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Forord

I snart 20 år har vi haft denne gode tradition på Rigshospitalet hvert år
at udgive bogen ” Udviklings- og forskningsaktiviteter i sygeplejen”. Den
indeholder artikler, som beskriver udviklings- og forskningsprojekter, der er afsluttet i året
op til udgivelsen.
Med de 47 artikler, vi har i denne bog, har sygeplejersker på Rigshospitalet siden vi afholdt
det første sygeplejesymposium i 1992 leveret i alt 639 artikler om forsknings- og udviklingsaktiviteter på Rigshospitalet.
Det er et imponerende niveau, og vi skal tænke på, at hver enkel af disse artikler bidrager
til, at vi får 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 resultater og erfaringer, vi har fået igennem det efterhånden omfattende udviklings- og forskningsarbejde, der
finder sted inden for sygeplejen på Rigshospitalet.

Dette sikres ved en kendt stillingsstruktur samt oprettelse af post.doc-forløb og adjunkt- og
lektorstillinger i samarbejde med UCSF og andre universitære institutioner.
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.
At være med til at dele indsigt og faglighed med så mange som muligt er meget væsentlig
for sygeplejen, ikke mindst på Rigshospitalet.
Vi håber, at denne bog som udgives på dagen for afholdelsen af vores årlige sygeplejesymposium den 6. juni 2011 kan være til inspiration for mange sygeplejersker og øvrige
faggrupper og vigtigst af alt, at patienter og pårørende oplever den kvalitet og professionalisme, som alle sygeplejersker ønsker, at deres arbejde skal være præget af.
Centerchefsygeplejerskerne og
sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen,
Rigshospitalet

Region Hovedstadens overordnede vision er, at der skal udføres sundhedsvidenskabelig
forskning i verdensklasse inden for prioriterede områder til gavn for den enkelte patient,
sundhedsvæsenet og samfundet.
Rigshospitalet indtager en central og aktiv placering i Region Hovedstaden med sundhedsvidenskabelig forskning i international topklasse og med forskning som fundament for
kvalitet og fornyelse i behandling, pleje og øvrige sundhedsydelser.
Dette forudsætter, at der findes udviklings- og forskningsstrategier rettet mod de fagområder, der relaterer sig til alle sundhedsydelser, der varetages på Rigshospitalet.
For så vidt angår forskning har vi på Rigshospitalet i 2010 formuleret en ny forskningsstrategi for sygepleje, som retter sig specifikt mod at styrke forskningen inden for klinisk sygepleje og fremme forskningsmiljøer, der kan tiltrække dygtige forskere inden for dette felt.
Den kliniske forskning skal komme patienter og samfund til gavn. Derfor vil det være
nødvendigt med strategiske aktiviteter, der kan sikre, at forskningen bliver anvendt i klinisk
praksis, hvor det er relevant ud fra patientens perspektiv, dokumenterede behov og klinikerens erfaring.
Forskning i klinisk sygepleje vil på Rigshospitalet i de kommende år være koncentreret om
tre ligeværdige strategiske områder. Første fokusområde er Forskning i klinisk sygepleje,
der skal udføres med høj kvalitet på internationalt niveau. Det vil kræve, at der oprettes et
forskningsprofessorat og tilknyttes gæsteprofessorer. Det andet område er anvendelse af
forskningen, således at klinisk sygepleje baseres på evidens. Til det formål prioriterer vi bl.a.
at udvikle og implementere kliniske retningslinjer. Endeligt og som det tredje område skal vi
udvikle attraktive forskningsmiljøer med karriereforløb inden for klinisk forskning.
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Profil af livssituation for voksne overlevere
født med ét hjertekammer
– en sammenlignende undersøgelse med raske voksne i Danmark
Af Dorthe Overgaard, forsker i klinisk sygepleje, Rigshospitalet/UCSF, Ph.d.; Anne-Marie
Schrader, lektor MPH Metropol; Karen H Lisby, klinisk sygeplejespecialist, MSN,
Hjertecentret; Catriona King, sygeplejerske, Hjertecentret; Rie F Christensen,
forskningsassistent, Hjertecentret; Philip Moons, professor, Katholieke Universiteit Leuven;
Lis Adamsen, professor, UCSF
Henvendelse: Medicinsk afdeling B 2151, Hjertecentret,
E-mail: Dorthe.overgaard@rh.regionh.dk

Baggrund
Hvert år fødes der i Danmark 600 børn med hjertefejl. I en nyoprettet database i Danmark
over patienter født med ét hjertekammer findes i alt 83 overlevere over 16 år. Disse sammenlignes med en kontrolgruppe på 172 raske voksne danskere. Selvom overlevelsen er
forbedret som følge af avanceret operationsteknik, er patienterne prægede af belastende
operationer og af deres hjertefejl (1).
Det er ikke tidligere i Danmark undersøgt, hvilke fysiske, psykiske og sociale begrænsninger gruppen af voksne overlevere oplever. Kun ét internationalt studie har undersøgt
livskvaliteten blandt 22 voksne overlevere med ét hjertekammer og fandt, at den fysiske
formåen, psykiske sundhed og generelle helbred var signifikant lavere end i normalbefolkningen (2).
I indeværende undersøgelse rettes fokus på patientens hverdagsliv. Begrebet PRO betyder
patient-rapporterede outcomes og er data, der er indhentet fra patienterne selv (3) og ikke
kun afhænger af diagnosen. Her er data indsamlet via spørgeskema. Af de 3%, der har
medfødt hjertefejl (4), overlever i dag cirka 60-90% (5).

at beskrive hverdagslivet for voksne overlevere født med ét hjertekammer
at sammenligne hverdagslivet for voksne overlevere med ét hjertekammer med raske
voksne
at afdække livskvaliteten for voksne overlevere med ét hjertekammer
at designe en klinisk intervention, der forventes implementeret i Rigshospitalets hjerteambulatorium.

Design
Studie er opdelt i tre faser:
Studie I: Et tværsnitsstudie af patientpopulationen fra Rigshospitalet og Skejby Universitetshospital med tilhørende kontrolgruppe af raske voksne danskere, der er matchet på
alder og køn.
Studie II: En interviewundersøgelse af 11 informanter.
Studie III: En behovsafdækning for interventionen i Rigshospitalets hjerteambulatoriet.
Undersøgelsen gennemføres som en sammenlignelig spørgeskemaundersøgelse, der belyser livskvalitet blandt hjertesyge (n = 61) og raske unge (n = 172). Spørgeskemaet indeholder 10 skalaer (94 spørgsmål).
Skalaer indeholdt i spørgeskemaet
Variabler
Selvoplevet sundhed
Oplevet sundhedsstatus
Funktionel status/fysisk formåen
Fysisk aktivitet

Linear Analogue Scale (LAS)
Medical Outcome Study Short-Form 36 (SF-36)
Ability Index Class
Godins Scale Physical Activity in Leisure time

Livskvalitet
Tilfredshed med livet

Linear Analogue Scale (LAS)
Satisfaction With Life Scale (SWLS)

Angst og depression

Hospital Anxiety and Depression scale (HADS)

Oplevet sammenhæng
Selvstændighed
Sundhedsadfærd
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Skala

Sense of Coherence Scale (SOC)
Psychological Separation Inventory Scale (PSI)
Health Behavior Scale

15

Scala 3: Fysisk formåen

Resultater

Samarbejdspartnere

Nedenfor ser du fire udtalelser om fysisk formåen.
Hvordan syntes du din fysiske formåen er lige nu?
Sæt et kryds ved den tilstand, der passer bedst på dig.

Da vores analysearbejde knap
nok er færdigt, og vi endnu
ikke har publiceret vores
resultater, præsenteres kun
foreløbige resultater fra den
kvantitative del af studiet.

Dette projekt er gennemført af en større forskergruppe ledet af projektleder i Hjertecentret,
Rigshospitalet Dorthe Overgaard, sygeplejerske, Ph.d. Hjertecentret har indgået en samarbejdsaftale med professor i sygepleje ved Katholieke Universiteit Leuven i Belgien Philip
Moons, der deltager i den kvantitative del. Professor ved Københavns Universitet (UCSF)
Lis Adamsen deltager i den kvalitative del. Ligeledes er indgået en samarbejdsaftale med
underviser, lektor Anne-Marie Schrader fra Metropol, der indgår i hele projektperioden. To
sygeplejersker Catriona King og klinisk sygeplejespecialist Karen H Lisby deltager fra cardiologisk afsnit, Rigshospitalet. Forskningsassistent Rie F Christensen deltager fra Rigshospitalet. Der samarbejdes i øvrigt med overlæge Keld Sørensen og specialistsygeplejerske
Helena F. Jensen, Hjertecentret, Skejby Universitetshospital.

1)
Normalt liv:
Fuldtidsarbejde eller fuldtidsstudie
Graviditet uproblematisk

Det var interessant at se, hvordan patienterne fordelte sig
over Ability Index Klasserne. I
alt deltog 61 patienter (svarprocent 75%) (median alder 24
år (range 16-48)) med single
ventrikel-diagnose.

2)
Arbejdsliv muligt:
Periodevis symptomer
Sygdommen påvirker dagliglivet
Gaviditet mulig

•
•
•

3)
Arbejdsliv ikke muligt:
Alle aktiviteter begrænses af sygdommen
Graviditet risikabel

4)

35 patienter (57%) tilhørte
Ability Index Klasse I
16 (26%) i Ability Index 		
Klasse II
10 (16%) i Ability Index 		
Klasse III (ingen i Ability 		
Index Klasse IV).

Patienternes svar i Ability Index Klasse I (bedste funktionsstatus) var meget lig kontrolpersonernes svar.
Patienter I Ability Index Klasse
II (mellemste funktionsstatus)
scorede signifikant lavere for
oplevet sundhed, livskvalitet
og fysisk funktion og general
sundhed end kontrolgruppen.

Ekstremt begrænset liv:
Afhængig af andres hjælp
Kommer ikke på gaden dagligt
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Patienter i Ability Index Klasse
III (værste funktionsstatus)
scorede signifikant lavere
indenfor oplevet sundhed, livskvalitet og livstilfredshed og i
alle otte SF-36 domæner.
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Erfaringer med at leve med et
mekanisk hjerte
- et kvalitativt studie af HeartMate-patienters
sygdomsopfattelse og samspil med pårørende
Af Dorthe Overgaard, forsker i klinisk sygepleje, Ph.d., RH 2151/UCSF; Heidi Kjeldgaard,
klinisk sygeplejespecialist, MKS, RH 2151; Ingrid Egerod, seniorforsker, Ph.d., UCSF.
Hjertecentret 2151, Thoraxkirurgisk klinik T, Rigshospitalet, Dorthe.overgaard@rh.regionh.dk

patienterne om deres erfaringer før, under og efter indsættelse af HM (4). De afdækkede to
overordnede temaer af betydning for patienten: (1) Krop og identitet og (2) Tillid. Undertemaerne var (1) chok, begrænsninger, ar og infektioner og (2) overlevelse og mekanisk svigt.
Chapman et al. konkluderede, at patienterne havde behov for fysisk pleje og psykologisk
støtte i hele sygdomsperioden.
I 2007 undersøgte Kjeldgaard fem patienter, der levede med en HM indsat på Rigshospitalet (5). Følgende temaer, der havde betydning for patienterne, blev identificeret: fysisk
formåen, mekanikkens præmisser, sociale livsbetingelser, psykisk overlevelse og endelig
accept. Patienterne gav udtryk for glæde ved at generhverve fysiske kompetencer og
accepterede restriktionerne, men blev irriterede over konstant at blive konfronteret med
sygerollen. Dagligdagen med de hyppige kontroller på RH medførte konstante afbrydelser i
dagligdagen. Patienterne forsøgte at leve så normalt som muligt. Kjeldgaard fandt overraskende, at patientens helbreds- og livsfærdigheder blev styrket under perioden med HM.
Den nærmeste pårørende spiller en afgørende rolle; på Rigshospitalet er et af udskrivningskriterierne netop adækvat familiestøtte. Det er dog ikke alle patienter, der har tætte pårørende, hvilket kan have en betydning for patientens videre forløb. Der mangler mere forskning
om pårørendes rolle i forbindelse med at leve med en HeartMate.

Formål
Formålet med undersøgelsen var at belyse hverdagslivet for patienter med HeartMate og
samspillet med nærmeste pårørende.

Mål

Thoratec Corporation, CA.

mavebælte

krydssele

taske til brusebad

•
•
•

at belyse hvordan HM-patienten håndterer den nye situation i hverdagen
at belyse samspillet mellem patient og pårørende
at designe en struktureret sygeplejeintervention i Daghospitalet på Rigshospitalet

Målgruppe

Baggrund
Problemer med totalt hjertesvigt er igennem flere år søgt afhjulpet med at indsætte et
mekanisk hjerte, en såkaldt ”HeartMate II” (HM), parallelt med det eksisterende hjerte. Ved
totalt hjertesvigt er patientens tilstand så kritisk, at der ikke er tid til at afvente et donorhjerte, hvorfor HM implanteres som en midlertidig foranstaltning. HM er en pumpe, der pumper
kontinuerligt. Den indsættes præperitonealt lige under hjertet. Fra pumpen udgår et kabel
(driveline) på abdomen, som forbindes med en systemkontrol (controller), som kan bæres i
et mavebælte og hvortil der kobles eksterne batterier, der bæres i en sele. Batterierne skal
oplades ca. hver 4-8 time.
Undersøgelser har vist, at HM-patienters tilstand kan forbedres op til to klasser på NYHAskalaen (New York Heart Association score) efter tre måneder med pumpen (1). Komplikationer ved HeartMate kan være arytmier, blødning og infektion omkring drivelinen (2).
Udover fysiske komplikationer ses adskillelige psykosociale problemer både for patienten
og de pårørende. At få en HM er et betydeligt indgreb i personens krop, hvilket medfører
udfordringer i hverdagen. Den psykosociale tilpasning til HM er sparsomt beskrevet, og
der mangler viden om HM-patienters livskvalitet (3). Chapman et al. har i et pilotstudie
undersøgt seks HM-patienters psykosociale reaktioner, og har interviewet tre pårørende til
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Inklusion: Patienter på Rigshospitalet over 18 år, der havde eller havde haft en HeartMate
som midlertidig foranstaltning forud for hjertetransplantation i 2008-2009.

Metode
Undersøgelsen havde et kvalitativt beskrivende og eksplorerende design og blev gennemført ved individuelle dybdeinterview med 10 patienter samt to fokusgrupper med pårørende.
Nærmeste pårørende bestod af ægtefælle, søskende eller forældre. Interviewene blev gennemført på hospitalet eller i eget hjem.

Interviewguide
Der blev udarbejdet en semistruktureret interviewguide med seks fokusområder, der tog
udgangspunkt i kronologiske nedslagsområder i sygdomsforløbet: Tiden før sygdommen
og første kontakt med sundhedsvæsenet, overgang til kronisk sygdom, HeartMate-perioden, hjertetransplantation og livet efter hjertetransplantation.
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Analysestrategi
De 10 individuelle interviews blev analyseret ved hjælp af computerprogrammet NVivo 8. Vi
gennemlæste hvert interview og udførte hernæst fokuseret kodning i forhold til temaerne
i vores interviewguide (vertikal analyse). Herved konstruerede vi et hierarki af temaer, hvor
temaerne blev analyseret ved åben kodning, og nye temaer kom til syne. Dernæst sammenlignede vi vores fund på tværs af samplet (horisontale analyser). Hver kode blev kondenseret og igen reduceret til nøglebegreber i vores analyse. Vi diskuterede begreberne i gruppen
for at se ligheder og forskelle ved vores fund og for at opnå konsensus. I nogle tilfælde
kodede to forskere de samme temaer som krydsvalidering.

Resultater
Vores analysearbejde er knap nok færdigt, og vi har endnu ikke publiceret vores fund.
Derfor kan vi kun komme med forsigtige foreløbige betragtninger. Det var interessant, at
patienterne fordelte sig over alle livsfaser fra 18-63 år. Det vil sige, at patienternes oplevelse
af at bære et mekanisk hjerte, skal ses i konteksten af den livsfase, hvori de befinder sig.
Patienterne havde alle stor tillid til behandlingen på Rigshospitalet og følte efter en vanskelig diagnosticeringsproces, at de var kommet i ’Sikker Havn’, da de endelig nåede frem til
den afdeling, hvor personalet vidste, hvad de fejlede og forstod at tage sig af dem. Mange
af patienterne betragtede afdelingens personale og patienterne som én stor familie.

Referencer
1.
2.

3.

4.

5.

Sander K, Andersen CB, Boesgaard S, Eliasen KR, Gustafsson F, Hansen PB, et al. The
Mechanical Heart-HeartMate. Ugeskrift for Læger 2007;169:3290-3294
Miller LW, Pagani FD, Russell SD, John R, Boyle AJ, Aaronson KD, et al. Use of a
continuous-flow device in patients awaiting heart transplantation. New England Journal
of Medicine 2007;357:885-896
Hallas C, Banner NR, Wray J. A qualitative study of the psychological experience of patients during and after mechanical cardiac support. Journal of Cardiovascular Nursing
2009;24:31-39
Chapman E, Parameshwar J, Jenkins D, Large S, Tsui S. Psychosocial issues for
patients with ventricular assist devices: a qualitative pilot study. American Journal of
Critical Care 2007;16:72-81
Kjeldgaard H. Patienternes oplevelse af dagligdagen når den indebærer en Heart Mate
- en kvalitativ undersøgelse med baggrund i Grounded Theory som metodetilgang.
Upubliceret masteropgave i klinisk sygepleje 2007. pp. 1-54.

Brug af udskrivelses-ark hos
patienter indlagt akut med
blodprop i hjertet
- fra patienternes feedback til konkrete ændringer af klinisk
sygeplejepraksis
Af Marianne Nybro Grum, Klinisk sygeplejespecialist, cand.cur. & Hanne Danielsen,
sygeplejerske, Iskæmifunktionen afsnit 3141, Hjertecentret. Tlf. 3545 2767,
E-mail: marianne.grum@rh.regionh.dk

Baggrund
I sengeafsnittet modtager vi patienter, der indlægges akut med blodprop i hjertet. Patienterne får straks behandling i Kardiologisk Laboratorium og er indlagt i 3 dage, hvorefter de
overflyttes til deres lokale sygehus. Afsnittets personalegruppe har i forbindelse med en
temadag deltaget i et dialogmøde (direkte patientfeedback) med tidligere indlagte patienter.
Her var formålet at få indsigt i patienternes oplevelser, behov og erfaringer i forbindelse
med deres indlæggelse (1). Dialogmødet med direkte patientfeedback er en metode til
kvalitetsudvikling, hvor sundhedsprofessionelle får mulighed for at reflektere over og udvikle
egen praksis ved at lytte til patienterne (2). Blandt de mange tilbagemeldinger fra patienterne var der et stort behov for en opfølgende samtale inden udskrivelse. En sygeplejerske
i afsnittet tog udfordringen op og arbejdede med denne problemstilling på Hjertecentrets 1-årige udviklings- og uddannelsesforløb (3). Med afsæt i Hjertecentrets visioner og
strategier (4) var formålet at udforske mulighederne for en opfølgende samtale, der tager
udgangspunkt i den enkelte patients perspektiv og behov.

Metode
For at få et generelt billede af patienternes behov blev 10 tidligere indlagte patienter
inviteret til et semistruktureret telefoninterview hver for sig 9-14 dage efter udskrivelse (5).
6 mænd og 4 kvinder i alderen 46-77 år indgik i undersøgelsen. Data blev analyseret, og
resultaterne blev udgangspunktet for at udforske den nyeste evidens på området. Uddybende beskrivelse af metoden kan læses i projektbeskrivelsen (5).

Resultater
Resultater fra analysen af telefoninterviewene slår fast, at det er nødvendigt, at informationen individualiseres til den enkelte patient. Det var forskelligt, hvad patienterne syntes,
var vigtig information, og hvad de havde behov for. Flere patienter nævnte fx., at det især
var vigtigt at vide, hvad de måtte og ikke måtte. En anden var meget overrasket over de
psykiske reaktioner og ville gerne have haft, at vi informerede yderligere om dette, mens en
tredje patient nævnte kritisk sygdom som noget af det vigtigste. Der var dog enighed om,
at medicinen var meget vigtig at få gennemgået samt få udleveret noget på skrift derom.
Når medicinen blev ændret flere gange, skabte det forvirring, og at det for mange patienters
vedkommende var det noget helt nyt at tage medicin; noget som først skulle læres. Flere
resultater fremkom, som samlet blev holdt op imod forskningsundersøgelser, der både
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bekræftede og supplerede med ny viden. At blive set og hørt som det menneske, man er,
fremhæves i flere studier (6). Det har betydning, at sygeplejerskerne inviterer til et samarbejde fx ved small-talk, at være til stede på stuen, give plads til at patienterne selv fortæller, og
at sygeplejersken aktivt spørger til patienternes synspunkter, behov og tanker (6). Desuden
evnen til at lytte og rumme patienternes bekymringer uden at skulle – eller kunne - løse
problemerne for patienterne, men befordre at patienten får mulighed for at vende aktuelle
spekulationer med sygeplejersken (7). Det kan være med til at mindske den store usikkerhed, som forskningsresultater bekræfter, patienterne har (6).
Flere studier afdækker, at patienterne mangler viden om at være hjertesyg, og at der er behov for viden og støtte (8;9). Det er meget forskelligt, hvad patienterne ønsker viden om, og
det pointeres, at det er vigtigt at tilrettelægge information ud fra, hvad patienten har brug
for og hvornår i forløbet (8;10). Nogle eksempler på behov om viden er:

•
•
•
•

Graden af skade på hjertemusklen og konsekvenser for det daglige liv
Kan det ske igen og alene hjemme første gang
Anvisninger for fysisk aktivitet, hvad man må og ikke må
Medicin ved udskrivelse

Det pointeres, at det er vigtigt at supplere den mundtlige information med skriftlig i form af
pjecer eller tegninger (8). Studier beskriver, at patienterne er i chok og ofte først kan rumme
information efter nogle dage og har svært at fastholde information i starten, og at information skal gentages (10). Adskillige studier bekræfter, at for mange patienter udløser det at få
en blodprop en eksistentiel trussel eller krise (6;9;10). Der ses en spændvidde i reaktioner
fra bekymringer til angst for at dø, angsten for et nyt myokardieinfarkt og følelsesmæssige
reaktioner som usikkerhed, hjælpeløshed, tristhed og træthed. Andre psykiske reaktioner
kan være koncentrationsbesvær, og at patienterne kan opleve sig som mere emotionelle og
irritable. Hvad angår livsstilsændringer, så er der delte meninger om, hvornår information
om dette skal ske (8). Nogle patienter ønskede information med det samme, hvor andre
først ønskede det senere i forløbet, fordi de var i chok og ikke kunne forstå informationen
på så tidligt et tidspunkt (10).
Resultater fra projektet medførte nytænkning af udskrivelsessamtalen både med hensyn til
indhold og til afvikling. Derfor tilbyder sygeplejerskerne i sengeafsnittet nu en opfølgende
samtale ud fra et fortrykt ark, der er udarbejdet på baggrund af den nye viden:
Før din udskrivelse
Er der områder, du ønsker at drøfte med en sygeplejerske (eller en læge) inden din udskrivelse?
Det kan fx være overvejelser eller spørgsmål om:
• det at komme hjem og få en hverdag til at fungere igen
• dit arbejdsliv, hvis du stadig er erhvervsaktiv
• livsstil der evt. skal ændres
• det at skulle tage medicin
• psykiske reaktioner eller bekymringer
• hvad du må, når du kommer hjem
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•
•
•

konsekvenser af at have haft en blodprop i hjertet
hvordan du minimerer risikoen for at få en ny blodprop
andet i forbindelse med din indlæggelse

Arket udleveres til patienten senest 2.-dagen, og det gennemgås ikke slavisk, men det er
den enkelte patients behov, der er styrende for samtalen. Det er således ikke sygeplejerskernes mange ord og velmenende råd om for eksempel livsstilsændringer, der får forrang
i samtalen, men en invitation til et samarbejde, der tager udgangspunkt i det, der ”fylder”
for patienten her og nu i relation til at have haft en blodprop i hjertet. Det vil sige, arket kan
bruges undervejs i forløbet afhængig af den enkelte patients behov, og som en endelig
opsamling inden patienten overflyttes til lokal sygehus.

Konsekvenser for praksis
Vi har afprøvet arket systematisk i en periode, og her er nogle af de foreløbige resultater:
• Arket åbner straks for en dialog og patienternes behov konkretiseres
• Patienterne har brug for tid til at overveje og vender tilbage med spørgsmål
• Nogle fravælger arket, fordi de ikke kan overskue det
• Patienterne giver udtryk for at kunne bruge sygeplejersken som fagpersonArket giver
mulighed for opsamling på de foregående dage.
Det er endvidere tankevækkende, hvor lidt patienterne husker fra dag til dag, så derfor kan
arket også være med til at fastholde nogle af de områder, der er talt om undervejs.
Data fra telefoninterviews og fund fra forskningsresultater gav svar på HVAD og HVORNÅR
i forhold til en opfølgende samtale. Det vil sige, vi er gået fra tanken om en traditionel udskrivelsessamtale, hvor vi som professionelle suverænt definerer en liste over, hvad der skal
tales om ved udskrivelsen ud fra vores forståelse, til en formaliseret invitation til et samarbejde ud fra den enkelte patients behov.
Sideløbende med projektet har vi arbejdet med sygeplejerskernes holdninger og tilgang.
Det er nødvendigt at have fokus på dette, da det nemmeste er ”at gøre, som vi plejer”, hvor
vi som sundhedsprofessionelle kan have en tendens til at sætte dagsordnen uden nødvendigvis at tage udgangspunkt i patienternes perspektiv. Endvidere stilles der krav til sygeplejerskernes kommunikative kompetencer. Det har betydning, hvordan sygeplejerskerne får
afleveret arket og afstemt forventninger til brug af det, så fx den mere autoritetstro patient
ikke synes, det hele skal gennemgås, fordi det nu er sygeplejersken, der kommer med det.
Sygeplejersken har ansvaret for at få fulgt op på identificerede behov og tilbyde opsamling
inden overflytning samt respektere, hvis patienterne siger nej til tilbuddet.
Udviklingsprojektet har givet ny viden om patienters oplevelser og behov og anledning til
mange faglige drøftelser og refleksioner over samarbejdet med patienterne - og hvordan
sygeplejerskerne professionelt kan støtte, hjælpe og vejlede patienterne i den akutte fase.
Ved at anvende patienternes feedback på systematisk vis har vi fået viden og indsigt som
afsæt til konkrete ændringer af vores praksis.
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Implementering af
vejledning om klinisk
ernæring
– effekten af systematisk uddannelse og
træning af sygeplejersker med særligt ansvar
Af Preben Ulrich Pedersen, Lektor Ph.d.*, Marianne Tewes, Centerchefsygeplejerske,
cand. mag. MKS**, Merete Bjerrum, lektor cand. mag, Ph.d., Hjertecentret
Kontakt
*Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Århus Universitet.
pup@sygeplejevid.au.dk eller mb@sygeplejevid.au.dk
**Københavns Universitetshospital, Rigshospitalet, marianne.tewes@rh.regionh.dk
Op til 40% af patienter, der indlægges på danske hospitaler, er i risiko for at blive underernæret under deres indlæggelse (1). Underernæring er forbundet med øget risiko for komplikationer, øger udgifterne til den samlede behandling og kan reducere livskvaliteten hos
den enkelte patient (2). Der er mange forhold, der kan føre til utilstrækkelig føde-indtagelse
under indlæggelsen (2;3). Patienternes ernæringsindtagelse kan øges. Det forudsætter, at
de faktorer, der har betydning for den enkelte patients ernæringsindtagelse identificeres, at
den kost, patienterne tilbydes, har en hensigtsmæssig sammensætning, og at patientens
ernæringsindtagelse følges gennem registrering (4;5).
For generelt at øge patienters ernæringsindtagelse udviklede European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) retningslinjer og standard for god ernæringsmæssig pleje
(6).
Disse omfatter:
1. screening for ernæringsrisiko ved indlæggelsen
2. identifikation af patienternes specifikke ernæringsrelaterede problemer (spiseproblemer, behov for speciel diæt, behov for hjælp ved måltider etc.)
3. udarbejdelse af skriftlig ernæringsplan
4. overvågning af effekten af ernæringsplan
5. udarbejdelse af plan ved udskrivelsen (6).
Disse retningslinjer skulle implementeres i Hjertecentret i 2004.

Udfordringer ved implementering
Kliniske retningslinjer har til formål at påvirke sundhedsprofessionelles adfærd (7), og de
sundhedsprofessionelles adfærd er netop en af de største forhindringer for at kliniske
retningslinjer fører til kvalitetsforbedringer (8). En persons adfærd påvirkes af personens
prædisponerende faktorer (viden, værdier, normer, opfattelse, tro), af effektforstærkende
faktorer (holdning fra kollegaer og ledere) og muliggørende disse faktorer (tilgængelige ressourcer, færdigheder, regler) (9).
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For opnå et positivt resultat af en implementeringsproces, må denne være baseret på
strategier, der har fokus på personalets adfærd. Strategierne skal være rettet mod mange
forhold, og omfatte opinionsleder, konsensus og benytte sig af audit og feed-back (10).

Formål med undersøgelsen
I Hjertecentret har der siden 2001 været gennemført et etårigt trænings- og udviklingsforløb
for sygeplejersker med særligt ansvar. Det blev besluttet, at forløbet 2005-06 skulle have
fokus på ernæring, da det også var et centrets indsatområder. Træningsforløbet løb fra
januar 2005 til februar 2006.
Vi havde den hypotese, at et træningsprogram, der specifikt fokuserede på personalets adfærd i forbindelse med patienternes ernæring, ville lede til, at patienternes spiseproblemer
i større udstrækning ville blive identificeret og afhjulpet, at patienternes viden om hensigtsmæssigt kost og indtagelse af mellemmåltider ville blive øget.

Metode
Der blev gennemført en evaluering af indsatsen baseret på både en kvantitativ undersøgelse blandt patienterne og en kvalitativ undersøgelse blandt sygeplejersker med særligt
ansvar.

Kvantitativ undersøgelse
Undersøgelsen blev gennemført som før- og eftermåling ved hjælp af spørgeskemaer til
patienterne. Som før-måling fik alle patienter indlagt på en given dag i januar 2005 udleveret et spørgeskema, der omhandlede spiseproblemer, viden om hensigtsmæssig kost
og deres indtagelse af mellemmåltider. Patienterne skulle have været indlagt i minimum 24
timer, skulle kunne forstå dansk og være i stand til at besvare et spørgeskema. Patienter,
der havde fået præ-medicin eller var indlagt på et af centrets intensive afsnit, indgik ikke i
undersøgelsen. Samme procedure blev gentaget i marts 2006 som eftermåling.
Der indgik 90 patienter i før-målingen og 88 i eftermålingen.

hvordan de opfattede deres rolle som sygeplejersker med særlig ansvar for ernæring; til at
’tænke’, dvs. omsætte kliniske problematikker til et problem, som kan undersøges systematisk og sættes i sammenhæng med videnskabelig viden om problemet og dermed deres
opmærksomhed på deres handlemuligheder ift. at være aktive i ernæringsplejen.

Intervention
Træningsforløbet blev tilrettelagt i tre faser (look, think, act) (12). På baggrund af data fra
spørgeskemaundersøgelsen (før-måling) blev data analyseret i forhold til problemstillinger fra eget afsnit, ”Look” fasen. I ”Think” fasen blev identificeret problemer koblet med
systematisk litteratursøgning og relevante teorier, og i ”Act” fasen blev der udarbejdet
implementerings-planer. Data fra første fokusgruppeinterview blev benyttet til at justerer
undervisningsplanen i forhold til vægtning af emner.

Resultater
Interview af sygeplejerskerne blev kodet ift. kategorierne og syntetiseret og analyseret på
tværs. Med denne tværgående analyse blev der udledt tre temaer:
1) ”opmærksomhed på specifikke sygepleje muligheder men også fokuseret på medicinsk
behandling”
2) ”handlingsorienteret ansvarlighed for patienternes behov”
3) ”være til rådighed og fokus på ernæring i afdelingen”.
Patienterne
Signifikant flere patienter talte med personalet om egne spiseproblemer i 2006 i forhold til i
2005 (p>0.01), og ingen patienter rapporterede, at de fik utilstrækkeligt med hjælp ved måltiderne efter træningsforløbet (p=0.014). I 2006 rapporterede signifikant flere patienter en
større forståelse for hensigtsmæssige kostvalg ud fra menuen. Der var heller ingen patienter
i 2006, der angav at være sultne uden for måltiderne og antallet af patienter, der spiste mellemmåltider, steg signifikant.
Denne artikel er en sammenskrivning af data fra to artikler, der søges publiceret i Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Kvalitativ undersøgelse
Data blev indsamlet gennem fokusgruppeinterview blandt Hjertecentrets 16 sygeplejersker
med særligt ansvar for ernæring. Der blev anvendt en semistruktureret interviewguide, og
gennem spørgsmål og gruppedynamikken kunne man udlede sygeplejerskernes synspunkter ift. deres holdning til patienternæring, og om hvordan de udøvede ernæringspleje. De
16 sygeplejersker blev tilfældigt inddelt i to grupper med otte i hver gruppe. De to grupper
blev interviewet i januar 2005, en uge før de deltog i træningsprogrammet, mhp at beskrive
baseline ift. deres holdning til ernæringspleje og deres rolle som særligt ansvarlige for
ernæring. De samme to grupper blev interviewet et år senere i marts 2006 umiddelbart efter
afslutningen af træningsprogrammet mhp at identificere ændringer.
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Vi spørger og spørger, men
hvad anvender vi svarene til?
- en audit af sammenhæng mellem identificerede
problemstillinger i patient-udfyldt helbredsskema og
dokumentation i sygeplejejournal
Af Louise Støier, Stud. Cur., Hjertecentret. E-mail: Louise-stoeier@hotmail.com

Baggrund
I forbindelse med optimering af indlæggelsesforløbet for patienter, som indlægges til
ablation for atrieflimren, udfylder patienterne et nyudviklet ”Spørgeskema om helbred”
inden den ambulante forundersøgelse. Ved indlæggelsessamtalen tages der udgangspunkt
i det udfyldte spørgeskema. Indlæggelsessamtalen dokumenteres i et modelprogram, et
statusark og et notatark, der sammen med det udfyldte ”Spørgeskema om helbred” udgør
sygeplejedokumentationen.
Studier viser, at patienter med atrieflimren efter diagnosticering oplever at blive behandlet
overfladisk og uden den forventede grundighed og respekt (1), hvilket kan medvirke til, at
patienterne føler sig sårbare og magtesløse (2,3). Denne magtesløshed kan måske afhjælpes ved at give patienterne mulighed for at forberede sig på den forestående indlæggelsessamtale ved hjælp af ”Spørgeskema om helbred”.

Formål
Formålet med studiet var at opnå forståelse for, hvilke sygeplejefaglige problemstillinger
patienter med atrieflimren beskriver i ”Spørgeskema om helbred”, og at undersøge sammenhængen mellem de af patienterne beskrevne problemstillinger og dokumentationen i
sygeplejejournalen.

Metode
Indledende blev der udført en litteratursøgning i de elektroniske databaser Cinahl og PubMed med søgeordene atrial fibrillation, ablation, admission interview, clinical guidelines,
patient perspective, nursing assesment og nurse-patient relations i forskellige kombinationer. Der blev også søgt på Bibliotek.dk med søgeordene sygeplejedokumentation og VIPS.
Derudover udførtes kædesøgninger fra diverse bøger og artikler.
En journalaudit af 25 journaler på patienter, som havde været indlagt til ablation for atrieflimren i starten af 2010 blev gennemført. Auditmetoden er en af de mest anvendte metoder
til kvalitetsvurdering som grundlag for ønsket kvalitetsudvikling. Den udføres for at fastslå
kvalitetsniveauet og for at skabe grundlag for målbare forbedringer i praksis (4). Ved den
udførte audit blev alle ”spørgeskemaer om helbred” analyseret med henblik på identificering af, hvilke problemstillinger patienter med atrieflimren angiver. Resultatet blev derefter
anvendt som analyseramme for sygeplejedokumentationen med henblik på at afdække,
hvordan problemstillingerne bliver dokumenteret og hvilke handlingsplaner, der bliver dokumenteret. Denne metode giver indblik i, hvorvidt afdelingens egne krav til dokumentationen
overholdes (5). Metoden giver kun indblik i de dokumenterede handlinger, den viser ikke,
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hvad der er blevet talt om under indlæggelsessamtalen. Sygeplejersken kan have handlet
på problematikken uden at dokumentere dette.
De udarbejdede retningslinjer for arbejdsgangen i indlæggelsesforløbet og afdelingens egne
krav til dokumentation udgjorde den overordnede ramme for analysen. Her bliver det fremhævet, at indlæggelsessamtalen skal tage udgangspunkt i de problemstillinger, patienterne
har fremhævet på helbredsskemaet, og hvor det er muligt, skal der lægges en plan for at
afhjælpe problemet i samarbejde med patienten. Denne plan skal fremgå af statusarket i
sygeplejedokumentationen.

Resultat
Analysen af helbredsskemaerne peger på, at hovedparten af patienterne er påvirkede
af symptomer fra deres atrieflimren i dagligdagen. Endvidere fremgår det af analysen, at
patienterne er nervøse for den forestående behandling. Analysen af sygepleje-dokumentationen viser, at få af problemstillingerne er dokumenteret og vurderet. Tillige viser denne
analyse, at der kun i enkelte tilfælde, hvor problemstillingen er dokumenteret, er udarbejdet
en fremadrettet handlingsplan.
Helbredsskema

Sygeplejejournal

Symptomer ved anfald

11

3

0

Udskillelse

4

0

0

Aktivitet

4

2

1

Søvn

3

1

1

Tanker

17

5

1

Forventninger

20

5

0

Sex

7

1

0

Medicin

1

0

0

I alt

67

17

3

Psykosocialt

Handlingsplan

De 11 patienter, som beskrev deres symptomer ved anfald, fremhævede symptomer
som: angst, klaustrofobi, svimmelhed, utryghed, hjertebanken, fysisk og psykisk ubehag
og søvnforstyrrelser. Dette er alle symptomer, som i tidligere studier er beskrevet at have
påvirket patienternes helbredsopfattelse og har medvirket til, at patienterne har ændret levemåde (1,2,6-9), og er dermed relevante emner for sygeplejerskens arbejdsområde. Flere
studier omhandlende patienters oplevelse af at leve med atrieflimren fremhæver, at patienterne i deres møde med sundhedsvæsenet oplever, at deres problemer bliver negligeret og
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ikke taget alvorligt (1,2,6). Det kan synes, at samme tendens ses i dette studie. Ved ikke at
uddybe patienternes angivne problemstillinger og i samråd med patienten at lave en handlingsplan, kan det se ud til, at sygeplejerskerne negligere patienternes angivne problemstillinger. En forklaring kan være, at patienterne indlægges til en procedure, som forventes
at helbrede deres atrieflimren. Måske finder sygeplejersken det derfor ikke nødvendigt at
lægge planer for noget, patienten forhåbentlig bliver helbredt for. Studier viser dog, at 3 ud
af 4 patienter har glæde af behandlingen det første år, men det er uvist, hvordan effekten er
efter et år (7). Der vil derfor være patienter, som stadig har symptomer efter behandlingen.
Patienterne bliver i ”Spørgeskema om helbred” spurgt om deres tanker i forhold til behandlingen og deres forventninger til denne.”Bange for at det vil gøre ondt”, ”Håber at blive
symptomfri og kunne fungere normalt igen”, ”Tror på lægen” og ”Håber at jeg overlever”,
er eksempler på patienternes kommentarer. Her kommer håbet om, at behandlingen vil
afhjælpe deres atrieflimren, stærkt til orde.
Der er signeret på samtlige modelprogrammer for at forløbet før, under og efter ablationen
er gennemgået. Men det er ikke dokumenteret, hvordan problematikken omkring patienternes frygt og håb for behandlingen er uddybet sammen med patienten, eller om der er lagt
en plan for at afhjælpe problemet. Den eneste plan, der var dokumenteret, var i forhold til
en patient, som angav at være meget nervøs for indgrebet. Han blev tilbudt at overnatte i
afdelingen natten inden behandlingen.
Af patienternes angivne problematikker indenfor fysiske behov er der kun beskrevet en
plan for problemet i forhold til søvn. Såvel udskillelse som rygproblemer er aktuelle for
behandlingen, f.eks. er rygproblematikken yderst relevant, da patienterne skal ligge længe
på ryggen. Det er ydermere et område, hvor sygeplejerskerne har viden i forhold til at kunne
afhjælpe patientens problemer under indlæggelsen (10).
Næsten en tredjedel af patienterne angiver seksuelle problemer enten pga bivirkninger
fra medicin eller pga symptomer fra AF. Litteraturen fremhæver, at det er op til behandlere
og plejepersonale at bryde isen og tage initiativ til dialog om emnet (11). Ved ikke at tage
emnet op, bekræftes patienterne i deres forestilling om, at problemet er sjældent og uden
klinisk betydning (11). At bringe emnet op v.hj.a. helbredsskemaet er en god måde at legitimere emnet og lade patienten bestemme, om det er relevant at tale om. Det kan dog virke
krænkende ikke at tage emnet op, når patienten selv har bragt det på banen.

Konklusion
I forhold til studiets formål kan det konkluderes, at mange patienter, som indlægges til
ablation for deres atrieflimren, beskriver problemstillinger, som påvirker deres dagligdag.
Desuden kan det konkluderes, at næsten alle patienter angav at være bange eller nervøse
for den forestående behandling, hvilket ikke fremgik af sygeplejedokumentationen.
Der ses en stor difference mellem de af patienterne angivne problemstillinger og antallet af
problemstillinger i sygeplejedokumentationen. Dokumentationen lever dermed ikke op til
afdelingens egen standard, som fremhæver, at sygeplejevurdering og plan for de angivne
problemstillinger skal dokumenteres.

Perspektivering
Der kan være flere bud på årsagen til den manglende sygeplejedokumentation; manglende
viden inden for patientoplevede problemstillinger, manglende dokumentationskompetencer,
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at den anvendte struktur for sygeplejedokumentationen ikke understøtter afdelingens dokumentationskrav eller at anvendelse af patientudfyldte helbredsskemaer har en uhensigtsmæssig indflydelse på sygeplejerskernes evne til at vurdere og træffe kliniske beslutninger.
Årsagsforklaringer, der bør undersøges og danne grundlag for fremtidige udviklingsaktiviteter i afdelingen.
Studier af sygeplejedokumentationens kompleksitet fremhæver, at motivationen er en vigtig
faktor for kvaliteten af dokumentationen (12). Men spørgsmålet er, om vi i vores iver efter
at indhente data har glemt at overveje, hvad vi vil med al den information, vi modtager fra
patienterne.
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Spørgeskema om helbred
– et dokumentationsredskab
Af Lene Vibe Høyer, Klinisk sygeplejespecialist, cand.cur., Kardiologisk
klinik, Hjertecentret. E-mail: Lene.vibe.nielsen@rh.regionh.dk

Baggrund
I foråret 2009 blev det daværende elektive indlæggelsesforløb for patienter til planlagt ablation (overbrænding) i afsnit 3143/4, Hjertemedicinsk klinik, delvist omlagt i ambulant regi.
Formålet var at frigøre senge samt at reducere ventetiden for patienterne. Dette blev begrundet i to interne undersøgelser i afsnittet. Dels en tidsregistrering, der i forhold til journaloptagelse samt forundersøgelser dag 1 viste en gennemsnitlig ventetid på 4½ time (1). Dels
en spørgeskemaundersøgelse, der viste, at 34 ud af 43 patienter til planlagt ablation, dvs.
knapt 80%, oplevede ventetid (2). I forlængelse heraf fik en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af læger og sygeplejersker til opgave at revidere og nytænke en række arbejdsgange.
Resultatet blev bl.a. udarbejdelsen af ”Spørgeskema om helbred”.

