Familiær stemning
Flere af de adspurgte fremhævede også, at der er en meget familiær stemning på afdelingen, som bidrager til den manglende brug af armbånd:
At der er mange, der ikke har armbånd på, handler nok også om, at alt personalet jo
kender børnene så godt - men selvfølgelig skal det være i orden.
Patientsikkerhed
Flere forældre efterlyste, at sygeplejerskerne er mere konsistente i deres brug af armbåndet, idet forældrene gik meget op i patientsikkerhed. Dog beskrev forældre og børn, at
der – trods manglende konsekvent brug af ID-armbånd - er fokus på patientsikkerhed i
afdelingen: der er hyppig kontrol af navn og CPR-nummer i forbindelse med administration
af kemoterapi og blodprodukter. Samtidigt viste vores resultater også, at det er tilfældigt
og personafhængigt, om armbåndet bliver brugt i forbindelse med blodprøvetagning og
medicinering. Syv svarede at armbåndet bruges nogen gange og otte svarede at armbåndet
aldrig bruges.
ID-armbåndets udseende
En antagelse forud for undersøgelsen var, at ID-armbåndets meget kliniske udseende var
medvirkende til, at børn og unge ikke vil have det på. Overraskende nok viste undersøgelsen, at ingen af teenagerne tillagde armbåndets udseende betydning. Der var dog en klar
markering blandt forældrene i de to andre aldersgrupper:
det ville have betydning, hvis armbåndet kunne blive mere børnevenligt i designet.

Implementering af resultater
Vores antagelse om, at børnene tager armbåndet af, fordi det generer dem, blev ikke
bekræftet, derimod viste det sig, at resultaterne afspejler kendte problemstillinger, som er
rapporteret såvel nationalt som internationalt: Patienterne får ikke armbånd på ved indlæggelse, og armbåndets stregkode bruges ikke konsekvent af personalet som foreskrevet,
eksempelvis ved medicingivning (6). Resultaterne viste også, at udseendet på ID-armbåndet vurderes meget lidt børnevenligt, og det var et ønske fra børn og forældre, at designet
kunne ændres fra det hvide neutrale til noget mere børnevenligt, i stil med andre populære
armbånd fra eksempelvis forlystelsesparker.
Interventionersprojekter
Resultaterne viser, at vi skal igangsætte forskellige interventioner:
• Målet med den ene intervention er, at sygeplejerskerne i praksis giver alle børn ID-armbånd på ved indlæggelse samt anvender armbåndet i forbindelse med medicingivning
og blodprøvetagning. Forskellige tiltag er udarbejdet bl.a. undervisning kombineret med
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•

•

en tipskupon, som tester sygeplejerskernes viden om ID-armbåndet og oplyser om
resultaterne af herværende interviewundersøgelsen.
Derudover er vi i gang med at lave en undervisningsfilm, som skal illustrere forskellige
situationer fra praksis, hvor korrekt patientidentifikation, herunder brug af patient IDarmbånd, kan forebygge fejl og sikre den rigtig behandling til den rigtige patient. Dette
skulle gerne øge sygeplejerskers og andre faggruppers bevidsthed om, hvor vigtigt
armbåndet og patientidentifikation er for patientsikkerheden, således at de konsekvent
bruger armbåndet.
I samarbejde med producenten af ID-armbånd NPT og en grafiker er vi ved at udarbejde alders- og kønsspecifikke patientarmbånd. For teenagernes vedkommende planlægges en national konkurrence, hvor patienterne skal komme med forslag til motiver.
Efterfølgende skal et børne-ungepanel anbefale/vælge de motiver, der skal trykkes på
de hvide armbånd. Målet er, at patienter og forældre selv skal efterspørge påsætning og
brug af ID-armbånd som en naturlig del af indlæggelsen.

Fremtidsperspektiver for praksis
Målet er, at alle indlagte børn og unge har deres ID-armbånd på, og at sygeplejerskerne rutinemæssigt bruger patientidentifikationsprocessen som foreskrevet. Dette vil øge patientsikkerheden betragteligt og formentlig reducere fejl og forvekslinger.
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Centrale Vene Katetre hos børn
og unge med kræft –
evaluering af et undervisnings– og
oplæringsprogram
Af Gitte Petersen, Specialsygeplejerske, Pædiatrisk Klinik II,
Juliane Marie Centret, e-mail: gp@rh.dk

Baggrund
På Rigshospitalets børneonkologiske afdeling varetages behandling og pleje af ca. halvdelen af de gennemsnitlig 160 børn og unge under 18 år som årligt diagnosticeres med en
kræftsygdom i Danmark. For at gennemføre behandling med kemoterapi samt den understøttende behandling i form af bl.a. væske, antibiotika, blodtransfusioner og evt. parenteral
ernæring, anlægges der på diagnosetidspunktet et centralt venekateter (CVK).
Anvendelse af CVK indebærer risiko for komplikationer. En alvorlig komplikation er kateter
relateret infektion (KRI), hvor bakterier spredes til blodbanen enten via katetrets indstikssted
i huden eller via katetrets indgangsstudser. KRI er særlig farlig for immunsvækkede patienter og kan forlænge indlæggelsesforløbet. KRI er således belastende for både patient, familie og sundhedsvæsen. I visse tilfælde kan infektionen bekæmpes med antibiotika alene,
men det kan ofte være nødvendigt også at fjerne katetret og anlægge et nyt. En væsentlig
faktor, som kan nedbringe risikoen for KRI, er kravene til kvaliteten af håndtering og pleje af
katetret.
Afdelingens sygeplejersker varetager alle procedurer ved CVK samt oplæring af forældre/
patient i hygiejne og daglig observation og pleje. Forældrene eller den unge patient varetager efter oplæring procedurer vedrørende daglig hygiejne både under indlæggelse og i
hjemmet.
På baggrund af en periode med øget antal af KRI i 2004 blev der i afdelingen via interview
med forældre og sygeplejersker og ved observation af sygeplejersker, afdækket et behov
for øget fokus på undervisning og oplæring af sygeplejersker og forældre i håndtering og
pleje af disse katetre.

Intervention
Følgende blev iværksat:
• Afdelingens CVK instruks blev revideret
• Skriftlige forældre/patient vejledning blev revideret
• Struktureret undervisnings- og oplæringsprogram for sygeplejersker og forældre/patient
blev udarbejdet
• Tjekliste til dokumentation af oplæring af forældre/patient blev udarbejdet
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Siden 2005 har alle sygeplejersker i afdelingen modtaget undervisning og oplæring i CVK
af en specialsygeplejerske. Alle sygeplejersker har endvidere aflagt teoretisk og praktisk
prøve, som omfatter hygiejniske principper, CVK håndtering, oplæring af forældre/patient
samt dokumentation af dette. Ved gennemført prøve udstedes et bevis - ”CVK kørekort” som skal fornyes årligt.

Evaluering
Undervisnings- og oplæringsprogrammet blev evalueret i 2007 ved:
• Interview med sygeplejersker for at afdække om deres viden om CVK håndtering og
oplæring af forældre/patient var øget
• Interview med forældre for at afdække om de oplevede en større ensartethed i sygeplejerskernes håndtering af CVK, og om de havde modtaget en mere ensartet oplæring og
opfølgning.
• Journalaudit på dokumentation
• Sammenligning af antallet katetre, som blev fjernet pga. infektion før og efter.
Siden 1999 er alle CVK anlagt på børn i Juliane Marie Centret registreret af anæstesilægerne i en database bl.a. med tidspunkt og årsag til fjernelse. Evt. manglende oplysninger i
databasen er løbende suppleret ved journalgennemgang.

Resultater
Interview med sygeplejersker:
Der er i 2004 gennemført interview med 31 sygeplejersker og i 2007 med 18 sygeplejersker,
pga. færre antal sygeplejersker i afdelingen på det tidspunkt.
Der kunne i 2007 konstateres en betydelig forøgelse i antallet af sygeplejersker, som var
oplært af specialsygeplejerske, hvilket også var et af formålene – en mere ensartet oplæring
for at sikre at gode rutiner videregives og eliminere dårlige rutiner. Flere sygeplejersker superviserede nu forældrene under daglig pleje og markant flere sygeplejersker rapporterede,
at de udførte rutinemæssig opfølgning på oplæring af forældrene fra 3 (10 %) i 2004 til 13
(72 %) i 2007.
Interview med forældre:
Antallet af interviewede forældre er ikke stort, men det kan trods alt vise en tendens.
I 2004 blev 10 forældre interviewet og i 2007 blev 11 forældre interviewet.
Det var i 2007 stadig kun halvdelen af forældrene, som oplevede supervision af sygeplejersken i forbindelse med oplæringen i plejeprocedurer og fortsat meget få forældre, som
syntes, at der blev fulgt op på undervisningen. Flere fik i 2007 udleveret skriftlig vejledning,
men meget få fik den gennemgået efterfølgende. Til gengæld var der en markant stigning i
antallet af forældre, som fulgte vejledningens anbefalinger - fra 4 (40 %) i 2004 til 9 (82 %)
i 2007 - og der var en markant positiv forbedring af forældrenes oplevelse af ensartethed i
sygeplejerskernes håndtering af CVK: fra 0 i 2004 til 10 (91%) i 2007.
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Audit på dokumentation:
På en tilfældigt udvalgt dag i marts 2007 blev dokumentation af forældrenes CVK oplæring
gennemgået for 25 patienter i sengeafsnittet og ambulatoriet. Resultatet viste, at alle journaler indeholdt en tjekliste til CVK oplæring, men få var korrekt udfyldt.
Antal CVK fjernet på grund af infektion før og efter, målt i antal pr. 1000 kateterdage:
Fra 1999-2004 blev gennemsnitlig 1,21 CVK fjernet pr 1000 kateterdage pga. infektion,
i perioden 2005 til 2007 var antallet af CVK, som blev fjernet pga. infektion, faldet til 0,86 pr
1000 kateterdage.