Spørgeskema om helbred
Spørgeskema om helbred er et tværfagligt arbejds- og dokumentationsredskab designet til
hurtigt og effektivt at indsamle en række oplysninger om patienten, som vi kender dem fra
henholdsvis læge- og sygeplejejournal. For lægernes vedkommende gælder det, at de anvender oplysningerne fra skemaet i journaloptagelsen. For sygeplejerskerne er det anderledes, idet skemaet anvendes som egentlig sygeplejejournal suppleret med en individuel
vurdering samt et procedureorienteret modelprogram. Mere specifikt anvendes skemaet i et
samarbejde med patienten på følgende måde:
• Skemaet fremsendes patienten med indkaldelsesbrevet
• Patienten medbringer udfyldt skema i ambulatoriet
• Sygeplejersken spørger til patientens svar & planer i relation til evt. problemområder,
lægges i samarbejde med patienten
• Spørgeskema om helbred suppleret med planer & modelprogram følger patienten under
indlæggelsen i sengeafsnit til behandling.
Både rammen for layout og de konkrete ja/nej-spørgsmål, patienten bedes svare på i skemaet, er inspireret af søgeordene, som vi kender dem fra VIPS-modellen (3). Derudover
er der suppleret med obligatoriske spørgsmål relateret til akkreditering som fx fald- og
ernæringsscreening. På denne måde har vi forsøgt at skræddersy skemaet til at få svar på
en række spørgsmål, som ud fra en faglig vurdering er væsentlige. Endelig er der af respekt
for patientens individualitet flere ”fritekst-områder” i skemaet, hvor patienten kan formulere
tanker eller spørgsmål, som han/hun har behov for at få afklaret.
Selve implementeringen af skemaet i praksis er sket løbende over de sidste 2 år gennem
skriftlige handleanvisninger og individuel vejledning af læger og sygeplejersker. ”Spørgeskema om helbred” har været i brug siden maj 2009 og anvendes fortsat i både ambulatoriet og sengeafsnit i forbindelse med overbrændingsbehandling i hjertet (ablation).
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Formål

Boks 2: Patientinterviews (5)

Formålet med spørgeskemaet er at reducere den tid, der anvendes af både læge og sygeplejerske til journaloptagelse for herved at skabe mere tid og rum til patienternes bekymringer og spørgsmål.

Metode
Spørgeskema om helbred er i foråret 2009 blevet testet blandt patienter med henblik på at
undersøge, om det udfyldes efter hensigten, og spørgsmål samt svarmuligheder i skemaet
opleves som klart formuleret, relevante og fyldestgørende. Konklusionen herpå er baseret
på henholdsvis intern audit på 23 spørgeskemaer med fokus på, om patienterne udfylder
skemaet korrekt (4), og 15 små patientinterviews ud fra 5 prædefinerede spørgsmål (5).
Hvorvidt spørgeskemaet lever op til sit formål, er vurderet vha. to undersøgelser. Dels en
tidsregistrering af de sundhedsfaglige opgaver på indlæggelsesdagen (1). Dels en spørgeskemaundersøgelse blandt patienterne (2,6). I begge tilfælde er konklusionen baseret på en
sammenligning af resultaterne før og efter omlæggelse af patientforløbet.
I det følgende er resultater og konklusion i forhold til såvel test af skemaet som evaluering
af formålet beskrevet hver for sig, angivet ved del 1 & 2.

Del 1: Resultater og konklusion. Test af spørgeskema blandt patienter
Resultatet af den interne audit på spørgeskemaerne kan ses af lagkagemodellen i boks 1.
Heraf fremgår det, at 16 ud af 23 helbredsskemaer var fyldestgørende, dvs. alle relevante
kryds var sat. Yderligere 6 skemaer kunne betragtes som fyldestgørende, idet kun henholdsvis 1 og 2 kryds manglede. Det sidste skema var kun delvist udfyldt og betragtes som
mangelfuldt. På denne baggrund er det konkluderet, at patienterne udfylder skemaet efter
hensigten, og at de ønskede data, der skal danne grundlag for læge- og sygeplejejournal,
tilvejebringes via skemaet.
Resultatet af patientinterviews kan ses i boks 2. Heraf fremgår det, at alle 15 patienter svarede Ja til, at spørgsmål og svarmuligheder i helbredsskemaet er klart formuleret, relevante
og fyldestgørende. 6 patienter havde ingen yderligere kommentarer til helbredsskemaet,
hvorimod 2 patienter gerne ville have mere fritekst til rådighed, specielt på det psykosociale
område. Endelig angav 7 patienter, at de havde oplevet det at få skemaet tilsendt som meget positivt, idet det gav dem mulighed for at tænke sig om og forberede sig på en anden
måde ved fx at formulere nogle spørgsmål, de gerne vil have svar på. På denne baggrund
er det konkluderet, at der ikke var grund til at ændre i spørgeskemaet.

•
•
•
•

15 ptt.: Spørgsmål og svarmuligheder er klart
formuleret, relevante og fyldestgørende
6 ptt.: Ingen kommentarer
2 ptt.: Ønsker mere plads til fritekst
7 ptt.: Skemaet gav mulighed for at forberede
sig og tænke spørgsmål igennem.

Del 2: Resultater og konklusion. Evaluering i relation til formål
Direkte adspurgt er de mundtlige tilbagemeldinger fra sygeplejerskerne, at skemaet er
tidsbesparende, overskueligt og nemt at anvende i situationen med patienten og desuden
fagligt set giver mening, idet tiden bruges mere effektivt på det, som patienten er optaget
af. Dermed synes spørgeskemaet at leve op til sit formål om at være tidsbesparende i journaloptagelsen.
Denne konklusion understøttes endvidere af, at den tid, der tidligere blev brugt på forundersøgelse og journaloptagelse i dag til sammenligning er væsentlig reduceret. Som det ses af
grafen i boks 3, brugte vi som sygeplejersker tidligere i gennemsnit 40 min. på journaloptagelse og derudover ca. 30 min. på at koordinere blodprøvetagning, EKG, værdier & ekko. Til
sammenligning er der i dag kun afsat sammenlagt en halv time til de samme opgaver.
I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt det tidsbesparende aspekt ved brug af spørgeskemaet også skaber mere tid og rum til de spørgsmål, som patienterne er optaget af, er svaret,
at situationen er status quo. Denne konklusion er baseret på resultatet af spørgeskemaundersøgelserne og spørgsmålet om patienternes oplevelse af, om sygeplejersken tog deres
spørgsmål og bekymringer med i indlæggelsessamtalen. Som det fremgår af grafen i boks
4 er der ingen nævneværdig forskel i patienternes svar på dette spørgsmål før og efter omlægningen af forløbet.
Boks 3: Sammenligning af tid (1)

Boks 1: Audit på skema (4)		

Journal
Koordinering
Samlet

Min
Fyldestgørende
Delvist udfyldt
Mangelfuldt

Før
34

Efter
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Boks 4: Spørgeskemaundersøgelse (2,6)

Den tværfaglig arbejdsgruppen, der stod for udarbejdelsen af Spørgeskema om helbred,
bestod af:
Sygeplejerske Anne Louise Witt, Aslaug Karlsdottir & Birgitte Larsen, Overlæge Steen Pehrsson, Afdelingslæge Lia Bang, Klinisk sygeplejespecialist Karen Holst Lisby & Lene Vibe
Høyer.
Kontaktperson: Klinisk sygeplejespecialist Lene Vibe Høyer. Afsnit 3143-4. Tlf: 35454438.

Ja
Nej
Ved ikke
Ubesvaret
Før i alt
40 ptt.

Efter i alt
43 ptt.

Samlet konklusion & fremtidsperspektiver
Samlet set kan det i forhold til patienterne konkluderes, at de anvender spørgeskema om
helbred efter hensigten, opfatter indholdet som relevant samt oplever at deres spørgsmål
og bekymringer tages med i samtalen med sygeplejersken. Ligeledes lever skemaet op til
sit formål om at være tidsbesparende i journaloptagelsen.
Selvom evalueringen af spørgeskemaet er positivt, står sygeplejerskernes brug af de patientgivne oplysninger fortsat tilbage som en udfordring. Det kan du læse mere om andet
steds her i Symposiebogen i Louise Støiers indlæg vedr. sammenhængen mellem identificerede problemstillinger i helbredsskemaet og dokumentation i sygeplejejournalen.
Andre udviklingsmuligheder set i relation til spørgeskema om helbred kunne være:
• at anvende forskningsbaseret viden, udarbejdet i relation til patientgruppen, som grundlag for målrettet spørgsmål mhp at øge skemaets relevans yderligere for såvel patient
som fagperson
• at opgøre eksisterende data i spørgeskemaerne mhp at evaluere klinisk praksis ud fra
patienternes angivne problemer og behov
• at gøre spørgeskemaet elektronisk mhp at integrere redskabet med eksisterende krav til
sygeplejedokumentation.
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Patientdeltagelse – metode til at
indhente patienters vurdering
Af Marie F. Parslov, Sygeplejerske marie.fillipson.parslov@rh.regionh.dk
og Jane Færch, Klinisk sygeplejespecialist, cand.cur.
jane.faerch@rh.regionh.dk afs. 2144, 3141/2. Hjertecentret

Baggrund
Patientdeltagelse i egen pleje og behandling er ønskværdigt og påkrævet, da det har en
bevist positiv betydning for patientens helbreds- og sundhedstilstand. Der stilles lovgivningsmæssige krav til patientdeltagelse, og patienterne efterspørger det i praksis (1). På
Rigshospitalets kardiologisk afdeling forsøger vi sygeplejefagligt at indfri disse krav og
ønsker ved at omsætte visionen om patientdeltagelse i egen pleje og behandling til vidensbaserede handlinger i praksis.
Med udgangspunkt i en videnskabelig funderet model for patientdeltagelse, der illustrer
forudsætninger for patientdeltagelse, kendetegn ved patientdeltagelse og ikke-deltagelse
samt konsekvenser for patientdeltagelse (2, se figur 1), har kardiologisk afdeling arbejdet
med at realisere patientdeltagelse i konkret klinisk praksis.
Auditering af sygeplejedokumentationen viser, sammenlignet med tidligere resultater, tegn
på øget inddragelse af patientens eget perspektiv i planlægning og udførsel af sygeplejen. Dette kan være udtryk for, at sygeplejerskerne er blevet mere bevidste om at dokumentere patientens eget perspektiv, uden at de konkrete handlinger i praksis understøtter
patientdeltagelse. På den anden side er der andre tegn, der understøtter, at afdelingen er
godt på vej til konkret udmøntning af patientdeltagelse eksempelvis større bevidsthed om
betydningen af at inddrage patientens perspektiv i tilrettelæggelse af sygeplejen, ændrede
faglige drøftelser og kommunikationstilgange i bestræbelserne på at indhente patientens
perspektiv. Uanset auditeringer og andre sygeplejefaglige evalueringsredskaber er og bliver
patienterne de bedste informanter til at give indblik i, hvor afdelingen konkret står med
hensyn til realiseringen af patientdeltagelse i konkret praksis. Der er således behov for at få
patienternes vurdering af, i hvilken udstrækning patientdeltagelse lever i konkret praksis.

velegnet metode til løbende selvevaluering og mulighed for systematisk at fastholde og
justere afdelingens aktiviteter i bestræbelserne på at realisere visionen om patientdeltagelse. Det giver samtidig mulighed for at sammenligne egne data over tid og vurdere, om
de aktiviteter, afdelingen investerer ressourcer i, har en effekt på patienternes vurdering af
patientdeltagelse (3).

Konstruktion af spørgeskema
Med udgangspunkt i den eksisterende forskning afdækkes baggrunden og de konkrete
patientudsagn, der danner grundlag for kendetegnene. Med afsæt heri konstrueres spørgsmål, der kan indramme essensen af kendetegnene. Svarskalaerne konstrueres med inspiration fra ”Kvalitet Ud fra Patientens Perspektiv” (KUPP), som er et valideret spørgeskema,
baseret på en teoretisk model (4).
KUPP er kendetegnet ved en todelt svarkategori, der består af en vurderingsdel og en subjektiv prioriteringsdel. I den subjektive prioriteringsdel får patienten mulighed for at tilkendegive, hvor stor betydning han/hun tillægger det aktuelle tema, ydelse, fænomen.
Kendetegnene på patientdeltagelse beror på videnskabelige studier, som viser, at de
skal være tilstede, for at der er tale om patientdeltagelse, og at de har stor betydning for
patienterne. Ved på ny at spørge til kendetegnenes betydning for patienterne, får vi nogle
resultater, der kan understøtte en validering af, om den internationale litteratur er i overensstemmelse med, hvilken betydning danske patienter tillægger kendetegnene på patientdeltagelse. En nyttig viden idet der på nuværende tidspunkt ikke forekommer dansk forskning,
der har udforsket patientdeltagelse i klinisk sygeplejepraksis.

Validering af spørgeskema
Spørgeskemaet blev i første omgang overflade- og indholdsvalideret af udvalgte kardiologiske sygeplejersker, som uafhængig af hinanden skabte konsensus på baggrund af litteraturen. Dernæst blev der foretaget validering gennem patientinterview ved brug af semistruktureret interviewdesign (5). Interviewene blev optaget på bånd, transkriberet og analyseret
gennem meningskondensering inspireret af Kväle, med henblik på at afdække eventuelle
forståelsesproblemer, som fordrer ændringer i spørgeskemaet (ibid).

Resultat

Formål
At udvikle og validere en metode, der kan indhente patienters vurdering af, i hvilken udstrækning patientdeltagelse er tilstede under deres indlæggelsesforløb.

Metode
Med udgangspunkt i eksisterende forskning om patientdeltagelse, hvor kendetegn på
patientdeltagelse er fremkommet på baggrund af international kvalitativ forskning i form
af interview og observationsstudier, valgte vi at gå efter et kvantitativt design med kvalitative elementer i form af spørgeskema. En statistisk opgørelse af patienternes vurdering vil,
samme med afdelingens øvrige tiltag, kunne give indikation af, hvorvidt patientdeltagelse
udmøntes i konkret praksis samt afdække områder for udviklingspotentialer.
Med et spørgeskema er der mulighed for at nå et større udsnit af patienter, og resultaterne
vil kunne anvendes repræsentativt for afdelingens samlede patientforløb. Derved får vi en
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Det endelige spørgeskema består af 27 spørgsmål, hvoraf de tre er af demografisk karakter.
De resterende spørgsmål er grupperet under følgende tematiske overskrifter; inddragelse,
information, kommunikation og relationen til sygeplejerskerne. Hvert tema afsluttes med
et spørgsmål om patientens samlede vurdering af temaet. Spørgeskemaet er udformet
således, at patienten prospektivt kan vurdere tilstedeværelse samt betydningen af de kendetegn, der ifølge den nyeste videnskabelige viden indikerer tilstedeværelsen af patientdeltagelse. Første del af svarkategorierne er bygget op over en firepunkts ordinalskala, typisk
rangerende fra ”i høj grad” til ”slet ikke” (se figur 2), hvor patienten kan vurdere tilstedeværelsen af kendetegnene. Dernæst er der indbygget en prioriteringsskala, rangerende fra
”største betydning” til ”Ingen betydning”, hvor patienterne kan prioritere betydningen af det
pågældende kendetegn. Denne opbygning giver mulighed for at sammenholde patienternes
vurderinger af afdelingens ydelser med den betydning, patienten tillægger disse ydelser.
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Metode til at styrke klinisk
beslutning
Af Jane Færch, Klinisk Sygeplejespecialist cand.cur.
Jane.faerch@rh.regionh.dk & Camilla Benild, Klinisk Underviser
cand.mag. Camilla.bernild@rh.regionh.dk, Hjertecentret

Baggrund
Som led i et større projekt om patientdeltagelse, er der foretaget en række forskellige
undersøgelser af sygeplejerskers kliniske beslutninger og dokumentation (1-12). Tilsammen
peger de på følgende tendenser:
• De kliniske beslutninger træffes med manglende inddragelse af patientens perspektiv
• De kliniske beslutninger er ikke i tilstrækkelig grad individuelle og fremadrettede
• Der forekommer manglende integration af forskningsbaseret viden, når sygeplejersker
begrunder deres kliniske beslutninger.
Det er derfor nødvendigt, at de kliniske beslutninger kvalificeres og funderes på såvel den
enkelte patients perspektiv som på et fagligt perspektiv.

Den kliniske beslutning
Den kliniske beslutning defineres her som de beslutninger, der træffes på baggrund af
identificerede patientaktuelle og potentielle plejeproblemer/ressourcer. Med andre ord er
der tale om ordination af fremadrettet sygepleje. En kvalificeret klinisk beslutning bygger på
indsigt og viden om den enkelte patient, fagets viden, forskningsbaseret viden, professionel
erfaring samt den organisatoriske ramme. Et kompleks, hvor der trækkes på og integreres
forskellige vidensformer. For at arbejde systematisk, styrke den kliniske beslutning og øge
Beskrivelse af Pædagogisk refleksions model (PRM )

fokus på inddragelse af patientens perspektiv og integrering af forskning har vi, inspireret af
POMI-modellen (13), udviklet en pædagogisk refleksionsmodel, der netop søger at indfange
de forskellige vidensformer, der kan indgå i en klinisk beslutning. Modellens opbygning
og indhold er funderet på det vidensgrundlag, der anses at have afgørende betydning for
klinisk beslutning i konkret praksis (14,15).

Forskning, begreber, moder og metoder. Viden: Oplevelser af at være syg
Denne dimension drejer sig om eksisterende forskningsbaseret viden om patienters oplevelser af at være syg. En viden, der kan understøtte sygeplejersken til at gribe og begribe
patientens unikke historie og blive i stand til, sammen med patienten, at planlægge individuel sygepleje. Forskning og begreber refererer til sygeplejevidenskabelig forskning, og de
begreber, der er udviklet herfra, eller forskning og begreber udviklet i andre humanistiske
professioner. Modeller henviser til visualisering af teorier eller forskningsbaseret viden.
Metoder omfatter pædagogiske og kommunikative redskaber/metoder, der kan understøtte
forståelse for patientens perspektiv og understøtte sygeplejersken til at få indhentet patientens perspektiv. Samlet set er denne form for viden karakteriseret ved at være generel, idet
det omhandler nogle generelle træk om, hvordan patienter kan opleve det at være syg.
Denne form for viden understøtter forståelse i relation til, hvordan patienter kan opleve det
at være syg.

Viden om sygdom, forekomst, risiko, interventioner
Under denne del hører blandt andet kliniske metoder. Eksempelvis redskaber der understøtter relevant intervention gennem en systematisering af patientens symptomer. Endvidere er der tale om viden, som gør sygeplejersker i stand til at udsige noget om sygdom, forekomst, risiko og behandling. Dette kræver teoretisk viden om anatomi, fysiologi, patologi,
farmakologi osv. Denne form for viden er samlet set karakteriseret ved at være generel, idet
den på et generelt plan forklarer nogle sammenhænge mellem fx risiko, sygdom, symptomer og behandling.

Patientens perspektiv
Denne dimension handler om at indfange patientens perspektiv i det konkrete møde mellem den enkelte patient og sygeplejerske. Patientens perspektiv kan forstås som den viden,
de forestillinger og værdier, patienten oplever og fortolker virkeligheden igennem (16), og er
derfor individuel samt foranderlig. At skabe indsigt i patientens perspektiv handler først og
fremmest om forståelse af den konkrete patient. Og viden om patientens egne oplevelser
og forståelse af situationen er en forudsætning for, at sygeplejersker kan tilrettelægge og
udføre en individuel sygepleje.

Observationer, undersøgelser
Her er der tale om konkrete observationer og undersøgelser af den enkelte patients fysiske
tilstand og symptomer, som kan understøtte den kliniske beslutning. Her står brugen af
sanser i forhold til observation af patienten centralt, hvorfor sygeplejerskens erfaring tænkes at have udslagsgivende betydning for kvaliteten af observationen. For at kunne sætte
observationerne ind i sammenhæng, som kan forklare patientens tilstand, og pege på, hvilke interventioner, der er relevante, trækker klinikeren på den generelle viden om sygdom.
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Organisatoriske rammer
Den kliniske beslutning træffes altid indenfor en bestemt institutionel og organisatorisk
kontekst, der betinger, hvilke mulige beslutninger der kan træffes. Derfor er denne dimension ved den kliniske beslutning illustreret som en ring rundt om de øvrige dimensioner. De
kliniske beslutninger træffes således ikke kun på baggrund af sygeplejefaglige argumenter
og patientens perspektiv, men også på baggrund af organisationens øvrige logik, herunder
drift: eks. organisering af patientforløb, lægeprofessionens udvikling af behandlingsstrategier, de fysiske rammer og organisering af sygeplejerskens arbejde.

forskningen kobles til konkret patientsituation og anvendes enten som understøttende for
konkret klinisk beslutning eller som udgangspunkt for nærmere afsøgning i øvrige vidensformer før endelig klinisk beslutning. Fortløbige dataopgørelse viser, at alle supervisionsseancer førte til forbedret patientpleje i form af nye beslutninger eller kvalificering af allerede
truffet beslutninger (100%). I 60% har supervisionen ført til oprettelse af individuel plejeplaner, og for 30% er der sket en kvalificering af eksisterende plejeplaner.
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beslutning. Endvidere en frugtbar metode til at få integreret forskningsbaseret viden, idet
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Patientdeltagelse – fra akademisk
disciplin til konkret praksis
Af Jane Færch, klinisk Sygeplejespecialist , afs. 2144, 3141/2 medicinsk
klinik, Hjertecentret, E-mail: Jane.faerch@rh.regionh.dk

Baggrund
Sundhedspolitisk, sundhedsprofessionelt og fra flere patienters side fremsættes krav, ønsker og forventninger om, at patienter i højere grad end tidligere medinddrages i egen pleje
og behandling. Der er generel enighed om, at inddragelse af patienten er både ønskværdig,
hensigtsmæssigt og påkrævet, da det medfører en positiv betydning for patientens helbreds- og sundhedstilstand og befordrer en bedre økonomisering af sundhedsvæsnet (1,2).
Mange forskellige termer er i spil, og der kan i dansk sammenhæng ikke udledes konsensus om, hvordan medinddragelse af patienten i egen pleje og behandling skal forstås og
konkret udmøntes i klinisk praksis (ibid). Medinddragelse ud fra et patientperspektiv indbefatter, at sygeplejersken kender den enkelte patients ønsker og behov, og at patienten har
mulighed for indflydelse på beslutninger vedrørende egen pleje og behandling (3-6). 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 - både nationalt og internationalt - ikke oplever sig
inddraget i egen pleje og behandling.

Formål
At undersøge og afprøve metoder der befordrer patientdeltagelse i konkret klinisk praksis.

Metode
Et kandidatspeciale danner den overordnede ramme for selve den metodiske fremgangsmåde. Specialet kortlægger via integrative review, hvordan begrebet patient participation/
patientdeltagelse kan forstås og udmøntes i en sygeplejefaglig kontekst samt hvilke implikationer, patientdeltagelse kan have for klinisk praksis. Specialets frembragte forskningsresultater er anvendt til udvikling af en model, der benyttes som guide for iværksættelse af
udviklingsaktiviteter, der understøtter realiseringen af patientdeltagelse i kardiologisk afsnit.
Modellen illustrerer forudsætninger for, at patientdeltagelse kan praktiseres, kendetegn der
er tilstede ved patientdeltagelse og overordnet outcome, det kan have for patienten (se
figur 1).
Sygeplejerskerne:
Værdier (Menneskesyn mm)
Viden og Selvindsigt
Refleksionskompetencer (refleksion over
samarbejde og egen attitude)
Kommunikationskompetencer
Opmuntre og støtte til patientdeltagelse
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I kardiologisk afsnit har vi foreløbig taget primært udgangspunkt i modellens delelement
”sygeplejerskernes forudsætninger”, og flere forskellige interventioner er iværksat.

Interventioner

•

Undervisning af alt personale om begrebet ”patient participation” og konsekvenser for klinisk sygeplejepraksis.
En hovedforudsætning for, at patientdeltagelse kan realiseres i klinisk sygeplejepraksis er, at
sygeplejerskerne i afdelingen har viden om, hvordan patientdeltagelse forstås i en sygeplejefaglig kontekst. Alt personalet modtog derfor undervisning baseret på forskningsbaseret
viden om patientdeltagelse. Sigtet var at skabe et fælles grundlag for at sygeplejerskerne
kunne begribe indhold, betydning, forudsætning for og konsekvens af patientdeltagelse, og
derved kunne understøtte en operationalisering i konkret praksis.
• Temadag
Der blev afholdt temadag, som havde til formål at give konkrete bud på, ”hvordan patientdeltagelse kommer fra akademisk disciplin til konkret handling i praksis”.
Dagens omdrejningstemaer var patientens perspektiv, kommunikation fra et narrativt perspektiv, patientdeltagelse afspejlet i dokumentationen. Temadagen var metodisk sammensat af oplæg, refleksionsøvelser og gruppeøvelser ud fra patientcases.
• Formidling og integration af forskning om patientoplevelser i relation til iskæmisk
hjertesygdom
Viden i form af forskning og begreber om patientoplevelser er en forudsætning for at kunne
gribe og begribe patientens historie og perspektiv samt tilrettelægge individuel sygepleje på
vidensbaseret grundlag. Forskningsresultater blev frembragt via litteraturstudie, hvor endelig artikeludvalg blev analyseret og vurderet ud fra videnskabelige kriterier (7). Formidlingen
skete i afsat konferencetid ud fra bestemte kriterier, og integrationen er understøttet ud fra
fælles refleksion om: Hvilken ny viden eller forståelse bidrager forskningen med?, Hvilke
interventioner giver forskningen anledning til? Hvilke konkrete sygeplejehandlinger giver
forskningen anledning til at ændre eller supplere med?, Hvilke teorier/metoder kan understøtte sygeplejen i relation til de problemer/fænomener, forskningen belyser?
Desuden understøttes integrationen af forskningen gennem pædagogisk refleksionsmodel
(se artikel Metode til at styrke klinisk beslutning andet sted i bogen).
• Træning af kommunikationskompetencer
Sygeplejerske med spidskompetencer inden for systemisk teori har varetaget kursusforløb, undervisning og træning af sygeplejerskerne i forskellige kommunikationsredskaber
og tilgange, der kan understøtte indhentning af patientens perspektiv og praktisering af
patientdeltagelse. Dette foregik i to sideløbende tempi. En gruppe udvalgte sygeplejersker
gennemgik et veltilrettelagt kursusforløb med henblik på at opnå udvidede kompetencer til
at understøtte den videre udvikling for alt personale. Sideløbende blev hele personalegruppen undervist og trænet ved temadag, konferencer og konkret supervision i klinisk praksis.
Følgende har været omdrejningspunktet: Narrativ perspektiv, Den relationelle alliance, Den
ikke-vidende position, Cirkulære spørgsmål og anerkendelse (8).
• Udvikling af pædagogisk refleksionsmodel til kvalificering af klinisk beslutninger
med særlig fokus på inddragelse af patientens perspektiv, samt inddragelse af
eksisterende evidens.
(se artikel Metode til at styrke klinisk beslutning andet sted i bogen).
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Foreløbige resultater
Auditering af sygeplejefaglige optegnelser viser, at forskning om patientoplevelser i relation til iskæmisk hjertesygdom afspejler sig i dokumentationen. Ligeledes at beskrivelse af
patientens oplevelse af at leve med hjertesygdom er steget fra 12% til 62%, og at udarbejdelse af individuelle sygeplejeplaner er steget fra 38% til 92%. Yderligere kan andre tegn
på forandringer observeres i afdelingen, eksempelvis at sygeplejerskerne viser interesse for,
om de kan se sammenhænge og ligheder mellem forskning og klinisk praksis. At sygeplejerskerne efterspørger patientens perspektiv i div. faglige fora, og at flere sygeplejersker
italesætter betydningen af patientdeltagelse i tværfaglige drøftelser samt anvender viden
om patientdeltagelse som en del af grundlaget for kliniske beslutninger.

Fremtidige tiltag
Det er en vedvarende udviklingsaktivitet. Der er mange tegn på, at vi er godt på vej til at
flytte patientdeltagelse fra akademisk disciplin til konkret udmøntning i klinisk sygeplejepraksis. Næste skridt er at udvikle en metode, der kan indhente patienters vurdering af, i
hvilket omfang patientdeltagelse praktiseres i konkret klinisk praksis.
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Medinddragelse i
udskrivningssamtalen

Figur 1

- et litteraturstudie om medinddragelse af patient og
pårørende i udskrivningssamtalen efter Coronar Bypass
Kirurgi
Af Anette Heinemann, Sygeplejerske, Hjertekirurgisk klinik gentofte &
Dorte Bæk Olsen, Klinisk sygeplejespecialist MKS, Hjertekirurgisk klinik Gentofte,
E-Mail: anhei@geh.regionh.dk

Indledning
Projektet er udarbejdet under Hjertecentrets uddannelses- og træningsforløb for trin 2
sygeplejersker 2009-10.
Projektet udspringer af en undren fra en praksissituation på Hjertekirurgisk klinik, Gentofte,
hvor jeg passede og udskrev to yngre mænd, som begge var Coronar-bypass-opererede.
Udskrivningssamtalen med de to patienter blev anderledes end sædvanlig. Fokus i samtalen blev patienten og pårørendes egne formulerede tanker og behov i forhold til at skulle
udskrives.
Dette vakte min nysgerrighed på, om vi med vores standardiserede udskrivningssamtale og
afvikling af denne levner plads til den enkeltes behov og hvorledes vi sikrer os, at patienten
er medinddraget.

Baggrund
I 2009 blev der på Hjertekirurgisk klinik, Gentofte foretaget 806 Coronar bypass- og hjerteklap-operationer. Alle patienter tilbydes en udskrivningssamtale ca. 4-6 dage efter indgrebet
(1). Samtalen tager udgangspunkt i sygeplejerskens faglige viden, som hun videreformidler.
Litteraturen viser, at udskrivningssamtale oftest har fokus på information og undervisning
med et sygeplejeperspektiv, hvor patient og pårørende bliver passive modtagere og ikke
deltagende i at formulere og skabe dialogen. Samtalen bliver i praksis en information til og
ikke med patienten, og der er derfor behov for at kvalificere udskrivningssamtalerne, hvis vi
ønsker at patienten er medinddraget i vejledningen (2).
Dette er i tråd med andre fund, som viser, at patienter og pårørende i forbindelse med
ud-skrivningssamtalen har behov for individuel og personrelevant information og ikke, som
oplevet, en information, der beskrives som ”one-size-fits-all” (3).
De politiske og sundhedsfaglige anbefalinger i forhold til den individuelle samtale har fokus
på kommunikation og medinddragelse af patienten (4).
Der stilles således krav om patientmedinddragelse i sygeplejen, men der synes at være en
uoverensstemmelse mellem den ønskede ideelle sygepleje om at tage udgangspunkt i patientens perspektiv og medinddrage denne, og den praktiserede sygepleje.
Spørgsmålet om, hvordan sygeplejersken medinddrager patienten i en udskrivningssamtale
er sparsomt belyst i litteraturen, og jeg har derfor fokuseret opgaven omkring,
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hvad udskrivningssamtalen skal tage afsæt i for at patient og pårørende medinddrages,
samt hvilke faktorer, der skal være til stede i sygepleje-/patientrelationen.

Formål med projektet
At undersøge, hvilke elementer, der skal være til stede i udskrivningssamtalen, for at patient
og pårørende oplever sig medinddraget.

Metode
Undersøgelsen er udformet som et litteraturstudie med udgangspunkt i fokuserede spørgsmål og følgende søgeord: Medinddragelse, dialog, medindflydelse, involvering, sygepleje,
patient, udskrivelse, coronar bypass graft operation.
Participation, involvement, discourse, dialogue, nursing care, discharge planning, coronary
artery bypass graft surgery Concept, nursing care, nurse-patient relationship, patient participation, shared decision making.
Der er foretaget struktureret søgning i Sygeplejefagligt bibliotek, Pubmed og CINAHL.
Studier er inkluderet, som præciserer specifikt de Coronar-bypass-opereredes postoperative problemstillinger efter udskrivelse, men også andre patientgrupper er medtaget, idet
udsagn om medinddragelse og dialog er overførbare.
Udelukkende kvalitative studier er valgt, idet jeg ønskede viden om begrebet medinddragelse og patienter og sundhedsprofessionelles oplevelse af udskrivelsessamtalen.
Studier, hvor der indgår undersøgelser af patienter, som fra den fysiologiske syge, Coronarbypass-patient, dvs. psykiatriske patienter, og som kulturelt er væsentligt forskelligt fra en
dansk kontekst, er ekskluderet. Søgningen viste stor variation, og ved gennemlæsning af
abstrakt eller overskrifter fremkom tre relevante artikler (5,6,7), som er anvendt i projektet.

Resultater
Sammenfattende viser alle tre studier, at patientmedinddragelse i udskrivningssamtalen stiller krav til sygeplejerskens kompetencer i kommunikationsrelationen mellem sygeplejersken
og patient, samt faglig ekspertviden og den organisatoriske opbygning og prioritering af
kontaktsygeplejeordningen.
Kommunikation er, ifølge Travelbee (8), en streng nødvendighed for god sygepleje. Uden at
kommunikere med den syge har vi ingen mulighed for at blive bekendt med den syges behov, og vi risikerer derved at forveksle vores egne behov med den syges.
En anden forudsætning for god sygepleje er, ifølge Travelbee, at man er i stand til at bruge
sig selv terapeutisk. Det indebærer, at man bruger sin egen personlighed på en bevidst og
hensigtsmæssig måde i samarbejdet med den syge. For at kunne dette er det nødvendigt,
at man er opmærksom på, hvordan egen adfærd påvirker andre mennesker. Det vil sige,
at sygeplejersken skal evne at kunne spørge ind til, lytte og læse mellem linjerne, være
oprigtig tilstede eller formuleret anderledes: sygeplejersken skal, via dialog, støtte patienten
i egen motivation og invitere patienten til at udtrykke egne tanker og bekymringer.
Patienten stiller krav til sygeplejersken om ekspertise, viden og relevant information om
diagnose, risiko og prognose, således at patienten er i stand til at træffe valg for eget helbred.
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At have faglig specialistviden og kunne formidle denne individuelt er således også en kompetence, som Travelbee (8) beskriver i sin begrebsafklaring af en sygeplejerske. Hun mener,
at betydningen af vores faglige viden og kundskaber i praksis er fundamental, hvis patienten skal kunne forstå, handle og reflektere over egen situation. Hun formulerer desuden,
at sygeplejersken ”er et individ, som besidder en sum af specialiseret viden, som hun skal
bruge med den hensigt, at hjælpe andre mennesker til at forebygge sygdom, genvinde helbred, finde mening i sygdom eller bevare størst mulig grad af sundhed.” Patienten formulerer det således: ”Knowledge is required in order to be independent, to cope and manage”
(6).
Fundene peger i retning af, at et dyberegående kendskab til patienten er afgørende for,
om patienten medinddrages. Et kendskab Jensen og Johnsen (9) mener, skabes gennem
”menneskearbejdet”, ved at kende og tage udgangspunkt i et andet menneskes opfattelse
og livssyn. Der er tale om, at to eksperter mødes - sygeplejersken med sin ekspertviden og
patienten, der er ekspert i sit eget liv.
De siger, at før den professionelle kan komme til at anvende sin særlige ekspertviden, skal
den professionelle skabe kontakt. De taler om at koble klogt, før man kan sende klart og
om at gøre budskabet efterspurgt. De antyder, at formidling af information ikke altid kun
er et spørgsmål om den viden, som gives, men drejer sig om færdigheder, holdninger og
følelser hos begge i en samtale.
Litteraturen beskriver, at patienterne ønsker et uformelt forum, hvor de tør åbne op og tale
frit, og hvor relationen er ligeværdig og attituden anerkendende. Ifølge Travelbee (8) er
interaktionen - altså menneske-til-menneske-forholdet eller ”at kende de syge” og kunne
opleve og reagere ved det unikke ved andre - et af målene for sygeplejen. Kommunikation
er ifølge hende et middel til at oprette menneske-til-menneske-forholdet - en metode til at
lære et andet menneske at kende og til at formidle igennem. Kommunikationen bliver altså
et middel til en gensidig aktiv adfærd, hvor der videregives og overføres tanker og anskuelser. Ifølge Travelbee en proces, som kun kan praktiseres, når netop relationen er tryg og
tillidsfuld imellem modtager og afsender.
Patienterne har brug for, at vi kender deres problemstillinger, personlighed og ressourcer.
Kontaktsygeplejeprincippet er ikke direkte nævnt, men kunne have en betydning i denne
forbindelse. En patient udtrykker det med disse ord: ”My own nurse discusses, sees and
understands more and knows all about me – i don’t need to repeat and explain”(6).

Perspektiver for praksis
Overordnet viser mine fund, at kommunikation og dialog ikke kun handler om det sagte,
men også om adfærden og kommunikationsmetoden mellem modtager og afsender.
Projektet er begrænset til den udvalgte litteratur, men giver alligevel et billede af elementer i
udskrivningssamtalen, som skal være til stede, hvis sygeplejersken skal sikre sig, at patient
og pårørende er medinddraget.
Projektet lægger op til en refleksion over nuværende praksis og skaber grundlag for fokus
på forskellige udviklingsaktiviteter.
Information om resultaterne skal iværksættes via poster, undervisning og sygeplejekonferencer.
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Projektets fund kan inspirere til kompetenceudvikling og refleksion med afsæt i kommunikationsmetoder, faglig viden samt inddragelse af kontaktsygeplejen. Den eksisterende
vejledning for udskrivelsessamtale (1) bør revideres.
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COPE-ICD
- rehabilitering til patienter med
kompleks hjertesygdom
Af Selina Kikkenborg Berg, sygeplejerske, cand.cur., Ph.d., Hjertecentret
Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) er effektiv i forebyggelse af pludselig hjertedød
(1). Alligevel kan patienter med ICD opleve psykologiske problemer såsom frygt for shock,
reduceret livskvalitet, søvnproblemer og undvigelsesadfærd relateret til ICD´en eller den
underliggende hjertesygdom (2-6).

Formål
Det overordnede formål med COPE-ICD projektet (Copenhagen Outpatient ProgrammE)
var at undersøge effekten og betydningen af et ICD-specifikt rehabiliteringsprogram, som
havde til formål at adressere de psykologiske implikationer af at have brug for, få indsat
og leve med en ICD. Studiet var en randomiseret kontrolleret undersøgelse (RCT), som
inkluderede 196 patienter med ICD til rehabilitering versus vanlig opfølgning. Interventionen
bestod af en psycho-educational komponent og en fysisk trænings komponent.

Metode
Metodologisk kombinerede COPE-ICD-studiet kvantitative og kvalitative forskningsmetoder ved at benytte mixed methods embedded eksperimental design. Hypotesen var, at
COPE-ICD programmet forbedrede selv-vurderet helbred, øgede livskvalitet og forbedrede
adaption til livet med ICD. Ved brug af spørgeskemaerne, SF-36 (7), QLI-CV (8) og IDAS (9),
fandt vi en signifikant forskel mellem grupper ved bedre scorer i mentalt helbred efter tre
måneders psycho-educational intervention, hvilket blev fastholdt til tolv mdr.; vi fandt større
forbedring af alment helbred mellem tre og seks måneder (da fysisk træning foregik) i interventionsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen; signifikant forbedring af livskvalitet og
adaption til ICD over tid i interventionsgruppen.
Den kvalitative undersøgelse havde til formål at undersøge patienternes perspektiv på
rehabiliteringsprogrammet. Ved kvalitative interview af 10 patienter fremkom det overordnede koncept ”Inspireret og tryg gennem individuel pleje”, som blev fortolket som følgende
temaer: Indsigt, tryghed, levestrategier og kropslig opmærksomhed.

Resultater
Deltagelse I et ICD-specifikt rehabiliteringsprogram fik patienterne til at føle sig inspirerede
og trygge gennem individuel pleje. Patienterne fik viden og guidelines, og de fik støtte og
vidensdeling fra medpatienter. De udviklede en særlig fysisk opmærksomhed, hvor de
fortsatte sunde aktiviteter ved at fortolke kroppen signaler og justere deres træningsadfærd. De opnåede tryghed gennem teknologi og gennem programmet. De lærte at stole
på deres krop igen. Patienterne oplevede, at de måtte genoverveje deres levestrategier, og
de fik støtte til de refleksioner og den coping, som var nødvendig for at kunne forholde sig
risikoen for shock og død.
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COPE-ICD-studiet er det første store randomiserede studie af kombineret rehabilitering til
patientgruppen. De tidligere studier var typisk meget små eller havde ensidigt fokus på enten træning eller psycho-social opfølgning. Begge dele har vist sig gavnligt tidligere (10,11).

Fremtid
Fremtidige studier bør fortsat afprøve forskellige typer interventioner og også fokusere på
udvikling af metoder til at fastholde den ønskede effekt.

Ældres helbredsstatus efter
hjerteoperation
- en kvantitativ tværsnitsundersøgelse på Hjertekirurgisk
Klinik, Gentofte Hospital
Af Charlotte Norup, afdelingssygeplejerske, Hjertecentret, Hjertekirurgisk Klinik, Gentofte.
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Indledning
Artiklen bygger på en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt udskrevne hjertekirurgiske
patienter i alderen 75+år, alle opererede på Hjertekirurgisk Klinik, Gentofte.
På Hjertekirurgisk Klinik, Gentofte udgør antallet af 75+ årige ca. 25% af den samlede
patientgruppe.
Da antallet af patienter over 75 år øges væsentligt i fremtiden, synes det relevant at få
indblik i, hvordan patienternes helbredsstatus er og/eller påvirkes efter hjerteoperation,
således at relevant intervention, om nødvendigt, kan iværksættes.
Ældre hjertekirurgiske patienter er karakteriseret ved at have flere konkurrerende lidelser,
der øger morbiditeten/mortaliteten og indlæggelsestiden (1). Internationale studier viser,
at ældre opererede hjertepatienter genvinder fysiske færdigheder, men at nogle kognitive
færdigheder forringes samt at søvn- og træthedsproblemer pågår 1-2 år efter operationen
(2). Internationale studier viser desuden, at patienternes selvvurderede helbred er et godt
udgangspunkt for vurdering af den samlede pleje og behandlingsmæssige indsats (3, 4).
Målet med behandlingen, når særligt ældre patienter opereres og især 80+ årige patienter,
er, ”at bringe dem tilbage i egne omgivelser til en bedre tilværelse - uden smerter og med
forbedret livskvalitet” (5).
Denne undersøgelse søger viden om, hvordan ældre patienter klarer sig postoperativt og
om, hvorvidt indsatsen vedrørende planlægning af udskrivelsen kan forbedres/kvalitetsudvikles.
Inden sygeplejersken kan tilrettelægge sygeplejen med udgangspunkt i den enkelte patients behov, er det væsentligt at få indsigt i, hvordan særligt denne gruppe vurderer deres
helbred efter udskrivelse. Herved søges indblik i, hvorvidt der er områder på plejesiden,
hvor indsatsen kan forbedres og styrkes.
Undersøgelsen bidrager med viden om, hvordan ældre hjerteopererede mennesker individuelt vurderede deres selvvurderede helbred 4-10 måneder efter operationen. Med denne
viden ville eventuelle rehabiliteringsbehov kunne identificeres.