Konklusion og fremtidsperspektiv
Der er sket et fald i antallet af CVK, som er fjernet pga. infektion. Det kan skyldes flere faktorer, men som studier har vist, er uddannelse i håndtering og pleje af stor betydning. Det
er imidlertid en indsats, som kræver løbende vedligeholdelse og udvikling. Der er behov for
forbedring af undervisnings- og oplæringsprogrammet med særlig fokus på opfølgning og
dokumentation, herunder at det huskes - også på travle dage.
De endelige resultater for evalueringen i 2007 er, pga. andre arbejdsopgaver, først gjort op
i 2009. Der gennemføres fortsat årligt teoretisk og praktisk CVK prøve for sygeplejersker
i afdelingen samt audit på dokumentationen. Som følge af audit i 2008 blev tjeklisten til
dokumentation af forældrenes oplæringsforløb, efter ønske fra afdelingens sygeplejersker, erstattet af en fortrykt plejeplan. Audit i 2009 viste imidlertid at dette ikke forbedrede
dokumentationen. Forældre til børn med KRI bliver løbende spurgt om deres oplæring og
opfølgning herpå, og dette har også vist, at der fortsat er behov for forbedringer på dette
område.
Der skal arbejdes på, at sygeplejerskerne i højere grad inddrager forældrene/patienten
i oplæringsforløbet og giver dem et medansvar. Det planlægges, at en tjekliste til oplæringsforløbet udleveres til forældrene/patienten, at de får medansvar for, at alle elementer i
oplæringen er gennemgået inden første udskrivelse, samt hvornår der planlægges opfølgning. Det må ikke være den enkelte sygeplejerskes adfærd som bestemmer om og hvornår
oplæringsforløbet er fuldendt, og om der følges op på oplæringen.
Der skal endvidere arbejdes med sygeplejerskernes dokumentationsredskab og udpeges
flere nøglepersoner som kan sikre fortsat fokus på indsatsen, følge udviklingen og deltage i
monitoreringen af afdelingens CVK infektionsfrekvens.
Indsatsen har vist, at det er muligt at nedbringe antallet af CVK relaterede infektioner. Udfordringen er at fastholde implementeringen og forbedre resultaterne.
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Patientidentifikation – brug din PDA!
- et kvalitetsudviklingsprojekt
Af Sanne Allermann Beck, Sygeplejevejleder og projektgruppen, Neonatalklinikken,
Juliane Marie Centret, E-mail: sanne.allermann.beck@rh.regionh.dk

Baggrund
Anvendelsen af Personal Digital Assistant (PDA) ved medicinadministration medvirker til at
hindre forveksling og sikrer, at den rigtige patient får den rigtige medicin hver gang. Sygeplejersken scanner stregkoden (cpr.nr.) på patientens armbånd med PDA og identificerer
derved patienten elektronisk. Processen er iflg. den tværgående vejledning på medicinområdet (1) og et led i Elektronisk Patient Medicinering (EPM). Patientsikkerheden og kvaliteten i medicineringsprocessen øges, men hvordan implementeres brugen af PDA i klinisk
praksis?
I forbindelse med et aktionsforskningsprojekt på Neonatalklinikken i 2006 opstartedes
brugen af PDA på Neonatalklinikken (2). Det lykkedes i den forbindelse at implementere anvendelsen af PDA med succes. På trods af at EPM videreudvikles og PDA’en får flere funktioner og større brugervenlighed, så mindskes brugen af PDA ved medicinadministration
alligevel. Herefter gøres flere målrettede implementeringstiltag bl.a. ansattes en IT-Sygeplejevejleder, da det fortsat ansås for særdeles fordelagtigt ved systemet at kunne identificere
patienterne elektronisk. Især i tilfælde hvor tvillinger eller trillinger var indlagt, var elektronisk
patient-identifikation en positiv gevinst. Tiltagene lykkedes - men kun i kortvarige perioder.
Eksempelvis blev der i januar 2009 udbudt en lille konkurrence blandt klinikkens tre teams.
Den viste over en 5 ugers periode, at PDA anvendtes ved 37% af medicinadministrationerne. Alligevel dalede tallene hurtigt efter fokusperioden.
At fastholde brugen af PDA er en stor udfordring, der kræver en særlig indsats.
Ved en IT-klinikgennemgang udført af IT-afdelingen foråret 2009 blev problemstillingen
omkring brugen af PDA fremlagt (3). Det blev anbefalet at ændre opsætningen i EPM for at
lette sygeplejerskens arbejdsgang. Herefter søgte klinikken i efteråret 2009 på ny at yde en
indsats i form af et kvalitetsudviklingsprojekt. Projektet tog udgangspunkt i anbefalingen,
klinikkens utilsigtede hændelser på medicinområdet samt de tidligere erfaringer med implementering af PDA. Projektet er fortsat igangværende.
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Formål og mål
Formålet er at forbedre patientsikkerheden ved øget brug af PDA ved medicinadministration for at forhindre forveksling jvf. den tværgående regionale vejledning på medicinområdet
(1).
Målet er at implementere PDA til patientidentifikation som en naturlig del af sygeplejerskens
arbejdsproces ved EPM og derved medvirke til at sikre, at den rigtige patient får den rigtige
medicin hver gang.
Kvalitetsmål for medicinadministrationer:
• Minimum 60% PDA brug ultimo december 2009 (milepæl).
• Minimum 80% PDA brug primo maj 2010 (endeligt mål).

Barrierer
Følgende barrierer for implementering og fastholdelse er blevet identificeret ved løbende
observationer og tilbagemeldinger fra sygeplejerskerne i klinikken:
• Processen tager længere tid.
• PDA’en er ikke altid driftsikker.
• Det er lettere at springe over og administrere på computeren.
• Risikoen for forveksling opleves begrænset, når sygeplejersken kun plejer én intensiv
patient.
• Kompleksitet ved infusioner, her opleves det lettere at få overblik på computeren.
• Svært at udrydde gamle myter om PDA’en trods forbedret drift og software.
• Udfordring at ændre arbejdsgang i sygeplejerskernes praksis.
• Begrænset tilgængelighed da PDA’ere er dyre i indkøb. Klinikken havde ved projektstart
7 PDA’ere, som skulle deles af omkring 20 sygeplejersker i en dagvagt.
• Uhåndterbarhed, den nye type PDA (model MC55) vejer 312 gr. og opleves klodset.
• To typer PDA’ere (model: MC50 og MC55) skaber forvirring.

Proces
Op til projektstart blev nedsat en projektansvarlig gruppe bestående af sygeplejeledere
og -vejledere, som traf endelig beslutning om formål, mål, intervention og rammerne herfor.
Interventionen bestod af tre dele:
1. Opsætningen i EPM ændres.
Kontrasignering flyttes til dispensering frem for på administration for at lette arbejds		
gangen for sygeplejerskerne.
2. Der bestilles yderligere 3 PDA’ere.
Én PDA til hver af klinikkens 3 teams for at øge tilgængeligheden. I alt 10 stk. Denne
intervention søgte desuden at skabe medinddragelse, da flere PDA’ere var et ønske fra
sygeplejerskerne, som oplevede tilgængeligheden begrænset.
Alle PDA’ere placeredes på patientstuerne.
Dette virkede mere naturligt for arbejdsgangen efter ændringen i EPM. Før var placeringen variabel i de tre teams. Ved placering på stuen afslutter sygeplejersken medicinadministrationen inde hos sin patient og kan blive hos patienten uden at skulle ud af
stuen for at sætte PDA’en tilbage på plads i opladeren.
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Der blev udarbejdet en farvestrålende kvalitetsplakat (A3 str.) mhp. information til personalet om baggrund, selve interventionen og
kvalitetsmål (Se illustration). Plakaten fungerer
dynamisk, hvor den løbende monitorering,
”Ugens tal”, synliggøres for personalet. Hver
uge hænges det nye ”ugens tal” op på planchen. Tillige gøres opmærksom på nyheder
og aktiviteter, der iværksættes som bidrag til
kvalitetsforbedring. For at skabe motivation til
at anvende PDA er en vigtig del af den ledelsesmæssige strategi at søge at skabe dialog
og medinddragelse. Ros og anerkendelse er
nøgleord sammen med vedholdenhed og gentagen positiv italesættelse i medicinrummet,
til morgenmøder og på sygeplejekonferencer.
Klinikkens sygeplejevejleder med særligt ansvar for IT, kvalitet og patientsikkerhed fungerer
som nøgleperson. Sygeplejevejlederen står til
rådighed ved vejledning og i undervisningssituationer og medvirker dermed til at synliggøre
projektets mål og formål i den daglige kliniske sygeplejepraksis.