Helbredsstatus
Helbredsstatus er et generisk mål, der afdækker generel helbredstilstand eller funktionsevne, og som ikke knytter sig til en specifik sygdom (6).
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Selvvurderet helbred har vist sig at være en god prædiktor for sygelighed og død. Hvis der
arbejdes sundhedsfremmende og/eller forbyggende med, i dette tilfælde, hjertepatienters
selvvurderet helbred, vil sygelighed og risiko for død mindskes.

Resultater

Metode

Hjerteopererede patienternes (75år+) selvvurderede helbred sammenlignet med en
alderssvarende dansk normpopulation
Sammenlignet med normpopulationen viser tallene, at patienterne angiver, at de efter
operationen i større grad udfører anstrengende fysiske aktiviteter, at fysiske smerter ikke
vanskeliggør hverdagen, at det selvvurderede almene helbred forbedres, at følelsen af at
have energi øges.
Øvrige parametre er ens ift. normpopulationen.
I det øvrige (ikke her viste) materiale ses nogen kønsforskelle. Mænd har bedre fysisk
funktion, alment helbred og færre smerter end normpopulationen, hvor kvinder har færre
smerter end normpopulationen.
På ingen parametre er de hjerteopererede patienters selvvurderede helbred lavere end
normpopulationens.

Undersøgelsen blev gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsesmaterialet blev postomdelt og indeholdt patientinformation samt et spørgeskema,
SF-36, som var med kategoriske svarmuligheder.
SF-36 er beregnet til at måle selvvurderet helbredsstatus, afgrænset som otte specifikke
delområder. SF-36 indeholder 36 spørgsmål, der efterfølgende scores til følgende 8 subskalaer:
• Fysisk funktion
• Begrænsninger, fysisk betinget
• Fysisk smerte
• Alment helbred
• Energi/træthed
• Social funktion
• Begrænsninger, psykisk betinget
• Psykisk velbefindende
Undersøgelsen blev godkendt i henhold til Fælles sikkerhedsbestemmelser for Region
Hovedstaden under J.nr.2007-58-0015. Alle besvarelser er analyseret i statistikprogrammet
SPSS. SF-36 er valideret, og der foreligger data på dansk normpopulation med hvilken,
undersøgelsens data er sammenlignet (7).

n

Gennemsnit
(mean)

95%
sikkerhedsgrænser

Normpopulation
n 229

Fysisk funktion (SD)

91

71,9 (21,6)

67,4-76,4

61,60 (28,62)

Begrænsninger

87

49 (44,2)

39,6-58,5

52,24 (39,96)

Fysisk smerte

92

80,5 (20,1)

76,4-84,7

71,04 (28,83)

Alment helbred

92

67,7 (18,8)

63,8-71,6

62,55 (22,61)

Energi

92

67,5 (21)

63,1-71,7

60,46 (25,64)

Social funktion

92

85,6 (21,3)

81,2-90

81,63 (25,90)

Begrænsninger,
psykisk betinget

87

62,5 (40)

53,9-71

64,86 (38,74)

Psykisk velbefindende

92

82,5 (17,3)

78,9-86,1

79,02 (18,00)
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I alt indkom 96 spørgeskemaer ud af 105 fremsendte, dvs. en svarprocent på ca. 91,5%.
Kønsfordelingen var henholdsvis 57 mænd og 39 kvinder. Gennemsnitsalderen var 79 år.

Diskussion
Ved en tværsnitsundersøgelse kan man sammenligne en gruppe patienter, udsat for en
bestemt påvirkning, her 75+ årige, der er hjerteopererede, med en sammenlignelig gruppe,
her normpopulationen. Fordelene er (8), at alle data indsamles på samme tid, data er billige
at indhente, lette at administrere, da svar indkommer inden en opsat deadline.
Det er vanskeligt at drage konklusioner vedrørende årsag/virkning fra resultatet, ud over det
som er forekommet i den undersøgte gruppe, da det er umuligt at vide, om alle faktorer er
belyst i vurderingen.
Når der i denne undersøgelse er medtaget samtlige patienter på 75 år og derover, over et
halvt år, svarende til 105, vil det sige, at der på et år vil være ca. 210 patienter på 75 år og
derover. Det vil sige, at denne undersøgelse repræsentere 50% af alle patienter på 75+år,
så undersøgelsens resultater kan siges at være repræsentative for denne gruppe patienter
opereret på Hjertekirurgisk Klinik, Gentofte.
Sammenholdt med fundene i de tidligere omtalte udenlandske studier, tyder denne undersøgelses resultater på, at ældre patienter, der er hjerteopererede, får forbedret helbredsstatus og/eller forbedret livskvalitet fra 2 mdr. til 2 år efter operationen.
Resultaterne set i forhold til problemformuleringen giver svar på, hvordan hjertepatienter har
det 4-10 måneder efter operationen, og der ses ingen umiddelbare indikationer til identificering af rehabiliteringsbehov.
I Merete Platz`s publikation (9) fra 2006, hvor data kommer fra to store landsrepræsentative
spørgeskemaundersøgelser, kaldet ”Ældredatabasen”, belyses det, hvordan (blandt andre)
de 77 årige havde det i 2002 med helbred og velbefindende sammenholdt med, hvordan
andre i samme alder havde det i 1997. Det konkluderes, at befolkningen bliver ældre og får
flere gode leveår, hvor man kan klare sig uden hjælp. Mændene vil få ”mest ud af at blive
ældre”.
Dette kunne antyde, at normbefolkningen i år 2010 på 75+år sandsynligvis vil have et bedre
selvvurderet helbred.
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På spørgsmål om ”helbred alt i alt” svarede 85% af patienterne, at helbredet er godt, vældig godt eller fremragende. Dette er i tråd med, hvad tidligere nævnte udenlandske studier
viser.
Når tallene i denne undersøgelse viser, at patienterne klarer sig lige så godt som, eller bedre
end norm populationen, kan det skyldes flere faktorer, bl.a. at kirurgerne er blevet bedre til
at udvælge de patienter, der indstilles til operation. De patienter, der opereres på Hjertekirurgisk Klinik, Gentofte, er patienter, der har en Euro-score på 10 eller derunder. Euro-scoren er en indikation af den enkelte patients risiko ved operation. Når patienter med lav risiko
er udvalgt til operation på klinikken på Gentofte, vil succesraten være højere her.
Optageområdet for Gentofte Klinikken er primært nærområdet og det nordlige Sjælland.
I denne geografiske del af Danmark er antallet af veluddannede og velhavende borgere
højere end i andre landsdele. Det er almindelig kendt, at høj uddannelse/levevilkår giver
højere levealder. Normpopulationens data er opsamlet i hele Danmark. Dette sammenholdt
vil måske være en af flere årsager til, hvorfor denne undersøgelses patienter har højre selvvurderet helbred end normpopulationens.
Tallene fra normpopulationerne er indsamlet i 1994, udgivet i 1997 (der findes p.t. ingen af
nyere dato), hvilket gør de nuværende data 16 år gamle. Der kan over denne periode med
stor sandsynlighed være sket forandringer i normpopulationen, hvilket kan betyde, at sammenligningsgrundlaget derfor er usikkert.
Når patienterne i denne undersøgelse er mere smertefri/har færre fysiske smerter end
normpopulationen, kan det måske skyldes, at hjertepatienter inden operationen hyppigt oplever anginasmerter, og at disse er ophørt efter operationen. Patienter kan ligeledes opleve
en glæde ved at være opereret/have overlevet, der overstiger følelsen af smerte.
I andre tidligere nævnte studier er der udført ”før-målinger”, så resultater kan sammenlignes. Dette er ikke gjort i denne undersøgelse, hvilket kan ses som en svaghed. Herved
kunne det have været belyst, hvorvidt der var sket ændringer i den enkelte patients selvvurderede helbred og gruppen som helhed.
Det har ikke været muligt at få oplysninger fra Hjerteforeningen om, hvilke patienter, der
takker nej til rehabilitering, eller hvem der ikke gennemfører. Man kan formode, at deltagelse
i rehabilitering ville kunne afspejles i patienternes selvvurderede helbred.
Det tidspunkt, hvorpå patienterne besvarer spørgeskemaet, varierer fra 4 til 10 måneder
efter operationen. Denne tidsforskel kan muligvis have haft indflydelse på oplevelsen af
det selvvurderede helbred. Et tydeligere svar ville måske have været fremkommet, hvis alle
patienter svarede på samme tidspunkt efter operationen.

På denne opgaves opgørelser over selvvurderet helbred er det ikke muligt at uddrage indikationer af hvilke tiltag, der ville kunne styrke rehabiliteringsindsatsen under indlæggelsen.

Implikationer for klinisk praksis
For at afdække denne patientgruppes behov yderligere bør der flere evt. kvalitative undersøgelser til, der retter sig mere specifikt mod den enkeltes individuelle behov.
Når baseline er kendt, vil det være muligt fremover f.eks. årligt, at afdække patienternes
selvvurderede helbred for herigennem at finde områder til kvalitetsforbedring.
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Konklusion
Denne undersøgelses resultater viser, at ældre 75+år opererede hjertepatienter i perioden
4-10 mdr. efter operationen angiver at have en selvvurderet helbredsstatus, der er bedre
end normbefolkningens. Den samme tendens findes i udenlandske studier (10).
Lægernes tidligere beskrevne mål med behandlingen: ”at bringe dem tilbage i egne omgivelser til en bedre tilværelse - uden smerter og med forbedret livskvalitet”, kunne tyde
på at være nået. Når patienterne i denne undersøgelse angiver at have højere selvvurderet
helbredsstatus end normpopulationen, er der sandsynlighed for, at patienternes livskvalitet
ligeledes er bedret.
Denne undersøgelses resultater kan danne baseline for senere kvalitetsudvikling.
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Smerter og mobilisering
– et fortsat satsningsområde i ortopædkirurgisk sygepleje
Af Pia Quaade Fleck, afsnit 3161, Julia Højrup Blauert og Mette Kruuse Hansen,
afsnit 2164, alle sygeplejersker samt Alice Slot, klinisk sygeplejespecialist,
E-mail: alice.slot@rh.regionh.dk, HovedOrtoCentret

Indledning
Strukturerede interviews af indlagte ortopædkirurgiske patienter viser, at smerter og mobilisering er de to områder indenfor ortopædkirurgisk sygepleje, som giver patienterne flest
problem. Samtidig har plejepersonalet en oplevelse af, at områderne er komplekse og
påvirkelige af mange faktorer. I praksis oplever sygeplejerskerne,
• at kommunikationen mellem læge/sygeplejerske/patient og den relation, der bliver
skabt har, betydning for, hvorledes patienterne oplever smertebehandlingen
• at sygeplejerskerne er usikre vedrørende smertebehandling – der kan være ordineret
smertestillende, uden at sygeplejerskerne anvender dosis
• at de fysiske rammer har betydning for patientens grad af mobilisering
• at sygeplejerskernes holdning til mobilisering har betydning for, hvor meget patienten
mobiliseres.
Hvad gør man så for at komme videre?

Metoder til yderligere afdækning af feltet
Udover de strukturerede patientinterviews er der foretaget litteraturgennemgang, og der er
gennemført et fokusgruppeinterview med plejepersonale fra de to ortopædkirurgiske sengeafsnit for at afdække personalets opfattelser af såvel positive som udfordrende faktorer i
forhold til patienternes smertebehandling og deres mobilisering. I det følgende præsenteres
fund fra litteraturgennemgangen og fokusgruppeinterviewet.

Litteraturgennemgang
Litteratursøgning vedrørende smerter viser blandt andet følgende:
• Der er forskel på patienters og sygeplejerskers vurdering af graden af smerter, og det er
sygeplejerskernes vurdering, som danner baggrund for den mængde smertestillende,
der bliver givet.
• Blandt sygeplejerskerne opleves der både modstand mod at anvende VAS-scoren og
mangel på dokumentation, hvilket hindrer en optimal smertebehandling.
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•
•
•
•
•
•

Det kræver god kommunikation og samarbejde i pleje- og behandlingsteamet, for at
smertebehandlingen kan blive succesfuld.
Akut kirurgi medfører flere smerter, men sygeplejersker kan være tilbageholdende med
at give smertestillende.
Vedrørende mobilisering viser litteraturen, at patienterne oplever, at de ikke mobiliseres
nok.
Et Cochrane-review af mobiliseringsstrategier efter hoftefrakturoperationer på voksne
konkluderer, at der ikke er tilstrækkelig evidens fra randomiserede studier til at kunne
anbefale en bestemt mobiliseringsstrategi, og at yderligere forskning må anbefales.
Litteratur viser i øvrigt, at den præoperative information er af stor betydning, og at relationen til sygeplejersken betyder meget, forstået på den måde, at patienterne oplever
det væsentligt, at sygeplejerskerne ser dem som ”hele” mennesker.
Man finder endvidere, at data om patienternes smerter i det postoperative forløb er
sparsomme og dårligt håndteret.

Hæmmende faktorer for succesfuld mobilisering og smertebehandling:
o
o

o

o

Ideer og tiltag:
o

Fokusgruppeinterview

o

For at få yderligere kendskab til personalets oplevelser og erfaringer med smerter og mobilisering gennemføres som nævnt et fokusgruppeinterview. Resultaterne af analysen er her
skematisk sat op med indsættelse af enkelte citater for at synliggøre belægget for emnerne.

o

Fremmende faktorer for succesfuld mobilisering og smertebehandling:
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o

Positive oplevelser – hvis patienten oplever den første mobilisering som en sejr, motiverer det for næste gangs mobilisering
Pt. er smertedækket før mobilisering
Spl. og pt. er enige om, hvad der skal ske. Forventningsafstemning ift. hvad man kan
forvente af smerter og hvor meget mobilisering, der skal til. Vigtigt at patienterne er klar
over, at f.eks. personlig hygiejne og måltiderne er en del af træningen. Dette afklares
ved indlæggelsessamtalen.
Information er givet på et tilpas niveau
Pt. er motiveret for mobilisering
Smerteanamnese så man kender patientens baggrund
Vejledning fra de erfarne spl. til de mindre erfarne (videndeling)
Samarbejde i afsnittet:
”Men mobilisering kræver også et kæmpe samarbejde og en god afdeling at være i,
fordi man tit må være 2- 3 stykker for at mobilisere en patient, altså det er alfa omega,
det er, at det er et højtprioriteret område, og der altid er en til, og det er noget alle er
enige om, så selvfølgelig hjælper man hinanden med at mobilisere de her tunge pa
tienter, fordi der er da masser af vores patienter, vi ikke kan få ud alene, det er fuldstændig håbløs”
Viden om, hvornår fysioterapeuterne kommer hos pt., så dagen kan planlægges, for at
de forskellige planer ikke er til hinder for hinanden
Aktivere pt., give pt. medansvar for at bruge træningsprogrammerne.
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Forskel på, hvad der er informeret om og det, som patienten forventer
Manglende ansvar for ordination af mobiliseringsplaner, fysioterapi, smertestillende,
specielt hvis patienten opereres op til weekender og helligdage
”Dybt dybt frustrerende, altså, man kunne da godt bruge sin tid på noget andet med
den patient (griner) end at skulle løbe rundt og ringe efter læger, der ikke rigtig vil tage
stilling til tingene”
Manglende viden om kroniske smertepatienters/narkomaners behov for smertestil.
”Men en narkoman kan jo også have ondt, det prøver vi så at fortælle dem, man kan
godt have ondt i hånden, når man har brækket den”
Holdningen hos personalet til at mobilisere om aftenen.

o

o
o

Planche med overskuelig oversigt over, hvor meget og hvordan de enkelte patientkategorier må mobilisere er under udarbejdelse. Laves i samarbejde med fysioterapeuterne
Som nyansat er det vigtigt med introduktion ved mobiliseringsnøgleperson og fysioterapeut
Projektet har blandt andet skabt fokus på, at afsnittene mangler smertestuegang
Problemstillingen er taget op på tværs af faggrupperne og resultatet blev, at anæstesien
går smertestuegang på et fastlagt tidspunkt alle hverdage, øvrige dage kan vagthavende anæstesilæge kontaktes ved behov for smertestuegang
Begrebsafklaring mobilisering/genoptræning
”…. kan jeg da godt se, at der er forskellige måder, man måske kan opfatte det på, altså
at genoptræning, det er træning af musklerne og øvelser, hvor jeg da bare hele tiden har
tænkt, at genoptræning, det må da også være mobilisering, men jeg kan da godt se,
at man måske kan skelne på den måde. Men om ikke andet så er det at blive mobiliseret
jo også en slags træning”
Sygeplejerskernes rolle er blevet tydeliggjort under diskussionen af, hvad forskellen er
på mobilisering og genoptræning
Plan for mobilisering bliver lagt umiddelbart efter operationen, så mobiliseringen ikke
udsættes pga. manglende stillingtagen til, hvor meget patienten må mobiliseres.

Delresultater
Projektet har fra starten givet mulighed for udveksling af gode ideer mellem de to afsnit.
Allerede efter fokusgruppen blev flere punkter taget med tilbage til praksis:
Spisetiden blev på det ene afsnit ændret til senere, således at patienterne kunne nå at komme op at sidde til maden.
På det andet afsnit blev der fundet en ansvarlig til at stå for vedligeholdelse af kørestole,
bækkenstole o.l.
Længere henne i projektet har de projekt-ansvarlige sygeplejersker været på studiebesøg
på hinandens afsnit. Det har givet større indblik og forståelse for forskelle og muligheder,
samt igen resulteret i udveksling af gode ideer: brug af opslagtavler på patientstuerne, tilføjelse af spalte til dokumentation af VAS-scoren på smerteplejeplanen, titrering af smertestillende op til og under mobilisering og andet.
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På afsnit 3161 er der med forskellige initiativer forsøgt at øge fokus på smertebehandling
generelt. I december præsenteredes en smerte-julekalender, hvor der bag hver kalenderlåge var fakta om smerter eller smertebehandling. Det skabte løbende en engageret faglig
diskussion i personalegruppen. Der er produceret en plakat og T-shirts for at minde om, at
patienterne skal VAS-scores – begge dele har skabt opmærksomhed hos såvel personale
som patienter. Der kan efter tiltagene måles fremgang i brugen af og dokumentationen af
VAS. Der er dog stadig plads til forbedringer, så indsatsen fortsætter. Den indførte smertestuegang ved anæstesilægerne fungerer nu som en fuldt integreret del af hverdagen til gavn
for såvel patienter som personale.
På afsnit 2164 er der plancher om forskellige mobiliseringsformer i trykken. Der er arrangeret introduktion af nyansat til fysioterapeuternes arbejde, ved at følge fysioterapeuten
en dag og herved blive bevidstgjort om både fysioterapeuternes og egen rolle i forhold til
mobilisering.
Fysioterapeuterne markerer nu hos den enkelte patient på en tavle på kontoret, hvornår der
forventes træning, så det er muligt at koordinere dagens forskellige tiltag. På patientstuerne
er opsat tavlen, hvorpå det er meningen, at det noteres, hvilken træning patienten udfører,
så både patient og personale er opdaterede.

Anvendt litteratur

•
•
•
•
•
•

Idvall E. Patient assessment of postoperative pain management – Orthopaedic patients
compared to other surgical patients. Journal of Orthopaedic Nursing 2008, 12, 35-40
Rush B. A patient´s experience of orthopaedic care. Journal of Orthopaedic Nursing
2008, 12, 163-167
Handoll H, Sherrington C. Mobilisation strategies after hiip fracture surgery in adults.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1
Wadensten B et al. Why is pain still not being assessed adequately? Results of a pain
prevalence study in a university hospital in Sweden. Journal of Clinical Nursing 2011,
20, 624-634
Morris A et al. Clinical Practice Guidelines For Early Mobilization Hours After Surgery.
Orthopaedic Nursing 2010, vol 29, 5, 290-316
Carlson C. Prior Conditions Influencing Nurses´ Decesions to Adopt Evidence-Based
Postoperative Pain Assessment Practices.

Øre-næse-halskirurgisk
sygepleje – er det noget
særligt?
- udvikling af evaluerbare specialespecifikke
sygeplejekompetencer
Af Pernille Langkilde, Kvalitetskoordinator, sygeplejerske, cand.pæd., pæd.,
E-mail: pernille.langkilde@rh.regionh.dk og Annelise Mortensen, Klinisk
Udviklingssygeplejerske, Master i Sundhedsantropologi (MSA), Øre-næse-halskirurgisk
Klinik, E-mail: annelise.mortensen@rh.regionh.dk, begge HovedOrtoCentret

Baggrund
Øre-næse-halskirurgisk klinik er en højt specialiseret klinik, der behandler både elektive og
akutte patienter med kirurgiske sygdomme i øre-næse-halsområdet. Der behandles en række almene men ofte også komplicerede og komplekse sygdomme, herunder diagnosticering og behandling af forskellige former for cancer i hovedhalsområdet. Dette giver særlige
udfordringer til plejen af patienterne, hvor typiske problemstillinger kan være:
• Modtagelse og pleje af den akutte patient
• Pleje af operationspatienter ved såvel små som store og komplicerede indgreb
• Patienter i ernæringsrisiko
• Patienter med problemstillinger ift. smertebehandling
• Patienter i krise pga. alvorlige diagnoser
• Terminale patienter.
I årene 2007-2009 ansatte sengeafsnittet en del nyuddannet personale, og der opstod bl.a.
derfor et behov for at definere og beskrive de faglige kompetencer, der er nødvendige for at
kunne udføre pleje og omsorg af høj kvalitet til vores øre-næse-halskirurgiske patienter.
Derudover bliver Rigshospitalet og dermed klinikken akkrediteret ved Joint Commission
International (JCI) hvert tredje år (1), og fra 2012 skal hospitalet yderligere akkrediteres ved
den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) (2). Både JCI og DDKM har krav om, at personalets
kompetencer er beskrevet og kan dokumenteres.

Kompetencevurderingsredskab
Vi opstartede derfor et projekt mhp at udarbejde et kompetencevurderingsredskab for
sygeplejerskerne i klinikken.
Inden opstart blev følgende spørgsmål afklaret:
• Hvad er det, der er det særlige ved at være ansat som sygeplejerske i specialet?
• Hvilke særlige kompetencer (fagligt og teoretisk) kræves, for at sygeplejersken kan
arbejde selvstændigt?
• Hvilke kvalitetskrav er der i relation til varetagelsen af sygeplejen til patienterne (internationalt, nationalt, patientsikkerhedsmæssigt)?
• Hvordan ved vi, at vore sygeplejersker har opøvet disse kompetencer?
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Arbejdet blev påbegyndt i 2008/2009, og der blev udviklet et omfattende skriftligt introduktionsmateriale (3). Materialet blev opdelt i tre afsnit:
• Del 1, som indeholder en generel overordnet introduktion til klinikken.
• Del 2, som indeholder generelle sygeplejefaglige kompetencer og
• Del 3, som indeholder de specialespecifikke, sygeplejefaglige kompetencer.

Figur 1

Materialet blev udarbejdet i et samarbejde mellem kvalitetskoordinator, udviklingssygeplejerske, klinisk afdelingssygeplejerske og erfarne sygeplejersker/nøglepersoner fra klinikken.
Materialet gennemgik flere revisioner, inden det blev pilottestet i forbindelse med et særligt
unitforløb for nyuddannede og nyansatte sygeplejersker i 2009.

Unitforløbet

•
•
•

Fire nyuddannede sygeplejersker blev ansat og startede i klinikken samtidigt
De skulle følge et tre måneders introduktionsforløb i en unit med ca. 8 patienter
Til unitten var der tilknyttet 2 erfarne og fagligt kompetente sygeplejersker og én sygehjælper som vejledere
• De nyansatte sygeplejersker deltog løbende i specialerettet undervisning både af sygeplejefaglig og lægefaglig karakter
• De nyansatte modtog sygeplejefaglig vejledning hver 14. dag og gennemgik introduktionsmaterialet både praktisk og teoretisk med deres vejledere
• Sygeplejerskerne blev interviewet før og efter unitforløbet mhp at afdække deres forventninger til unit-forløbet samt deres oplevelse af egne lærings– og handlekompetencer og det skriftlige introduktionsmateriale
Ovenstående interviews samt tilbagemelding fra de erfarne vejledere i unitten resulterede i,
at introduktionsmaterialet blev yderligere revideret.

Resultater
Fra begyndelsen af 2010 har materialet været anvendt til introduktion af nyansat personale.
Det færdige materiale består, som tidligere nævnt, af tre dele. Del 2, som indeholder de generelle sygeplejefaglige kompetencer, er opdelt i 17 områder, mens Del 3, som indeholder
de specialspecifikke kompetencer, er opdelt i 9 områder. For hvert område er der opsat mål
for sygeplejerskens viden og kunnen, hvilke specifikke kompetencer han/hun skal beherske
for at kunne opfylde målene samt dokumentation for introduktion til de enkelte kompetencer, såvel som vurdering af sygeplejerskens beherskelse af kompetencen. Se eksempel i
figur 1
Der er udarbejdet beskrivelser af alle de områder/ting, der skal gennemgås med den nyansatte for, at han/hun kan opnå den nødvendige og særlige kompetence, der er en forudsætning for, på selvstændig vis, at kunne varetage plejen af øre-næse-halskirurgiske patienter.
Desuden er der, inden for alle områder, henvisninger til relevante vejledninger og instrukser
samt referencer til relevant litteratur.
Materialet er udformet således at Del 2 og Del 3 ikke kun kan anvendes til introduktion og
kompetencevurdering af nyansat personale, men også til dokumentation og sikkerhed for
at de erfarne sygeplejersker i klinikken, som minimum, besidder de samme kompetencer i
forhold til det konkrete emne.
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Der er yderligere udviklet skemaer til hurtig oversigt over den enkeltes kompetencer (se eks.
i figur 2), hvilket fx kan anvendes i forbindelse med MUS-samtaler, samt skema til samlet
oversigt over hele personalets kompetencer. (Se eks. i figur 3). Sidstnævnte kan være en
hjælp for afdelingssygeplejersken i forbindelse med vagtplanlægning/dækning, hvor hun
kan sikre sig, at vagtpersonalets kompetencer er sammensat på en måde, så alle de indlagte patienters plejebehov kan dækkes.

Udover introduktionen og kompetencevurderingen af nyansat personale, arbejder klinikken
fremadrettet med også at få dokumentationen af det erfarne personales kompetencevurdering gennemført. Dette vil ske i løbet af foråret 2011 i forbindelse med planlagte MUSsamtaler.
Det er besluttet, at alle sygeplejersker skal kompetencevurderes ift. del 2 og 3 minimum
hvert 3. år.

Perspektivering
Det nuværende materiale er et første skridt hen i mod en dokumentation af den enkelte
sygeplejerskes grundlæggende og specialespecifikke kompetencer. Det er aftalt, at der i
2011 skal opstartes et projekt mhp udarbejdelse/tilpasning af materialet til øre-næse-halskirurgisk ambulatorium.
På længere sigt kunne det være relevant at udvikle materialet yderligere, så det fx også
afspejler den enkelte sygeplejerskes erfaringsgrundlag. Man kunne endvidere overveje at
definere og udarbejde en niveauinddeling af kompetencerne – enten af den enkelte kompetence eller af grupper af kompetencer - og kategorisere disse, sådan som man for eksempel kender det fra Novice til Ekspertsygeplejersken (4).
Figur 3

Referencer
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2.
3.
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Joint Commission International: Internationale standarder for hospitaler, Region Hovedstaden, 4. udgave, 1.oplag oktober 2010
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Figur 2
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Ægtefæller til kvinder med
nydiagnosticeret brystkræft

•

- deres informations- og støttebehov
Af Mette Stub Pullich, sygeplejerske, Brystkirurgisk Sektion 3103/3104,
Klinik for Plastikkirur-gi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, HovedOrtoCentret,
E-mail: mette.stub.pullich@rh.regionh.dk

•

Baggrund
Hvert år får mere end 4.000 kvinder i Danmark stillet diagnosen brystkræft (1). I 2009 blev
1.079 kvinder opereret for brystkræft eller forstadier til brystkræft på Brystkirurgisk Klinik på
Rigshospitalet.
Størstedelen af de kvinder, som får brystkræft, er gift på det tidspunkt, hvor de får diagnosen, og det er fra litteraturen velkendt, at denne patientgruppe bruger deres ægtefælle
som nærmeste støtteperson (2,3,4,5). Det er veldokumenteret, at ægtefællers helbred ofte
påvirkes negativt af deres hustrus kræftdiagnose, samt at risikoen for udvikling af depression er øget (6,7). For at kunne håndtere den nye livssituation og samtidig være en støtte
har mange ægtefæller brug for selv at få informationer og omsorg (8). Ved projektets start
var ægtefæller ikke en integreret del af patientforløbet i klinikken, og det var individuelt, i
hvor høj grad ægtefællerne blev medinddraget.

•
•

•
•

Formål
Formålet med projektet var at undersøge, hvilke behov for information og støtte ægtefæller
til kvinder med nydiagnosticeret brystkræft har. Dette med henblik på at udvikle et sygeplejefagligt tilbud til denne gruppe baseret på minimumskriterier, evidens og dokumentation. En kvalitetsforbedring af klinisk praksis, som ifølge litteraturen også kan komme den
brystkræft-diagnosticerede hustru til gavn (9,10).

•
•

Metode
Undersøgelsen blev udformet som et litteraturstudie, og den anvendte litteratur blev fortrinsvis fundet via søgemaskinerne PubMed og Cinahl. De anvendte søgeord var: breast
cancer, relatives, spouses, psychological, psychosocial, information, needs, short stay,
depression, nursing, support. Disse søgeord blev brugt i kombination. Seks artikler fra
Australien, Nordamerika og Vesteuropa blev inkluderet. Der var enten foretaget interviews
eller spørgeske-maundersøgelse i de anvendte artikler. Publikationsår: 2000-2007.

Resultater
De inkluderede studier præsenteres enkeltvis, og ved hver enkelt er desuden anført deres
anbefalinger i forhold til klinisk praksis.
• Der var størst informationsbehov vedrørende behandling, bivirkninger, helbredelsesmuligheder og spredning. Kun et mindre antal fik deres informationer fra sygeplejerskerne.
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•

Anbefaling: Pjece målrettet de pårørende samt opmærksomhed på, at patient og nærmeste pårørende hver især får den information, de har brug for (2).
Der var størst informationsbehov vedrørende behandling, bivirkninger og prognose.
Behovet for følelsesmæssig støtte var mindre end behovet for information. Men af
dem, som havde behov for støtte, var det få, som følte, at de modtog dette fra sygeplejerskerne. Behovet var størst i forhold til at blive spurgt til mulig sorg, tilbudt samtale
vedrørende deres følelser og oplevelser samt, at der blev lyttet til deres bekymringer.
Anbefaling: At sygeplejersker, som hjælp til de pårørende i deres nye situation, vurderer
deres velbefindende og tager udgangspunkt i den enkeltes behov (3).
53,8% af de pårørende svarede, at de modtog lidt/meget lidt søtte. 48,3% svarede,
at de modtog lidt/meget lidt information. Patienterne blev ligeledes spurgt, og 54%
svarede, at de var lidt/meget lidt tilfredse med den information og støtte, der blev givet
til deres pårørende.
Anbefaling: At sygeplejersker spørger de pårørende, hvilken støtte/information de har
behov for, samt hvilken støtte de modtager fra familie og venner (4).
De vigtigste informationsbehov var at få ærlige og forståelige svar på spørgsmål samt
viden om patientens nuværende tilstand og fremtidsprognose. Spørgsmål til egne
behov blev rangeret som mindre vigtige, dog oplevede kun lidt over 50%, at der blev
spurgt ind til dette.
Anbefaling: At sygeplejersker er opmærksomme på, at pårørende måske overser eller
negligerer deres egne støttebehov i forbindelse med deres bekymring for patienten. Udlevering af pjece som hjælp i forhold til deres bekymringer (5).
Ægtefællerne fandt, at information vedrørende diagnose, behandlingsmuligheder og
prognose var meget vigtigt, særlig omkring diagnosetidspunktet. Ægtefællerne efterspurgte at få medfølelse og at blive set og hørt. De gav udtryk for, at mangel på information eller svar på spørgsmål skabte frustration og psykisk smerte. De havde behov
for skriftligt materiale rettet mod dem til at mestre den nye situation.
Anbefaling: At sygeplejersker også retter deres opmærksomhed mod ægtefællernes informationsbehov og den følelsesmæssige side. Udlevering af pjecer med støttende og
oplysende indhold samt liste med adresser på støttemuligheder (11).
Ægtefællerne fandt, at ordentlig information og ærlige svar på spørgsmål var en vigtig
hjælp for dem til at håndtere deres hustrus brystkræft. Men mange følte sig uinformerede og uforberedte, og de havde en oplevelse af at blive holdt udenfor af personalet.
Flere oplevede i den forbindelse angst, tristhed og/eller en følelse af magtesløshed.
Anbefaling: Der er behov for yderligere undersøgelser af ægtefællers støtte- og omsorgsbehov med henblik på, at der kan ydes god og evidensbaseret støtte (12).

Konklusion
På baggrund af projektets resultater har jeg kunnet konkludere, at ægtefæller til kvinder
med nydiagnosticeret brystkræft har behov for følgende:
Information
o Blive medinddraget
o Oplysninger om behandling, bivirkninger, helbredelsesmuligheder, spredning
o Ordentlige og ærlige svar
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o Skriftligt materiale målrettet dem, som supplement til den mundtlige information.
Støtte
o Blive medinddraget
o Lytte til deres bekymringer og spurgt til mulig sorg
o Samtale om deres kræftrelaterede følelser og oplevelser
o Skriftligt materiale med støttende indhold som hjælp til at mestre den nye situation
o Liste med adresser på støttemuligheder.
Resultaterne har tydeliggjort, at information og støtte samt medinddragelse er meget vigtigt
for ægtefællerne, og fravær af dette kan skabe angst, frustration, tristhed og følelse af magtesløshed.

Perspektivering
Projektets resultater har givet materiale til kvalitetsforbedring af nuværende kliniske praksis,
og følgende tiltag er efterfølgende blevet implementeret eller afventer igangsættelse:
• Aktiv medinddragelse af ægtefæller, herunder at sygeplejersken tager udgangspunkt
i den enkeltes informations- og støttebehov og er opmærksom på, om de negligerer
egne behov.
• Forbedring af nuværende ”Pjece til pårørende”
• Dokumentation og synliggørelse af ægtefæller i sygeplejejournalen
• Tilføjelse af ægtefæller som selvstændigt afsnit på klinikkens sygeplejeepikrise til de onkologiske afdelinger på Rigshospitalet og Herlev Hospital
• Evidens- og erfaringsudveksling med onkologiske sygeplejesamarbejdspartnere
• Undervisning af sygeplejerskerne omhandlende mænd og kommunikation inklusiv generelle kønsspecifikke forskelle og reaktionsmønstre
• Udarbejdelse af postkort til udlevering til ægtefæller med afkrydsningsmuligheder i
forhold til den hjælp, de kan have brug for fra det øvrige netværk (børneafhentning,
omsorg etc.)
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Stor tak:
Til min styre- og projektgruppe for et godt samarbejde samt til klinikkens øvrige sygeplejersker for deres interesse i projektet.

I 4 af de 6 anvendte artikler var der også deltagelse af andre nære pårørende (fortrinsvis
døtre, mødre, søstre), og det er derfor blevet besluttet, at ovenstående tiltag skal være gældende for alle pårørende. Ligeledes vil tiltagene også inkludere pårørende til kvinder med
forstadier til brystkræft, da det i klinikken er velkendt, at behovet for information og støtte
også er stort for denne gruppe.
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Nyudviklet model for
implementering af
postoperativ procedurespecifik multimodal
smertebehandling på Rigshospitalet
Af Berit Ahlmann Thomsen, Afdelingssygeplejerske, E-mail: Berit.Ahlmann.Thomsen@
rh.regionh.dk, Birgitte Kitter, Klinisk smertesygeplejerske, E-mail: Birgitte.Kitter@rh.regionh.
dk, Nan Sonne, Overlæge, Nan.Sonne@rh.regionh.dk, Ole Mathiesen, Overlæge phD,
E-mail: Ole.Mathiesen@rh.regionh.dk. Alle ansat ved Enhed for Akut Smertebehandling og
Palliation (EASP), HovedOrtoCentret

Baggrund
Læger og plejepersonale i de kirurgiske klinikker giver udtryk for, at postoperativ smerte og
kvalmebehandling er en udfordring, der kræver tid og specialviden, som i dag ikke altid er
til stede i afdelingerne. I en tværsnitsundersøgelsen udført af EASP i 2010, der havde fokus
på den postoperative smertebehandling på Rigshospitalet (RH), fandtes et betydeligt potentiale for optimering på flere områder. Eksempelvis fandtes manglende dokumentation af
smertescore, ikke sufficient døgndækkende smertebehandling og relativ højt opioidforbrug
(a).
Enhed for Akut Smertebehandling og Palliation (EASP) er en ny enhed på RH, som med en
tværfaglig tilgang arbejder med kvalitetsudvikling og forskning af den postoperative smertebehandling på RH. EASP repræsenterer en ny organisatorisk platform for dette arbejde på
tværs af centre og klinikker på RH. Formålet er at udvikle, introducere og implementere en
opdateret postoperativ multimodal smerte- og kvalmebehandling og derved skabe basis for
et optimeret postoperativt forløb med øget mulighed for mobilisering, ernæringsindtag og
derved give patienterne forbedret rekonvalescens. Et essentielt element i dette arbejde er
løbende dataindsamling og dokumentation.

Metoder
At udvikle og indføre en ny smertestillende behandling kræver et tæt samarbejde mellem
alle parter i det kirurgiske forløb: Anæstesi, kirurger, opvågnings- og plejepersonale samt
EASP’s samarbejdspartner: Enhed for kirurgisk patofysiologi og Enhed for Uddannelse,
Forskning og Undervisning (UFU).
Et projektforløb (b og c) består overordnet af 7 faser:
1. Indledende fase
2. Indsamling af data
3. Dataanalyse og forslag til ny behandling
4. Implementeringsfase
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5.
6.
7.

Opfølgning og justering
Audits
Projektrapport (dataanalyse, auditresultater, procesbeskrivelse).

For at kunne identificere hvor smertebehandling kan optimeres, kortlægges patienternes
postoperative forløb. Med udgangspunkt i analyse af data og viden om evidensbaseret
smertebehandling foreslåes en ny standard-smerteplan. Samtidig tages kontakt til anæstesi
og kirurgisk stamafdeling mhp. etablering af et samarbejde omkring projektet.
En vigtig faktor i den indledende fase er accept af projektet (c), af en ny smerteplan med
ledelsesmæssig opbakning og af tidspunktet for gennemførelse af projektet hos de implicerede interessenter, dvs. kirurger, anæstesiologer, plejepersonalet og fysioterapeut. Desuden
er det vigtigt at identificere barrierer, som kan være bremsende for samarbejde og implementering af en ny smerteplan.
Flere faktorer spiller ind ift. en optimal udnyttelse af den smertestillende behandlingseffekt
på det postoperative forløb (illustreret i fig. 1). Det er op til de enkelte interessenter at identificere netop deres delprojekt af det overordnede projekt samt, hvornår de vil tage fat på et
indsatsområde (nu eller vente til resultater af dette projekt er synlige).
For plejepersonalet er EASP´s sygeplejersker ressourcepersoner i forhold til projektvejledning, uddannelse og dataindsamling.

Til at belyse effekten af den nye smerteplan bruges følgende kvalitetsindikatorer (b):
• Postoperativ smerteplan
• Smerte-score (VAS 0-10 i hvile og mobilisering)
• Effekt af pn-smertestillende
• Postoperativ smertestuegang i kirurgisk afsnit ved anæstesilæge
• Kirurgisk stuegang postoperativt
• Patienternes opioidforbrug Postoperativ kvalme- og opkastningsscore (PONV)
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•
•

Mobiliseringsevne
Antal postoperative indlæggelsesdøgn.

For at sikre forankring efter projektperioden er afdelingens personale med i alle faser af forløbet, så de oplever ejerskab af processen/projektet. Ligeledes synliggøres projektet med
kontinuerlig information om projektet og visualisering af kvalitetsindikatorer og mål.

Resultater - Delresultat
Første nye procedurespecifikke multimodale smerteplan er lavet til patienter, der gennemgår planlagt kompleks nonmalign rygkirurgi, hovedsageligt patienter med skoliose. Projektet startede i foråret 2010 og er nu i fase 5: Opfølgning og justering, og det ses tydeligt, at
det har styrket det tværfaglige samarbejde samt igangsat en række tiltag i alle implicerede
faggrupper.
For sygeplejegruppen har det, ud over et fagligt løft med undervisning i smerter og smertebehandling, udmøntet sig i et delprojekt med indsatsområde omkring smertescoring og
dokumentation. Delprojektet har været båret af afsnittes egne smertenøglepersoner og har
bl.a. resulteret i ændringer i klinisk smerteplejeplan, arbejdsgange, events med fokus på
smertescoringer. Resultatet er flere smertescoringer end tidligere.

De foreløbige data fra projektet indikerer, ud over flere smertescoringer, reducerede smerter
hos patienterne, hurtigere mobilisering og tidligere udskrivelse. Flere data er nødvendige før
den endelige vurdering. Hensigten er, at vi følger patienterne tæt frem til juli 2011, hvorefter
vi afrapporterer og efterfølgende følger op med audits.
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Perspektivering
Når et projekt afsluttes, skal afdelingen selv fastholde den nye smerteplan. For at sikre
oplæring til nyt personale vil der blive lavet en tværfaglig PVI over patientforløbet.
Erfaringer fra det aktuelle projekt har ført til interesse for at udbrede arbejdet til andre typer
rygkirurgiske patienter. Et nyt projekt forventes at kunne afvikles hurtigere, når de implicerede parter allerede har været processen igennem.

Litteratur
a) Tværsnitsundersøgelse Postoperativ smertebehandling på RH, Rapport, EASP, 2010
b) Projektbeskrivelse for gennembrudsklinik: Optimering af postoperativ smertebehandling
ved stor rygkirurgi
c) Grundbog i projektledelse af Riis og Mikkelsen, (set på nettet 03.03.2011: http://www.
blackdiamond.dk/HDO/Organisation_Mikkelsen_og_Riis_grundbog_i_projektledelse.		
pdf)
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Introduction and aims
The prevalence of cognitive dysfunction in cancer patients treated with opioids is not
established and the associations between cognitive dysfunction and other factors are not
fully understood. Studies in opioid treated cancer patients have reported associations between cognitive function and functional performance (1), duration of disease (2,3), survival
(4), duration of opioid treatment (5-7), pain intensity (1,8), opioid dose (1,7,9,10), recent
changes in opioid dose (5), and other medications, which act on the central nervous system
(11). However, most of these studies are limited by small samples sizes and suboptimal trial
designs and the results are not consistent, limiting the generalizability of the findings.
In order to estimate the prevalence and risk factors for cognitive dysfunction in opioid treated cancer patients more accurately a large multicenter study is warranted. Therefore, the
aims of this study were to assess prevalence of cognitive dysfunction in a large sample of
opioid treated cancer patients and to analyse its potential associated factors.