Resultater
De foreløbige måleresultater - data fra EPM - er behandlet i et statistisk program (EpiData),
som metodisk analyserer og beskriver processens variation (4). Kontroldiagram kan ses på
figuren nedenfor, og en spæd statistisk analyse af resultaterne er påbegyndt.
Resultatet fra før interventionen op til uge 50 er rigtig flot og viser en stigende kurve. Det
første kvalitetsmål - milepælen på 60% - blev dog ikke nået inden jul, og trods den stigende
kurve kunne en særlig variation ikke vises, når alle målepunkter medtages i analysen. I uge
49 brugte 48% af sygeplejerskerne PDA ved medicinadministration. Dette var det højeste
resultat i 2009. Deadline for milepælen måtte derfor revurderes undervejs i projektperioden.
Det har vist sig at være en udfordrende opgave at skabe ejerskabsfølelse for projektet hos
sygeplejepersonalet, og det har krævet stort fokus fra de projektansvarlige. Dette ses bl.a.
af svingende kurver på figuren. Uger med spidsbelastning medførte, at sygeplejerskerne
nedprioriterede at bruge PDA. Eksempelvis anvendte kun 35% PDA i uge 53, som var en
udsædvanlig travl uge.
Undervejs blev det vurderet, at der måtte yderligere kvalitetsforbedrende tiltag til. Det var
sygeplejerskernes klare tilbagemelding, at flere PDA’ere er en nødvendighed for større succes. Klinikken lånte derfor flere PDA’ere, hvilket gav mulighed for at undersøge, om det ville
bidrage positivt til projektet. Aktuelt (marts 2010) er placeret én PDA på alle klinikkens 16
patientstuer, hvilket har vist sig at have en positiv effekt. På figurens 4 seneste målepunkter kan ses, at data ligger over kontrolgrænserne og derved indikerer en positiv udvikling.
I uge 6 nås det højeste resultat indtil nu på 56%, hvilket svarer til, at sygeplejerskerne har
anvendt PDA til 731 medicinadministrationer i den pågældende uge.
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Der er ikke indberettet utilsigtede hændelser siden projektstart, som brug af PDA i medicineringsprocessen kunne have forebygget.

Perspektiver for fastholdelse af resultater
Projektet fortsætter videre ind i 2010, hvor milepælen fortsat er 60%. Klinikken fejrer det,
når målet nås! Herefter vil næste etape og det endelige kvalitetsmål være 80%. Der forventes behov for fortsat hyppig og vedholdende italesættelse, undervisning og vejledning samt
synlig monitorering som ledelsesværktøj. En yderligere strategi er at søge at medinddrage
flere nøglepersoner i form af klinikkens sygeplejersker på alle niveauer.
Fortsat udvikling af brugervenligheden er et stort ønske fra sygeplejerskerne i klinikken. På
længere sigt vil en driftsikker, mindre og mere funktionel PDA til hver enkelt sygeplejerske,
når hun er på arbejde, formentlig bidrage til succesfuld fastholdelse af brugen.
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Together we can
- benefits of a supervised group
exercise program in inoperable
lung cancer patients; a qualitative
study

population the home-based training is questionable due to former life style and burdensome treatment, whereas supervised training in peer-groups breaks their former sedentary
life style, improves their attendance and supports their social identity.

Af Lis Adamsen, Professor, ph.d.UCSF, email: la@ucsf.dk; Morten Quist, projektfysioterapeut, UCSF; Jørgen Lauersen, sygeplejerske, afsnit 5111 og professor, overlæge Mikael
Rørth, afsnit 5073, Finsencenret

Introduction
Lung cancer patients experience considerable loss of physical capacity, breathlessness,
reduction in energy and psychological distress when diagnosed and undergoing treatment.
Very few exercise interventions have included lung cancer patients. The aim of this study
was explore the feasibility and the experienced health benefits of exercise in newly diagnosed patients with advanced stage lung cancer NSCLC (III-IV) and SCLC (ED) undergoing
chemotherapy.

Methods
The intervention consisted of a physiotherapist supervised, group exercise program comprising resistance-, cardiovascular- and relaxation training four hours weekly for 6 weeks,
and a concurrent home-based exercise program. This was a single-group design study
including individual semi-structured qualitative interviews (n=18) and a focus group interview (n=6).

Results
The patients emphasized their lifelong sedentary life-style and dislike of exercising in teams.
The results endorsed that reduction in physical capacity, breathlessness, fatigue, and life
prolongation were the patients’ motivation for participation. Throughout the supervised
program the patients experienced increased muscle strength, improvement in wellbeing,
breathlessness and renewed energy – although they still had a feeling of fatigue. Consolation and buoyancy were the positive benefits of exercising in a group. The adherence
rate to the supervised exercise was 70.5%. The results showed that the patients failed to
comply with the home-based exercise. Furthermore, the patients emphasized that stigma
and discrimination due to the perception in society affected them negatively.

Conclusions
The supervised group exercise intervention was feasible and could be undertaken safely by
inoperable lung cancer patients with advanced stages of disease and concurrently undergoing chemotherapy. The patients experienced functional and emotional benefits. In this
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Modtagere af
Rigshospitalets Nightingale-pris
Sygeplejerske Metha Frøjk, den 8. september 1995
Forbedre og udvikle sygeplejen til kronisk nyresyge patienter.

•

Sygeplejerske Grethe Nyholm, den 21. maj 1996
Patienter, der har en kronisk lidelse der medfører, at de skal være i respirator.
Undervisning og oplæring så disse patienter med kvalificeret hjælp kan være 		
hjemme.
		
Sygeplejerske Charlotte Blix, den 9. april 1997
Indsats for Rigshospitalets børn.
Fokus på syge børn og deres behov.

•

•

Klinisk sygeplejevejleder, cand. cur. Lisbet Due Madsen, den 9. april 1997
Øge forståelsen, omsorgen og indsatsen overfor det lidende og døende menneske 		
blandt professionelle.

•

Sygeplejerske Edna Stage, den 30. april 1998
Udviklet sygeplejen på højt niveau til gravide med sukkersyge til gavn for den 		
gravide, det kommende barn og hele familien.

•

Sygeplejerske Birgitte Goldschmidt Mertz, den 9. september 1999
Indsats for brystkræftpatienter.
Information før, under og efter indlæggelsen samt kontaktsygeplejerskeordning.

•

Klinisk afdelingssygeplejerske Jane Færch, den 4. maj 2000
Vedholdende indsats for at sikre patienternes velvære og den bedst mulige kvalitet i
den grundlæggende sygepleje.

•

Børnesmertesygeplejerske Charlotte Harbou, den 30. april 2001
Et pionerarbejde, der har ført til en enestående opbygning og varetagelse af 		
børnesmertesygeplejerskefunktionen på Rigshospitalet

•

Udviklingssygeplejerske Hanne Vest Hansen, den 11. april 2002
Udvikler konstant sygeplejefaget, tager nye arbejdsmetoder i anvendelse og løbende
indfører ændringer i sygeplejepraksis i forbindelse med patienter med handicap.

•

Transplantationssygeplejerske Doris Thomsen, den 10. maj 2004
Initiativ og markant nyskabende og professionel indsats inden for sygepleje og
udvikling af sygeplejen til hjerte- lungetransplanterede patienter.

•

Klinisk udviklingssygeplejerske Lise Munk Plum, den 23. maj 2005
Gennem ny viden og holdningsbearbejdelse at påvirke sygeplejens indsats på 		
ernæringsområdet

•

Uddannelsesleder Annette Kolding Rørvik, den 29. maj 2006
l
Utrættelig og ihærdig indsats for sygeplejen i forbindelse med operative indgreb
samt uddanelser i denne forbindelse.
Udviklingssygeplejerske Lena Ankersen, den 29. maj 2006
l
Gejst og vedholdenhed i sit arbejde med etablering af en ernæringsenhed for 		
patienter med hoved-halscancer samt projektkoordinator i
dokumentationsprojektet.
Centerchefsygeplejerske Marianne Tewes, den 21. maj 2007
l
Utrættelig indsats for udvikling af sygeplejefaget til gavn for patienter og
pårørende.
Har stillet skarpt på den grundlæggende sygepleje og på betydningen af
sygeplejerskers faglige og menneskelige kunnen.
Patientkoordinator Pernille Hertz, den 29. september 2008
Oprettelse af sygeplejeambulatorie til støtte og vejledning i at takle livet for unge
med medfødt hjertesygdom.