Methods
Design and Sample: this study is a part of The European Pharmacogenetic Opioid Study
(EPOS), a prospective cross-sectional, multinational, multicenter study, in which 2,294 cancer patients from 11 European countries participated from July 2005 to April 2008. In this
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part of the EPOS the current sample consisted of 1,915 patients, who had available data
regarding cognitive function measured by Mini-mental State Examination (MMSE) (12).

pain. However, pain mechanisms or intensity were not associated with cognitive dysfunction. Adjusting for different types of cancer did not alter the estimates.

Inclusion and exclusion criteria: verified malignant disease, age ≥18 years, and regular
scheduled oral, subcutaneous, transdermal or intravenous treatment with opioids for moderate or severe cancer pain for at least three days. Patients, who could not communicate
in the language used at the study site, were excluded. Moreover, patients without MMSE
assessment were also excluded.

Cognitive function and quality of life: The analyses indicated that there were significant
associations (p<0.0001) between three scales of the EORTC QLQ C-30 (cognitive function,
physical function and role function) and MMSE. For these three scales, the mean MMSE
scores increased with higher level of functioning.

Assessment: MMSE scores were categorized into definite cognitive dysfunction (score <24),
possible cognitive dysfunction (scores 24-26) and no cognitive dysfunction (scores >26).
Independent factors potentially associated with cognitive dysfunction were also assessed
sociodemographics, body mass index (BMI), disease related-variables, pain characteristics,
pharmacological pain treatment and quality of life (European Organization for Research and
Treatment of Cancer Quality of Life Core Questionnaire - EORTC QLQ- C30) (13).

In patients with advanced cancer, cognitive disorders are among the most frequent symptoms, and its prevalence ranges from 10% to 90% (14-17), with an increasing prevalence
before death (4). Those cognitive disorders may be ascribed to a variety of causes. In this
study we observed that one-third of cancer patients treated with opioids had possible or
definite cognitive dysfunction (MMSE scores < 27). Irreversible and reversible factors were
associated to lower MMSE scores, which mean worse cognitive function. These factors
were lung cancer, daily opioid doses ≥ 400 mg of morphine equivalents, high age, low Karnofsky index and time since diagnosis < 15 months.
Clinician and researcher understanding of the interrelation of cancer pain, opioid use, and
cognitive function is incipient, and the present study brings important contributions to this
subject. The importance of unpacking etiologies of cognitive dysfunction is obvious as
reversibility makes some of them manageable. Moreover, detection of cognitive dysfunction in the early stages of the cancer disease process may have important implications
for predicting more severe cognitive failure and even delirium in the later stages and may
indeed have implications for interventions depending on etiology (amphetamine derivatives,
etylphenidate, modafinil, corticosteroids, hydration, erythropoietin, blood transfusion, etc),
besides of interference on treatment compliance, interpessoal relationships and quality of
life, among other aspects.
Although, the MMSE is the most widely used instrument for screening cognitive impairment
and it has been introduced as a popular assessment tool for cognitive impairment in cancer, criticism has been raised toward this instrument regarding its sensitivity to capture mild
cognitive dysfunctions. No consensus is yet established concerning neuropsychological
assessment in cancer pain patients and quick and reliable bedside tests are needed.
To improve research in this area, future studies should investigate the causality of cognitive
dysfunction in cancer patients in longitudinal designs, in which validate neuropsychological
tests take place.

Data analysis: statistical analyses were performed using SAS version 9.1. Associations between MMSE and explanatory variables were analysed by ordinal logistic regression models
adjusted for sex, age, total daily opioid equivalent dose, Karnofsky performance scale,
gabapentinoids last 24 hrs., benzodiazepines last 24 hrs., hypnotic drugs last 24 hrs., antidepressants last 24 hrs., pain level right now, breaktrough pain, duration of opioid treatment
and time since diagnosis. The level of significance was p < 0.05.
Ethical aspects: Local ethics committees approved the protocol and written informed consent was obtained from all patients.

Results
Sociodemographics and MMSE general scores: the mean age was 61.6 years (SD=12.0),
51.6% were men and 10.7% were underweight (BMI<18.5). The most frequent cancer diagnoses were gastrointestinal (20.1%), lung (16.5%), breast (13.8%) and prostate (11.2%).
The total MMSE mean score was 29.5 (SD=3.38, range 9-30). Scores below 27 were observed in 32.9% of the patients (0 to 23=14.6%, 24 to 26=18.3%, 27 to 30=67.1%).
Cognitive function and associated factors: Patients with lung cancer had 1.46 (95% CI:
1.09–1.95, p=0.0117) times higher odds of having lower MMSE scores compared to
patients with other types of cancer after adjusting for potential confounding factors. No
significant associations were found between the other diagnoses of cancer and cognitive
function in the adjusted analyses (all p>0.05). Localisation of metastases was not significantly associated with cognitive dysfunction. Significant associations between low index at
Karnofsky Performance Scale, high age, short time since diagnoses (<15 months) and low
MMSE scores were found. Furthermore, the analyses showed that patients receiving daily
opioid doses of 400 mg or more of oral morphine equivalents had 1.75 (95% CI: 1.25-2.46)
times higher odds of having lower MMSE scores compared to those receiving daily doses
less than 80 mg. Moreover, patients with breakthrough pain had 0.73 (95% CI: 0.58-0.93) times lower odds of having worse MMSE scores as compared to those without breakthrough
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Conclusions and future directions
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Variationer i behandling med
donorblod
- har sygeplejersker indflydelse på behandling med
donorblod?
Af Jens Seeberg, Blod Manager, Sygeplejerske, Cand.Scient.San.,
Transfusionmedicin, Diagnostisk Center. E-mail: jens.seeberg@rh.regionh.dk

Baggrund
Behandling med donorblod i Danmark er præget af unødvendig transfusion og stor
behandlingsvariation. Vi ved i dag, at unødvendige transfusioner af donorblod har helbredsmæssige konsekvenser for patienterne, øget mortalitet, øget infektionstendens samt
forlænget indlæggelsestid (1,2,3,4,5).
Præliminære data på Rigshospitalet alene tyder på, at 30% af donorblodet blev givet ved
for høje blodprocenter i forhold til Sundhedsstyrelsens vejledning fra 2007 og RegionH/
Rigshospitalets vejledning fra 2009 (6,7).
Danmark er det land i den vestlige verden, som transfunderer mest donorblod pr. 1.000 indbyggere (figur), og på danske hospitaler transfunderes 50-100% mere donorblod end på
hospitaler i lande som f.eks. Canada, Australien, Frankrig, Holland og Norge (8).

Rigshospitalet ønsker at mindske forbruget af donorblod og dermed højne patientsikkerheden, hvorfor det er væsentligt at anvende den mest optimale transfusionsbehandling.

Formål
Målet med undersøgelsen var at finde årsager til forskellen mellem vejledninger og praksis.
Undersøgelsen har ønsket at belyse sygeplejerskers indflydelse på praksis, og hvilke holdninger og viden sygeplejersker har indenfor området for dermed at komme tættere på en
forklaring.

Metode
Spørgeskemaer, med spørgsmål om viden, holdninger og transfusionspraksis til ikke akut
blødende patienter, blev udleveret til sygeplejersker på klinikker med varierende behandlingsopgaver, men med et stort antal transfusionsbehandlinger årligt.
De inkluderede sygeplejersker arbejdede på intensiv, i anæstesien og på fire forskellige
kirurgiske sengeafdelinger. Besvarelsen af spørgeskemaer er foretaget før undervisning i
transfusionsbehandling, og før sygeplejerskerne fik informationer om deres afdelings transfusionsbehandlinger set i forhold til evidens. På intensiv blev spørgeskemaerne udleveret
til sygeplejersker med forskellig anciennitet. På de andre afdelinger blev spørgeskemaet
udleveret til alle sygeplejersker, da spredningen i anciennitet ikke var tilsvarende stor. I alt
81 spørgeskemaer blev besvaret (svarprocent 64%), data i dette indlæg er uddrag af resultaterne.

Resultat
Totalt svarede 77% af sygeplejerskerne, at de som oftest deltager i beslutninger om, hvorvidt patienterne skal have transfusion af donorblod. Undersøgelsen konstaterer hermed, at
sygeplejersker har indflydelse på valget af behandling med donorblod.
Besvarelserne viste endvidere,
• at kun lidt over halvdelen af de adspurgte sygeplejersker mente, at de på deres afdeling har en optimal transfusionsbehandling.
• at kun 32% af sygeplejerskerne mener, at der er konsensus i sygeplejegruppen for,
hvornår patienterne skal have transfusion med donorblod.
• at kun 64% af sygeplejerskerne kender vejledningen.

Konsekvens for praksis

For at undgå at komme i situationer, hvor patienter får unødvendige transfusioner med donorblod, har flere lande undersøgt og anerkendt, at sygeplejersker får en aktiv rolle i forbindelse med ordinationer med donorblod og ved etablering af Blod Management programmer
(9,10). Blod Management er et multidisciplinært samarbejdet om patientens behandling
mellem blodbanken, hospitalsledelse/kvalitetsorganisation og de kliniske afdelinger.

Undersøgelsen dokumenterer for første gang, at sygeplejerskernes indflydelse på beslutning om transfusion med donorblod er betragtelig. Undersøgelsen peger på, at danske
sygeplejersker allerede tager et ansvar for behandlingsplaner med transfusioner med donorblod, og at sygeplejersker står talstærkt ved patienten, når beslutningen om transfusion
tages. Danske sygeplejersker skal derfor tage medansvar for at ændre den nuværende og
ofte meget varierende behandling for dermed at øge patientsikkerheden. Denne tanke er
for sygeplejefagets vedkommende inspireret af bl.a. australske, canadiske og engelske programmer som ’ON-Trac’ og ’Better Blood Transfusion’, der er udviklet til og af deres egne
sygeplejersker. De udenlandske erfaringer viser, at sygeplejersker med sådanne programmer har opnået konkret og kvalificeret viden om blodtransfusion, hvilket har ført til en bedre
behandlingskvalitet og reduktion i anvendelsen af donorblod. På Rigshospitalet forventer vi,
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Dansk Transfusionsdatabase. Årsrapport 2009

at sygeplejerskerne fremover bliver bedre klædt på til at samarbejde fagligt kvalificeret med
lægen om restriktiv transfusionsbehandling. Sygeplejerskernes kompetencer på området
skal løftes ved at implementere evidensbaseret viden i sygeplejen, således at de også bliver
i stand til
• at foreslå og varetage behandlingsplaner
• at forebygge anæmi
• at vejlede patienter om behovet for transfusion med donorblod
• at vejlede patienter om alternativer
• at informere patienter om fordele og ulemper ved transfusioner med donorblod,
således at kvaliteten af transfusionsbehandlingen på Rigshospitalet i højere grad følger internationale og nationale guidelines, og at færre patienter med mindre blodtab får donorblod, medens vi fortsat transfunderer intensivt og dermed opretholder overlevelsen ved de
store blodtab.
Blod Management projektet har i 2010 især fokuseret på kirurgiske, anæstesiologiske og
intensive klinikker med stort forbrug af donorblod. Sygeplejersker har i denne tværfaglige
og tværdisciplinære proces spillet en afgørende rolle. Sygeplejersker har i disse klinikker på
lige fod med læger fået den seneste viden, information og undervisning – på sygeplejefagets præmisser. Vurdering af patientens behov for donorblod indgår nu som en vigtigt del af
den daglige kliniske sygepleje, hvor sygeplejersker som udgangspunkt altid har omsorgen
og sikkerheden for patienterne i fokus.
I disse klinikker er forbruget af donorblod nu faldet med 10-40%, til trods for en generel
stigning i aktiviteten. På hele Rigshospitalet er det aktivitetskorrigerede forbrug af donorblod i løbet af 2009-10 faldet med over 20% samtidig med, at balancerede indikatorer som
f.eks. mortalitet er fastholdt eller forbedret i perioden.
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Fremtidsperspektiver
Undersøgelsen viste, at sygeplejersker ikke har modtaget systematisk undervisning i
restriktiv evidensbaseret transfusionsmedicin, og evidensen vedr. ”nye” bivirkninger kun er
delvis kendt og evidens og retningslinjer konkurrerer med egen og andres erfaring i den kliniske situation. Donorblod opfattes som relativ harmløs og billig behandling, og beslutning
om transfusion hos ikke akutte patienter forekommer mindre alvorlig. Den enkelte sygeplejerske har derfor ikke haft nogen barriere mod at anvende donorblod, og traditionelle
handlemønstre nedarves ukritisk. Resultatet af disse strukturer og kulturelle værdier er, at
donorblod anvendes bredere og hyppigere, end der er indikation og evidens for. Sygeplejersker skal i fremtiden blive bedre til at samarbejde fagligt kvalificeret med lægen om restriktiv
transfusionsbehandling iht. nationale og internationale guidelines.
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Background and aim

Assessment:
1. Independent variables: sociodemographics (sex, age, marital status, schooling, work
and annual income), pain (type, localization, duration and intensity), treatment (opioid
treatment duration, opioid dose, other psychotropic medications), mood (anxiety and
depression by Hospital Anxiety and Depression Scale (8) and sleep data (sleeping
hours, feeling rested).
2. Dependent variable: sustained attention assessed through the program EKHO 1.3
(Bitmatic, DK), which measures the continuous reaction times (CRT). Through headphones, 100 auditory signals were delivered to the patient at random intervals over
a period of 5 min. Patients were instructed to press a button as soon as they heard the
sound. A computer registered the time from sound emission to activation of the button. CRT were measured in 1/100 sec. Scores were summarized using 10th, 50th
and 90th percentiles, in which 10th represents the fastest and 90th the slowest values
(4). Suggested cut off scores for poor sustained attention are: 10th percentile ≥ 165ms,
50th percentile ≥ 195ms and 90th percentile ≥ 250ms.
Statistical analysis:
univariate (Mann-Whitney or Kruskal Wallis), correlations (Spearman) and multivariate analyses (linear regression with gama distribution). All variables mentioned above with P<0.25 in
the univariate analysis were included in the regression models. Significance level <0.05.
Ethical aspects:
Regional ethics committee approved the protocol and written informed consent was obtained from all patients.

Complaints about cognitive dysfunction in patients with chronic non-cancer pain seem to
be frequent and approximately 54% of patients report deficits in memory and attention (5).
There is a limited number of studies about the cognitive function of patients with chronic
non-cancer pain in long-term treatment with opioids, but the rapidly increasing use of opioids for chronic non-cancer pain worldwide deserves attention (6). Opioids can interfere on
cognitive function, have serious implications for patients’ emotional state and their performance at work, and in social and leisure activities. These factors lead us to investigate the
sustained attention in chronic non-cancer pain patients treated with opioids.

Results

Methods

Univariate analyses:
unemployed patients (10th percentile P=0.027, 50th P=0.008, 90th P=0.023) and patients
with annual income < 33.550€ (90th percentile P=0.035) had slower CRT. No significant
relations with opioid treatment or other variables were observed.

Study design and sample:
a cross-sectional study with 41 consecutive outpatients, who started treatment at the Multidisciplinary Pain Centre – Rigshospitalet between Feb 2009 and Dec 2010.

Inclusion criteria:
age ≥ 18 years, chronic non-cancer pain, opioid treatment ≥ 3 months, ≥ 6 years of
schooling, fluency in the Danish language, capability of understanding/verbal expression.
Exclusion criteria

Sample characteristics: 51.0% female, mean age 50.5 y (SD=11.9), 11.7 years of schooling
(SD=3.2), pain intensity 6.0 (SD=2.3), equivalent oral morphine dose 252 mg/d (SD=216.2),
46.9% took other medications (antidepressants, anticonvulsants, benzodiazepines, etc.).
Six patients (12.2%) had abnormal scores in the three percentiles. General CRT scores:
• 10th: mean=142.6 ms, SD=22.8; 6 patients (12.2%) ≥ 165ms
• 50th: mean=177.2 ms, SD=35.2; 13 patients (26.5%) ≥ 195ms
• 90th: mean=261.3 ms, SD=124.5; 16 patients (32.6%) ≥ 250ms

Correlations:
positive weak and moderate correlations were observed between CRT and depressions
scores (10th percentile: r=0.386, P=0.006; 50th percentile: r=0.459, P=<0.001; 90th percentile: r=0.375, P=0.008). No other significant correlations were observed.

bad general health, dementia/encephalopathy, brain trauma, liver/renal insufficiency and
metabolic disturbances.
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Multivariate analyses:
unemployment, income lower than 53.500€ and depression were independent associated
factors for more prolonged CRT, which means worse sustained attention (Table 1). No other
significant associations were observed.
Table 1: Multivariate regression analysis.
Cognitive test

coef

std error

p-value

131.273

6.130

<0.001

14.943

7.171

0.037

143.595

9.570

<0.001

19.341

10.494

0.065

2.741

1.095

0.012

171.781

19.439

<0.001

49.396

19.093

0.010

5.909

2.213

0.008

Reaction Time 10%
constant
working (baseline: yes)
Reaction Time 50%
constant

cognitive disorders (2). Moreover, patients with depression report less control of their lives,
which is a important concern to social and physical adaptation.
These results show the necessity of keep patients with chronic non-cancer pain in an active
state, managing efficiently pain and planning rehabilitation process to new activities, in which
they can develop working activities and social relationships.
Further studies with longitudinal designs and cognitive assessment with validate neuropsychological instruments for these population are required to better investigate variables and
possible clus-ters that can interfere in the cognitive function of chronic pain patients.
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Conclusions and future directions
A number of patients with chronic pain in opioid treatment presented poor sustained attention. Observing the scores, 12.2% to 32.6% had slow reaction times in one of the percentiles and 12.2% in all them. Worse sustained attention was related to unemployment, lower
income and depression.
Studies have indicated that higher socio-economic level is associated to better cognitive
performance and slower cognitive deterioration over time (1,7). Possibly higher economic
power increases the chances of improved life conditions and stimulation of mental activity
through social interactions (work and leasure), which can help preserve cognitive function
in the adult life (3). Regarding depression, it is a very common comorbidity with pain, which
causes sleep disturbances, loss of appetite, lack of energy and decreased physical activity.
It can interfere with the normal expression of cognitive abilities and can be a risk factor for
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Hvordan mon patienterne oplever
det?
- om rygmarvsskadede patienters deltagelse i tværfaglige
patientkonferencer
Af Hanne Vest Hansen, klinisk udviklingssygeplejerske, Klinik for Rygmarvsskader,
Hornbæk, Neurocentret, E-mail: hvh@rh.regionh.dk

Baggrund
Gennem flere år har der for alle nytilskadekomne rygmarvsskadede patienter, som er indlagt
på Rigshospitalets Klinik for Rygmarvsskade, været tradition for at afholde tre tværfaglige
patientkonferencer sammen med patienterne selv og deres pårørende. I 2008 ønskede vi at
øge antallet af disse patientkonferencer, fordi erfaringerne viste, at der ofte gik for lang tid
mellem hver konference, hvis vi skulle leve op til formålet om, at patienterne her selv kunne
være med til at tilrettelægge eget rehabiliteringsforløb. Patienternes indlæggelsesforløb kan
strække sig over 4-12 måneder.
I den danske befolkning på omkring 5 millioner er der ca. 120 mennesker, der årligt får rygmarvsskader med livsvarige fysiske følger (5).
En rygmarvsskade betyder forstyrrelser eller afbrudt forbindelse mellem hjerne og muskler,
organer og hud. Rygmarven er centralnervesystemets forbindelse mellem perifere nerver og
hjerne. Kroppens bevægelser styres af hjernen og rygmarv gennem motoriske (bevæge-)
nervetråde. Temperatur, smerte, berøring og stillingssans med flere styres gennem sensoriske (følenerver) nervetråde. En skade på rygmarven kan derfor medføre lammelser af krop,
arme og ben, vandladningsforstyrrelser og afføringsproblemer, påvirket seksualfunktion,
blodtryksregulering, temperaturregulering og vejrtrækning samt føleforstyrrelser i forskellig
grad. Yderligere er der risiko for komplikationer indenfor samtlige af områderne, som derfor
skal overvåges nøje.
Et betydningsfuldt tab medfører sorg, uanset hvad tabet består i (9). Under rehabiliteringsforløb efter en rygmarvsskade ses både sorg- og krisereaktioner på tab. Studier viser, at
mellem 22,7% og 38% af rygmarvsskadede patienter er klinisk deprimerede under deres
første rehabiliteringsforløb (12), og Hartkopp, Brønnum-Hansen, Seidenschnur, Biering-Sørensen (1998) har i deres studie fundet, at selvmord er en hyppig og en for tidlig dødsårsag
iblandt rygmarvsskadede patienter.
På det sociale område har det vist sig, at mennesker med en rygmarvsskade kan have
svært med at opretholde et arbejde. Det er individuelt, hvorledes den enkelte klarer sig, og
det beskrives, at alder, køn, uddannelse, erhverv, familie og netværk er af stor betydning for
opretholdelse af et arbejde (16).
I 2009 tiltrådte Danmark De Forenede Nationers ’Konvention om rettigheder for personer
med handicap (UN 2006). I den konvention stilles der krav om, at hvert enkelt menneske
med et blivende handicap har ret til at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Det
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understreges, at ethvert menneske med et blivende handicap ikke kun skal ses i lyset af
sine fysiske funktionsnedsættelser, men at der i lige så høj grad skal arbejdes for at nedbringe barriere i nærmiljøet og i samfundet. En indsats der kræver noget af personerne selv,
deres familie og af samfundet som helhed.
Personalet på Rigshospitalets Klinik for Rygmarvsskader er meget opmærksom på disse
mange forskellige forhold og de krav, der stilles, og det er blandt andet derfor, at patienter
og pårørende med 4-6 ugers interval tilbydes at deltage i de tværfaglige konferencer, der afholdes med henblik på løbende planlægning og justering af mål for deres rehabiliteringsforløb. Formålet med patientkonferencerne er desuden, at patienterne her kan få samlet deres
kundskaber, og at de ved at deltage i konferencerne får styrket deres personlige forståelse
og oplevelse af sammenhænge - både i forhold til den aktuelle situation men også i forhold
til et fremtidigt hverdagsliv. Om det sker vides ikke.
Et andet implicit mål for rehabiliteringen er, at patienterne skal blive eksperter i forhold til
deres unikke situationer, også her opfattes patientkonferencerne som et af midlerne til at
dette opnås. Om det forholder sig således, vides heller ikke.
I mit masterstudie ved Nordisk Højskole for Folkesundhedsvidenskab har jeg derfor valgt at
sætte fokus på patienternes oplevelser ved at deltage i tværfaglige patientkonferencer.

Formål
Formålet med undersøgelsen var at få indsigt i og viden om, hvordan nytilskadekomne
rygmarvsskadede patienter oplever og opfatter at deltage i tværfaglige patientkonferencer,
hvor deres rehabiliteringsforløb tilrettelægges.

Spørgsmål

•
•

Hvordan oplever nytilskadekomne rygmarvsskadede patienter at deltage i tværfaglige
patientkonferencer?
Hvilken betydning har det for den enkelte patient at deltage i tværfaglige beslutninger
om deres videre rehabiliteringsforløb?

Min teoribaggrund har været med udgangspunkt i definitioner om sundhed og om sundhedsfremme (22,23,24,7,3), herunder med henvisning til hvidbogen om rehabiliteringsbegrebet fra Rehabiliteringsforum, Danmark 2004, Kriser og sorg (6,9). Teorier om stress og
stresshåndtering har også været en del af teoribaggrunden for opgaven, hvorunder hovedhenvisninger er Lazarus og Folkman (14) samt Antonovsky (3). Ligeledes har begrebet
empowerment været med til at danne rammen for opgaven (8,2,21,13,19 samt WHO1998).

Metode og materiale
Undersøgelsen var en kvalitativ interviewundersøgelse, med en fænomenografisk tilgang,
idet det drejede sig om at få en viden om og en forståelse af både, hvad det var, patienterne oplevede, når de deltog i konferencerne, samt et billede af mulige variationer i disse
oplevelser. I fænomenografisk forskning er der fokus på indholdet af, hvad der tænkes,
mere end processen af tænkningen (1,17,4,15).
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Deltagere
Deltagere til undersøgelsen er udvalgt strategisk, fordi det var centralt at få en stor bredde
blandt deltagerne med henblik på at få synliggjort flest mulige variationer af patienters oplevelser og opfattelser af deltagelsen.
Alder

18 - 28

29 - 39

40 - 50

51 og derover

Mænd

1

1

1

2

Kvinder

0

1

1

1

Der blev udført i alt 15 semistrukturerede interviews. Et interview når patienterne havde deltaget i sin første konference, og et interview efter at de havde deltaget i en tredje konference. Tabel 2 viser, hvor mange mænd og kvinder, der deltog, og hvornår de blev interviewet.
Deltagere/køn Antal

Interview efter 1.
konference

Mænd

5

5

Kvinder

3

3

I alt

8

8

Interview efter 2.
konference
1

situation i øvrigt kan opleves kaotisk i relation til komplekse og omfattende fysiske funktionstab. Undersøgelsen afdækkede områder, som har vist sig at have haft betydning for, om
patienterne oplevede disse konferencer som meningsfulde og tilfredsstillende.

Implikationer
I Evalueringsrapporten fra Århus Amt (25) fra det nationale kvalitetsprojekt om ’Patientens
møde med Sundhedsvæsenet’ opstilles en række af anbefalinger, som omhandler patientens møde med sundhedsvæsenet og de mellemmenneskelige relationer. Der gives 20
anbefalinger med fokus på kommunikation, medinddragelse og kontinuitet. En af de overordnede anbefalinger er at forbedre og styrke medinddragelse af patienterne.
Denne undersøgelse kan være med til at understøtte den anbefaling og give et billede af,
hvad medinddragelse kan betyde for patienter, samt være et bud på, hvordan det kan gøres, og hvad der skal tages højde for.

3

Undersøgelsens resultater viser også frem til forhold, som er uklare. Resultaterne peger
bland andet på, at klinisk praksis bør afklare følgende aspekter:
• Større klarhed i forhold til hvad der menes med medbestemmelse.
• Hvordan og hvor skal pårørende have den information, som undersøgelsen her har vist,
der er behov for?
• Hvordan kan det sikres, at patienters integritet til enhver tid respekteres?

3

Referencer

Interview efter 3.
konference

Denne undersøgelse har vist, at selv nytilskadekomne rygmarvsskadede og sorgfyldte
patienter oplevede, at de var i stand til og gerne ville deltage aktivt i beslutninger i forhold
til eget rehabiliteringsforløb. Tværfaglige patientkonferencer, hvor patienter og pårørende
deltager, kan være med til at skabe overblik og kontrol i en situation, hvor patienternes livs-

Alexandersson, M., 1994, Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus, i Kvalitativ
metod och vetenskabsteori, eds. Starrin, B. & Svensson, P.G., Studentlitteratur, Lund,
pp 111-136
2. Andersen, M.L., Brok, P.N., Mathiasen, H., 2000, Empowerment på dansk, Dafolo Forlag, Frederikshavn, Danmark
3. Antonovsky, A., 2000 (1987), Helbredets Mysterium; At tåle stress og forblive rask,
Hans Reitzels Forlag, 1. udgave, København
4. Bernard, A., McCosker, H., Gerber, R., 1999, Phenomenography: A Qualitative Research Approach for Exploring Understanding in Health Care, Qual Health Res, vol. 9,
pp 212-225
5. Biering-Sørensen, F., 2002, Incidence of Spinal Cord Lesion in Europe in ‘Management
of spinal cord lesions state of the art’, ed. F. Biering-Sørensen, Fr. G. Knudtzons Bogtrykkeri A/S, pp 5-10
6. Cullberg, J., 2008, Krise og udvikling, Hans Reitzel s Forlag, 5. udgave, 2. oplag, København
7. Eriksson, K., 1993, Hälsans IDE, Liber AB, Stokholm
8. Freire, P., 1997, De undertryktes Pædagogik, Christian Ejlers Forlag, København
9. Fyhr, G., 2000, Sorgens rum. Hjælp og støtte i sorgprocessen, Socialpædagogisk
10. Bibliotek, Nordisk Forlag København
11. Hartkopp P.A., Brønnum-Hansen H., Seidenschnur A-M., Biering-Sørensen F. 1998,
Overlevelse og dødsårsager efter traumatisk rygmarvsskade, Ugeskrift for læger vol.
160 no 43, pp 6207-6210

96

97

1

6

Resultater
Analysen har vist, at det var meningsfuldt for alle patienterne at deltage i patientkonferencer om eget rehabiliteringsforløb. Det at deltage blev opfattet som en naturlig og nødvendig del af rehabiliteringen, da det drejede sig om deres krop, deres aktuelle situation og
deres fremtidige liv. Det blev tydeligt, at patienterne under konferencerne meget gerne ville
medinddrages, og at det havde medvirket til, at de fik mere kontrol over deres situation.
Et andet gennemgående træk var beskrivelser af flere forskellige følelser, som patienterne
oplevede at skulle tøjle under konferencerne. Endelig viste analysen også, at der var behov
for at få støtte under konferencerne fra såvel personalet som fra de pårørende, som deltog.
Kulturelle og rent praktiske forhold viste sig også at være betydningsfulde for et godt møde,
og at det havde haft såvel positiv som negativ indvirkning på tilliden og på samarbejdet
under konferencerne.
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Problemer og bekymringer
hos patienter med diagnosen
maligne svulster i hjerne og
centralnervesystem
Af Karin Piil, Afdelingssygeplejerske, MhsN, Neurocentret, E-mail: Karin.piil@rh.regionh.dk
Hvert år diagnosticeres ca. 1.300 patienter med svulster i hjerne og centralnervesystem (1).
I ca. halvdelen af tilfældene drejer det sig om ondartede hjernesvulster (højgradsgliomer).
Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet af tilfælde i de senere år er stigende (2). Behandlingen består i operation, hvor mest muligt af det patologiske væv fjernes. Hvis det skønnes, at en operation er for risikabel, foretages en biopsi med henblik på diagnosticering.
Den kirurgiske intervention efterfølges som regel af et tilbud om onkologisk behandling med
stråleterapi og/eller kemoterapi.

Forløbssygepleje
For at forbedre kommunikationen med
den ny-diagnosticerede patient har vi i
Neurokirurgisk ambulatorium lavet en
opgørelse af de bekymringer/problemer,
som 70 patienter har oplevet i perioden omkring den første samtale om en
kræftdiagnose. Data er indsamlet fra
august 2009 til september 2010.

Patientforløbet er karakteriseret ved at
være kort fra symptomdebut til diagnosticering. Patienter og pårørende kan derfor
føle sig overvældede af forløbet (3). Vi
ved, at kræftpatienter har et stort ønske
om at have en fast kontaktperson (4), og
i Neurokirurgisk Klinik tilknyttes patienten
en forløbssygeplejerske.

Artiklen præsenterer en opgørelse af de
essentielle aspekter for patient/pårørende i tiden omkring den første samtale
om kræftdiagnosen.
Desuden præsenteres forløbssygeplejefunktionen, som den praktiseres i
Neurokirurgisk Klinik på Rigshospitalet.

Forundersøgelsen
18 patienter møder forløbssygeplejersken
allerede ved forundersøgelsen. For den
resterende gruppe af patienter gælder
dels, at de er blevet akut indlagt uden
forudgående forundersøgelse, og dels
at der ved forundersøgelsen var tvivl om
diagnosen. Det betyder, at forløbssygeplejersken først tilknyttes disse patienter,
når diagnosen er bekræftet af vævsundersøgelsen. En gruppe af patienter er ikke
henvist til sygeplejerske.

Telefonsamtale 1-2 dage efter forundersøgelsen
Den opringning har 12 ud af de 18 patienter modtaget. Når det ikke er sket ved 6 patienter, skyldes det, at de er indlagt på lokalsygehus og derfor er svære at komme i direkte
kontakte med, eller at de allerede er blevet indlagt til operation på Neurokirurgisk afdeling.
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Få patienter har frabedt sig opringningen, da de ikke mente at have brug for kontakten på
daværende tidspunkt.
Vores opgørelse af de 12 opringninger viser, at samtalerne handler om patientens fysiske
symptomer, prednisolon-behandling og den psykiske reaktion på at skulle opereres. Ingen
patienter har på dette tidspunkt haft brug for at få gentaget information om diagnosen/
prognosen, hvorimod patienterne er optaget af den kommende operation og eventuelle
praktiske problemer med hjemmepleje eller lignende.

Indlæggelse
Når patienten møder til planlagt indlæggelse vil forløbssygeplejersken hilse på patient og
pårørende. Dette sker for over halvdelen af patienterne. I de tilfælde, hvor det ikke lader sig
gøre, kan det skyldes, at det er svært at finde et tidspunkt, hvor både forløbssygeplejerske
kan gå fra
andre opgaver i ambulatoriet og samtidig finde patienten ledig til at tale med. De patienter,
forløbssygeplejerskerne ikke har mødt ved forundersøgelsen, er forløbssygeplejerskerne
særlig opmærksomme på at møde ved indlæggelse. Via patientbookningssystemet Grønt
System får vi hver uge en liste over patienter med diagnosekoden for mistanke om malign
primær hjernetumor. Det sikrer, at vi ikke overser patienter, der kan have gavn af en forløbssygeplejerske. Endelig er både læger og sygeplejersker blevet mere opmærksomme på at
etablere kontakt mellem patient og forløbssygeplejerske.

Ambulant diagnosesamtale
Patientforløbet på Neurokirurgisk Klinik på Rigshospitalet er tilrettelagt således, at patienten
ofte er udskrevet før histologisvaret foreligger. I løbet af de seneste 5 år er antallet af ambulante diagnosesamtaler mere end fordoblet. Kun 11 diagnosesamtaler ud af 70 blev fra
august 2009 til oktober 2010 afholdt på lokalsygehus eller i Neurokirurgisk sengeafdeling.
Forløbssygeplejersken modtager histologisvar fra neuropatologerne og koordinerer samtalen med patient/pårørende og den behandlingsansvarlige læge. Forløbssygeplejersken
henviser telefonisk til onkologisk centervisitation allerede inden diagnosesamtalen. Hermed
optimeres patientforløbet, og patienten får udleveret en tid til forundersøgelse i onkologisk
klinik ved diagnosesamtalen. På foranledning af henvisningen bestiller Onkologisk klinik en
standardbehandling til patienten, så der ikke opstår unødig ventetid på stråle- og kemobehandling.
Pårørende er inviteret med, da de ofte er en stor støtte ved diagnosesamtalen. Det er en
af grundene til, at information om en malign kræftdiagnose ikke bør gives telefonisk (4).
En anden grund er, at indholdet i samtalen ofte vil svinge mellem behandlings- og diagnoserelaterede spørgsmål til sygeplejeorienterede emner (5), hvorfor patienten og pårørende
støttes bedst muligt ved at tilbyde kompetencer fra både en læge og en forløbssygeplejerske. En instruks (6) er udarbejdet om diagnosesamtalen. Forløbssygeplejerskerne informer
patient/pårørende om diverse støttemuligheder. En mere detaljeret beskrivelse kan findes i
en artikel i Sygeplejersken (5).
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Telefonsamtale 2-3 dage efter diagnosesamtalen
Opgørelsen viser, at 62 patienter ud af 70 patienter ringes op i dagene efter diagnosesamtalen. Ved de 8 patienter, som ikke kontaktes per telefon, viser det sig, at de er indlagt på
lokalsygehus i tiden efter diagnosesamtalen. Det gør en kontakt per telefon vanskelig. Desuden antages, at sundhedspersonalet omkring patienten følger op på diagnosesamtalen.
Vi ser, at det overvejende er den psykiske reaktion på at have fået diagnosen, som optager
patient/pårørende. Dernæst følger tanker og spørgsmål om den onkologiske efterbehandling. De fysiske symptomer gennemgås ofte. Praktiske problemer kan også fylde i patienternes tanker, f.eks. transportproblemer under strålebehandlingen.
Nogle patienter ønsker forklaringer til journalnotat eller af billeddiagnostiske undersøgelser.
Andre har behov for vejledning i deres behandling med prednisolon. 11 patienter har behov
for at få gentaget information om diagnosen, som er givet ved diagnosesamtalen. Det kan
også være nye spørgsmål, f.eks. om prognosen. 5 patienter har økonomiske bekymringer.
Selvom det er forholdsvis få patienter, er det et område med indgribende betydning for
disse patienter. Enkelte patienter er blevet henvist til diætist.
Udover prednisolon-behandling drøftes epilepsibehandling med nogle patienter. Kun få
spørger til operationen på nuværende tidspunkt. Ved 4 patienter konfererer forløbssygeplejersken et problemområde med behandlingsansvarlig læge. Det drejer sig om behov for
at øge prednisolon-dosis og/eller progression af fysiske symptomer. Smerter blev drøftet
ved 1 patient, og smertebehandling var ikke et område, patienterne havde brug for at tale
om. For nogle patienter har samtalen handlet om samlivsproblemer, andre om henvisning
til psykolog/sundhedscenter. Kun 2 patienter har ønsket ikke at blive kontaktet mere efter
diagnosesamtalen.

Telefonsamtale 2-3 dage efter forundersøgelsen i Onkologisk klinik
Forløbssygeplejersken ringer afslutningsvis til patient/pårørende i dagene efter forundersøgelsen i Onkologisk klinik. Patienten er nu overgået til Onkologisk klinik, og forløbssygeplejersken sikrer sig, at patienten er klar over det videre forløb og har fået en ny kontaktperson
i Onkologisk ambulatorium. Der afholdes telefonsamtaler med 59 patienter i dagene efter
forundersøgelsen i Onkologisk klinik i løbet af projektperioden.
Fokus i samtalerne viser sig at være ændret fra den psykiske reaktion i forhold til diagnosen til den kommende onkologiske behandling. Dog drøftes de fysiske symptomer og den
psykiske reaktion ved knap halvdelen af patienterne. Færre patienter oplever praktiske problemer end tidligere. Ved 6 patienter konfererer forløbssygeplejersken med behandlingsansvarlig læge. 4 ud af disse patienter tilbydes flere samtaler i Neurokirurgisk klinik. Kun 1 ud
af de 5 patienter, som tidligere havde økonomiske bekymringer, oplever fortsat økonomien
som et problem. 67 patienter ud af 70 patienter, blev afsluttet fra Neurokirurgisk klinik efter
overgangen til Onkologisk klinik. Ca. 25% af patienterne har brug for flere samtaler end de
3 planlagte samtaler.
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Anbefalinger for praksis
Opgørelsen viser, at patienterne tager tilbuddet om en forløbssygeplejerske til sig og bruger
samtalerne til dels at få svar på spørgsmål, og dels til at drøfte forskellige bekymringer og
tanker i relation til diagnosen og prognosen.
Tak til sygeplejerskerne Anne Mette Nielsen, Christina Kruse, Mette Bruun og Bodil Lange,
der er forløbssygeplejersker for patienter med maligne hjernetumorer og har bidraget med
dataindsamling og deres lange erfaring i forhold til denne artikel.
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Pårørendegruppen
på Neurointensiv
– et kvalitativt studie
Af Tina Holm Nielsen, klinisk udviklingssygeplejerske cand. pæd./psyk, Gitte Munkebo Møller, afdelingssygeplejerske, Claus Weitze Mortensen klinisk sygeplejevejleder, cand. scient.
san. Neurocentret, E-mail: tina.holm.nielsen@rh.regionh.dk

Baggrund
Neurointensivt afsnit 2093 er kendetegnet ved, at alle patienter bliver indlagt akut, ofte i
forbindelse med et voldsomt traume, og flere dør umiddelbart efter indlæggelsen eller efter
kort tids sygdom. Fælles for disse forløb er, at det kommer helt uventet for de pårørende.
Desuden bliver flere af de pårørende nødt til at tage stilling til organdonation på et tidspunkt, hvor det knap er gået op for dem, at deres pårørende vil dø inden for kort tid. Disse
barske hændelser efterlader de pårørende i en voldsom krise og efterfølgende sorg.
I 1995 blev en pårørendegruppe med tilknytning til Neurointensiv 2093 etableret. Baggrunden var, at plejepersonalet oplevede, at omsorgen for de pårørende i disse akutte tilfælde
ofte var mangelfuld. Kommunikation og information blev ofte forceret på grund af de korte
og traumatiserende forløb og kunne opleves utilstrækkelig. Desuden var der en bekymring
for, hvem der tog sig af dem i efterforløbet, og om de fik mulighed for at bearbejde de voldsomme oplevelser (6).
At miste en nær pårørende skaber brud i menneskers hverdagsliv. Reetablering af den daglige livsførelse kan ses som en læreproces, hvor mennesket skal reorientere sig i en hverdag
under ændrede betingelser og komme til en ny forståelse af sig selv og andre. Hensigten
med pårørendegruppen er netop at understøtte den enkeltes mulighed for at reetablere sin
daglige livsførelse.
Der eksisterer en del litteratur vedrørende emnet selvhjælpsgrupper. Der blev dog, i forbindelse med en struktureret litteratursøgning, ikke fundet forskning, der beskæftiger sig med
en pårørendegruppe som den på Neurointensiv afsnit 2093. Der blev heller ikke fundet
litteratur, der beskæftiger sig med, hvad det betyder for pårørende at deltage i en sådan
gruppe. Hvad er vigtigt for dem? Hvordan former læreprocesser sig i et rum, hvor der er
forskellige faglige perspektiver, forskellige interesser og forskellige holdninger til det forløb
de har gennemgået?

Formål
Vi ønskede derfor, med dette studie, at undersøge:
• hvilken betydning deltagelse i pårørendegruppen har i forhold til den enkeltes daglige
livsførelse
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•

hvordan læreprocesser former sig i fællesskaber, hvor alle har mistet en nær pårørende,
men hvor der i øvrigt indgår mange forskellige perspektiver, interesser og holdninger.

Teoretisk grundlag
Som beskrevet ovenover, forstår vi reetablering af den daglige livsførelse som en læreproces, pårørendegruppen kan være med til at understøtte. Derfor rettes det teoretiske grundlag i dette projekt mod social praksisteori. Denne tilgang formuleres i den danske kritiske
psykologiske tradition og er inspireret af Lave og Wengers situerede læringsteori (1,2,3,7).
Læring forstås her som den proces, hvor mennesker i hverdagslivet, igennem deltagelse i
og på tværs af forskellige handlesammenhænge, udvikler deres personlige forudsætninger
for deltagelse. I kraft af læringen kan personen ændre sin funktionsmåde, herunder sin
opfattelse og sin vurdering af sin formåen og sine muligheder. Læring er rettet mod noget,
vi hver især anser for bedre eller håber at undgå. Læring er således knyttet til en forestilling
om en fremtidig deltagelse i forskellige deltagerbaner (1,7). Denne tilgang synes relevant at
benytte i forhold til analyse af læreprocesser, der forløber i selvhjælpsgrupper. Projektets
centrale analysebegreber er praksisfællesskaber og deltagerbaner.
Praksisfællesskab
Deltagelse i selvhjælpsgruppen er på forskellige måder forankret i en form for medlemskab,
som kan betragtes som et praksisfællesskab. Et praksisfællesskab er ikke nødvendigvis en
veldefineret identificerbar gruppe, men er et system, hvor deltagerne har en fælles forståelse af, hvad de laver og hvad det betyder for deres liv og fællesskaber. Et praksisfællesskabs medlemmer vil opleves relativt ens sammenlignet med andre fællesskaber og relativt
forskelligt indbyrdes. Det er således ikke en harmonisk sameksistens, og der vil typisk være
uenigheder og spændinger til stede i et praksisfællesskab (5: 89ff).
Deltagerbaner
De pårørende, som deltager i pårørendegruppen, lever deres liv på tværs af mange forskellige handlesammenhænge f.eks. deres arbejde, deres familie og deres deltagelse i pårørendegruppen. Det er en social og kontekstuel forankret bevægelse at deltage sammen med
andre betydningsfulde personer i samfundsmæssige handlesammenhænge og praksisfællesskaber. I denne bevægelse er der en specifik ”rettethed” mod noget, den enkelte kan siges at følge særlige deltagerbaner. Deltagerbanen indebærer ændringer i deltagelse over tid
og sted med henblik på et mere fuldgyldigt medlemskab af fællesskabet. Læring er, i denne
forståelse, en uafsluttet proces over skiftende rum og praksisser, hvor viden og læring
konstrueres og transformeres på ny i nye praksisser. Læring knyttes således til deltagernes
aktive deltagelse i praksisfællesskaber, hvor de må forholde sig til andre italesættelser og
fortolkninger af verden (1:50, 4:82).