•

Klinisk Udviklingsansvarlig Sygeplejerske Selina Kikkenborg Berg, den 29. septmeber 2008
• Har været banebrydende indenfor udviklingen af den kliniske sygepleje i Hjertecentret ved dannelse af sygeplejeambulatorier med tilbud om støtte og vejledning af patienterne i at leve med en hjertesygdom.
Klinisk sygeplejespecialist Susanne Lauridsen Vahr, den 8. juni 2009
• En markant nyskabende og professionel indsats i Urologisk klinik indenfor sygeplejefaget, tager nye arbejdsmetoder i anvendelse og sikrer implementeringen af
ny og bedre sygeplejepraksis således, at patienterne oplever højst mulig kvalitet
og sammenhæng i hele behandlingsforløbet.

Sygeplejerske Betina Lund-Nielsen, den 19. maj 2003
Udvikling af sygeplejen for kvinder med brystkræft der lider af kræftsår.

•
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Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersens tale til Nightingale-prismodtager klinisk sygeplejespecialist Susanne Lauridsen Vahr ved det 17. sygeplejesymposium på Rigshospitalet –
mandag den 8. juni 2009
Det er mig en stor glæde, at jeg nu skal uddele Rigshospitalets Nightingalepris til en af
vores sygeplejerske her på hospitalet.
Det er 15. gang denne pris skal uddeles.
15. gang, at en sygeplejerske skal modtage prisen som en stor anerkendelse af en indsats
ud over det almindelige indenfor sygepleje, ledelse, udvikling, forskning og uddannelse.
Prismodtageren skal være karakteriseret ved at have taget enestående initiativer indenfor
sygeplejekundskab, specielt med fokus på udvikling af ny viden, ændrede sygeplejeroller
og - adfærd, udvikling af nye metoder samt ændring af sygeplejepraksis.
Naturligvis kan høje eksaminer bidrage væsentligt til udvikling af den kliniske praksis, men
sygeplejekunst kan også udvikle sig gennem den daglige sygeplejepraksis, hvor metoder,
adfærd og tilgange til patientplejen fornyer sygeplejen.
Prismodtageren er således karakteriseret ved en markant nyskabende og professionel
indsats indenfor sygeplejefaget, praktisk, ledelsesmæssigt, forsknings- som uddannelsesmæssigt.
Prisen er på 10.000 kr. som uddeles i form af et armbåndsur.
Det er nærliggende at fremhæve den engelske sygeplejerske Florence Nightingale, som
vores pris jo er opkaldt efter.
Florence Nightingale er den sygeplejerske der igennem historien har haft størst betydning
for udvikling af sygeplejefaget.
Igennem hele sit lange virke fra ca. 1845 og frem til sin død i 1910 slog Nightingale fast at
sygeplejersker ikke fødes, men uddannes til deres profession, og at det er det, der sætter
dem i stand til at tænke og reflektere over hvordan man udfører dette erhverv.
Hun beskrev sygeplejen som et fag og hun argumenterede fagligt og statistisk for den
grundlæggende sygeplejes betydning for patientens velvære.
Florence Nightingale havde en markant tro på at kunne udvirke forandring med sin sygepleje ved at stille skarpt på patientens grundlæggende behov.
Årets modtager af Rigshospitalets Nightingale-pris er netop en sygeplejerske, der har stillet
skarpt på den grundlæggende sygepleje via sit mangeårige arbejde indenfor et område
hvor patientens behov for grundlæggende sygepIeje er af helt afgørende betydning for
patientens fremtidige liv.
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En sygeplejerske der igennem mange år ihærdigt og vedholdende har udviklet og bevidst
anvendt kompetenceudviklingsplaner som et middel til opnåelse af den højst mulige kvalitet
i sygeplejen.
Prismodtageren har med sin indsats været med til at skabe en afdeling som er kendetegnet
ved en høj patienttilfredshed og en meget lav personaleomsætning.

Du har videreudviklet teamtankegangen til også at omfatte kompetenceudvikling i teams og
har til dette udarbejdet et kompetenceudviklingsprogram som blev videnskabeligt funderet
i din masterafhandling fra 2005. Du har formidlet dette arbejdet såvel internt på RH, som
nationalt og internationalt. Om en måned skal du eksempelvis holde et mundtlig oplæg om
din videreudvikling af dette område på den store ICN kongres i Durban i Sydafrika.

I bedømmelseskomiteen som udgøres af centerchefsygeplejerskerne og mig, har vi i enighed besluttet, at Rigshospitalets Nightingalepris 2009 skal gives til klinisk sygeplejespecialist Susanne Lauridsen Vahr fra urologisk klinik i Abdominalcentret.

Dine kolleger og ledere beskriver dig som en fantastisk god og inspirerende kollega. En
ildsjæl der er meget ambiciøs ikke alene i forhold til det du selv har igang, men også ambiciøs på alle andres vegne. Du er meget stringent og grundig i alt hvad du beskæftiger dig
med og som din oversygeplejerske Elisabeth Lippert siger en person man kan stole 120 %
på. Altid loyal, rettidig og ordentlig, men også stædig og vedholdende og altid med argumenterne iorden.
Dine kolleger i Abdominalcentret og vi andre på Rigshospitalet er meget glade for og stolte
over at samarbejde med en så kompetent sygeplejerske som altid i alt hvad du arbejder
med gør det for at sikre patienterne det bedste.

Rigshospitalets Nightingale pris får du Susanne for din fornemme og utrættelige indsats
indenfor den sygeplejefaglige udvikling til gavn for patienter med urologiske lidelser.
Du arbejder særdeles målrettet og meget vedholdende med at udvikle sygeplejefaget,
tager nye arbejdsmetoder i anvendelse og sikrer implementeringen af ny og bedre sygeplejepraksis således at patienterne oplever højst mulig kvalitet og sammenhæng i hele
behandlingsforløbet..
Du blev uddannet sygeplejerske i 1990 på Ribe Sygeplejeskole og har siden 1992 været
ansat i Urologisk Klinik i Abdominalcentret dog afbrudt af 5 måneder i hjemmeplejen.
Du er et klassisk eksempel på en sygeplejerske der via mange års klinisk erfaring, varetagelse af vejlederstillinger og gennemførelse af en længerevarende uddannelse har kvalificeret dig til klinisk sygeplejespecialist.
For Rigshospitalet er det alt afgørende at vi har sådan en som dig Susanne, så tæt på den
kliniske praksis.
Du har en meget betydningsfuld rolle i Urologisk Klinik forstået på den måde at du i alle
tænkelige sammenhænge benytter det du er så god til nemlig gennem vejledning og undervisning af dine kolleger at sikre en høj sygeplejefaglig kvalitet.

At du derudover nyder og prioriterer mange andre sider af tilværelsen bl.a. mor til 3 børn er
blot med til at nuancere billedet af dig.
Det er mig en stor glæde at kunne overrække dig Rigshospitalets Nightingalepris 2009 .
Min glæde deles ved jeg af din indstiller oversygeplejerske Elisabeth Lippert og centerchefsygeplejerske Bente Hansen samt bedømmelseskomiteen.
Til lykke med prisen Susanne - jeg håber at vi alle her på Rigshospitalet i mange år frem
kan nyde godt af din høje ekspertise og fine væremåde. Din betydning for sygeplejen på
Rigshospitalet er markant.

Du er særdeles synlig i klinikken såvel i introduktionen af nyansatte, i forbindelse med
kompetenceudviklingen af personalet, som sparringspartner i forbindelse med de enkelte
sygeplejerskers udviklingsarbejder, under opfølgnings - og evalueringssamtalerne, i dit
tætte samarbejde med klinikkens teamledere og i den kliniske praksis når du vejleder og
rådgiver direkte i plejen af patienterne.
Du har været en af foregangsmændene i etableringen af den teamstruktur der siden 2000
har været i klinikken og som er med til at sikre det tætte tværfaglige samarbejde omkring
den enkelte patient, såvel i det ambulante som i det indlagte forløb.
Den individuelle sygepleje præget af høj faglighed er helt afgørende og du benytter mange
måder og metoder til at sikre dette. De faglige drøftelser på sygeplejekonferencer, anvendelse af plejeplaner og kliniske retningslinier og dit særlige fokus på de meget alvorligt syge
patienter.
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