Metode
Der er foretaget 4 semistrukturerede kvalitative interviews med tidligere deltagere i pårørendegruppen. Desuden er der foretaget et fokusgruppeinterview af plejepersonalet, der
deltager i pårørendegruppen. Begge interviewformer har bygget på interviewguides, der er
udformet på baggrund af projektets undersøgende spørgsmål og teoretiske grundlag. Alle
interviews er læst igennem med henblik på at analysere, hvilken betydning, det har haft
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for den enkelte, at deltage i dette praksisfællesskab. Både i forhold til deres deltagelse i
gruppen, men også i forhold til deltagelse i andre handlesammenhænge, samt hvorledes de
begrunder deres deltagelse. Desuden har vi forsøgt at indkredse, hvordan de har udviklet
og modificeret deres personlige deltagerbaner, under hensyntagen til andre kontekster og til
andre betydningsfulde mennesker i deres liv.

Resultater
Resultaterne knytter sig til den betydning, det har haft for deltagerne, at være i pårørendegruppen og den læring, de beskriver. Læring foregår, som beskrevet ovenfor, i forskellige
rum og praksisser. Vi har derfor valgt at beskrive temaerne som de ”rum”, vi har fundet i
vores analyse.
Det forstående rum
De tidligere deltagere beskriver alle, at det, der betyder allermest ved at deltage i pårørendegruppen, er, at de dér møder mennesker, der virkelig forstår dem. De andre har prøvet
det selv og kan genkende de følelser, den enkelte beskriver. Det er der ingen uden for pårørendegruppen, der kan på den helt samme måde. Det, der gør dem særlige og specielle
i andre handlesammenhænge, nemlig at have mistet et barn eller en anden nær pårørende,
er noget alle har oplevet i denne gruppe. På den måde skabes en ligeværdighed i relationen. I pårørendegruppen kan de blive bekræftet i, at de følelser de har, og den måde de
reagerer på i specifikke situationer ikke er specielle for dem, men nogle følelser og reaktioner de andre også har oplevet og derfor helt normale.
Det lukkede rum
Gruppen beskrives som et ”frirum”, hvor man, helt ærligt og hudløst, kan fortælle, hvordan
man har det. De oplever ofte, at de efter et stykke tid forsøger at ”tage sig sammen”, når de
er sammen med nogle uden for gruppen, fordi der er en forventning om, at de er ”kommet
videre”. I gruppen kan de stadig sørge og fortælle de andre om deres sorg. De har derfor
ikke det store behov for at tale med andre uden for gruppen om dette, hvilket kan have
betydning i forhold til nære relationer uden for gruppen. Flere beskriver, hvordan gruppen
efterfølgende er blevet en vigtig del af deres netværk, hvor de kan tale om deres afdøde.
Pårørendegruppen er også et rum, hvor de kan komme hver 14. dag og ”læsse af”. For
dem betyder det, at de kan gå ”tilbage” til deres hverdagsliv og klare 14 dage mere, før de
skal til det næste møde.
Erfaringens rum
I pårørendegruppen bruger de hinandens erfaringer i forhold til at finde ud af, hvad de skal
fokusere på for at genvinde kræfter. De giver energi til hinanden. På denne måde kan de,
gennem samtalen, erhverve erfaringer og udvikle funktionsmåder, så de igen bliver i stand
til at klare den daglige livsførelse. Sorgen bliver bearbejdet og de får ”værktøjer”, så de kan
lære at leve med sorgen. Der beskrives også, hvordan det hjælper med ens egen sorg-bearbejdelse, hvis man oplever, at man kan hjælpe andre med de erfaringer, man har gjort sig.
På denne måde oplever de, at de selv udvikler sig. Som en beskriver det, så var han klar til
at gå ud af gruppen, da ”rygsækken var fyldt med erfaringer”.
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Det legitime rum
i pårørendegruppen forekommer også uenigheder og modsætningsfyldte holdninger. Et
tema, flere beskæftigede sig med, var, hvilken sorg, der var den værste; at miste et barn,
en kæreste eller en ældre mor eller far. Der var oplevelser, hvor nogle, der havde mistet et
ældre familiemedlem, ikke følte, at deres sorg var ligeså legitim. Ligeledes blev det også
beskrevet, hvorledes deltagere, der var for ekstreme i deres sorg, ikke blev inkluderet på
samme måde som andre. De forsvandt som regel også hurtigt ud af gruppen igen. Nogle
beskriver dårlig samvittighed ved at ”blive glad for hurtigt”, da de oplever, at det så går for
hurtigt for gruppen.
Det fysiske rum
Alle beskriver vigtigheden af, at rummet er trygt og hyggeligt. Der er den samme struktur,
hver 14. dag, og der er altid levende lys og hjemmebagt kage. Det, at det samme rum genskabes hver 14. dag, er væsentligt i forhold til, at stedet føles trygt, så de kan lukke op for
erfaringer og oplevelser, de ellers ikke ville dele med andre.
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Håndhygiejne
på et
operationsafsnit
- hvordan adfærd kan ændres
Af Pia Christiansen, Liselotte Grann og Pi Lyngby Nielsen, operationssygeplejersker,
Lone Therkelsen, afdelingssygeplejerske og Tina Holm Nielsen, Klinisk udviklingssygeplejerske, cand. pæd./psyk., Neuroanæstesiologisk operationsafsnit 3041, Neurocentret,
E-mail: Tina.holm.nielsen@rh.regionh.dk

Baggrund
Sygehuserhvervede infektioner er et meget stort problem i forhold til patientsikkerheden
på sygehuse verden over. De forårsager forlænget hospitalsophold, langtidskomplikationer
og øget antibiotikaresistens. I Danmark blev det i 2003 påvist, at over 9% af alle indlagte
patienter havde en infektion, som var erhvervet på sygehuset (1). Der er således både
økonomiske og personlige konsekvenser ved at pådrage sig en sygehuserhvervet infektion.
Det er almindelig kendt, at megen infektionsspredning sker gennem sundhedspersonalets hænder (2). God håndhygiejne er således en af de bedst dokumenterede handlinger,
sundhedspersonalet kan udføre for at forebygge kontaktsmitte og dermed bidrage til at
nedbringe antallet af sygehuserhvervede infektioner (3). Selv om der er gjort mange tiltag
for at bedre håndhygiejnen, er infektioner forårsaget af manglende, eller forkert, håndvask
stadig et stort problem i sundhedsvæsenet - såvel nationalt som internationalt - og på trods
af flere kampagner er den ønskede adfærd tilsyneladende ikke implementeret succesfuldt.
Talrige undersøgelser dokumenterer da også, at selv om rekommandationer er beskrevet i
talrige vejledninger og retningslinjer på sygehuse, så efterleves disse i mindre end 50% af
tilfældene (4).
Operationssygepleje er et område, der har særlig fokus på patientsikkerheden, og forudsætter, at sygeplejersken kan kombinere fagteoretisk specialviden med praktiske kompetencer inden for bl.a. hygiejne. Således tænkes kvalitetsudvikling af patientsikkerhed i
forhold til infektionshygiejne også som et kerneområde, hvor gruppen af operationssygeplejersker kommer til at spille en stor rolle i fremtiden (5).Talrige internationale undersøgelser viser dog, at selvom den enkelte sygeplejerske vasker hænder og bærer handsker, kan
der forekomme overførsel af bakterier fra sundhedspersonale til patienter under den kirurgiske procedure, hvilket kan tilskrives utæthed i de sterile handsker. Det er således påvist,
at 35% af alle sterile handsker har små utætheder efter to timers kirurgi (6). Der er således
stadig et stort behov for at arbejde på kvalitetsforbedrende tiltag i forhold til håndhygiejnen
på en operationsafdeling.
På neuroanæstesiologisk operationsafsnit har korrekt håndhygiejne altid været betragtet
som en vigtig kompetence blandt personalet. Derfor valgte vi at sætte fokus på håndhygiejne ved, at personalet selv kunne reflektere over egen praksis. Ved selvrefleksion kan den
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enkelte opnå en erkendelse af, hvad der sker og hvorfor det sker. Læring forekommer Ifølge
Bateson, når man bliver i stand til at se sig selv, sine tanker og handlinger udefra. Der sker
altså læring hver gang, vi aktivt forholder os til vore handlinger - hvad var det, der gjorde,
at handlingen lykkedes/ikke lykkedes - og efterfølgende bevidst gentager succeser og
retter fejl. Læring i denne forståelse bygger dermed på en bevidst brug af vores evne til at
reflektere. Denne refleksion kommer ofte ikke automatisk, men kræver en bevidst refleksion - en ‘forstyrrelse udefra’. Først når vi bliver stillet overfor noget uventet, kan vi bryde de
mønstre, vi har erhvervet os. Der åbnes, ifølge Batesons læringsteorier, på denne måde for
at vores handlinger, gennem selve handlingen, den gældende kontekst, og de eksisterende
præmisser, kan ændres (7).

•
•
•

Problematiske områder var tommelfinger, neglefalse, ovenpå hænderne og på håndfladen.
100% af de adspurgte, som havde identificeret problematisk desinfektion, ændrede
adfærd, enten ved at ændre procedure eller ved at have ekstra fokus på hånddesinfektionen.
Også i forbindelse med denne undersøgelse mente hele 91%, at det er en god metode
at fokusere på håndhygiejne på.

Konklusion

Formål

Dette projekt har været med til at forbedre kvaliteten af den udførte håndhygiejne og har
dermed været medvirkende til at øge patientsikkerheden på neuroanæstesiologisk operationsafsnit.

Formålet med projektet var, at sætte fokus på håndhygiejne ved, at personalet selv kunne
identificere, hvor forbedring var påkrævet og ved selvrefleksion ændre adfærd.

Perspektivering

Metode
Undersøgelsen foregik i to faser. I den første fase blev der sat fokus på håndhygiejne i
forhold til den generelle håndvask. I denne fase deltog både anæstesi- og operationssygeplejersker. I den anden fase blev der sat fokus på den kirurgiske hånddesinfektion med
håndsprit. I denne fase indgik kun operationssygeplejerskerne. Kvaliteten af håndvask og
hånddesinfektion blev undersøgt ved hjælp af fluoriserende creme, fluoriserende håndsprit
og en UV-lyskasse. Lyskassen med ultraviolet lys afslører, hvilke områder på hænderne, der
er blevet forsømt ved håndvask og hånddesinfektion. Personalet udfyldte, i forbindelse med
begge undersøgelser, efterfølgende et spørgeskema, der omhandlede den udførte procedure og den adfærd, der var forbundet med proceduren.

Resultater
I fase 1 blev 33 spørgeskemaer uddelt til personalet. Der kom 22 besvarede spørgeskemaer
retur, hvilket giver en svarprocent på 66. Nedenstående er en opgørelse over de besvarelser, der kom ud af undersøgelsen:
• 68% af de medarbejdere, der besvarede spørgsmålene, fandt områder på deres hænder, som ikke blev vasket godt nok.
• Af dem, som fandt områder, der ikke var vasket godt nok, angav 80% neglebånd som
et problemområde.
• Ud af de 68%, der havde identificeret områder, hvor de ikke vaskede hænderne godt
nok, skiftede 93% efterfølgende adfærd.
• 90% af alle adspurgte mente, at lyskassen er en god måde at sætte fokus på håndhygiejne på. Begrundelser var, at man bliver mere opmærksom og kan udøve selvkritik
uden at blive kontrolleret af andre.
I fase 2 blev 15 skemaer uddelt til operationssygeplejerskerne. Der kom 12 besvarede spørgeskemaer tilbage, hvilket giver en svarprocent på 80. Der kom følgende resultater ud af
denne spørgeskemaundersøgelse:
• 42% af operationssygeplejerskerne fandt områder, hvor der ikke blev udført sufficient
kirurgisk hånddesinfektion.
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Denne undersøgelse har været foretaget på en enkelt operationsafdeling på Rigshospitalet,
hvorfor det ikke har været muligt at inkludere så mange sygeplejersker, som ønsket. Derfor
er resultaterne baseret på forholdsvis få besvarelser. Vi mener dog, ud fra ovenstående resultater, godt, at vi kan vurdere, at det hjælper at have fokus på håndhygiejne. Det vurderes
dog også, at det er nødvendigt med en målrettet og kontinuerlig indsats, hvis effekten skal
fastholdes, og kvaliteten af personalets håndhygiejne skal forbedres yderligere. Der findes
også stadig betydelige barrierer, der hindrer en optimal håndhygiejne. Det kan f.eks. være
de fysiske forhold, der ikke er optimale, arbejdsrutiner, der vanskeliggør korrekt håndhygiejne, dårligt udstyr, travlhed, glemsomhed og mangel på personale (4). Disse forhold bør der
i fremtiden tages højde for, hvis håndhygiejne skal udføres korrekt. Det blev i forbindelse
med ovenstående undersøgelse også tydeligt, at personalet var tilfreds med selvrefleksion
som læringsmetode. Fremover bør det evt. medtænkes, at kampagner og lokale tiltag skal
tilpasses sygehusenes kultur og værdigrundlag, hvis det skal have den ønskede effekt.
Ligegyldigt hvilke metoder fremtidige kampagner vælger, bør det dog være tiltag, der retter
sig mod adfærdsændring og fastholdelse af en sådan ændring.
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Health benefits and behavioural
change in physical activity among
inoperable lung cancer patients: a
qualitative study
Af Lis Adamsen1 Professor, Maria Stage1 Cand.scient.san.publ., Jørgen Laursen2
sygeplejerske, Mikael Rørth2, professor Morten Quist1 Forskningsfysioterapeut
1. UCSF, The University Hospitals’ Centre for Nursing and Care Research, Copenhagen
University Hospital, Blegdamsvej 9, Copenhagen
2. Department of Oncology, Copenhagen University Hospital, Blegdamsvej 9, Copenhagen

Lung cancer patients experience loss of physical capacity, dyspnoea, pain, reduction in
energy and psychological distress when undergoing treatment. The aim of this study was to
explore feasibility and health benefits of exercise in former sedentary patients with advanced stage lung cancer, Non-Small Cell Lung Cancer NSCLC (III-IV) and Small Cell Lung
Cancer SCLC (ED), undergoing chemotherapy.
The intervention consisted of a hospital-based, supervised, group exercise program
comprising resistance-, cardiovascular- and relaxation training four hours weekly, 6 weeks,
and a concurrent unsupervised home-based exercise program. An explorative study using
individual semi-structured interviews (n=15) and one focus group interview (n=6) was conducted.
Throughout the intervention the patients experienced increased muscle strength, improvement in wellbeing, breathlessness and energy. The group exercise intervention showed
an adherence rate of 76%, whereas the patients failed to comply with the home-based
exercise.
The hospital-based intervention initiated at time of diagnosis encouraged sedentary lung
cancer patients to participate in exercise; it was undertaken safely by cancer patients with
advanced stages of disease, concurrently undergoing chemotherapy. The patients experienced physical, functional and emotional benefits. This study confirmed that supervised
training in peer-groups was beneficial during treatment, even in a cancer population with
full-blown symptom burden and poor prognosis.
Forskningsprojektet videreføres som RCT-studie (Randomized controlled trial) medio 2011
under CIRE-programmet (Center for Interdisciplinary Research and Graduate Education).
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Health Related Quality of Life
and Influence of Infectious
Co-morbidity in Outpatient
Management of Patients with
Acute Leukemia
Af Tom Møller Ph.d. stud., MPH Sygeplejerske , Universitetshospitalernes Center for
Sygepleje- og omsorgsforskning - UCSF 7331
Medforfattere: Lis Adamsen, UCSF; Charlotte Appel, Kræftens Bekæmpelse;
Pernille Welinder, Hæmatologisk klinik; Maria Stage, UCSF; Mary Jarden, UCSF;
Maiken Hjerming, Hæmatologisk klinik; Lars Kjeldsen, Hæmatologisk klinik

Introduction
Acute leukemia accounts for nearly one percent of all new cancers in Denmark equivalent
to 250 to 300 new cases each year. Improved diagnostic technologies, development of new
anti-neoplastic drugs and intensified combination chemotherapy including expansion of
bone marrow transplantation opportunities have increased long-term survival significantly
and especially among the youngest patients and those with favorable cytogenetic translocations (1). Prolonged survival weighed against treatment disadvantages has increased
interest in incorporating Health Related Quality of Life (HRQOL) as important outcomes for
patients diagnosed and treated for leukemia (2). It is also well established that chemotherapy-induced neutropenia is a major risk factor for acquiring severe infections contributing to
increased morbidity, prolonged hospitalization and treatment related mortality (3,4).
Only one identified HRQOL study among adults with acute leukemia has so far provided
clinical information on how complicating infectious co-morbidity such as septicemia, pneumonia and neutropenic fever potentially affects patient experienced HRQOL parameters (5).
Furthermore, during the last decade has non-randomized studies suggested that outpatient management of patients with AML is feasible and safe (6,7). However none studies
has so far investigated outpatient management and patient rated HRQOL during and after
completion of chemotherapy. This HRQOL investigation is part of an outpatient treatment
programme for patients with acute leukemia incorporating comprehensive patient education for selfcare management at home during pancytopenia (8) and involvement of patients
in care of their tunneled central venous catheter (CVC)(19,10).

Design
The study was designed as a prospective longitudinal descriptive study of 60 patients with
acute leukemia recruited at the leukemia department Copenhagen University Hospital,
Rigshospitalet.

Methods
60 Patients (38 males and 22 females) with acute leukemia receiving high dose chemotherapy and eligible for outpatient management were enrolled in the study. European
Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC
QLQ-C30) were administered to participants at baseline (diagnosis) 3, 6 and 9 months.
Clinical data of septicemia, pneumonia and fever were gathered prospectively and entered into an ACCESS Database and categorical variable of co-morbidity were constructed.
Data were transformed into SAS Statistics version 9.1.4 and statistically analyses using
the ANOVA method and General Linear Regression Models were performed - including
backwards stepwise models (BE) adjusted for age, gender, partnership, smoking habits, comorbidity, clinical remission status and days at home with neutropenia. P<0,05 was set as
level of significance.

Results
We have recently published the feasibility, safety and reduced hospital cost among this
specific study population (11). Preliminary descriptive results from EORTC QLQ C-30
shows, that diagnosed with acute leukemia impacts several HRQOL functional and symptom parameters (see figure 1 and 2). Loss of appetite and fatigue are the most prevalent
and burdensome symptoms experienced. Three and 6 months measurements demonstrates a significant positive impact of most functional and symptom scales though elevated
level of fatigue persist at 6 and 9 month.
Figure 1

The objective of this paper is
1) to make a longitudinal description of patients’ perspectives on HRQOL during an outpatient management programme of acute leukemia
2) to examine the potential influence of infectious comorbidity on HRQOL
3) to add insight into other potential prognostic clinical and demographic factors of importance during treatment.
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Conclusions and implications
Figure 2

This study concludes, that acute leukemia patients undergoing anti-leukemic treatment in
an outpatient management programme have significantly improved Health Related Quality
of Life from baseline to post treatment. We demonstrated, that severe infectious comorbidity during treatment, irrespective status of underlying acute leukemia, significantly decreased physical functioning and overall perceived quality of life.
Our findings of raises the need for additional interventions to target both infectious comorbidity as the complex of symptoms and declined functionality among acute leukemia
patients during and in the early post treatment phases to support physical and psychosocial recovery as well as facing the immediate work demands.
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HRQOL and infectious co-morbidity hypothesis
The analyses showed, that baseline scores mainly did influence early follow-up EORTC
scores at three month on physical function, social function and overall quality of life except for scores of sleeping problems at six and nine month. The general Linear BE model
showed moderate to strong correlations (R=0,74, 0,66 and 0,70) on physical function at
6 and 9 months and fatigue at six month. Low infectious co-morbidity, male gender and
increased BMI were highly significant explanatory factors for increased functional and decreased symptom scores. Ongoing or recent completion of chemotherapy was negatively
associated to overall quality of life and fatigue at 6 month compared to those with refractory
status of disease not receiving intensive chemotherapy. However, this finding was reversed
at 9 months for role function and sleeping problems at nine months, which to a high extend
favoured patients who had completed treatment given with curative intent. Sub-investigations suggest that cumulated infectious co-morbidity more than other included variables may
influence patients’ perceived Quality of Life at the end of the treatment period (see figure 3).
Figure 3
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Gør det ondt nu?

Formål

International undersøgelse af procedurerelaterede smerter
hos intensivpatienter
Af Ingrid Egerod, seniorforsker, UCSF 7331, ie@ucsf.dk

Samarbejde – fordele og ulemper
For patienterne er det som regel en kæmpe fordel, når forskere samarbejder. Store undersøgelser på tværs af hospitaler, regioner og lande giver større populationer at måle på, og
dermed mere pålidelige resultater. Men det er ikke altid nemt at få folk til at arbejde sammen. Hvert hospital, hver afdeling og hver person konkurrerer om de begrænsede midler
der er til rådighed, og parolen er, at alle skal være bedst.
Det lykkedes imidlertid i denne undersøgelse, at etablere et samarbejde mellem UCSF og
intensivafdelingerne på Rigshospitalet, Bispebjerg, Gentofte, Herlev, Hillerød og Hvidovre
Hospital. Danmark deltager sammen med en række andre Europæiske lande, samt Israel,
Kina og Brasilien. Initiativet kommer fra Kathleen Puntillo, professor i sygepleje i San Francisco, som modtog en bevilling til projektet ”EuroPain” fra European Society of Intensive
Care Medicine (ESICM) i 2009. Puntillo og hendes franske team oprettede en internet-blog,
hvor internationale deltagerne kunne hente relevante artikler og finde de nødvendige dokumenter på eget sprog. Som de siger i European Federation of Critical Care Nursing associations (EfCCNa): Working together, achieving more.

Baggrund
Procedurerelaterede smerter hos voksne intensivpatienter er et universelt problem og udgør
et prioriteret forskningsområde (1). Der foreligger efterhånden en mængde evidens for
prævalens, karakteristika og måling af procedurerelaterede smerter hos patienter indlagt
på intensiv terapi afsnit (ITA), men undersøgelser er oftest gennemført blandt engelsksprogede patienter i USA (2). Disse undersøgelser har rettet sig mod patienter der var i stand til
at verbalisere smertens intensitet og gener i forbindelse med almindelige ITA-procedurer,
f.eks. vending, lejring, drænfjernelse, sårpleje og sugning. Patienter som er ude af stand til
at verbalisere deres smerter har været ekskluderet i tidligere studier, hvilket har begrænset
resultaternes genereliserbarhed (3).
Det er vanskeligt at vurdere smerter hos intensivpatienter, som ofte er intuberede og
bevidstløse. Tendensen i de senere år har været mod lettere sedering, hvilket har øget behovet for mere præcis smertedækning (4;5). Amerikanske undersøgelser har belyst smerteniveauet i forhold til de mest almindelige procedurer i ITA, men der mangler undersøgelser
der beskriver smerter på andre sprog end engelsk og i andre kulturer end den amerikanske
(6). Der er behov for at validere smertescoringssystemer internationalt, for at kunne måle
smerter pålideligt, for at kunne behandle og forebygge smerter adækvat, og for at få mere
viden om hvilke procedurer der er de mest smertefulde.
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Undersøgelsens konkrete formål var at:
1. beskrive patienters selvrapporterede smerteintensitet og smertegener;
2. beskrive patienters adfærd under procedurer, hvor adfærden sammenlignes mellem
patienter der kan, og patienter der ikke kan, selvrapportere smerteintensitet og smertegener;
3. undersøge prædiktorer for graden af smerteintensitet, patientadfærd, og anvendelse af
analgetika i forbindelse med procedurer i forhold til køn, alder, sprog, land og hospitalstype; samt
4. at undersøge i en udvalgt gruppe patienter erindringen af og relationen mellem vedvarende smerte (dvs. smerter der varer 3 måneder eller mere efter hospitalsproceduren)
og smerteintensiteten under proceduren.

Design og metoder
Undersøgelsen havde et internationalt, interdisciplinært multicenterdesign og blev gennemført som et prospektivt observationsstudie. Målgruppen var patienter indlagt til intensiv
terapi. Før og under de udvalgte procedurer, blev patientens mimik, verbale udsagn, og
sygeplejerskens skøn noteret på et valideret instrument af to observatører uafhængigt af
hinanden. Hver afdeling gennemførte ca. 15-30 registreringer i forbindelse med 1-2 procedurer. Dataindsamlingen blev gennemført i en 6-måneders periode i 2010. I en kommende
publikation analyseres de danske data sammen med data fra de øvrige deltagende lande.
Den danske undersøgelse er anmeldt til Datatilsynet; den internationale undersøgelse er
godkendt af etiske komiteer i USA og Frankrig.

Resultater
Vi har endnu ikke resultaterne fra den internationale undersøgelse, men vi kan se lidt på den
danske del af undersøgelsen. I 2010 blev der foretaget 173 målinger af procedurerelaterede
smerter på 9 danske afdelinger i Region Hovedstaden. Selv om undersøgelsen var tværfaglig, dominerede kvindelige sygeplejersker som observatører i den danske undersøgelse;
kun seks vurderinger blev foretaget af sygeplejestuderende, ni af sosu-assistenter og 18
af mænd. Gennemsnitsalderen for observatør I gruppen var 47 år (24-62 år) og for observatør II gruppen 43 år (22-62 år). Selve procedurerne blev gennemført sygeplejersker i 171
tilfælde og af læger i 2 tilfælde.
Tabel 1 viser hvilke procedurer der blev målt, og hvor mange vurderinger blev gennemført.
Smerter blev vurderet på en skala på 0-10, hvor 0 = ingen smerter og 10 = værst tænkelige
smerter. Tabellen viser smerter vurderet under hver procedure af hhv. observatør I og observatør II. Ifølge disse data er den mest smertefulde procedure fjernelse af pleuradræn, mens
sugning gennem tracheostomi er mindst smertefuldt blandt de udvalgte procedurer.
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Tabel 1. Procedurer gennemført i Danmark (smerteskala 0 – 10)
Procedure

Antal
n

Vending
Mobilisering
Anlægge venflon
Sugning, tube
Tracheostomisugning
Fjerne pleuradræn
I alt

51
33
15
34
10
30

Figur

Smerter under procedure (I) Smerter under procedure (II) p-værdi
Gennemsnit (median)
Gennemsnit (median)
2,51 (2,00)
2,06 (1,00)
2,13 (1,00)
2,18 (2,00)
1,10 (0,00)
4,00 (3,50)

2,45 (2,00)
1,55 (0,00)
2,07 (1,00)
2,47 (3,00)
1,30 (0,50)
3,23 (3,00)

0,844
0,209
0,082
0,338
0,343
0,184

173

Diskussion og konklusion

Tabel 2 viser den gennemsnitlige og mediane smerte før og under procedurerne samlet.
Mediansmerten var 2, hvilket er lavt, men spredningen var 0-7 før procedurerne og 0-10
efter. Der var lav interobservatørvariation (P>0.05). Observatørernes enighed er med til at
validere instrumentet. Når instrumentet er valideret giver det et pålideligt estimat af patienternes oplevede smerteintensitet. Den samlede score var som forventet lav inden procedurerne, og steg under gennemførelsen af procedurerne. Således viser undersøgelsen, at
procedurerne kan være smertefulde og at patienterne ikke altid er smertedækkede inden
procedurerne.
Tabel 2. Interobservatørvariation før og under procedure
Smerter før procedurer
Gennemsnit (median)

Smerter under procedurer
Gennemsnit (median)

Observatør 1 (47år)

0,82 (0,00)

2,50 (2,00)

Observatør 2 (43år)

0,71 (0,00)

2,32 (2,00)

De foreløbige resultater viser at vurderingsskemaet er pålideligt og at patienterne kun har få
smerter inden procedurerne begynder. Smerten stiger under proceduren, hvilket kan være
udtryk for at patienterne ikke er tilstrækkeligt smertedækkede. Dette gælder især ved fjernelse af pleuradræn, hvor det anbefales at give smertestillende medicin inden proceduren.
Denne artikel beskriver kun de danske resultater. Disse skal sammenholdes med resultater
fra de øvrige deltagende lande.
De foreløbige resultater viser, at smertescoringsinstrumenterne er pålidelige. Det anbefales
at monitorere patienternes smerter systematisk, især i forbindelse med mere vågne patienter i intensivafdelingen. Der bør anvendes et velvalideret instrument til at vurdere patientens
smerter og patienterne bør smertedækkes adækvat inden de mest smertefulde procedurer.
Stor tak til alle samarbejdspartnere, herunder:
UCSF: Annette Jellesmark; Bispebjerg ZIT: Janne Larsen; Gentofte RITA: Heidi Nørregaard;
Gentofte ITA: Britta Jepsen; Herlev ITA: Camilla Bekker og Thordis Thomsen; Hillerød ITA:
Doris Christensen; Hvidovre 123: Ingrid Poulsen; Rigshospitalet: Anne Langvad 4141, Mette
Rosendahl-Nielsen 4131 og Sanne Nielsen 2143.
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Vurdering af patientens mimik
Inden hver procedure blev patientens mimik vurderet af to observatører uafhængigt af
hinanden.
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Figur 1 viser patientens mimik før procedurerne samlet, hvor der er god overensstemmelse
mellem observatørernes vurderinger. Neutral mimik fraværende (første søjle) og neutral
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vurdering for observatør II.
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Kvinders oplevelser af smerter
under kemoterapi
– et deskriptivt pilotstudie
Af Christina Andersen, Ph.d. - studerende, MPH, Sygeplejerske,
Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning - UCSF 7331
og Finsencentret, onkologisk klinik, tlf. nr.: 35457388, E-mail: cia@rh.rregionh.dk

Introduktion
Fra midten af 2007 er den forebyggende medicinske standardbehandling til kvinder med
brystkræft i Danmark ændret til 3 serier med cyclophos-phamide og epirubicine (CE) efterfulgt af 3 serier Docetaxe (Taxotere®) samt injektion med det knoglemarvs-stimulerende
stof Neulasta® for at forbygge infektioner (www.DBCG.dk). For de kvinder med brystkræft,
som får dette behandlingsregime, har det angiveligt betydet en markant ændret symptomog bivirkningsbyrde med en øget intensitet i muskel-, led-, nerve- og knoglesmerter.
Uagtet at der for Taxotere® og Neulasta® i produktbeskrivelserne (www.medicin.dk) anføres ovennævnte symptomer, så findes der fortsat sparsom litteratur om prævalens, intensitet og interaktion, ligesom vi endnu ikke har viden om kvindernes symptom-håndtering
samt eventuelle symptomers betydning for kvindernes livskvalitet.
Formålet med dette studie er derfor at beskrive kvindernes oplevelser, intensitet og udbredelse af de behandlingsinducerede smerter samt at beskrive, hvordan kvinderne håndterer
deres smertebyrde.

Metode og Materiale
Studiet er designet som en deskriptiv pilotundersøgelse med anvendelse af et justeret
smerteregistreringsskema, der bygger på det velvalideret Brief Pain Inventory (BPI) skema
(1). Skemaet er blevet suppleret med en udvidet del til at beskrive smertetyper, sværhedsgrad og forekomst samt i hvilken grad, smerterne påvirker kvindernes funktionsevne.
Skemaet, som består af otte hovedspørgsmål med i alt 16 spørgsmål, er i A4-format med
en blank bagside, hvor kvinderne frit kan beskrive egne smertesymptomer og mestringsstrategier for håndtering.
I det første spørgsmål er kvinderne blevet bedt om at svare på, om de inden for de sidste
24 timer har haft nogen form for smerter. Hvis de har haft smerter, er de blevet bedt om
at skelne mellem 6 specifikke smertesymptomer: led-, muskel-, knogle-, nerve- og andre
smerter samt at indtegne på en figur, hvor på kroppen de evt. har haft ondt. For at fange
smertevariationen over tid (inden for 24 timer) bygger spørgsmål 2-5 i skemaet på fire elementer: ”stærkeste smerte”, ”svageste smerte”, ”gennemsnitlige smerte” og “den nuværende smerte”. Kvinderne er blevet bedt om at markerer på en skala fra 0 (ingen smerter)
til 10 (værst tænkelige smerter) og er desuden blevet bedt om at markerer på en skala fra 0
(ikke påvirket) til 10 (ekstremt påvirket) hvordan deres daglige aktivitet, humør, evne til at gå
arbejde, forhold til andre mennesker, søvn og livsglæde blev påvirket.
Skemaet er udfyldt baseline - før behandling med Taxotere® og Neulasta® (dag 1, 21 og
42) og dagligt i 63 dage.
120

121

Udvalgte resultater:

Konklusion

Ti (n=10) kvinder i alderen 34-59 år opereret for brystkræft har deltaget i studiet, seks af
kvinderne har en mellemlang videregående uddannelse og syv af kvinderne har børn under
15 år. Fem af kvinderne har deltaget i “Krop og Kræft” (2) og har derved været fysisk aktive
mere end 4 timer om ugen. Alle ti kvinder har fået samme kemote-rapi (CE + Taxotere®, +
Neulasta ®) og Prednisolon som standardbehandling i forbindelse med kemoterapien. Igen
af kvinderne havde smerter forud for inklusion i studiet. Kvinderne har ikke fået tilbudt en
smertestillende standard-behandling og har oftest taget Paracetamol 1gr. 4 gange dgl. og
Ibruprofen 400-1200 mg. dgl.

Dette pilotstudie viser, at kvinder med brystkræft under forebyggende kemoterapi
(CE + T) Neulasta® har smerter en tredjedel af tiden i løbet af behandlingsperioden.
Kvinderne har ikke fået tilbudt en medicinsk smertestillende standardbehandling, men
administrerer selv analgetika og bruger unikke personlige mestringsstrategier (dvs. fysisk
aktivitet, massage og afslapning) til at styre den smertesymptombyrde, som el-lers ville
have en negativ indflydelse på kvinders livskvalitet.
Yderligere undersøgelser er nødvendige for at konkludere på kausaliteten af de dokumenterede fund, idet smerter må ses som et multifaktuelt og multidimensionalt symptom, hvor
interaktionen mellem forskellige ætiologiske mekanismer er komplekse.

Kvinderne beskriver:
• at de gennemsnitligt har haft smerter 23 ud af 63 mulige dage, med et interval på 14 –
46 dage.
Ud af de 23 dage, hvor kvinderne har haft ondt, scorer de gennemsnitligt:
• 3,4 (spredning 0-9) vedr. oplevelse af de stærkeste smerter de sidste 24 timer
• 1,3 (spredning 0-7) vedr. oplevelse af de svageste smerter de sidste 24 timer.
• 1,9 (spredning 0-9) vedr. oplevelse af de gennemsnitlige smerter de sidste 24 timer.
• 2,4 (spredning 0-9) hvordan smerterne har påvirket deres daglige aktiviteter
• 2,1 (spredning 0-9) hvordan smerterne har påvirket deres humør
• 1,9 (spredning 0-9) hvordan smerterne har påvirket deres evne til at gå
• 2,6 (spredning 0-9) hvordan smerterne har påvirket deres arbejde (hjemme og uden for
hjemmet)
• 1,9 (spredning 0-9) hvordan smerterne har påvirket deres forhold til andre mennesker
• 2,6 (spredning 0-9) hvordan smerterne har påvirket deres søvn
• 1,6 (spredning 0-9) hvordan smerterne har påvirket deres livsglæde

•
•
•

at de gennemsnitligt kun har opnået 35% (skala 0-100%) smertelindring med medicin
at smerteintensiteten er højest i ugen efter Taxotere® + Neulasta® behandling
at de har svært ved at skelne mellem de forskellige smertetyper - dog er de hyppigt
beskrevne smertetype: muskelsmerter i ben, arme, ryg, bryst og skuldre, nervesmerter/
føleforstyrrelser i fingre og tæer samt andre smerter som hovedpine

•

at de anvender en individuel smertehåndteringsstrategi.
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De fem kvinder, som har været fysisk aktive mere end 4 timer om ugen, beskriver ikke en
større smertebyrde end de øvrige kvinder.
En kvinde beskriver det således:
Jeg har fortsat markante føleforstyrrelser i fødderne – besvær med at gå - men det
hjælper lidt ved at bevæge sig og få massage. Kan godt mærke at det tærer på positiviteten. Jeg har ikke taget fuld dosis medicin, da det alligevel ikke virker.
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i Hæmatologisk Regi

-mønstre i behandlingsperioden samt beskriver symptomprofilen for det akutte leukæmi
behandlingsforløb.

- et pilot interventionsstudie

Design: Undersøgelsen tilrettelægges, som et pilotstudie (april 2010 - januar 2011).
Population: Patienter med nydiagnosticeret akut leukæmi (AML, APL i CR og ALL) på Hæmatologisk klinik, RH og Herlev Hospitalet til behandling i semi-ambulant regi (n=20).
Metode og udfaldsmål: Data indsamles før, under og efter interventionen ved benyttelse
af følgende forskningsmetoder/redskaber: fysiske og funktionelle kapacitet, aktivitetsniveau (skridttæller), hæmatologiske blodværdier og registrering af kliniske parametre (f.eks.
infektioner), psykometriske tests-spørgeskemaer (EORTC-QOL-C30, HAD, FACT-AN, SF36,
Mini-MAC, PAM, MDASI) samt interview og dagbog.
Intervention: Interventionen er udviklet på baggrund af et ønske om at støtte mennesker
med leukæmi til at komme igennem et langt og intenst behandlingsforløb og dermed blive
i stand til at vende tilbage til en tilfredsstillende og aktiv hverdag. Patienten tilbydes et flerdimensionelt program (figur 1), som teoretisk er baseret på “the transtheoretical model of
change” (8). Interventionen bygger på følgende principper:
1. At en tidlig påbegyndt intervention i behandlingsforløbet vil forebygge svækkelse og
lette symptombyrden samt støtte indlæring af nye sundheds-/aktivitetsvaner
2. Interventionsform og -intensitet tilgodeser akut leukæmipatientgruppens specialbehov
(intens og langvarig behandling og stor symptombyrde), og med en kombineret og
progressiv intervention stimulerer både kropsligt og mentalt
3. Indtagelse af et ernæringstilskud (protein/kulhydrater) efter træning som en forebyggende indsats mod muskeltab over tid
4. En sundhedsorienteret intervention afprøves midt i et intenst behandlingsforløb, hvor
der rettes fokus mod potentialer, og dermed hvad der er opnåeligt frem for mod deficit/
mangler.

Af Mary Jarden, sygeplejerske, cand.cur., ph.d., Universitetshospitalernes
Center for Sygepleje- og omsorgsforskning - UCSF 7331,E-mail mary@ucsf.dk,
tlf.: 3545 7337

Projektets baggrund
Behandlingen for akut leukæmi er kompleks, intens og langvarig, hvor patienten oplever en
betydelig symptombyrde samt ,i de fleste tilfælde, hyppige infektioner på grund af immunosuppression. Ekstrem træthed, kvalme, vægttab, anæmi og depression er kendte bivirkninger hos patienter med leukæmi i kemoterapi (2). Patienter, som har behov for en efterfølgende stamcelletransplantation, påbegynder behandlingen i svækket tilstand (4,5) og alt
tyder på, at der tilbydes flere og flere patienter over 60 år en stamcelletransplantation.
En markant sygdoms- og behandlingsrelateret symptombyrde kan besværliggøre tilbagevenden til forudgående funktionsniveau og resultere i en begrænsning af hverdagsaktiviteter efter behandlingen. Desuden viser undersøgelser af fysisk aktivitet kombineret med
andre nonfarmakologiske interventioner, at der både kan forebygges og interveneres mod
en række deficits, der opstår under og efter kemoterapi (4,1).
Hæmatologisk klinik på Rigshospitalet og Herlev Hospital tilbyder patienter i leukæmibehandling et ambulant forløb, hvor patienten er mest muligt hjemme og inddrages aktivt i
eget behandlingsforløb (6,7). Det semiambulante regime giver nye muligheder og udfordringer for rehabilitering ved at bygge bro mellem in-hospitalsbehandling og livet hjemme og
kan muligvis ses som fremtidens behandlingskontekst for leukæmipatienter.
Dette studie har som primært formål at afprøve, om en ny sundhedsorienteret intervention i
det semiambulante forløb kan aktivere patienten, på trods af den oplevede symptombyrde
og behandlingssituation, og dermed forebygge, reducere og forbedre en række fysiske,
psykiske og kognitive symptomer.

Formål
Formålet med pilotprojektet er at undersøge, hvorvidt en flerdimensionel intervention,
bestående af fysisk træning, ernæringstilskud, afspænding og sundhedsorienteret samtaler som supplement til den medicinske behandling i det semi-ambulante forløb, vil kunne
forebygge og reducere de fysiske, psykiske og kognitive symptomer/bivirkninger oplevet
hos patienter med akut leukæmi.
Piloten vil undersøge, om interventionen kan gennemføres (accept, gennemførlighed og
sikkerhed) og har en gavnlig effekt. Endvidere, om interventionen vil kunne vedligeholde
patientens fysiske aktivitetsniveau under behandlingsforløbet og dermed også forbedre
patientens udgangspunkt for opstart af stamcelletransplantationsbehandling. Den longitudinelle interventionseffekt undersøges med henblik på symptom/bivirkningsbyrde og
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Undersøgelsens design, population, metode, intervention og etiske aspekter

Etiske aspekter: Projektet er indberettet Videnskabs Etisk Komité for Hovedstads Regionen
- protokol nr.: H-4-2010-046 og til Datatilsynet 30-0431.

Resultater
Resultaterne forventes klar i løbet af foråret 2011.

Kliniske implikationer og perspektiver
Denne undersøgelse vil give ny viden om, hvorvidt et rehabiliteringsprogram vil kunne forebygge og reducere tab i fysisk formåen, øge aktivitetsniveau, reducere bivirkninger/symptombyrde både kort- og langsigtet samt vedligeholde livskvaliteten hos patienter under og
efter et semiambulant forløb. Fysisk aktivitet i kombination med anden nonfarmakologisk
indsats kan bidrage til en fremadrettet aktivering af patienten i det ambulante behandlingsmiljø og på samme tid en tilfredsstillende tilbagevenden til hverdag og hermed have
betydning for tilrettelæggelsen af rehabilitering i hæmatologisk regi fremover.
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Afspænding med
hjemlånt CD

2 gange ugentlig
Hver dag

1 gang ugentlig

2-3 gange ugentlig
i forbindelse med
træning

Handle- og
mestringskapacitet/
plan

1 times samtale ved
hver kemoterapiserie

Opgørelse
ugentlig

Skridttæller

Fysisk
fkt.test
Sundhedssamtaler

Symptomhåndtering, kort og
langsigtet motivation sammen med
dagbog, inddrag
resultater fra
skridttæller info
Progressive
afspændingsøvelser med
guidning til musik
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Gå program
– med skridttæller

8.

Ikke-superviseret (foregår i hjemmet, udendørs etc.)

7.

Lige efter træningssessionen

6.

2-3 gange ugentlig

5.

Protein/kuhydratdrikk efter træning)
(cacaomælk, shake

4.
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Superviseret (foregår i semiambulant regime på hospitalet)
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Fysisk træning
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interventionsstudie på RH og Herlev Hospital ved inklusion af samme patientgruppe.

Figur 1 Intervention

Fremtidig rehabiliteringsundersøgelse i hæmatologisk regi

Et kvalitativt studie af
forældreroller hos forældre til
knoglemarvstransplanterede
børn baseret på semistrukturerede interviews og
deltagerobservation (1)
Af Hanne Bækgaard Larsen, Sygeplejerske, Sociolog, Ph.d. studerende, Finsencentret,
UCSF, E-mail: hanne.baekgaard.lauersen@rh.regionh.dk, tlf:3545402
Desuden Carsten Heilmann, Professor, overlæge, Juliane Marie Centeret;
Christoffer Johansen, Professor ved SDU, overlæge, forskningsleder i Kræftens Bekæmpelse samt Lis Adamsen, Professor, Sociolog, sygeplejerske og forskningsleder på UCSF

Formål
Rigshospitalet er det eneste sted i Danmark, hvor børn med livstruende sygdomme behandles med allogen knoglemarvstransplantation (KMT)(2). Ugen inden transplantationen
konditioneres barnet med højdosis kemoterapi til tider kombineret med helkropsbestråling,
hvorefter barnet transplanteres med stamceller fra en levende beslægtet eller ubeslægtet
donor. For at mindske risikoen for infektioner isoleres barnet sammen med en af forældrene
på en Laminar Air Flow (LAF) filtreret stue. Forældrene hjælper barnet med at imødekomme
basale plejebehov så som hygiejne, ernæring og underholdning samt behov relateret til behandlingen så som medicinadministration, diarre og opkast. Forældrene deltager i barnets
pleje 24 timer i døgnet under barnets 4-6 ugers indlæggelse (3,4,5). Under indlæggelsen
har forældre et højt stressniveau, der kan relateres til såvel barnets sygdom, behandling og
overlevelsesmuligheder som til varetagelsen af barnets pleje (6-8). Formålet med studiet er
at belyse forældrenes refleksioner og erfaringer med deres forældrerolle, mens de varetager
barnets pleje.

Metode og materialer
Ved hjælp af convenient sampling blev der i perioden 2007-2009 udført 8 deltagerobservationsstudier og 16 dybtgående semi-strukturerede interviews med forældre til allogent knoglemarvstransplanterede børn. Interviewene og observationsstudierne er blevet analyseret
udfra en interaktionistisk tilgang med anvendelse af en teoretisk idealtype konstruktion. Den
interaktionistiske tilgang er inspireret af Arlie Hochschild (9), og anvendelsen af idealtypekonstruktioner er inspireret af Max Weber (10).

Resultater
Der er blevet identificeret tre forskellige idealtyper hhv.
1) ekspertiseorienterede
2) dialogorienterede
3) de socialt udfordrede forældre.
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De ekspertiseorienterede forældre baserer deres plejerationalitet og interaktion med barnet
på viden, hvorved plejen får karakter af målerationalitet (10).
For dialogorienterede forældre er det vigtigt, at såvel egne som barnets emotioner inkluderes i rationaliteten for plejen, hvorved plejen får karakter af værdirationalitet (10). En
forudsætning for at mestre disse to former for plejerationalitet er, at forældrene er i stand til
at udføre emotionelt arbejde i form af surface and deep acting (9).
De socialt udfordrede forældre er ofte ikke i stand til at mestre dette emotionelle arbejde og
er derfor ikke stand til at anvende disse to former for rationalitet, hvilket betyder, at forældrenes stressniveau yderligere øges. Et højt stressniveau nedsætter forældrenes plejekapacitet og dermed også barnets adaption til behandlingen, hvilket yderligere øger forældrenes
stressniveau.

Konklusion
De tre beskrevne idealtyper for pleje bidrager med et nyt perspektiv på de komplekse interaktioner, der finder sted mellem forældre, barn og personale under barnets knoglemarvstransplantationsbehandling. Indsigt i forældrenes forskellige plejerationalitetstilgange kan
bibringe sygeplejersker en bedre forståelse af forældrene rationalitet for pleje og dermed
kommunikation med forældrene. Denne indsigt kan ligeledes medvirke til at identificere
socialt udfordrede forældre, hvilket er den gruppe af forældre, der behøver mest støtte til at
mestre plejen af barnet.
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Socialt udfordrede forældre til
knoglemarvstransplanterede børn
i velfærdssamfundet
Af Hanne Bækgaard Larsen, Sygeplejerske, Sociolog, Ph.d. studerende,
Finsencentret, Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning UCSF 733; Carsten Heilmann, Carsten Heilmann, Professor og overlæge, Juliane Marie
Centeret; Christoffer Johansen, Professor ved SDU, overlæge og forskningsleder, Kræftens
Bekæmpelse og Lis Adamsen, Professor, Sociolog, sygeplejerske og forskningsleder, UCSF,
E-mail: hanne.baekgaard.lauersen@rh.regionh.dk, tlf.: 35454020

Baggrund
Behandling med allogent knoglemarvstransplantation (KMT) tilbydes børn med livstruende
maligne og benigne hæmatologiske sygdomme og medfører et højt stressniveau for såvel
barnet som forældrene (1-3). I forbindelse med transplantationen behandles barnet med
højdosis kemoterapi, til tider kombineret med helkropsbestråling (4;5). Efterfølgende skal
barnet mestre de behandlingsrelaterede bivirkninger og komplikationer så som kvalme,
infektioner og Graft versus Host Disease. For at mindske risikoen for infektioner isoleres
barnet sammen med en af forældrene 24 timer i døgnet i den 4 ugers periode, hvor barnet
er mest immunsupprimeret. Under indlæggelsen oplæres forældrene i afdelingens isolationsregimer, inden de varetager barnets basale pleje, hvilket inkluderer hjælp til at bade,
gå på toilettet, tilberedelse af mad og drikke samt underholdning. Forældrene varetager
desuden mere komplekse plejeopgaver, herunder medicin administration o.lign. samtidig
med, at de assisterer og medierer mellem barnet og personalet ved mere komplekse plejeprocedure (6;7).

Interventionsprogram
For at understøtte forældrene i varetagelse af deres forældreevne under barnets transplantationsforløb blev et multifacetteret interventionsprogram initieret. Interventionsprogrammet
inkluderede 9 timers intervention/uge og indeholdt følgende komponenter
A. Daglig medicinsk, emotionel og social støtte ved en familie navigator sygeplejersker
(FNS) samt tilbud om deltagelse i
B. Et forældreuddannelses program og
C. Et forældremotionsprogram (8).

Formål
Det overordnede formået med studiet var at undersøge, hvorvidt et prospektivt, eksplorativt
multifacetteret interventionsprogram kan mindske forældrenes stressniveau under barnets
indlæggelse. I forbindelse med udførelsen af interventionsprogrammet blev der identificeret
en gruppe af forældre, som havde behov for omgående og omfattende støtte i forhold til
at kunne varetage barnets pleje. Formålet med denne del af undersøgelsen er at beskrive
denne gruppe af forældre samt de problemområder, som forældrene i særliggrad havde
behov for støtte til at imødekomme ved hjælp af familie navigator sygeplejersken (9-11).
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Metode og materialer
En eksplorativt, kvalitative analyse af et medicinsk, emotionel og socialt støttende intervetnionsprogram for forældre til allogent knoglemarvstransplanterede børn under barnets
indlæggelse i isolation. Forældre til 25 børn blev inkluderet i interventionsprogrammet samt
i et deltagerobservationsstudie under barnets indlæggelse. Derudover deltog 21 af disse
forældrene også i et semi-struktureret interview 100 dage efter barnets transplantation.

Resultat
Familie-navigator-sygeplejersken identificeret tre overordnede problemområder, som alle
forældre skulle forholde sig til under barnets indlæggelse hhv.
1) den emotionelle belastning som følge af barnets knoglemarvstransplantation
2) reorganisering af familiens hverdagsliv for at kunne være indlagt sammen med barnet, og
3) den økonomiske belastning som følge af at skulle manøvrerer i det danske vældfærdssystem.
I interventionsperioden gik familie-navigator-sygeplejersken daglig ”stuegang” for at assisterer forældrene med at håndtere disse problemområder. Det daglige observationsstudie
og interviewene med forældrene viste, at forældrenes evne til at håndtere disse problemområder blev negativt påvirket af følgende præeksisterende risikofaktorer:
1) at være singleforældre
2) at have en lav husstandsindkomst
3) at have et lavt uddannelsesniveau
4) at have et begrænset socialt netværk
5) at være studerende eller arbejdsløs
6) at være fysisk eller psykisk syg
7) at være nydansker.
Af de 25 familier, som blev inkluderet i undersøgelsen, havde 6 familier 4 eller flere af disse
risiko-faktorer. Disse familier havde så omfattende komplekse emotionelle, sociale og økonomiske problemstillinger, at det påvirkede den pleje, som de var i stand til at give barnet,
hvorfor disse familier også havde behov for omfattende intervention af familie-navigatorsygeplejersken til at imødegå disse problemstillinger. Forældrene havde især behov for
individuel intervention i form af støtte til
1) at forstå barnets knoglemarvstransplantationsbehandling
2) at tolke barnets reaktioner i forbindelse med behandlingen
3) at håndtere egne følelser
4) at kommunikere med det sociale system
5) at ansøge om yderligere økonomisk støtte
6) at ansøge om praktisk støtte til at pleje barnet.

Konklusion
Forældrenes præeksisterende risikofaktorer blev yderligere kompliceret af barnets behandling med KMT, hvorved barnets behov for pleje udfordrede forældrenes ressourcer
og hvorved intervention var nødvendig mhp at mindske risiciene for at udsætte barnet for
yderligere belastning. Forældrene havde i udstrakt grad behov for hjælp til at manøvrere
inden for det sociale system for ikke at øge deres risiko for social eksklusion. En anbefaling
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til fremtidig praksis er, tidligt at identificerer forældre med multiple komplekse problemer og
at allokere flest ressourcer til at støtte disse familier.
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Medicinsk TeknologiVurdering af
Udgående diabetessygeplejerske
til indlagte i RegionH
– med fokus på organisation og økonomi
Af Charlotte Schiøtz, Klinisk sygeplejespecialist, MPH, Med. Endokrin. Klinik PE 52-0,
Abdominalcentret, mail: ch.sch@rh.regionh.dk eller telefon 3545 8377
MTV´en er udarbejdet som masteropgave i Folkesundhed ved Københavns Universitet.

Baggrund
Prævalensen af diabetes er 4,4% i Region Hovedstaden (1) og forventes at stige op til 25%
i 2025 (2). Det er kendt, at diabetespatienter har en længere gennemsnitlig indlæggelsestid
(lenght of stay = LOS) end andre patienter, og studier fra udlandet tyder på, at implementering af udgående diabetessygeplejersker til indlagte patienter kan bidrage til reduktion i
LOS (3-9). Diabetespatienter skønnes at udgøre op til 10% af alle indlagte patienter (10).

Formålet
med dette projekt er at besvare følgende spørgsmål:
• Kan implementering af udgående diabetessygeplejerske til indlagte patienter i RegionH
medvirke til nedbringelse af indlæggelsestiden for diabetikere samt reduktion af ressourceforbruget i sundhedsvæsenet?
• Hvilken betydning har organisationen på effekten af udgående diabetessygeplejerske?
• Hvilke barrierer kan ligge til grund for manglende implementering af udgående diabetessygeplejerske til indlagte patienter i RegionH?
Studiet omhandler voksne over 15 år indlagt på somatiske afdelinger.

Materiale og metode
Medicinsk teknologivurdering (MTV) (11) er valgt til at belyse, om udgående diabetessygeplejerske har en effekt.
Studiet bygger på analyse af relevante studier (3-9;12), med fokus på organisationen (1316) og de økonomiske aspekter (17).
Teknologien defineres som en sygeplejerske med bred klinisk erfaring indenfor diabetes,
som tilser indlagte diabetespatienter med henblik på optimering af pleje og behandling og
beskrives ud fra kendetegn.
Der er foretaget en spørgeskemaundersøgelse om holdningen til udgående diabetessygeplejerske, blandt alle hospitaler/diabetesafdelinger i RegionH, foruden 3 interviews
med nøglepersoner fra hospitaler, der allerede har udgående diabetessygeplejersker, med
henblik på afdækning af de organisatoriske og økonomiske barrierer.
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Der er desuden sendt spørgeskemaer til alle hospitalsledelser i RegionH med henblik på
indsamling af data om LOS blandt alle indlagte med diabetes, fordelt på med/kir specialer
samt på alder over/under 60 år i 2008.

Konklusioner og anbefalinger
På baggrund af 5 besvarelser fra større og mindre hospitaler i RegionH, indikerer Cost
–effectiveness-analyse, at der vil være effekt af udgående diabetessygeplejersker i RegionH, selv ved et mindre fald i LOS på 3,5%. Samtidig ses effekt ved implementering af én
udgående diabetessygeplejerske pr. 500 sengepladser, selvom antal indlagte med diabetes
kun udgør 5%.
Flere studier, tilpasset lokale forhold, med forskellige måder at organisere udgående sygeplejerske på, viste effekt på LOS. Udgående diabetessygeplejersker indgik ofte i teams
med læger/diætister, men sparede sengedage i forbindelse med udskrivning til primær
sektor og forebyggelse af genindlæggelser blev primært tilskrevet den udgående diabetessygeplejerske. Endvidere så det ud til, at uddannelse af nøglepersoner i diabetes havde en
langvarig effekt på LOS.
Barrierer for implementering af udgående diabetessygeplejersker anses primært for at være
økonomiske, blandt medicinsk/endokrinologiske afdelingsledelser i RegionH. På hospitaler,
hvor udgående diabetessygeplejersker var implementeret, blev ledelsesmæssig opbakning
begrundet i ønske om bedre kvalitet, lokale politikker og strategier, patientsikkerhedshensyn og i mindre grad i økonomiske incitamenter.

På baggrund af studiet kan følgende anbefales:

•
•
•
•
•

Implementering af 1 udgående diabetessygeplejerske pr. 500 sengepladser på alle
hospitaler i RegionH tilpasset lokale forhold.
Klar ansvarsfordeling mellem ansvarlige læge og udgående diabetessygeplejerske.
Elementer, der bør indgå, er fx instruks for insulinjustering.
Struktureret diabetesundervisning af plejepersonale på hospitalsplan, herunder uddannelse af nøglepersoner med ansvar for udvikling af relevante procedure indenfor eget
speciale.
Større samarbejde mellem hospitaler og primær sektor omkring udskrivning af diabetespatienter.
Løbende kvalitetssikring af udgående diabetessygeplejerske lokalt og regionalt, herunder bedre registrering af diabetes som bidiagnose.
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Hverdagsliv med en sjælden
kræftsygdom.
Udvikling af sygepleje til patienter med neuroendokrine
tumorer
Af Lise Munk Plum, Klinisk sygeplejespecialist, e-mail: lise.munk.plum@rh.regionh.dk og
NET-gruppen: Susanne Petersen, Katja Asbjørn, Mette Albrechtsen, Dorte Baltzer og
Anni Towity, alle sygeplejersker ansat i kirurgisk klinik C, Abdominalcentret

Baggrund
Kræftpatienter karakteriseres ofte i såvel den fagprofessionelle som den offentlige debat
med henvisning til den specifikke placering af sygdommen som f.eks. lungekræft eller
brystkræft. Patienter med sjældne kræftformer har sjældent mulighed for direkte at identificere sig med de budskaber, som formidles, selvom svulsten måske sidder i samme organ.
Dette stiller særlige krav til de behandlende afdelinger, fordi patienternes muligheder for at
søge information andre steder er yderst begrænsede.
Neuroendokrine tumorer (NET) er sjældne kræftformer, hvor patienterne kan have symptomer både som følge af svulsternes placering, men ofte også fra de forskellige hormoner,
som tumorcellerne udskiller i ukontrollerede mængder. Svulsterne vokser i mange tilfælde
langsomt, og en hel del patienter lever derfor i mange år med deres sygdom. Det er ikke
muligt at kurere sygdommen, hvis ikke svulsten kan fjernes operativt. Da mange patienter
ikke diagnosticeres før, der er metastaserende sygdom, er kurativ behandling oftest ikke en
mulighed. I løbet af sygdomsforløbet kan patienten, ud over livslang kontrol, modtage en
hel række forskellige behandlinger fra kirurgi, forskellige former for biologisk- eller cytostatisk behandling til målrettet intravenøs strålebehandling, såkaldt radionuklid terapi.
På Rigshospitalets center for Neuroendokrine tumorer behandles og kontrolleres over
550 patienter. Centret er et samarbejde imellem en række klinikker på Rigshospitalet med
Kirurgisk klinik C og Onkologisk klinik som patienternes stamafdelinger, samt dedikerede
specialister på patologisk afdeling, klinisk biokemisk klinik, røntgenafdelingen og klinisk
fysiologisk og nuklearmedicinsk klinik.

Problemområde
Kirurgisk klinik C har langt de fleste patienter med neuroendokrine tumorer tilknyttet ambulant i et livslangt kontrol eller behandlingsforløb. Patienterne giver udtryk for, at de har svært
ved at finde sig til rette i de generelle patientstøttetilbud, blandt andet fordi deres sjældne
kræftform giver anledning til utryghed i forhold til, om der gælder særlige forhold for dem.
Det er svært at finde viden om sygdommen, og de komplekse hormonelle mekanismer,
som kan være til stede, gør det vanskeligt at vurdere, hvilken information, der direkte kan
overføres til deres situation.
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Også tilrettelæggelsen af behandlings- og kontrolforløb adskiller sig væsentligt fra andre
kræftformer, og dette bidrager til følelsen af at være i en særlig situation.
Formålet med dette udviklingsarbejde er således at etablere et patientstøttetilbud med
udgangspunkt i de problemstillinger, der er særlige for patienter med NET i behandling på
Rigshospitalet.

Hvilken form for støtte ønsker patienterne?
I en spørgeskemaundersøgelse undersøgte vi, hvilke behov patienter i kontrol- eller behandling for NET på Rigshospitalet har for information, og deres ønsker til patientstøttetilbud både i relation til indhold og praktisk udformning.
75 patienter med NET er inkluderet i undersøgelsen i tilknytning til deltagelse i en samtidig
tværsnitsundersøgelse af livskvalitet. 63 udfylder og returnerer skemaet, hvilket giver en
svarprocent på 81%. Ved frafaldsanalyse fremgår det, at deltagerne i undersøgelsen er
yngre, med en højere andel af erhvervsaktive, ikke-alene boende og med et højere funktionsniveau end i gruppen, som ikke svarer på spørgeskemaet.
Halvdelen af deltagerne i undersøgelsen savner yderligere skriftlig information om sygdom
og behandling, og 60% ønsker at deltage i informationsmøder målrettet pårørende og
patienter med NET. Der er et stort ønske om, at der på møderne skal formidles viden om
sygdom og behandling, forventet sygdomsforløb, fremtidige behandlingsmuligheder og
forskningsresultater.
Et lige så stort ønske handler om viden indenfor områderne ”hvad kan jeg selv gøre?” samt
relevante støttetilbud i og udenfor sundhedsvæsenet.
En stor gruppe patienter ønsker at møde andre med samme sygdom eller foreslår erfaringsudveksling med andre patienter og pårørende som en meningsfuld aktivitet.

Udviklingsaktiviteter
Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen lægger umiddelbart op til at udbygge den
skriftlige information. En gruppe sygeplejersker har med stor inspiration fra et tilsvarende
norsk informationsmateriale udarbejdet en patientinformation. På 30 sider giver materialet
et overblik over, hvad NET er, tumortyper, hyppige symptomer og håndtering af disse, men
også ofte anvendte undersøgelser til udredning og kontrol og behandlingsmetoder. Patientinformationen udleveres i ambulatoriet til underbygning af den mundtlige information.
For at imødekomme patienternes ønske om både at møde andre patienter og få mere
viden, har vi i samarbejde med de behandlende afdelinger i Odense og Århus arrangeret
markeringen af den internationale NET-dag i November 2010. 200 patienter og pårørende
deltog i et heldagsarrangement i København, hvor programmet formidlede viden i relation
til sygdom og behandling, rehabilitering og livet med en alvorlig sygdom. Arrangementet
understøttede ligeledes dannelsen af en patientforening, hvilket der var stor interesse for.
Samarbejdet med patientforeningen bliver også fremover en opgave, som vi ønsker at
bidrage positivt til.
I løbet af foråret 2011 er der etableret et tilbud til patienter og pårørende om at deltage i
2 informationsmøder. Møderne er struktureret om et sygdoms- eller behandlingsspecifikt
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oplæg samt et oplæg og efterfølgende mulighed for dialog om emner relateret til støttemuligheder, hverdagsliv med sygdom og særlige symptomer/bivirkninger. Oplæggene holdes
af læger og sygeplejersker med specialistfunktion indenfor NET og kræftsygepleje og tilrettelægges i en uhøjtidelig atmosfære, hvor dialog med deltagerne vægtes højt. Ud over den
planlagte formidling af viden er der rig lejlighed til at udveksle erfaringer og danne netværk
blandt de øvrige tilhørere.

Hvordan bliver vi klogere?
Udveksling af viden og erfaring med andre sundhedsprofessionelle indenfor pleje og behandling af patienter med NET er en vigtig kilde til kompetenceudvikling indenfor dette felt,
og samarbejde både nationalt og internationalt er derfor etableret.
For bl.a. at kunne kvalificere indholdet i det planlagte patientstøttetilbud i forhold til områder
i hverdagslivet, som patienterne finder problematiske, er der gennemført en tværsnitsundersøgelse af livskvalitet. 137 patienter med neuroendokrine tumorer i behandling eller kontrol
på Rigshospitalet inkluderes. Der anvendes et valideret spørgeskema til kræftpatienter med
et diagnosespecifikt tillæg (EORTC C-30 GI:NET-21). 92% returnerer spørgeskemaet, og i
øjeblikket pågår den nærmere analyse af disse. Ikke overraskende ses det i materialet, at
livskvaliteten generelt påvirkes negativt i takt med, at antallet af behandlinger stiger, og at
bl.a. fatigue bidrager væsentligt til dette.
I forbindelse med etablering af radionuklid behandling på Rigshospitalet for ca. 2 år siden
undersøges påvirkning af livskvalitet under og efter behandlingen. Der er på nuværende
tidspunkt ca. 20 patienter, som har afsluttet behandling og kontrol 6 mdr. efter denne.
Vi ønsker fremover systematisk at anvende patienternes vurdering af de forskellige udviklingsaktiviteter til at blive klogere på vores praksis. Deltagere i informationsmøderne vil
f.eks. blive bedt om en skriftlig evaluering, som skal danne udgangspunkt for en løbende
tilpasning af både form og indhold. Denne systematiske opsamling af tilbagemeldinger har
ikke indtil nu fundet sted. Der er dog ingen tvivl om, at vi i dagligdagen får rigtig mange tilkendegivelser om, at vi er på rette vej i udviklingsprocessen. Patienterne udtrykker stor taknemmelighed for de aktiviteter, der foregår, og bekræfter os i, at hverdagslivet med sygdom
er et område, vi skal udforske for at kunne levere sygepleje af høj kvalitet i hele patientforløbet. Også de høje svarprocenter i spørgeskemaundersøgelserne indikerer, at patienterne er
meget interesserede i at bidrage med deres erfaringer om livet med NET.
Projektet har modtaget iværksætterstøtte fra Styregruppen for kræftrehabilitering ved Rigshospitalet, og vi takker for støtte og interesse for arbejdet i projektet.
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Mobilisering af patienter indlagt
på intensiv afdeling
- et kvalitetsudviklingsprojekt på Intensiv Terapi Afsnit 4131
Af Gitte Meldgaard Nielsen, sygeplejerske med særligt ansvar, Intensiv Terapi Afd. 4131,
Abdominalcentret, E-mail: gitte.meldgaard.nielsen@rh.regionh.dk

ring af patienterne i vores afdeling og forekomsten af decubitus og den manglende mobilisering af patienterne i vores afdeling, syntes at indikere, at vi havde et kvalitetsproblem.
Vi besluttede derfor, at vi måtte iværksætte en samlet indsats, der kunne forbedre mobiliseringen af de kritisk syge patienter i intensiv afdeling 4131.

Formål
Formålet med projektet var at øge mobiliseringsgraden og opstarte tidlig mobilisering af patienterne på intensiv afdelingen for at mindske patienternes fysiske funktionsnedsættelse.
Desuden ville vi gerne nedsætte forekomsten af decubitus.

Metode
Baggrund
Fysisk funktionsnedsættelse forekommer hyppigt efter intensivindlæggelse (1).
Undersøgelser fra egen afdeling viser, at mange patienter indlagt med septisk shock og patienter over 75 år har nedsat fysisk funktion et år efter udskrivelse fra intensivafdeling (2,3).
Årsagen til at kritisk syge patienter efter udskrivelsen har vedvarende nedsat fysisk funktion
er formentlig multifaktoriel. Overordnet er der tale om neuromuskulær dysfunktion, som
i international litteratur ofte benævnes ”ICU-aquired weakness” (4). Dette er et samlebegreb, som dækker over flere forskellige patologiske tilstande, lokaliseret forskellige steder
i signalvejen fra den efferente motoriske nerve til selve muskelcellen, som alle bidrager til
svækkelse af skeletmuskulaturen. Både patientens præmobide tilstand, de patofysiologiske
forandringer, der sker under kritisk sygdom, og den pleje- og behandling, patienten udsættes for, bidrager til svækkelsen af skeletmuskulaturen. De vigtigste disponerende faktorer til
neuromuskulær dysfunktion på intensivafdelingen er skitseret i figur 1.
Da der er flere mulige årsager til fysisk funktionsnedsættelse under og efter intensivindlæggelse, er der flere mulige indsatsområder i forhold til forebyggelse og behandling. Et af
disse indsatsområder er at iværksætte tidlig og intensiv mobilisering af patienterne for at
modvirke muskeltab. Flere undersøgelser har vist, at tidlig mobilisering af intensivpatienter
er sikkert og kan reducere respiratorbehandlingstiden, graden og varigheden af delirium
samt funktionsnedsættelse efter udskrivelsen (4-6).
En reviewartikel påpeger, at der generelt ikke er meget fokus på fysisk træning og rehabilitering på intensiv afdelinger og at undersøgelser af effekten af fysisk træning under intensiv
terapi, begrænser sig til langtidsrespiratorbehandlede patienter (7).
Inden projektet startede, lå vores patienter ofte i deres senge og blev først mobiliseret langt
henne i indlæggelsesforløbet, oftest lige inden udskrivelse til stamafdelingen. Det var utænkeligt at se en patient gå tur på gangen, og patienternes fysiske tilstand ved udskrivelse til
stamafdelingen var yderst svækket, mange havde svært ved bare at holde på en tandbørste.
En prævalensundersøgelse i 2009 viste desuden, at 28% af vores patienter havde decubitus grad 0-4.1, hvilket også kunne ses som en indikator på, at patienterne ikke i tilstrækkelig
grad blev mobiliseret.
Modsætningen mellem den eksisterende viden om, at det er sikkert at mobilisere intensiv
patienter, og at det vil forbedre patienternes funktionsniveau og den manglende mobilise1 Danske prævalensundersøgelser har vist, at 13-43% af de indlagte patienter havde tryksår (8)
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Projektet er et kvalitetsudviklingsprojekt, hvor vi med udgangspunkt i en analyse af den
eksisterende praksis, har iværksat interventioner, baseret på forskningsmæssig evidens og
bedste klinisk erfaring.
En projektgruppe bestående af overlæge, sygeplejersker og sygehjælper blev nedsat.
Gruppen så på, hvorfor patienterne ikke blev mobiliseret i vores afdeling. Der var flere faktorer, som spillede ind: der var ikke tradition for at mobilisere og dermed også manglende
erfaring; der var manglende viden om sikkerhed i forhold til at mobilisere den intensive
patient, og vi manglede hjælpemidler (vi havde kun 2 stole til 18 patienter) til at mobilisere
patienterne i.
Da en del af baggrunden for den manglende mobilisering havde at gøre med manglende erfaring, praktiske færdigheder og hjælpemidler i forhold til mobilisering, blev det hurtigt klart,
at hvis vi skulle kunne gennemføre projektet fuldt ud, måtte vi have en portør og fysioterapeut inkluderet i gruppen.
Gruppen udarbejdede en instruks for mobilisering af patienterne, som skal hjælpe personalet til at se, hvornår og hvordan patienterne skal mobiliseres. Ifølge instruksen skal patienterne dagligt til stuegang kategoriseres i en mobiliseringsgruppe 0-4, hvor 0 er ingen mobilisering grundet kontraindikation (fx ustabil fraktur, ICP), 1 er mobilisering af hovedgærde >
45 gr., 2 er sidde på sengekant, 3 er sidde i stol og 4 er ”op at gå” (gå ved hjælp af rollator
rundt i afdelingen eller gangtræning i fysioterapien). Dette dokumenteres på observationsskemaet, og der sættes et skilt på patientens seng med den besluttede mobiliseringsgrad.
Sygeplejersken mobiliserer patienten, som beskrevet for den pågældende mobiliseringsgruppe, i samarbejde med fysioterapeut og portør.
Effekten af mobiliseringsprojektet skal måles ved at se på, hvor mange patienter, der reelt
bliver mobiliseret, i hvilken grad og hvor tidligt i forløbet og hvorvidt forekomsten af decubitus er faldet efter projektet startede. Derudover vil vi se på, om patienternes respiratortid
blev kortere, og om indlæggelsestiden blev kortere.
Denne audit vil vi lave før projektets start og et år efter projektets start.

Implementering
For at ændre praksis måtte vi sætte ind på alle de områder, der var medårsag til, at patienterne ikke tidligere var blevet mobiliseret. Vi måtte se på de traditioner, der var omkring
manglende mobilisering og dermed ændre kulturen i afdelingen; se på den viden personalet
manglede omkring sikkerheden og den praktiske håndtering af mobilisering af den intensive
patient og køb af hjælpemidler, så det var muligt at mobilisere patienterne.
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Instruksen blev fremlagt på et afdelingspersonalemøde. Her blev den eksisterende viden
om betydningen af tidlig mobilisering og sikkerheden i at mobilisere fremlagt.
Der blev lagt vægt på, at det var et tværfagligt projekt, hvor både læger og plejepersonalet
har et ansvar for, at patienterne blev mobiliseret. Mobiliseringen skulle ordineres dagligt til
stuegang, for at der blev taget vare på sikkerheden i at mobilisere.
Der blev indkøbt diverse hjælpemidler: behandlingssenge, stole, glidestykker, loftlifte med
forskellige løftestykker (ligge, sidde og gå), fodcykel. Derudover har vi muligheden for at
låne diverse gå- og stå-hjælpemidler fra fysioterapien.
Der blev uddannet forflytningsvejledere til at supervisere kolleger i forflytningsteknik.
I afdelingen blev der ansat en fysioterapeut 25t/uge, som udelukkende fik til opgave at
styrke mobilisering af patienterne i samarbejde med afdelingens øvrige personale.

Der er opstartet en ambulatoriefunktion i afdelingen, hvor patienter tilbydes en samtale efter
udskrivelsen. På sigt kan dette være med til at fortælle os, om den øgede mobilisering også
påvirker patienternes funktionsniveau efter udskrivelsen.
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6.

7.
8.
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Bailey P, Thomsen GE, Spuhler VJ, Blair R, Jewkes J, Bezdjian L, Veale K, Rodriquez
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Fremtid
Der er sket rigtig meget med mobilisering i det år, der er gået siden projektet startede.
Kulturen i afdelingen har ændret sig fra tidligere, hvor patienterne sjældent blev mobiliseret,
til at man nu ser patienterne mobiliseret til stol, gå rundt på gangen og træne i fysioterapien. Man kan se patienternes senge stå på gangen frem for at være på stuerne.
Vi glæder os til, mere præcist, at få dokumenteret, hvilken effekt projektet har haft. Udfordringen bliver nu at holde fast og have fokus på de nye rutiner og videreudvikle projektet. Vi
kan se, at det nytter at gøre en indsats. Der er altid plads til forbedringer. Vi skal blive bedre
til at kategorisere patienterne og bruge vores mobiliseringsskilte – det letter samarbejdet
mellem faggrupperne.
Uddannelse af flere forflytningsvejledere er et stort ønske, så hvert team (vi har 3 teams i
afdelingen) har sine egne vejledere. Dette er arrangeret indenfor nærmeste fremtid.
Næste tiltag er sat i værk i form af undervisning i arbejdsergonomi af en fysioterapeut ansat
i arbejdsmiljøenheden.
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Radikal Cystektomi,
Ernæring og
Rekonvalescens
- kan postoperativ ernæringsterapi påvirke
patienternes rekonvalescenstid efter radikal cystektomi?
Af Line Lydom, sygeplejerske, Anja Kort, sygeplejerske og Henriette Åskar, teamledersygeplejerske, Urologisk klinik, e-mail: anja.kort@rh.regionh.dk, Abdominalcentret

Baggrund
Nedenstående indlæg beskriver et udviklingsprojekt, som vil blive gennemført på urologisk
klinik. Studiet omhandler ernæringsterapi til patienter, som, grundet blærecancer, skal gennemgå radikal cystektomi. Studiet forventes afsluttet i maj 2013.
Radikal cystektomi er et af de største kirurgiske indgreb indenfor urologien, med involvering
af flere organsystemer. Ved cystektomi på mænd fjernes urinblæren, prostata og sædblærerne. Er der påvist cancer i urethra, fjernes denne også. Ved cystektomi på kvinder fjernes
foruden urinblæren, de indre kønsorganer, forreste vaginalvæg samt eventuelt urethra. Når
urinblæren fjernes, er det nødvendigt samtidigt at lave en urinafledende operation. Urinafledningen dannes af et stykke af terminale ileum. Median indlæggelsestid efter operationen
er 9 dage. På urologisk klinik, Rigshospitalet radikalcystektomeres cirka 70 patienter årligt
grundet blærecancer.
Det opleves i klinikken, at de cystektomerede patienternes rekonvalescenstid efter radikal
cystektomi er lang. Patienterne informeres om, at de kan forvente, at der går tre måneder
fra operationen, til de har genopnået deres habituelle funktionsniveau. Denne information er
baseret på erfaringer gjort i den kliniske praksis. Endvidere ses et betydeligt antal genindlæggelser grundet infektioner, vægttab, obstipation med mere. Der ligger derfor en stor
udfordring i forhold til den urologiske sygepleje.
Det opleves i Urologisk Klinik D, at patienternes ernæringsmæssige indtag under indlæggelsen og i efterforløbet er insufficient, og at dette kan være direkte eller indirekte årsag til
genindlæggelser og lang rekonvalenscenstid.

Nuværende praksis
På nuværende tidspunkt har patienterne ventrikelsonde - typisk indtil 3-5 dagen postoperativt. Desuden er der restriktioner i forhold til kost og væskeindtag på grund af de risici, der
er forbundet med en operation med tarmanastomose og postoperativ tarmparalyse. Som
udgangspunkt modtager patienterne ikke på nuværende tidspunkt ernæringsterapi ud fra et
fast regime, og de får ikke dækket deres ernæringsbehov i den postoperative fase. Det er
derfor et relevant emne at have fokus på, idet ernæring som bekendt kan have indflydelse
på postoperative komplikationer og dermed efterforløbet efter indgrebet.
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Manglende viden

Konsekvenser for praksis

Ved søgning på internationale databaser er materialet vedrørende ernæring, radikal cystektomi og rekonvalescens stærkt begrænset. Meget viden om ernæring og radikal cystektomi
tager udgangspunkt i studier fra mave-tarmkirurgien. Ernæringsregimer for cystektomerede
patienter baseres på mange afdelinger på kirurgens og klinikkens kliniske erfaringer og ikke
evidensbaseret viden.

Der ses muligheder for, at projektets resultat vil kunne have implikationer for fremtidig
klinisk praksis på det ernæringsmæssige område, både i egen klinik, men også i andre
klinikker, hvor patienter gennemgår radikal cystektomioperation.
Undersøgelsen vil kunne bidrage med ny viden på et område, som kun er beskrevet i begrænset omfang indtil nu.
Yderligere vil undersøgelsen give mulighed for, ved brug af sygeplejefaglige kompetencer
indenfor ernæring og patientvejledning, at kunne påvirke denne patientgruppes rekonvalescenstid og livskvalitet.

Formålet med vores projekt
Formålet med projektet er at undersøge, hvorvidt en optimering af patienternes postoperative ernæringstilstand kan bidrage til forkortelse af rekonvalescenstiden efter radikal
cystektomi og til forebyggelse af genindlæggelser på grund af komplikationer relateret til
ernæring.

Projektets problemformulering
En undersøgelse af, hvorvidt et ernæringsregime bestående af en kombination af enteral og
parenteral ernæring til den radikalt cystektomerede patient startende fra 1. postoperative
døgn indtil udskrivelse, samt kostvejledning til brug i den postoperative fase efter udskrivelse, kan forbedre ernæringsindtaget hos patienten og derved mindske komplikationerne i
efterforløbet. Dette i et forsøg på at nedsætte reconvalescenstiden efter en radikal cystektomi.

Metode
Projektet er et udviklingsprojekt og interventionsstudie med inkluderet spørgeskemaundersøgelse.
Målgruppen er patienter, der gennemgår radikal cystektomi pga. muskelinvasiv blærecancer, og som følge heraf får anlagt en urinafledning.
Der vil i studiet indgå data fra en interventionsgruppe samt en kontrolgruppe behandlet
efter nuværende praksis.
Interventionsgruppen vil fra 1. postoperative døgn få opfyldt 75% af det samlede energi- og
proteinbehov enteral eller parenteral. Patienten i interventionsgruppen vil ligeledes få en
udvidet kostvejledning i løbet af indlæggelsen, som skal give den enkelte patient viden om
ernæringens betydning for reconvalescenstiden.
Der vil i begge grupper blive indsamlet data om kostindtag og vægt under indlæggelsen.
Endvidere vil inkluderede patienter udfylde et spørgeskema (EORCT QLQ-BLM30) specifikt
udviklet til at måle helbred og livskvalitet hos patienter med invasiv blærecancer. Patienterne vil udfylde spørgeskemaet tre gange i løbet af undersøgelsesperioden: dagen inden
operationen samt seks og tolv uger postoperativt.
Data fra spørgeskemaerne og data for kostindtag under indlæggelsen vil blive sammenlignet grupperne imellem, hvorved effekten af en intervention på det ernæringsmæssige
område, i forhold til patientens oplevede rekonvalescenstid, gøres målbar og sammenlignelig grupperne imellem.
Der vil indgå 40 patienter i undersøgelsen. Studiet er ikke randomiseret.
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E-learningkursus i
peritonealdialyse
- kompetenceudvikling
på et sengeafsnit
Af Lotte Jensen, afdelingssygeplejerske, mail: lottej@rh.dk og Pia Frøslev, sygeplejerske,
mail: pia.froeslev@rh.regionh.dk, begge Abdominalcentret
Hvordan reagerer plejepersonalet, når en patient i peritonealdialysebehandling ringer om
aftenen til Nefrologisk sengeafsnit P 3131/3132 og fortæller, at han/hun har mavesmerter?
Svaret på ovenstående spørgsmål afhænger af tidspunktet, det blev stillet.
I 2007 var svaret: Jeg ringer til den vagthavende læge og finder ud af, hvad der skal gøres.
Plejepersonalet havde dengang en følelse af utryghed på grund af manglende viden. De var
faktisk lidt bange for at rådgive om og behandle komplikationer hos peritonealdialysepatienterne.
I 2011 svarer plejepersonalet derimod: Du har måske peritonitis og skal komme ind til hospitalet med det samme.
Plejepersonalet er nu bedre rustet til rådgivningen og de ved, hvad der skal gøres, når patienten ankommer til sengeafsnittet.
Hvorfor er der denne forskel?
Siden 2007 har Klinik P uddannet alt plejepersonalet i Nefrologisk sengeafsnit P 3131/3132,
så de er i stand til at varetage både den basale peritonealdialysebehandling og komplikationerne til den.

Organisation
Rigshospitalets Nefrologiske Klinik P består af: Hjemmedialysen, sengeafsnit P 3131/3132
med speciale i peritonealdialyse, sengeafsnit P 3133/3134 med speciale i nyretransplantation, et ambulatorie og flere hæmodialyseafsnit.
Der er ca. 70 peritonealdialysepatienter tilknyttet Hjemmedialysen.
Sengeafsnit P 3131/3132 har 24 senge, og plejepersonalet består af 35 personer.
For patienten i peritonealdialysebehandling foregår al optræning og kontrol i dagtimerne i
Hjemmedialysen. Har patienten brug for hjælp til behandlingen om aftenen, natten eller i
weekenden henvises til sengeafsnittet P 3131/3132. Her bedømmes det, om problemet kan
klares ved en telefonkonsultation eller, om patienten skal ses af den vagthavende læge. I
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samme tidsrum passer sengeafsnittets personale også de peritonealdialysepatienter, der er
indlagt på andre afdelinger på Rigshospitalet, og som ikke selv kan varetage deres dialysebehandling.

Resultater

Baggrund

På nuværende tidspunkt har alt plejepersonale (35 personer) gennemgået introduktions- og
teoridagene. Elleve personer har gennemført hele basisuddannelsen, og de resterende 24
personer forventes at gennemføre i løbet af 2011.

I årene inden 2007 var personalet i sengeafsnittet ofte utrygge ved peritonealdialysebehandlingen – især når patienterne ringede hjemmefra og havde brug for telefonisk rådgivning. For at udvide plejepersonalets kompetencer, så de kan varetage behandlingen og
komplikationerne på forsvarlig vis, indførte vi fra foråret 2007 en basisuddannelse i peritonealdialysebehandling. Sygeplejerske Pia Frøslev fra Hjemmedialysen er ansvarlig for basisuddannelsen sammen med afdelingssygeplejerske Lotte Jensen.

Vi oplever, at personalets kliniske kompetencer er øgede, og at personalet selv oplever
mere tryghed i forhold til pleje og behandling af peritonealdialysepatienter.

E-learningkurset er gennemført og bestået af 21 personer.

Fremtid
På nuværende tidspunkt overvejer vi, om e-learningkurset skal gøres tværfagligt, så det
også kan anvendes med udbyttet af nye læger i Klinikken.

Basisuddannelsen i peritonealdialyse
Basisuddannelsen består af tre dages undervisning, fordelt som ½ dags introduktion til
Hjemmedialysen, 1½ dags teoriundervisning om peritonealdialyse i grupper og 1 studiedag
i Hjemmedialysen. Uddannelsen afsluttes med et e-learningskursus.

I 2011 har vi fået bevilliget en udvidelse af e-learningkurset med et kapitel om væskebalancen. Vi forventer at kunne færdiggøre dette kapitel i år. Kurset vil hermed være helt udbygget og skal derefter kun vedligeholdes en gang årligt.

Plejepersonalet får en times teoriundervisning af en læge, der er tilknyttet Hjemmedialysen.
Resten af undervisningen varetages af Pia Frøslev, som arbejder en dag om ugen i sengeafsnittet for at varetage dette.
For hver uddannelsesdag er der udarbejdet mål. I løbet af studiedagen gennemgås seks
forskellige emner: Anlæggelse af peritonealdialysekateter, patientslangeskift, forbindingsskift, dialyseposeskift, opsætning af dialysenatmaskine og skyl af peritonealdialysekateter.
Emnerne gennemgås ud fra checklister via teoretiske spørgsmål og praktiske handlinger.
Checklisterne underskrives, som dokumentation for, at kursusdeltageren har opnået et tilfredsstillende niveau.

E-learningkursus
Vi erfarede undervejs i processen med at udvikle basisuddannelsen, at der er brug for at
fastholde og ajourføre den viden, plejepersonalet opnår. Vi har valgt at gøre dette gennem
et e-learningskursus om peritonealdialyse, som både gennemgår kendt viden fra basisuddannelsen og introducerer ny viden. E-learningskurset består på nuværende tidspunkt af 6
patientcases og en afsluttende test. E-learningkurset skal gennemføres og bestås en gang
årligt.
Kurset er udviklet fra år 2008 i samarbejde med e-learningenheden på Rigshospitalet.
E-learningsenheden har udviklet den tekniske del af kurset. I tæt samarbejde med elearningsenheden har vi stået for analyse- og designdelen af kurset – f.eks. beskrivelse af
målgruppe, udarbejdelses af kompetencemål og storyboard til selve kapitlerne.
E-learningkurset blev færdigt til brug i april 2010 og er tilgængeligt for al personale via kursusportalen på Rigshospitalet. E-learningkurset tager mellem 1½ -2 timer at gennemføre
inkl. testen.

150

151

Undervisningens trylleri

Ad 1. Planlægningsprocessen

- skal læring foregå i praksis eller tilegner vi os bedst viden
på skolebænken? Skaber faglig efteruddannelse fællesskab?
Dette og flere spørgsmål indgik i Nefrologiske sygeplejerskers
samarbejde om efteruddannelse i Region H
Af Metha Frøjk, klinisk sygeplejespecialist, Ph.d., Nefrologisk Klinik P, Rigshospitalet;
Britt Lind Nyrup. udviklingssygeplejerske og kvalitetskoordinator, Nefrologisk afdeling,
Hillerød Hospital og Kirsten Lundgaard, klinisk sygeplejespecialist, Nefrologisk afdeling,
Herlev Hospital. Kontakt: email metha.froejk@rh.regionh.dk, afsnit 5101, tlf.: 3545 8668

Baggrund
Sygeplejeledere i Region H, nefrologiske afdelinger, Herlev Hospital, Hillerød Hospital og
Rigshospitalet ønskede at styrke sygeplejefagligt samarbejde inden for behandlingen af den
akutte og kronisk nyresyge patient.
Dette ønske blev iværksat september 2009, hvor Region H Nefrologisk Efteruddannelse
blev tilbudt basissygeplejersker med mere end 3 års specialeerfaring. Tilbuddet retter sig
primært til sygeplejersker, som ikke har sundhedsfaglig diplomuddannelse eller gennemgået nefrologisk specialerelateret valgmoduler (1).

Formål med Nefrologisk Efteruddannelsen
Det overordnede formål med læring om nefrologiske sygepleje er, at erfaringer sættes i spil
på tværs af regionens hospitaler. Ligeledes at styrke samarbejdet ved at inddrager faglige
ressourcer i undervisningen og anvende de eksisterende økonomiske muligheder bedst
muligt inden for regionens
nefrologiske speciale.
Det konkrete formål er, at
sygeplejersken medinddrager
teoretisk viden, der kan overføres (transfer) til færdigheder i
praksis fra situation til situation
(2) og bidrage til kvalitetsudvikling af sygeplejen for den
enkelte patient. Ligeledes at
kurset giver et kompetenceløft
med fokus på kommunikation
og refleksion i sygepleje praksis og patient vejledning.

Logistisk planlægning og organisering af efteruddannelsen, er et samarbejdsprojekt mellem
de tre nefrologiske afdelinger i Region H. Styregruppen er gennemgående i hele forløbet.
Arbejdsgruppe blev efter den overordnede planlægning reduceret til 3 kursusledere.

Ad 2. Gennemførelsen
Form og indhold.
Kurset afvikles med 4 moduler á 2 sammenhængende dage per måned. Temaopdelte
moduler med undervisere fra 8 forskellige fagspecialer (eks. psykologer, skuespiller, jurist,
theolog, fysioterapeut, læger, IT-forsker, sygeplejersker). Der blev udleveret faglitteratur til
hvert modul.
Emnet kommunikation og dialog var
indeholdt i alle moduler.
Kursistens erfaringer kom i spil ved
træningsseancer med caseeksempler
relateret til modulets temaer.
Kommunikationsøvelser med psykologisk vejledning ved hjælp af professionelle skuespillere.
Afslutning på modul 4 med synopsis.
Under hele kursusforløbet har kursister
i grupper på 4-6 arbejdet med en klinisk
problemstilling fra praksis. Opgaven
blev fremlagt i plenum og med feedback fra medkursister.

Ad 3. Evaluering af kurset
Der er hidtil gennemført 2 hold med i
alt 41 kursister. Evaluering via spørgeskema ved kurset afslutning angav 86%
”meget tilfredse” med den samlede vurdering, hvorimod det faglige ud-bytte
blev vurderet med 69% ”meget tilfreds”
(Se venligst tabel til højre).
Den mundtlige evaluering frem-hæver
især den sociale kontakt på tværs i regionen med udveksling af praksishandlinger og spejling i hinandens erfaringer.

Evaluering ved
kurset slut
Besvarelse n=41

Meget tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

Meget
utilfreds

Samlet vurdering
af kurset

86%

14%

0%

0%

Vurdering af
kursets faglighed

69%

31%

0%

0%

Vurdering af
undervisn.form

59%

41%

0%

0%

Design
Forløbet blev opdelt i tre faser:
1. planlægningen
2. gennemførelsen
3. evalueringen af kurset
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a) Svarene angav en ”her og nu” tilfredshed.
b) Kursuslederne sendte invitation til 41 kursister (23 fremmødte) til fælles netværksmøde.
Henholdsvis 6 og 12 måneder efter kursus. Udveksling af positive såvel negative
erfaringer på mødet med drøftelse af transfer-problematikken, hvor der sker en tidsforskydning mellem indlæringen og anvendelsen af det indlærte. Specielt den kommunikative del havde kursisterne svært ved at transformere til situationer i praksis. Der blev
på mødet dannet netværksgrupper med henblik på udveksling af faglitteratur.
c) Opfølgende spørgeskemaevaluering til de to kursushold, henholdsvis 9 og 14 måneder
efter kursus. Ud af 41 udsendte spørgeskemaer var der retursvar på n=28. En svarprocent på 68,2%. Det er relevant at se på, hvordan man skaber bedst samspil mellem
læringssituation og anvendelse i praksis. Ved fri tekst på returspørgeskema ønsker 26
(ud af 28 svar) uddybende viden om kommunikation og dialog.

Konsekvenser for praksis
Motivation er afgørende for transfer, at overføre viden og færdigheder fra én sammenhæng til en anden. Ifølge Bjarne Wahlgren peger forskning på tre særlige variabler, der har
indflydelse på transfer, nemlig medarbejderen selv, faktorer i undervisningen og forhold på
arbejdspladsen/ kontekst (2). Medarbejderen skal, ud over selv at være motiveret, også
kunne se en fordel ved at lære og anvende det, hun lærer. En væsentlig faktor for transfer
er de sociale relationer på arbejdspladsen. Støtte fra kollegaer – især kollegaer i samme
situation og støtte fra ledelsen - fremmer transfer. (3)

Perspektivering
Transferprocessen skal udbredes såvel topdown som horisontalt, hvor læring foregår såvel
i praksis som på skolebænken. Før kurset aftales mål /forventninger leder og medarbejde
imellem. Medarbejderen styrkes i tiltro til egne evner (4). For at klare opgaverne er patientens problemer ikke længere knyttet til den traditionelle opdelte faglighed, men frembringes
af tværfaglige undervisere, der indarbejder flere problemstillinger og synspunkter.
Eksempel på fremførte gruppeopgaver: Ønsket om dialyseophør har medført et kvalitetsløft,
da der på regionalt plan arbejdes videre med fælles tiltag ved terminal behandling og palliative tilbud til den nefrologiske patient. Der planlægges fælles nefrologiske fagspecifikke
temadage i Region H. På indledende spørgsmål om undervisningens trylleri må svaret være
ja, hvis der trylles med de rigtige remedier kan der opnås forbavsende resultater.
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Seksualitet og Graft
versus Host Disease
et år efter Allogen
Stamcelletransplantation
- seksualitet i den rehabiliterende indsats
Af Kristina Thygesen, Sygeplejerske, cand. scient. san (stud),E-mail: kristina.thygesen@
rh.regionh.dk. Mette Schmidt, Sygeplejeklinisk vejleder,E-mail: anne.mette.outzen.schmidt@
rh.regionh.dk, begge Hæmatologisk Klinik 2, Finsencentret

Baggrund
Allogen stamcelletransplantation (ALLO-HSCT) er en behandling, der anvendes til maligne
og nonmaligne sygdomme i knoglemarv og immunforsvar. I 2009 blev der nationalt udført
82 ALLO – HSCT (1). Gennem de senere år er antallet af langtidsoverlevere steget, og der
bør derfor sættes mere fokus på senfølgerne. Behandlingen er ofte forbundet med alvorlige
immunrelaterede komplikationer, især graft-vs-host-disease (GvHD), som er den primære
årsag til forlænget sygelighed og dødelighed efter ALLO-HSCT (2). GvHD er en kompleks
inflammatorisk respons, hvor donor-immun-celler (graft) identificerer kroppen (host) som
fremmed og angriber dets væv (2,3). GvHD inddeles i akut og kronisk, og i forskellige
sværhedsgrader afhængig af graden af organinvolvering. Organer, der primært involveres,
er hud, lever og mave-tarm-kanal, men ved kronisk GvHD kan også lunger, mundhule, øjne,
genitalområdet, urinveje og nervesystem være involveret (4). Incidensen for GvHD ligger
mellem 10-80% afhængig donor, alder og type af transplantation (2,3,4).
GvHD behandles primært med højdosis binyrebarkhormon, som kan påvirke patienterne,
eksempelvis i form af vægtøgning, hormonforstyrrelser, fedtophobning især i ansigtet,
væskeophobning, tab af muskelmasse, tynd hud, depression og søvnløshed (5). De fysiske
ændringer kan i høj grad påvirke patienternes kropsopfattelse og deres følelse af at være
attraktiv, hvilket kan medvirke til påvirket seksuel selvbevidsthed, nedsat libido og seksuel aktivitet (5,6). Baker et al (1999) fandt i et prospektiv studie (n=84), at en tredjedel af
overleverne udtrykte bekymring i forhold til at være fysisk påvirket samt et forværret body
image efter deres ALLO- HSCT (7). Depression, angst og anti-depressiva er sammen med
søvnløshed kendte risikofaktorer for seksuel dysfunktion hos den generelle population,
hvilket ligeledes også ses hos patienter efter ALLO-HSCT (8).
Seksuel dysfunktion er defineret som et af de hyppigste problemer hos langtidsoverlevere
efter ALLO-HSCT samt relateret til kronisk GvHD i kønsorganerne (9,10). Humphreys et al
(2007) fandt i et prospektiv follow-up studie (n=273), at mænd 1 år efter transplantationen
rapporterede mere bekymring om deres fysiske udseende, og om de var attraktive i forhold
til baseline. Kvinderne rapporterede flere seksuelle problemer efter 1 år på alle områder (9).
GvHD i vagina optræder hos omkring 25% af de kvindelige langtidsoverlevere i form af va-

156

ginal stenose, slimhindeforandringer, irritation, øget sensitivitet og tørhed (5,11). Hos mænd
kan GvHD medvirke til ardannelse eller adhærencer i blodkarrene i penis samt inflammation, udslæt og øget sensitivitet i huden omkring penis (5). Genital GvHD er relateret med
GvHD i andre organer især, mund, hud og mave-tarmkanalen (11). Lavt niveau af testosteron hos både mænd og kvinder samt års behandling med binyrebarkhormon er relateret til
nedsat seksuel lyst og depression. Syrjala et al har i et prospektiv studie evalueret seksuel
funktionen hos patienter efter ALLO-HSCT over 5 år. Resultaterne viste, at halvdelen af
mændene og 80% af kvinderne havde længerevarende seksuelle problemer samt at seksuel dysfunktion er et problem, som ikke er reversibelt hos alle patienter efter ALLO-HSCT
(10). GvHD påvirker patienternes livskvalitet, seksuel funktion og parforhold, hvorfor tidlig
diagnosticering og behandling er nødvendig (11).
I nationale og internationale databaser er der ingen studier, der har set på seksualitet,
kropsopfattelse og depression/angst 1 år efter ALLO-HSCT samt betydningen af GVHD.
Det er relevant at undersøge dette 1 år efter ALLO-HSCT, da patienterne på dette tidspunkt
kan have været eller er i behandling for GvHD samt, at det er nødvendigt med tidlig diagnosticering, information og vejledning. Den overordnede hypotese er, at patienter efter en
ALLO-HSCT oplever ændringer i forhold til seksualitet, kropsopfattelse og depression/angst
særligt i forhold til GvHD. Formålet med undersøgelsen er at identificere, hvilke ændringer
patienter oplever 1 år efter ALLO-HSCT i forhold til deres seksualitet, kropsopfattelse og
depression/angst samt GvHD’s indflydelse på omfange at disse ændringer.

Design og metode
Vi anvender metodetriangulering ved både at indsamle kvalitative og kvantitative data.
Designet i den kvantitative del af projektet består af en prospektiv followupundersøgelse
med to testpunkter: baseline 2-3 uger inden transplantationen og followup 1 år efter. Den
kvalitative del består af 8 semi-strukturerede interviews ved patienternes 1 års kontrol.
Der benyttes tre kvantitative og validerede spørgeskemaer: ”SFQ: Sexual Functioning
Questionnaire” skema (12), ”Body image” skema (13) og ”Hospital Anxiety and Depression
Scale (HAD)” skema (14). SFQ skemaet er kønsspecifik. Ydermere vil der være supplerende
spørgsmål omhandlende socioøkonomiske og medicinske data, GvHD, kønshormon status
og grunddiagnose.
Inklusions- og eksklusionskriterier:
Patienterne er alle rekrutteret fra hæmatologisk klinik 2 på Rigshospitalet. Patienter, der
skal til forundersøgelse inden ALLO-HSCT samt til deres senere 1-års kontrol, inkluderes.
Patienter over 18 år uanset køn, hæmatologisk lidelse samt GvHD ved followup inkluderes.
Patienter, som ikke kan forstå, tale eller læse dansk, samt patienter med kognitive problemer ekskluderes. Patienter, som har fået besked om tilbagefald af sygdom, bliver ligeledes
ekskluderet. Ydermere ekskluderes indlagte patienter, hvis de vurderes som svært syge
eller befinder sig en situation, hvor det vil være uetisk at inddrage dem i undersøgelsen.
Dataindsamling og analysestrategi:
Spørgeskemaet udleveres systematisk og kontrolleret til alle patienter, som opfylder inklusionskriterierne i perioden: 20. september 2010 til oktober 2013. Hvert testpunkt forløber
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over en periode på to år. Det tilstræbes, at omkring 100 patienter indgår i undersøgelsen.
Forud for undersøgelsen er der afholdt informationsmøder i ambulatorium og sengeafdeling. En protokol med information om undersøgelsen er tilgængelig i begge afsnit.
Analysesoftwaren Enalyzer bruges til udarbejdelse af spørgeskemaet samt som database,
hvor datamaterialet indkodes, og den deskriptive statistik, herunder korrelationsanalyser, vil
blive udarbejdet.

Anvendt litteratur
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Kliniske implikationer og forskningsperspektiver
Seksualitet er et vigtigt aspekt i vores livskvalitet og er derfor også en del af rehabiliteringsprocessen efter ALLO-HSCT. Målet med undersøgelsen er at kunne få specificeret, hvor og
hvilke problemer patienterne oplever i forhold til seksualitet, kropsopfattelse og depression/
angst, særligt med fokus på de patienter med GvHD. Dette vil forhåbentlig kunne forbedre
deres forløb og livskvalitet efter en ALLO-HSCT.
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Med den nye viden vil vi kunne optimere vores rehabiliteringsindsats i afsnittet ved mere
målrettet at afhjælpe patienters eventuelle seksuelle dysfunktioner. Personalet skal undervises i resultaterne for at kunne give en ensrettet rådgivning/vejledning til patienterne og
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for at nedbryde det tabu, mange oplever, det er at tale om seksualitet med sundhedspersonalet og vice versa. Med denne undersøgelser håber vi at sætte fokus på seksualitet og
herved legitimisere samtalen om seksualiteten for både personale og patienter/pårørende.
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Grundet det relativt lille antal patienter, det er muligt at rekruttere nationalt, kan dette projekt
fungere som pilotprojekt til et større nordisk forskningsprojekt med samarbejde mellem
Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island, hvilket vil kunne styrke forskningsprojektets
statistiske power.
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Alkohol og methotrexat
- en sikker cocktail?
Af Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske og
Henrik Nordin, Overlæge.
I projektgruppen deltager også sygeplejerskerne Lene Lauridsen,
Ellis Hybholt og Lene Willemoes, Reumatologisk klink, Finsencentret
Kontakt E-mail: janni.lisander.larsen@rh.regionh.dk

Præsentation
Denne artikel handler om patientoplevet komplianse og holdninger til den begrænsning i
alkoholindtagelse, som pålægges gigtpatienter i behandling med Methotrexate (MTX). Data
er uddrag af en igangværende undersøgelse på reumatologisk klinik. Undersøgelsen ser
på, om en liberalisering af den aktuelle alkoholrestriktion medfører en øgning af leverpåvirkning eller ej. I den forbindelse skal den tværfaglige indsats af information og vejledning til
patienten styrkes. For at målrette denne indsats har vi undersøgt patienternes oplevelse af
MTX-behandling især komplians, holdninger og adfærd.

Baggrund
Methotrexat er et effektivt og hyppigt anvendt lægemiddel, der anvendes til behandling af
leddegigt og psoriasisgigt. For at mindske bivirkninger og øge sikkerheden ved behandlingen er det vigtigt, at patienten følger en række forholdsregler. I den forbindelse har det
altid været kutyme at rådgive patienterne til at være varsomme med indtag af alkohol, idet
medicinen nedbrydes i leveren.
Imidlertid har der aldrig været evidens for, i hvilken grad, alkohol i kombination med MTX,
gør skade, og på landsplan forvaltes alkoholrådgivningen derfor meget forskelligt. Genstandsgrænsen for patienter i MTX-behandling ligger de fleste steder på mellem 3-7 genstande (kun 2 steder følger man sundhedstyrelsens max-grænser).
Ifølge Dansk Statistik drikker en dansker i gennemsnit 7.2 genstande om ugen. Der er
således tale om, at der flere steder i landet lægges en væsentlig begrænsning på et gennemsnitsforbrug.
Fra daglig praksis ved vi, at nogle patienter viger tilbage overfor behandlingen, når de bliver
præsenteret for en begrænsning på alkoholindtag. Enkelte føler, at deres selvbestemmelse
bliver kompromiteret, og andre at begrænsning af alkohol yderligere vil belaste deres livskvalitet. Dette er problematisk, da hurtig og effektiv behandling er vigtig for på sigt at undgå
ledskader. Nogle patienter bliver også nervøse og usikre og anser midlet som meget farligt.
Information og vejledning af patienter i behandling med MTX er et sygeplejefagligt nøgleområde. Det er derfor vigtigt, at patienterne føler sig trygge ved behandlingen og har
forståelse for og viden om både virkning og forholdsregler, således at den medicinske effekt
bliver optimal. For at målrette indsatsen for fremtidig information og vejledning udforskes
patientens komplians, adfærd og holdning til nuværende alkoholrestriktion.
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Metode
Vi koncentrerede undersøgelsen om de patienter, som havde været i behandling med MTX
for enten leddegigt eller psoriasisgigt i mere end 6 måneder. Et spørgeskema blev udarbejdet og udsendt til 198 patienter. Skemaet bestod af demografiske oplysninger, nuværende
behandling samt spørgsmål om alkoholforbrug, holdning og adfærd i relation til alkoholbegrænsningen.
For at øge svarprocenten fik non-responders tilsendt et opfølgende brev efter ca. en måneds tid. Efter en måned blev resten af gruppen, som endnu ikke havde svaret, kontaktet
via brev eller telefon. Til behandling af data havde vi, i samarbejde med it-afdelingen, fået
oprettet en KMS database (klinisk målesystem) designet specielt til vores undersøgelse.
Fordelen ved dette er dels, at det letter selve indtastningsarbejdet, men også at man herigennem har adgang til en statistisk analyseportal.
I denne artikel har vi opgjort de adfærds- og holdningsmæssige spørgsmål samt enkelte
patientkarakteristika, som samlet giver et billede af vores patientpopulation.

Resultater
Frem til nu har 124 patienter tilmeldt sig undersøgelsen: 98 kvinder og 26 mænd. Størstedelen af gruppen har været i behandling med MTX imellem 5 og 9 år. Undersøgelsen viser,
at alkohol er en del af patientens dagligliv. 110 patienter indtager til tider alkohol, mens de
er i MTX-behandling, hvorimod kun 14 slet ikke rører alkohol. Vi viser svarene grafisk for de
patienter, som havde et alkoholforbrug. Tallene er udtryk for antal patienter:
Har det generet dig, at der var en begræning på indtagelse af alkohol?

Har du i forbindelse med start på MTX nedsat dit alkoholforbrug?
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Har du nogle gange indtaget mere alkohol end den nuværende begrænsning?

Hvis du har overskredet grænsen for alkoholindtagelse, har du da talt med en sygeplejerske
eller læge?

Konklusion og perspektiv
De foreløbige tal fra denne pågående undersøgelse peger på, at komplians i forbindelse
med alkoholrestriktionen generelt set er god. Holdningsmæssigt har det for størstedelen
af de patienter, som til tider indtager alkohol, ikke været vanskeligt at indrette sig efter en
begrænsning af alkohol. Flere patienterne har imidlertid været nødt til at nedsætte deres
alkoholforbrug for at leve op til de krav, vi stiller ved en behandling med MTX. Dette opleves
som generende af mere end 30% af patienterne.
Adfærdsmæssigt viser det sig, at kun cirka 10% af de patienter, som overskrider grænsen
for alkoholindtagelse, kontakter personalet for rådgivning. Det tyder på, at vi som fagpersoner ikke bruges, når der opstår problemer om væsentlige forhold ved patientens behandling. Denne oplysning må medtænkes i den fremtidig information til patienter, som skal i
behandling med MTX.
Tankevækkende er det også, at 37 svarede bekræftende på, at de har været bekymret for
kombinationen af MTX og alkohol, og at flere patienter i en note til skemaet havde skrevet,
at de slet ikke havde fået oplyst, at der var alkohol restriktion i forbindelse med MTX-behandling! Denne del af studiet har således afdækket viden om patientens perspektiv, som
kan bruges aktivt som led i optimering af information og behandling. Det er vores vurdering,
at metoden med fordel kan anvendes også indenfor andre sygdomsgrupper.
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Har du været bekymret for behandlingen med MTX i forbindelse med alkoholforbrug?
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Hverdagsliv med kræft
- om inddragelse af narrativer og narrative spørgeteknikker i
kræftsygeplejen
Af Lena Ankersen, udviklingssygeplejerske og Jytte Ørsted,
oversygeplejerske, Onkologisk klinik, Finsencentret

Baggrund
En stor udfordring i kræftsygeplejen er at give patienter og deres pårørende tilstrækkelig
hjælp og støtte til, at de kan få deres hverdagsliv med kræft til at fungere. Dialogen er her et
afgørende redskab og er derfor et af fokusområderne i udviklingsplanen ”Hverdagsliv med
kræft” for sygeplejen i onkologisk klinik 2010-2013 (1).
Nyere studier viser, at den måde, hvorpå sundhedsprofessionelle går i dialog eller i relation
med patienter og pårørende om livet med kronisk sygdom, er af afgørende betydning for
opnåelse af handlekraft (empowerment) og livsdygtighed i hverdagen (2). Dette perspektiv
har også opmærksomhed indenfor kræftområdet (3,4,5). Lykkes det i dialogen at finde frem
til de meninger, værdier og betydninger, som personen selv tillægger sit liv, sin sygdom,
sine problemer, sin hverdag, så skabes der måske en mulighed for, at patienten og de
pårørende selv finder veje og måder at håndtere deres vanskeligheder på i hverdagen. Set
i et sygeplejeperspektiv skaber en sådan indsigt samtidig en unik mulighed for at tilrettelægge plejen på patientens præmisser og til mere overordnet at skabe sammenhængskraft i
sygdomsforløbet (6).
Der har de seneste år været et øget fokus på brugen af narrativer (fortællinger) og på narrative spørgeteknikker som metode til at få fokus på patientens eget perspektiv på sygdommen (7). I onkologisk klinik medtænker vi aktuelt denne kommunikationspraksis i arbejdet
med at styrke sygeplejerskernes relationskompetencer, både når det handler om patientens
og familiens situation som helhed, men også i relation til de enkelte konkrete problemstillinger, som patienten oplever i hverdagen.

Mål
Målet med indsatsen er:
• At patienter og pårørende oplever, at dialogen med sygeplejerskerne tager udgangspunkt i de problemstillinger, der har særlig betydning for den enkelte patient/familie.
• At patienten oplever sig set, hørt, forstået og hjulpet i forhold til de specifikke forandringer og udfordringer, som sygdommen og behandlingen medfører i deres hverdag.
• At sygeplejerskerne er bevidste om den særlige betydning, relationen mellem patienten
og de sundhedsprofessionelle har, i forhold til at kunne hjælpe patienterne til at magte
hverdagslivet.
• At patienters og pårørendes små og store fortællinger om deres hverdagsliv, om deres
tanker og opfattelse af situationen og om hvordan, de magter eller ikke magter deres
liv med kræftsygdommen, bliver en integreret del af dialogen mellem sygeplejersker,
patienter og pårørende.
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Narrative samtaleformer
Inddragelse af narrativer og narrative spørgeteknikker (8,9) i kræftsygeplejen har til formål at
give patienter og pårørende mulighed for at fortælle deres (problem)historier og oplevelser
til en person, der lytter, nysgerrigt spørger ind, og hjælper til med at udfolde de fortællinger
og konklusioner, de bærer med sig fra deres hverdag med sygdommen. Mennesket sættes
i centrum som eksperten i sit eget liv, og sygeplejerskens rolle bliver at understøtte patientens egne ressourcer, værdier, holdninger og betydninger, men også at hjælpe til med at
skabe nye perspektiver på situationen.
Kommunikation med alvorligt syge mennesker kræver stor sensitivitet overfor det enkelte
menneskes særlige ønsker og stil, evner og synspunkter. Sygeplejersken har derfor brug for
en bred vifte af kommunikationsfærdigheder, og hun må kunne tilpasse sin kommunikation
til den konkrete situation. Den narrative samtaleform skal ses som en supplement til den
måde, sygeplejersker i onkologisk klinik i øvrigt kommunikerer med patienterne og deres
pårørende. Kommunikation er ikke en opgave, der kan gives en færdig opskrift på. Kommunikation er en situationsbestemt færdighed, hvor den enkelte sygeplejerske må finde sin
egen personlige stil.
Der er altså ikke generelle situationer eller patienttyper, hvor den narrative tilgang er eller
ikke er anvendelig, men der vil være patienter og kontekster, hvor samtaleformen kan være
mere eller mindre anvendelig. Det centrale er evnen til at lytte og se, hvordan patienten
reagerer på de spørgsmål, vi stiller – om patienten kan koble sig på det, vi spørger til.

Hvad vi har gjort indtil nu
Onkologisk klinik er organiseret i seks integrerede teams samt en klinisk forskningsenhed.
Udviklingsplanen pågår i alle teams med en række tværgående klinikaktiviteter og individuelle teamaktiviteter, der tilrettelægges inden for rammen af udviklingsplanens overordnede
målsætning. Arbejdet med relations-kompetencer og inddragelse af narrativer er, sammen
med udvikling af kontaktsygeplejerskeordningen, et af de bærende elementer i udviklingsplanen. I 2010 har aktiviteterne primært været rettet mod disse to fokusområder, og i
forhold til optimering af relationskompetencer er følgende aktiviteter gennemført på tværs
af de seks integrerede teams:
• En-dags lederseminar om narrativer og narrative samtaleformer
• Introduktion til udviklingsplanen og inddragelse af narrative samtaleformer, målrettet
hele sygeplejestaben
• Teamrelaterede heldagsundervisning/træningsseancer v psykolog vedr. narrativer og
narrative samtaleformer (hele sygeplejepersonalet sv.t. ca. 175 sygeplejersker har deltaget)
• Morgenundervisnings-seancer under overskriften ”Hverdagsliv med kræft og brud på
hverdagens naturlige selvfølgeligheder” bl.a. med inddragelse af rollespil (ca. 100 sygeplejersker har deltaget)
• Faglige fora for kliniske sygeplejevejledere og ledere med udgangspunkt i faglige tekster/studier om narrativer og deres betydning
• ”Hverdagsliv med kræft” er et gennemgående tema i dokumentationsgruppen i onkologisk klinik og i andre nøgleperson-fora.
• ”Hverdagsliv med kræft” er et gennemgående tema på onkologisk grundkursus og
kursus for erfarne onkologiske sygeplejersker
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•
•

“Hverdagsliv med kræft” er et tema på den nyetablerede specialuddannelse i kræftsygepleje
Udarbejdelse af tre informations-pamfletter1 målrettet personalet til understøttelse af
personalekompetencer

I de enkelte teams pågår der forskellige aktiviteter for at fastholde fokus på hverdagsliv med
kræft og optimere den enkelte sygeplejerskes relationskompetencer. Eksempler på det er:
• Optimering af kontaktsygeplejerskesystemet
• Fokus på hverdagsliv med kræft, på narrativer, og patient- og pårørende-oplevelser ved:
o Sygeplejekonferencer
o Personalemøder
o Introduktion af nyt personale
o Psykologsupervision
o Teamrelateret undervisning
o MUS-samtaler (Hverdagsliv med kræft er fast tema)
Herudover er der iværksat konkrete tiltag som:
• Supervisionsgruppe for sygeplejersker i Gynækologisk team med fokus på narrativer
• Teamprojekter vedrørende hverdagslivsproblemer hos kvinder med brystkræft i endokrin behandling, og som en del af patientundervisning for kvinder i behandling med
herceptin
• Patientundervisning med særligt fokus på hverdagsliv under og efter kræftbehandling
for hoved-hals-cancer
• Patientundervisning for kvinder med underlivskræft med det formål at kvinderne udarbejder egne handleplaner til håndtering af hverdagslivsproblemer efter endt kræftbehandling.

Hvad vi har opnået indtil nu?
Det ultimative mål er, at patienter og pårørende har en oplevelse af, at sygeplejerskerne
i onkologisk klinik har interesse for og giver støtte til de problemer, som sygdommen og
behandlingen medfører i hverdagen. Om det er tilfældet, vil vi få svar på ved en patienttilfredshedsundersøgelse, vi planlægger at gennemføre ultimo 2012/primo 2013.
Lige nu interesserer vi os for at finde tegn på, om vi er på rette vej med arbejdet (10). Og
de tegn ser vi - både på tværs i klinikken og i de enkelte teams, både blandt sygeplejeledere, kliniske sygeplejevejledere og basissygeplejersker. Overordnet oplever vi en ændret
opmærksomhed på patientens og de pårørendes perspektiv på sygdommen og en begyndende forankring af ”Hverdagslivet med kræft” som noget, der naturligt indgår i sygeplejerskens dialog med patienter og pårørende, og som ikke mindst hele sygeplejeledergruppen
efterspørger.

Nedenstående er nogle af de udsagn, sygeplejerskerne selv fremkommer med:
o er blevet mindre løsningsorienteret
o er blevet bedre til at lytte
o oplever mere helhedsorienteret sygepleje
o narrativer bruger jeg i de svære situationer til at finde patientens værdier – det skaber
		 bedre kontakt med patienten
o stiller flere åbne spørgsmål
o er nu bedre til at spørge direkte til patientens hverdagsliv
o prøver at bruge de narrative spørgeteknikker, selv om det er svært
o øver mig i at dokumentere aspekter vedrørende hverdagslivet.
Betydningen af en velfungerende kontaktsygeplejerskeordning efterspørges i stigende grad
af sygeplejerskerne og opleves nu som en forudsætning for, at der kan ydes tilstrækkelig
støtte til patienter og pårørende. Ved en journalaudit af kontaktsygeplejerske-ordningen
i januar 2011, og en undersøgelse af, hvorvidt patienterne kendte navnet på deres kontaktsygeplejerske, viste flere teams positive resultater. Vi ser samtidig, at flere patienter og
pårørende spørger efter deres kontaktsygeplejerske, og tolker dette som tegn på, at vi går i
den rigtige retning.
Vanskelige fysiske rammer opleves som en betydelig barriere for dialogen med patienter og
pårørende, men også dette arbejdes der med kreative løsninger på.
Vi ser også tegn på, at hverdagslivsaspekter i stigende omfang indgår i sygeplejedokumentationen, og vi ser tegn på interessen for ”Hverdagsliv med kræft” ved, at flere sygeplejersker vælger dette emne til opgaveskrivning på specialuddannelsen i kræftsygepleje og
andre videreuddannelsesforløb.
Vi mener således, at vi er på rette vej, men at påvirke en eksisterende kommunikationspraksis, der jo også har sin egen fortælling, er imidlertid ikke noget, der lykkes ”over night”.
Også det har vi erfaret.

Videre plan
I det kommende år vil vi med udviklingsplanen ”Hverdagsliv med kræft” fortsat have fokus
på narrativer og narrative spørgeteknikker bl.a. ved en række opfølgende undervisnings- og
øvelses-seancer. Dette bliver samtidig flettet ind i udviklingsplanens øvrige fokusområder,
der handler om Formaliserede samtaler, Patientundervisning og Pårørende - alle områder
med fokus på ”Hverdagslivet med kræft”.

Referencer
1.
2.
3.

1 De tre informations-pamfletter er: 1) Hverdagsliv med kræft – dokumentation i sygeplejen 2) Hverdagsliv med kræft
– inddragelse af fortællinger (narrativer) og narrative samtaleformer i kræftsygeplejen 3) Formaliserede samtaler – med
særligt fokus på hverdagsliv med kræft.
Alle pamfletter kan hentes på onkologisk kliniks intranet
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Kræftsår hos patienter med
avanceret kræftsygdom
- et klinisk kontrolleret randomiseret studie samt en
undersøgelse af patienternes perspektiv
Af Betina Lund-Nielsen, Ph.d.-studerende, klinisk sygeplejevejleder i onkologisk klinik
Finsencentret/ Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning (UCSF).
E-mail: betina.lund-nielsen@rh.regionh.dk, tlf.: 3545 0894
Dette indlæg beskriver kort resultaterne fra ph.d.-afhandlingen: ”Kræftsår hos patienter
med avanceret kræftsygdom. En klinisk kontrolleret randomiseret undersøgelse.”
Jeg har tidligere haft fornøjelsen af at beskrive dette projekt. I bogen; ”Udviklingsaktiviteter – Rigshospitalet 2008” beskrev jeg grundlaget for ph.d.-projektet – dets baggrund, mål,
hypoteser, design, metoder, teoretiske referenceramme, kliniske implikationer, vejledere og
sponsorer. Og i bogen; ”Udviklingsaktiviteter Rigshospitalet 2010” beskrev jeg resultaterne
fra en kvalitativ delundersøgelse omhandlende fænomenet ”Health Care Avoidance”, som
havde ført til ignorering af avanceret sygdom og kræftsår hos 17 kvinder med brystkræft.
I nærværende indlæg har jeg valgt, kort i abstract-form, at nævne baggrund, mål, hypoteser, design og metoder. Endvidere at beskrive de samlede resultater og konklusioner
samt angive, hvor interesserede kan finde yderligere oplysninger om ph.d.-afhandlingens
resultater.

Baggrund for ph.d.-projektet
5-10% af alle kræftpatienter udvikler kræftsår, hvor en underliggende tumor infiltrerer hud
og væv resulterende i væskende og ildelugtende sår, som påvirker patienternes psykosociale situation og livskvalitet (1). Såvel sølv- som honningbandager har, ved non-maligne
sår, vist positiv effekt på sårheling, lugt, eksudation og infektion, men er ikke undersøgt ved
kræftsår (2,3).

Formål og design
I et hypotesetestende, randomiseret, klinisk kontrolleret interventionsstudie (n=75) sammenlignes effekten af to sårbehandlinger gennemført i patienternes hjem af specialuddannede sårsygeplejersker to gange ugentlig i en fire ugers interventionsperiode:
Honningbandage versus Sølvbandage - begge supplerede med kognitive samtaler og
afspændingstræning.

Hypotese:
Intervention med honningbandager viser større effekt end sølvbandager på:
• Primary outcome: sårstørrelse
• Secondary outcome:
o Sårrelaterede: Renhedsgrad, infektion, lugtgener, eksudation, sårsmerter
o Patientrelaterede: angst, depression, mestring og livskvalitet.
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Endvidere belyses, via kvalitative data, patienternes erfaringer med at have kræftsår samt
deres synspunkter på den samlede intervention.

Patienter og metoder
75 patienter med kræftsår og avanceret kræftsygdom blev inkluderet landsdækkende fra
onkologiske afdelinger ved 10 hospitaler.
Ved dataindsamlingen blev følgende metoder anvendt: Foto med software-program Quantify-Image-Central, sårpodninger, sårmorfologiregistrering, VAS-score (smerter, eksudation,
lugt). Psykometriske test (EORTC-QLQ-C30 (livskvalitet), HADS (angst og depression), miniMAC (mestring) samt kvalitative interviews.

Resultater
I alt gennemførte 69 patienter med kræftsår og avanceret kræftsygdom interventionen.
Alder: 47-90 (median 65.6). 88% af deltagerne var kvinder.
80% havde diagnosen brystkræft, 12% hoved-hals-kræft og 8% af deltagerne havde ”andre” kræftdiagnoser (sarcom, blærekræft, Merckelcelle carcinoma, malignant melanoma).
81% af patienterne modtog antineoplastisk behandling (f.eks. kemoterapi) og 16% var i
antibiotisk behandling.
De to interventionsgrupper (honning/sølv) var sammenlignelige baseline.
Der var ingen statistisk signifikant forskel på sårstørrelse, renhedsgrad, eksudation, lugt,
sårsmerter og bakteriologi imellem grupperne. Den mediane sårreduktion var 15 cm2/8
cm2 for henholdsvis honning/sølvgruppen (p=0.63).
Hverken den antineoplastiske behandling eller den antibiotiske behandling havde indflydelse på antallet af bakteriegrupper målt på podninger.
Da vi ikke fandt signifikant forskel mellem grupperne, undersøgte vi, om der er en effekt fra
baseline til post-intervention på begge behandlinger. Efter pooling af data fra honning- og
sølvgrupperne sås en forbedring fra baseline til post intervention på: sårstørrelsesreduktion
hos 62% og øget renhedsgrad hos 58% (n=69).
Der var statistisk signifikant forbedring af patienternes vurdering af lugt (p=0.007) og eksudation (p<0.0001) samt af angst (p=0.007) og depression (0=0.049), men ingen signifikant
forskel på livskvalitet (HRQoL) og mestring (mini-MAC) (n=69).
Patienterne oplyste i interviewene, at de følte skam, social isolation, og at kropsopfattelse
og seksualitet var påvirket negativt. Patienterne fandt interventionen effektfuld og meningsfuld.
Interview-delundersøgelsen afdækkede fænomenet Health Care Avoidance i forbindelse
med kræftsår hos kvinder med brystkræft (n=17). Kvinderne oplyste, at de bevidst undgik at
søge lægehjælp i 24 måneder (median) (range 3- 84 måneder), og de søgte først lægehjælp
ved alvorlige kropslige symptomer som spontan knoglefraktur, dyspnoe (lungemetastaser)
eller kraftige sårblødninger.
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Diskussion og konklusion
(Der henvises til yderligere diskussion af resultaterne i nedennævnte artikler fra afhandlingen).
Kræftsår er kroniske sår, som medfører lugtgener, eksudation og psykosociale problemer
(4).
Der fandtes ingen statistisk signifikant forskel mellem sølv- og honninggrupperne på
sårstørrelse, renhedsgrad eksudation, lugt og bakteriologi. En sårstørrelsesreduktion hos
62% og øget renhedsgrad hos 58% af den samlede population fra baseline til post intervention indikerer en forbedret sårhelingsproces og anses for et positivt resultat set i lyset af
kræftsygdommens progressive tendens og kræftsårenes væsentlige indhold af tumorvæv
og nekroser. Lugtgener og eksudation beskrives i litteraturen som invaliderende problemer,
som har konsekvenser for patienternes livssituation i form af angst, depression og social
isolation (5,6). Det er derfor essentielt, at såvel honning- som sølvbandager kan reducere
lugtgener og eksudation i kræftsår, og at disse behandlinger kan være medvirkende til at
øge patienternes oplevelse af velvære.
Resultaterne fra de kvalitative studier indikerer, at patienter med kræftsår og avanceret sygdom oplever afmagt og skam, og at såret har konsekvenser for kvindelighed, seksualitet og
sociale relationer resulterende i social isolation, angst og depression. Resultaterne indikerer,
at samtale om tabuiserede emner som seksualitet og døden er vigtige for patienterne, da
de har vanskeligt ved at tale om dette med pårørende.
Endvidere viser de kvalitative studier, at patienter med kræftsår og avanceret kræftsygdom
er væsentligt belastede. Patienterne ønsker en behandling og pleje, hvor der fokuseres på
såvel sårbehandlingen, som på deres psykosociale situation, og hvor der fra de professionelles side vises interesse, ekspertise, viden og tages ansvar for behandlingen.
Resultaterne indikerede, at en intervention med sølv- eller honningbandager suppleret med
kognitive samtaler og afspændingstræning må overvejes som fremtidigt behandlingstilbud
til patienter med kræftsår og avanceret kræftsygdom.

Publicering
Interesserede kan finde yderligere oplysninger om ph.d.-afhandlingen resultater i følgende
fem artikler, hvoraf de to førstnævnte omhandler resultater fra pilotprojekt (kræftsår hos 12
kvinder med avanceret brystkræft), som tillige indgår som en del af afhandlingen:

•
•
•
•

Lund-Nielsen, B; Müller, K; Adamsen, L. Malignant wounds in women with breast cancer: feminine and sexual perspectives. Journal of Clinical Nursing 2005, 14:56 – 64
Lund-Nielsen, B; Müller, K; Adamsen, L. Qualitative and quantitative evaluation of a
new regimen for malignant wounds in women with advanced breast cancer. Journal of
Wound Care 2005, 14; 2:69 – 73
Lund-Nielsen B, Midtgaard J, Rørth M, Gottrup F, Adamsen L. An avalanche of ignoring:
a qualitative study of health care avoidance in women with malignant breast cancer
wounds. Cancer Nurs 2011 Jan 20. [Epub ahead of print]
Lund-Nielsen B; Adamsen L; Gottrup F; Rørth M; Tolver A, Kolmos HJ. Qualitative bacteriology in malignant wounds - a randomized clinical study of honey and silver bandages. Indsendt til tidsskriftet “Ostomy Wound Management” 2011
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•

Lund-Nielsen B; Adamsen L; Kolmos HJ; Rørth M; Tolver A, Gottrup F. The effect of honey compared with silver bandages on treatment of malignant wounds - a randomized
study. Indsendt til tidsskriftet “ Wound Repair and Regeneration” 2011

Jeg har udvalgt nedenstående 7 referencer af de ca. 170 anvendte i ph.d.-afhandlingen.
Kontakt mig endelig, hvis I ønsker den fulde referenceliste.

Referencer
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3.
4.
5.
6.
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Alexander S. Malignant fungating wounds: epidemiology, aetiology, presentation and
assessment. Jr. of wound care 18, 7:273-280, 2009a
Molan, PC. Debridement of wound with honey. Jr of wound technology, 5:12-17, 2009
Fong J, Wood F. Nanocrystalline silver dressings in wound management: a review.
International Journal of Nanomedicine, 1(4):441-449, 2006
Alexander S. Malignant fungating wounds: managing malodour and exudate. Jr. of
wound care 18, 9:374-382, 2009b
Selby, T. Managing exudate in malignant fungating wounds and solving problems for
patients. Nurs. Times, 105, 18:14-17, 2009
Hampton, S. Malodorous fungating wounds: how dressings alleviate symptoms. Br. Jr.
Community Nurse, 13, 6:31-36, 2008
Daniels J; Kissane DW. Psychosocial interventions for cancer patients. Current Opinion
in Oncology 2008; 20:367-371
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Tre
arbejdsrutiner

3. Identifikation – hver gang
• Tjek altid, at det er det rigtige barn ved behandlingsprocedure og undersøgelser.
• Brug to måder til at identificere barn (og relevante papirer). Altid fulde navn og cpr.
nummer – aldrig kun fornavn.
• Sørg for at barnet har patientarmbånd på.
• Præsenter dig og din funktion for barn og forældre.
• Tal om patientsikkerhed. Fortæl barn og forældre, at du arbejder med de tre arbejdsrutiner. Spørg om de tidligere har oplevet utilsigtede hændelser.

– samarbejde med forældre
og børn om patientsikkerhed i
højt specialiserede børneafdelinger
Af Birgit Simonsen, kvalitetskoordinator, Centerledelsen afsnit 4074,
E-mail: Birgit.Simonsen@rh.regionh.dk; Marianne Madsen, oversygeplejerske,
Børneonkologisk afsnit 5054, E-mail: Marianne.Madsen@rh.regionh.dk, Tina Spiegelhauer,
funktionschef, Børnekirurgisk Klinik afsnit 4053, E-mail: Trine.Spiegelhauer@rh.regionh.dk,
alle Juliane Marie Centret

De fleste arbejdsprocesser i sundhedsvæsenet baserer sig på enkeltpersoners hukommelse, viden og erfaring. Det er derfor vigtigt at arbejde med arbejdsrutiner, som skaber
en bevidsthed, inviterer til refleksioner over sygeplejen, som er en slags barriere, der kan
forebygge utilsigtede hændelser.

Formål

Baggrund
Indenfor hospitalssystemet er sygepleje og behandling på specialiserede og semiintensive
børneafsnit højrisikoområder, fordi patientforløbene ofte er klinisk komplekse med intensive
perioder, og der anvendes typisk specialiseret udstyr og teknologi. Risikoen for fejl eller
næsten fejl er dobbelt så høj for patienter indlagt i intensive afdelinger som hos patienter
i stationære afsnit (1). Intensive patienter får dobbelt så meget medicin som almindelige
somatiske patienter (2) og modtager flere kirurgiske indgreb (3). Undersøgelser af medicineringsfejl i børneområdet peger på, at der sker flere fejl i børneafdelinger end i voksenområdet (4).
Patientsikkerhedsrunder (5) i Semiintensivt Børneafsnit på Rigshospitalet 2004-06 (6)
highlightede udfordringen med kommunikation og samarbejde med forældre og børn. Efterfølgende gennemførte vi 12 klassiske kvalitative interviews (N=16) med semistruktureret
spørgeguide i foråret 2007 (7). Forældre og børn blev strategisk samplet ud fra, at de var
erfarne patienter med længerevarende hospitalskontakt og udfra afsnittets patientforløb. Interviewmaterialet blev bearbejdet med fænomenologisk dataanalyse med meningsbærende
enheder – heraf udsprang de tre arbejdsrutiner:
1. Planlæg kontakten – afstem forventninger
• Start din kontakt med at sige: ”Goddag” til barn og forældre. Planlæg kontakten, afstem forventninger og skab forudsigelighed for dig, barn og forældre.
• Slut din kontakt med at sige: ”Farvel” til barn og forældre.
• Sørg for at der er en opdateret samarbejdsaftale.
2. Når du giver medicin til barnet
• Brug din PDA.
• Informér barn og forældre om:
o Navn (og dosis) på medicinen der skal gives.
o Indikation for at give medicinen.
o Hvornår barnet igen skal have medicinen.
• Sikre dig at barn og forældre har en opdateret medicinliste.
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Formålet er at fremme og skærpe en udvikling af en målrettet, åben og handlekraftig patientsikkerhedskultur hos sygeplejersker, i tæt samarbejde med børn, unge og forældre.
Målet er, at alle sygeplejersker i de tre afsnit anvender arbejdsrutinerne hver gang.

Metode
Implementering af arbejdsrutinerne startede i efteråret 2007 i Semiintensivt Børneafsnit og
Onkologisk Børneafdeling (8), samt i marts 2009 på Rigshospitalet i Børnekirurgisk Klinik.
De tre børneafdelinger har arbejdet med forskellige implementeringsstrategier udfra PDCA
cirklen (9).
Baseline og followup er kortlagt ved hjælp af et elektronisk spørgeskema (Enalyzer) med
datatriangulering hos sygeplejersker og indlagte børn/forældre.

Resultat
Baseline i 2008 (Semiintensivt børneafsnit og Børneonkologisk afsnit) og 2009 (Børnekirurgisk Klinik) viste, at brug af arbejdsrutinerne var personafhængigt, og at sygeplejerskerne
(N=69) brugte arbejdsrutinerne mere end børn/forældre (N=39) oplevede. Forældre/børn
finder arbejdsrutinerne betydningsfulde, og de forventer, at sygeplejerskerne har styr på
patientsikkerheden.
Followup i 2010 viser generelt en større fællesmængde mellem sygeplejerskernes (N=66) og
forældrenes (N=82) perspektiv.
Undersøgelserne viser repræsentative data med mønstre og tendenser uden nævneværdig
forskel på de tre afdelinger – hverken i baseline og followup.
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udtrykt ønske om det, eller ej. Man må som forældre ikke lukke af for hvad, hvor meget osv.
barnet får af medicin – af hensyn til barnets sikkerhed”

1. Planlæg kontakten og afstem forventninger
Sygeplejerskerne er blevet bedre til at sige ”goddag”, men særligt til at sige ”farvel” og afstemme forventninger. Perspektiverne er blevet mere ens, hvilket giver et mere reelt billede
af virkeligheden. Der er stadig udviklingspotentiale i forhold til at afklare samarbejdet mere
systematisk.
En forælder siger: ”Det har stor betydning. Vi lægger vores børn i deres hænder og vil gerne
stole på, at alt der sker og foregår er korrekt, samtidig med, at vi som familie involveres i alt.
Kommunikation er nøglen til godt samarbejde!

3. Identifikation – hver gang
Followup viser en lille forbedring, men her er stadig stor forskel på sygeplejerskernes og
børn/forældres perspektiv. Ved denne arbejdsrutine er den største udfordring, at tale om
patientsikkerhed på en professionel måde.
En sygeplejerske siger: ”Når jeg følger de tre arbejdsrutiner, bliver familiens og mine forventninger afstemt og det er med til, at dagen forløber nemmere. Jeg oplever, at familierne får
nogle bedre indlæggelsesforløb. Jeg når samtidig flere opgaver og føler mig ikke så stresset”

Konklusion og fremtidsaspekter

•

•

•
2. Når du giver medicin til barnet
Her er sket en markant forbedring. Der er stor fællesmængde mellem sygeplejersker og
forældres perspektiv. Her skal der arbejdes med implementering i forhold til brug af af PDA.
En forælder siger: ”Jeg synes det er meget vigtigt, at der altid informeres om navn, dosis,
årsag og tidspunkt for næste gang barnet skal have medicin – uanset om forældre har
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Arbejdsrutinerne er uden tvivl med til at sætte patientsikkerheden på dagsorden i afdelingerne og kan anbefales implementeret andre steder. Afsnittene skal nu arbejde med
deres egne data på afsnitsniveau, herunder udarbejde nye implementeringsstrategier
(en ny runde i PDCA cirk-len).
Forældrene siger næsten enstemmigt, at arbejdsrutinerne er betydningsfulde for dem,
hvilket understreges af svarene i de landsdækkende Undersøgelser af patientoplevelser
(LUP), hvor der er en klar sammenhæng mellem oplevelse af fejl og inddragelse i beslutninger – de patienter/pårørende, der oplever flest fejl i forløbet, er også dem der oplever
mindst inddragelse i beslutninger om pleje og behandling.
Vi er ved at følge implementeringsgraden af de tre arbejdsrutiner, ved hyppige målinger
på udvalgte parametre af de tre arbejdsrutiner, som ID-armbånd, brug af PDA og identifikation og forventningsafstemning i hver vagt, inddragelse i beslutninger (LUP spørgsmål), samarbejdsaftale (nedskrevet og justeret ved behov).
Data opgøres ved hjælp af statistisk proceskontrol, som skal hænge synligt på afsnittenes kvalitetstavler og gennemgås ved kvalitestavlemøderne. Vi har besluttet, at opgøre
data fra den unge patient for sig, da unge og syge har særlige behov (10), hvilket mu-
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ligvis vil medføre at de tre arbejdsrutiner for en særlig drejning i forhold til de unge, med
tilhørende interventioner (en ny runde i PCDA cirklen).
Rutinerne sætter fokus på samarbejde med forældre og barnet i forhold til konkrete
pleje og behandlingsprocedure – partnerskab. Vi har i projektperioden udarbejdet to
faglige vejledninger om ”Mestring og samarbejde med børn om pleje og behandlingsprocedure” og ”Patient og familecentreret sygepleje”, som sammen med rutinerne giver
et særdeles velargumenteret fundament for sygeplejen til børn og samarbejdet med
forældre.
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Risikofaktoren overvægt og
gentagne ufrivillige aborter
Af Lisbeth Egestad, Sygeplejerske, E-mail: lisbeth.egestad@hotmail.com,
Juliane Marie Centret

Baggrund
Diagnosen Abortus Habitualis får en kvinde, når hun har haft tre gentagne ufrivillige aborter.
Hvert år får 1-2% diagnosen, af disse kvinder henvises knap 200 til Abortus Habitualis Enheden (1). I Enheden udredes for mulige risikofaktorer til de gentagne graviditetstab.
I Sundhedsstyrelsens opdateret Anbefalinger for Svangreomsorgen (2) anbefales det bl.a.,
at kvinder før graviditet har BMI under 27. Denne anbefaling gav interesse for at se, hvordan BMI ligger blandt Abortus Habitualis (HAB) patienterne i Enheden samt, hvilken kendskab overvægtige HAB-patienter har til risikofaktoren overvægt. Dette fokus har i Enheden
ført til sygeplejefaglig udvikling i forbindelse med kontakten til den overvægtige patient.

Formål

•
•
•

At undersøge, hvor mange af Enhedens patienter, der er overvægtige.
At undersøge, hvad de overvægtige HAB-patienter ved om risikofaktoren overvægt.
At afprøve og implementere sygeplejefaglige interventioner for den overvægtige HABpatient.

Metode

•
•
•

Registrering af alle HAB-patienternes højde, vægt og BMI
Litteraturgennemgang af risici ved overvægt, graviditet og fødsel (3,4) samt gennemgang af forskellige forebyggende og sundhedsfremmende interventioner (5,6)
Kvalitativt interview. Belysning af to HAB-patienters oplevelser, viden om og ønsker i
forbindelse med overvægt og graviditet.

Resultater
BMI
I 2006 er 10-13% af den voksne danske befolkning svært overvægtige (3), og det vil blive et
større menneskeligt og samfundsøkonomiskproblem, hvis der ikke gøres noget, så udviklingen vender (6). Ifølge WHO skønnes det, at i 2030 er 60-70% af den europæiske befolkning
overvægtige (3).
Af de fødende i Danmark i 2009 var 33% overvægtige.
HAB-Dataindsamlingen (n:259) viser at, 45,5% er overvægtige (BMI<25). Her i blandt er
20,8% svært overvægtige (BMI<30).
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• Information
Pjecen Risikofaktoren overvægt og gentagne ufrivillige aborter er udarbejdet ud fra informanternes ønsker og ud fra litteraturens beskrivelser af risici i forbindelse med opnåelse af
graviditet, i graviditeten samt i forbindelse med fødslen. Pjecen er evalueret af en HABpatienter. Pjecen udleveres til alle overvægtige HAB-patienter.
Konklusion og perspektivering
Overvægt er en kendt risikofaktor for HAB-patienten. Der er behov for og ønske om intervention i samarbejde med patienten, patientens netværk, praktiserende læge, lokalt sundhedscenter så HAB-patienten optimerer sine chancer for at nå målet: Fødsel af et levende
barn. Abortus Habitualis Enheden kan og skal være med i dette sundhedsfremmende og
forebyggende samarbejde.

Risici
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi har i guidelinen: Den Overvægtige Gravide (3)
beskrevet alvorlige komplikationer. Komplikationer for moders og barns helbred, endda
med risiko for døden til følge (3).

Den overvægtige Abortus Habitualis-patients perspektiv
Min læge går som katten om den varme grød – har aldrig nævnt min overvægt
(citat Informant 2)
Informanterne giver udtryk for, at de gerne vil,
• at sundhedsfaglige personer tager fat i emnet og viser interesse for udviklingen.
• have alle informationer - også de ubehagelige.

Litteratur og henvisninger
1.
2.
3.
4.
5.
6.

www.gentagneaborter.rh.dk
Anbefalinger For Svangre omsorgen. Sundhedsstyrelsen 2009
Høybye, Katrine m.fl.; Hver tredje gravide vejer for meget. Tidsskrift for Jordemødre.
Oktober 2006
Borch-Christensen, Hanne m.fl.; Den overvægtige gravide. Dansk Selskab for Obstetrik
og Gynækologis Guideline 1999
Klinisk vejledning for almen praksis. Opsporing og behandling af overvægt hos voksne.
Dansk Selskab for Almen Medicin og Sundhedsstyrelsen 2009
En Forstærket Indsats mod svær overvægt. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender Januar 2005

Altså når man kommer her og får at vide, at overvægt kan være årsagen til, at det her
ikke lykkes, så tror jeg, det vil tænde noget i mig, så vil jeg sige: Okay, hvor meget ønsker
jeg det her, altså - Skal vægten vinde over barnet - eller hvad?
(Citat Informant 1)

Interventioner

• Livsstilsændrings-møder
Afholdelse, opfølgning og evaluering af to ”livsstilsændrings-møder” (i samarbejde med
Livsstilscoachstuderende Michelle Lepez).
Der er afholdt to møder i 2010, der bl.a. indeholdt information om risikofaktoren overvægt,
information om motivation og adfærdsændring. Der blev, via dialog deltagerne imellem, talt
om ” gode og dårlige dage”, om ”at tage ansvar” og om at motivere sig selv, motivere andre
samt at blive motiveret. Deltagerne definerede: ”Mine Sunde mål”, som der efter deltagernes ønske blev fulgt op på ved næste kontakt med sygeplejersken.
• I talesætte risikofaktoren overvægt
Ved konsultation i Enheden er det sundhedsfaglige personale blevet mere bevidste om at
bringe risikofaktoren overvægt og livsstilsændring op i dialogen med patienten/parret.
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Afkøling – betydning for
forældre/barn kontakten
- et kommende casestudie
Af Charlotte Engvad, E-mail: Charlotte.Engvad@rh.hosp.dk; Maria Kristensen,
begge sygeplejersker samt Natascha Dennig Nielsen, Afd. Spl.,
E-mail: Natascha.Dennig-Nielsen@rh.hosp.dk, Juliane Marie Centret

Projektidé

spørgsmål og udfordringer for sygeplejersken i hendes/hans daglige arbejde på Neonatalklinikken.
Afkølingen skal startes inden barnet er 6 timer gammelt. I praksis ligger barnet på en madras, der gennemstrømmes af koldt vand. Denne madras er designet, så den kan foldes op
omkring barnet og vandtemperaturen styres af barnets kernetemperatur således, at den-ne
konstant holdes indenfor måleområdet: 33-34 grader. Pga. barnets tilstand og mulige
bivirkninger af behandlingen, overvåges barnet intensivt og med a-eeg. Dette betyder i
praksis, at barnet kan have omkring 10 katetre og elektroder på kroppen, ligesom barnets
tilstand kan nødvendiggøre respiratorbehandling og anvendelse af bedøvende medicin. Alt
dette besværliggør barnets mobilitet og sygeplejerskens muligheder for at flytte barnet i
forbindelse med de daglige sygeplejefaglige tiltag. Tidligere har dette afholdt os fra at løfte
barnet over til forældrene i de tre døgn, kølebehandlingen varer.

I Neonatalklinikken har vi kunnet tilbyde kølebehandling til nyfødte børn med asfyksi siden
2006. Da kølebehandlingen af nyfødt børn er relativt ny i Danmark, er der fortsat meget, vi
ikke præcist ved om de børn, der modtager denne behandling.
For omtrent 2 år siden indførte afdelingen nye kølemadrasser, der medførte, at det blev muligt rent teknisk at løfte barnet over til enten mor eller far, mens det fortsat er svøbt i kølemadrassen. På den måde kan forældrene nu holde barnet, selvom det bliver kølebehandlet.
Gennem mange år har sygeplejerskerne i Neonatalklinikken arbejdet målrettet på at mindske adskillelsen mellem forældre og barn. Vi arbejder til daglig side om side med forældrene, og de betragtes som en ressource og kompetence i forhold til plejen af deres barn. Med
familiecentreret pleje som vores grundlæggende værdi må vi reflektere over, hvad denne
behandling og dertilhørende pleje indebærer.
Projektets hypotese er, at det styrker tilknytningen, kontakten og forældrefølelsen at sidde
med sit barn. Dog mener vi også, at selve forflytningen, eller bare tanken herom, kan virke
angstprovokerende på forældrene.
Ved søgning på Pubmed med søgeord som fx newborn, cooling, asphyxia, bonding og parent, kombineret på forskellig vis, lykkedes det os imidlertid ikke at finde noget i litteraturen,
der undersøger netop denne problemstilling. For at be- eller afkræfte vores hypotese vil vi
gerne undersøge, om de indlagte børns forældre har samme opfattelse som os.
Vi ønsker at udvikle og optimere vores praksis – at reflektere over, hvad der er på spil, når vi
tilbyder forældre at sidde med deres nyfødte barn, imens det kølebehandles.
Der findes nationale retningslinjer for selve behandlingen (1), der også tilbydes på to andre
hospitaler i landet. Angående plejen og forældre-barn-kontakten er det afdelingens egne
retningslinjer, der er gældende. I praksis betyder det, at såfremt barnets tilstand tillader det,
sidder det hos sine forældre under kølebehandlingen to steder i landet (herunder RH), og på
det tredje sted er det ikke praksis.

Tilknytning mellem mor, far og barn

Baggrund

Metode

0,5-1 promille af alle nyfødte får iltmangel (asfyksi) i forbindelse med fødslen. Af disse dør
25% og 25% overlever med handicap. Studier har vist, at ved at nedkøle disse børn, nedsættes risikoen for død, og chancen for overlevelse uden handicap øges. (1)
Kølebehandling til nyfødte er ubetinget et stort fremskridt indenfor behandlingen af asfyksi,
men som med alle fremskridt og ny viden opstår der med denne behandling en række nye

Vi vil lave et casestudie, fordi det benyttes ved gennemgang af en konkret hændelse for at
analysere, hvilken lære der kan uddrages af denne. Til forskel fra andre videnskabelige undersøgelsesmetoder, der normalt vil afprøve en teori ved at søge den bekræftet i en overrepræsentation blandt gentagelser, vil denne søge bekræftelsen ved at finde sammenhængen
i selve hændelsen.

182

Førhen var forældres deltagelse i plejen ikke en selvfølge eller noget sygeplejerskerne opfordrede til. Vi ved nu, hvor stor og positiv en forskel, det gør for barnet og dets udvikling, at
forældrene er hos deres barn så meget som muligt (2). Vi ved også, at det er essentielt for
den tidlige tilknytning mellem barn og forælder (2). Det at være en aktiv del af plejen til ens
barn, er en naturlig del af det at blive forælder. Det er grundlæggende og instinktive roller,
som alle besværliggøres eller hindres med indlæggelsen på en neonatalafdeling (2).
For år tilbage kunne man ikke forestille sig, at et præmaturt eller svært sygt barn kunne
have gavn af at komme over og ligge på brystet af sin mor. Ligeledes var det ikke forståelsen, at mødrene ville ønske dette eller få gavn heraf. I dag er det en grundsten i vores
tilgang til pleje og behandling af disse børn, at forældre og børn skal være så tæt sammen
som muligt (4). Vi kender alle fordelene herved og ved, at behandling ikke kompromitteres.

Proces
Det er ca. 1½ år siden, ideen opstod til at lave dette projekt. Denne proces influeres bl.a.
af det antal børn, der kølebehandles. I Neonatalklinikken har der siden 2006 været ca. 50
børn, der har modtaget kølebehandling (3). Barnets og forældrenes tilstand vil blive vurderet
i forhold til, om de kan indgå i projektet. Der kan være tale om børn, der er for dårlige til
at blive flyttet, samt forældre, der er kriseramte i en sådan grad, at de ikke bedes forholde
sig til deltagelse i et projekt. Fokus blev skabt ved at gøre opmærksom på og tale om de
mange fordele, den nye mulighed gav os, på monofaglige sygeplejekonferencer. Hertil er
det naturligvis drøftet tværfagligt. Vi er blevet undervist i korrekt anvendelse af kølemadrassen. Der er udarbejdet en PVI (Politikker, Vejledninger, Instrukser), som løbende er revideret
i takt med, at vi har gjort os flere erfaringer i praksis samt, at der er udarbejdet nationale
guidelines på området.
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I casestudiet skelner man ikke mellem kvalitativ og kvantitativ forskning. Casestudiet er
godt i denne sammenhæng, da det kan udvikle sig undervejs, hvor nye spørgsmål og nye
datakilder kan komme til efterhånden, som de opdages (5, 6).
De spørgsmål, vi vil udforme og anvende, vil være åbne, semi-strukturerede spørgsmål.
Forældrene skal gives mulighed for at svare på en sådan måde, at de kan forme deres svar
alt efter, hvad der fylder for dem. Dog er det nødvendigt med en vis form for struktur, da vores formål retter sig mod en konkret oplevelse.
Vi vil informere mundtligt om undersøgelsen og planlægge selve interviewet i samarbejde
med den plejeansvarlige sygeplejerske samt forældre. Spørgeskema og interview skal være
gennemført inden udskrivelse.

Proceduren i praksis
Barnets vitale værdier (hjertefrekvens, iltsaturation, respirationsfrekvens, meanblodtryk)
samt hud- og kernetemperatur monitoreres kontinuerligt både før, under og efter interventionen. Altså under forflytningen af barnet fra seng til forælder og imens det ligger hos
sin forælder. Dette for at give os viden om eventuelle ændringer og dermed sikre os, at
behandlingen ikke kompromitteres. Disse observationer følger afdelingens instruks for
observation af kølede børn således, at et barn monitoreres på samme måde, uanset om det
ligger i seng eller hos sine forældre.
Der udfærdiges en skriftlig vejledning, der i detaljer beskriver, hvorledes barnet lægges over
til en forælder for at sikre os, at det bliver gjort ensartet og fuldt forsvarligt.

3.
4.
5.
6.

Lando A et al. Hypotermibehandling af nyfødte med hypoksisk iskæmisk encefalopati.
Ugeskrift for læger. Maj, 2010.
Franklin C. The Neonatal Nurse`s Role in Parental Attachment in the NICU. Critical Care
Nursing, 2006, vol 9, nr 1, side 81-85,
Thisted J. Forskningsmetode i praksis – projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik. København: Munksgaard Danmark; 2010
Ramian, K. Casestudiet i praksis. København, Gyldendal Academica. 2007

Litteratur, der kan anbefales:

•
•
•
•

Greisen G. Afkøling efter asfyksi. Neonatalklinikkens PVI
Værdigrundlag for Neonatalklinikken på Rigshospitalet
Wigert H et al. Mothers´ experiences of having their newborn child in a neonatal intensive care unit. Scandinavian Journal of Caring Sciences, March 2006
Bialoskurski et al. The nature of attachment in a neonatal intensive care unit. Journal of
Perinatal and Neonatal Nursing Juni 1999.

Konsekvenser for praksis
Det er meget få af vores indlagte børn, der i dag ikke kan ligge hos sine forældre i kortere
eller længere perioder. Med dette projekt ønskes at skabe basis for en bedre praksis, hvor
den fysiske adskillelse mindskes.

Implementering af resultater
Implementering af vores resultater vil foregå ad flere veje. Vores resultater vil blive bragt op
på interne sygeplejekonferencer og eksternt på landssymposier. Konsekvenserne af resultaterne vil blive tilføjet i vores PVI om kølebehandling og ved at beskrive, hvordan proceduren
skal foregå i praksis forventes det, at implementeringen lettes.

Fremtidsperspektiver
Tilknytning kan være svær at måle, da det jo fortrinsvis er en subjektiv oplevelse, men vi
mener, at valget af casestudie som metode kan hjælpe med at synliggøre, om der er en
positiv effekt af interventionen. Er dette tilfældet, forestiller vi os at lave et større kvalitativt
studie, der giver os større indsigt i og viden om, hvad interventionen har af betydning for
tilknytning på længere sigt.

Anvendt litteratur
1.
2.

Wisborg K. Køling før og under transport af nyfødte med hypoxisk iskæmisk encephalopati. Dansk Pædiatrisk Selskab, 2010
Stern D N et al. En mor bliver til. København: Hans Reitzels forlag a/s; 1999
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Udvidelse af
ECMO kapacitet i
Neonatalklinikken
- samt udvikling af kompetencer
Af Lene Brage-Andersen, sygeplejerske, Trine Ryborg, sygeplejerske og
Rikke Louise Stenkjær, afdelingssygeplejerske, Neonatalklinikken, Juliane Marie Centret

Baggrund
De seneste 15 år har vi på Neonatalklinkken, som de eneste i Danmark, behandlet børn fra
0-2 år på ECMO (extra corporeal membrane oxygenation).
ECMO er en teknik, der benyttes til at assistere patienter med svær, men reversibel lunge- og/eller hjertesvigt. Det kan fx være børn efter hjertekirurgisk operation, børn født med
meconium aspiration eller børn med infektioner.
I Neonatalklinikken er der gennem årene behandlet over 100 børn, hvilket har givet et
stort erfaringsgrundlag. Afdelingen har gennem årene haft kapacitet til at gennemføre én
behandling af gangen, men ønsker nu at udvide kapaciteten således, at vi kan behandle to
børn på ECMO samtidig.

ECMO-behandling
Når et barn kommer i ECMO-behandling overtager en kunstig lunge arbejdet med at ilte
blodet for de syge lunger, og en pumpe sender blodet rundt for at opretholde cirkulationen. Barnets blod bliver, via en slange, ledt gennem den kunstige lunge og iltet uden for
kroppen. På denne måde giver man barnets lunger og/eller hjerte tid til at komme sig.
ECMO-behandling er altså en modificeret hjerte-lungemaskine, der overtager hjerte- og lungefunktionen, mens organerne opheler.
Billedet nedenfor viser en standardopsætning af et ECMO-system.

ECMO-holdet
Behandlingen varetages af et
specialoplært, tværfagligt team
bestående af 2 koordinatorer (sygeplejersker), 10 neonatallæger og 12
neonatalsygeplejersker, disse i tæt
samarbejde med thoraxkirurger og
børneperfundører.
Når det bliver besluttet, at et barn
skal ECMO-behandles, er der en
fast procedure til indkald og opstart
af maskinen. ECMO-koordinatoren
indkaldes til at planlægge opstarten
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af forløbet, hvori det ligger at tilkalde børneperfundøren og thoraxkirurgen, placere og lejre
barnet optimalt og ikke mindst sikre bemanding af maskinen i drift. Børneperfundøren samler primært slangesystemet, thoraxkirurgen lægger kanyler på barnet, og neonatallægen
står for den øvrige behandling.
ECMO-maskinen passes af en sygeplejerske fra teamet. En forudsætning for at komme på
holdet er, at man har mindst 4 års erfaring fra afdelingen og har evne til at tænke og handle
hurtigt. Sygeplejersken skal have en god teknisk forståelse, og hun skal være indstillet på
fleksible arbejdstider under et behandlingsforløb.
Sygeplejersker, der rekrutteres til ECMO-holdet, gennemgår en basisoplæring bestående
af to dages teoretisk og praktisk kursus tilrettelagt af de to ECMO-koordinatorer. Herefter
skal sygeplejersken på 6-8 følgevagter med en erfaren ECMO-sygeplejerske, hvor man
rent praktisk får indsigt i behandlingsformen og maskinen. For at sikre at teamets viden er
opdateret, afholdes der tværfaglig vedligeholdelsestræning to gange om året med scenarie
træning og waterlab.

Udvidelse af kapaciteten
Vi ønsker at øge kapaciteten af ECMO-behandlingen således, at vi kan behandle to børn
samtidig. Det vil ofte dreje sig om kortere tid, hvor der skal overlappes med to børn i behandling samtidig. Vi ønsker at udvide kapaciteten for at undgå en flytning af barnet til et
andet ECMO-center. En overflytning vil være forbundet med en øget risiko, da barnet er
svært sygt og afhængig af sin ECMO-maskine for at overleve. Det er desuden også meget
hårdt for forældrene at blive flyttet endnu længere væk fra familie og pårørende, når man
har et meget sygt barn.
For at kunne behandle to børn samtidigt, vil vi have behov for endnu en ECMO-maskine,
da Neonatalklinikken kun råder over én maskine. Perfundørene har mulighed for at stille en
af deres pumper til vores rådighed. Dog vil den maskine have dele, der er anderledes end
det setup, holdet har erfaring med, og vi skal derfor undervise ECMO-holdet i anvendelse af
denne maskine og sikre os, at de kan have overblikket over to maskiner på en gang.
Vi har en enkelt gang behandlet to børn samtidig, i en periode på 24 timer. Dette har været
medvirkende til vores tro på, at vi med vores store erfaringsgrundlag kan øge kompetencen
hos den enkelte ECMO-sygeplejerske, så hun bliver fortrolig med at betjene to ECMOmaskiner samtidigt.
Vi ved fra andre ECMO-centre, bl.a. Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige og Great
Ormond Street børnehospital i England, at de bemander med gennemsnitlig 3 plejepersonaler pr. to børn i ECMO-behandling.

Kompetenceudvikling af ECMO-holdet
For at udvide vores kapacitet og øge vores kompetence til at betjene to ECMO-systemer
samtidigt skal holdet af læger og sygeplejersker have undervisning i den anden type
pumpe, som de efterfølgende skal lære at betjene samtidig med, at de også betjener den
kendte pumpe. Der vil blive afholdt undervisning og scenarietræning i form af waterlab, hvilket vil blive varetaget af børneperfundøren, en neonatallæge og de to ECMO-koordinatorer.
Ved Waterlab køres der ECMO på en dukke, og slangesystemet fyldes med vand. Hver enkelt læge og sygeplejerske skal gennemgå forskellige scenarier, der indeholder problemstil-
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linger og øvelser, der har til formål at bevare fortroligheden med maskinerne og systemerne,
og træne de mest almindeligt forekomne problemstillinger.
De fysiske rammer vil også være afgørende for, at én ECMO-sygeplejerske kan passe
begge maskiner. Begge børn skal ligge på samme stue, så sygeplejersken kan se og betjene maskinerne samtidig. ECMO-maskinerne skal placeres for enden af sengene, og der
skal konstant være en ECMO-sygeplejerske tilstede. Det vil kræve stort overblik af sygeplejersken, og den enkelte skal bruge sin store erfaring.
I scenarietræningen vil der afholdes øvelser, hvor der gøres to pladser klar til ECMO-behandling. Alle skal være fortrolige med opsætningen, da klargøring af en ekstra plads ofte
skal gå hurtigt. Det er også vigtigt for pladsforholdene, hvordan alt udstyret stilles i forhold
til hinanden, derfor skal der være konsensus om dette, således at alle sygeplejersker opstiller pladserne efter samme skabelon.
Der kan opstå problemer med at passe to børn i ECMO samtidig, hvis det ene barn skal
isoleres, eller hvis der opstår komplikationer i behandlingen. Der vil i den første akutte fase
være mulighed for at trække på neonatallægen, og derefter vil ECMO-koordinatoren løse
problemet ved at kalde ekstra personale på vagt. Der er altid en børneperfundør på vagt,
som vil hjælpe med systemproblemer, og ECMO-holdet vil i en kortere periode kunne stille
med en ekstra sygeplejerske til at passe maskine nummer to.
Det kan være nødvendigt at styrke en nyoplært ECMO-sygeplejerskes kompetence, ved
at den øvrige sygepleje hos barnet varetages af en erfaren ECMO-sygeplejerske, som kan
vejlede den nyoplærte. For at øge ECMO-kapaciteten er det nødvendigt, at der skabes
et fortroligt og uviklende forum, hvor ECMO-sygeplejerskerne frit kan reflektere og dele
erfaringer, således at det er trygt og ikke mindst fagligt forsvarligt at passe to maskiner
samtidigt. De to koordinatorer står for at skabe rammerne for dette forum i forbindelse med
undervisningen.
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Konklusion
Da vi har en landsdækkende funktion for at ECMO-behandle børn mellem 0-2 år, føler vi
os forpligtede til hele tiden at udvide vores viden og udvikle vores kompetencer indenfor
denne særlige behandling.
Vi har oplevet at være nødt til at afvise behandling af et barn pga. kapacitetsmangel. Det
har betydet, at vi har været nødsaget til at overflytte børn med behov for ECMO-behandling
til ECMO-centre i udlandet.
Det er derfor, at vi nu vælger at udvide kapaciteten, så vi kan behandle to børn samtidigt,
Vi har gennem de sidste år haft en øget efterspørgsel på ECMO-pladser fra andre europæiske hospitaler og behandlede sidste år 5 udenlandske børn ud over de syge børn fra
Danmark. Det kan på sigt blive et samarbejde, der skal styrkes, og vores holdning er, at vi
skal hjælpe de andre nordiske lande, hvis de mangler ECMO-pladser, både for at redde liv,
men også for at få en øget kompetence.
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Evaluering af
scenarietræning som
kompetenceudvikling i
Neonatalklinikken
- en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse
Af Malena Tingvar, sygeplejerske, Trine Ryborg, sygeplejerske og Rikke Louise Stenkjær,
afdelingssygeplejerske, Neonatalklinikken, Juliane Marie Centret

Baggrund
Neonatalklinikken har gennem de seneste 12 år langsomt udvidet sin neonatale funktion til
også at omfatte PICU-børn (pædiatric intensive care unit), som er børn op til et år, der har
behov for intensiv terapi og respirator. Der indlægges ca. 120 PICU-børn om året i klinikken.
Behandlingen og plejen til disse børn er ofte mere kompleks og meget anderledes end den,
de neonatale sygeplejersker er vant til. Derfor besluttede vi, at personalet skulle gennemgå
et undervisningsprogram for at øge kompetencen indenfor plejen af disse PICU-børn. Et
reelt undervisningsprogram som er sat sammen med teoretisk og praktisk undervisning. Da
disse PICU-børn stadig udgør en relativ lille procentdel af vores samlede patientgrundlag,
ønskede vi desuden undervisning mhp at vedligeholde og øge kompetencen tværfagligt
indenfor lige dette speciale.
Da vi i neonatalklinikken er af den overbevisning, at man lærer bedst i praksis, ønskede vi at
denne undervisning skulle være i form af scenarietræning.
To teoretiker, som kan associeres til denne form for læring, er Dreyfus (1) og Kolb (2).
Dreyfus beskriver udviklingen fra novice til ekspert. Scenarietræningen har den fordel, at
den accelererer læringsforløbet, således at en højere grad af kompetence hurtigere opnås.
Konceptet ”learning by doing” beskrives af Kolb og kan også bruges til at argumentere for
scenarie-træningens fordele.
Da vi ikke har adgang til såkaldt ”high fidelity-træning” (3), hvor der bruges meget realistiske dukker, som blandt andet har palpabel puls, kan blive cyanotiske, ”trække vejret”, demon-strere kramper og intuberes under fuld monitorering, besluttede vi at lave en alternativ
scenarietræning. Scenarier, der tager udgangspunkt i vores specifikke problemstillinger og
situationer, en ”low fidelity-version” med en mindre avanceret dukke og en scenarieleder til
at styre scenariet.
Denne scenarietræning er nu blevet sat i system, og alle intensivsygeplejersker i team 1
skal deltage i scenarietræning en gang om året. For at finde ud af om denne læringsform
med scenarietræning er den rette til at opretholde og udvikle neonatalsygeplejerskers færdigheder og kompetencer i forhold til plejen af PICU-børn, besluttede vi os for at udarbejde
et kvantitativt spørgeskema.
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Scenarietræning
PICU-scenarierne er tværfaglige med læger og sygeplejersker, som til dagligt arbejder sammen i PICU-teamet. Ved hvert scenarie deltager to til tre sygeplejersker og to læger, som er
henholdsvis forvagt og bagvagt, og der en instruktør, der instruere deltagerne i den aktuelle
case. Scenariet finder sted på en sengestue, hvor der forefindes standardudstyr (seng,
monitorering, ilt, sug og respirator). Det vil sige, at stuen og apparaturet er kendt af deltagerne. I sengen ligger der en dukke, der kan intuberes. Scenariet afsluttes med en skriftlig
test, som gennemgås af scenarielederen for at sikre, at læringsmålene nås. Det er vigtigt, at
deltagerne føler sig trygge ved situationen, med hinanden og med instruktøren samt at det
hele ses som en læringssituation i et lukket forum. Hvert scenarie har udgangspunkt i en
virkelig situation. Et scenarie må aldrig afsluttes med, at patienten kommer svært til skade
eller dør. Desuden er det vigtigt, at det går patienten godt.
Et scenarie består af to til tre cases. Hver case afsluttes med en evaluering samt gennemgang af hændelsesforløbet, relevante hjertestopsalgoritmer og evaluering af kommunikationen i scenariet.
Hver case begynder med, at der udses en primær og en sekundær sygeplejerske. De resterende deltagere sendes ud af stuen. Primær sygeplejersken briefes om barnets situation.
Ud fra dette skal hun eller han handle, enten gennem egne tiltag eller gennem at tilkalde
relevant hjælp. Instruktøren styrer scenariet således, at man altid præsenteres for en situation, som er relevant i forhold til læringsmålene.
Læringsmålene drejer sig om væsketerapi ved hypovolæmi, akutmedicin samt doseringer,
4xH, 4xT, DOPES, viden om akutkassen, defibrillatorens placering i afdelingen og funktion
samt de forskellige hjertestopsalgoritmer, og hvor der findes telefonnummer etc. Der lægges vægt på teamsamarbejde og kommunikation som overordnede emner.

Spørgeskemaundersøgelse
For at belyse om scenarietræning er en velegnet læringsform til at udvikle og vedligeholde
sygeplejerskerne kompetencer indenfor PICU-specialet, udarbejdede vi et kvantitativt spørgeskema. Spørgeskemaet består af tre dele.
Første del omhandler faktuelle spørgsmål om, hvor længe sygeplejersken har været ansat,
og hvor mange gange personen har været til PICU-scenarier. Med disse spørgsmål ønskede vi at belyse, om det havde betydning for læringsoutput, hvor længe man har været
ansat. Giver det større læring at komme på scenariet anden gang, da man er mere fortrolig
med, hvad der skal ske?
Anden del af spørgeskemaet bestod af tre åbne spørgsmål, hvor sygeplejerskerne kunne
bruge egne ord til at beskrive læringen. Til sidst i spørgeskemaet var der plads til, at sygeplejersken helt frit kunne skrive om undervisningsformen.

Resultater
18 sygeplejersker, som i 2010 havde gennemført et PICU-scenarie, fik udleveret et spørgeskema. Vi fik 12 spørgeskemaer tilbage, det vil sige en svarprocent på 66%.
Sygeplejerskerne i undersøgelsen har været ansat i neonatalklinikken i op til 20 år og har
deltaget i op til 6 PICU-scenarier.
Resultatet viser tydeligt, at tilfredsheden med scenarietræningen er stor og, at personalet
generelt føler sig bedre rustede til at stå i de situationer, der er gennemgået i scenarierne.
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100% føler sig bedre rustet til at varetage plejen af PICU-børn end før scenarietræningen.
100% føler sig bedre rustet til at stå med et barn med hjertestop og 100% kender til algoritmerne DOPES, 4xH, 4xT. 83% har brugt algoritmerne i praksis og 91% føler, at de fik feedback på den efterfølgende test.

scenarietræning indenfor neonatalspecialet med cases om køling, opvågning og avanceret
respiratorbehandling.

Konklusion
Scenarietræning til at udvikle og opretholde kompetence indenfor PICU-specialet evalueres
af neonatal sygeplejerskerne som en rigtig god læringsform.
Sygeplejerskerne føler sig bedre rustede til at stå med PICU-børnene i de situationer, der er
gennemgået ved scenarietræningen samtidig med, at de får genopfrisket forskellige algoritmer i anvendelse. Det, at få indsigt i egne kompetencer og manglende viden i akutte situationer, giver sygeplejerskerne større tryghed til at stå i situationerne i virkeligheden. Vigtigheden af samarbejdet med læger og kommunikation i situationen vurderes og evalueres som
noget af det vigtigste for, at plejen og behandlingen lykkes.
Den efterfølgende test og evaluering giver sygeplejerskerne en øget selvrefleksion over
egen praksis og færdigheder.
Sygeplejerskerne synes så godt om scenarietræningen som læringsform, at de ønsker, at
det skal foregå hyppigere, og at den udvides til også at rumme andre situationer og behandlingsformer indenfor det neonatale speciale. Det vil vi arbejde videre med som kompetenceudvikling i klinikken.

Referencer
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De åbne spørgsmål gav mulighed for, at den enkelte sygeplejerske med egne ord kunne
kommentere scenarietræningen som undervisningsform.
Sygeplejerskerne skrev, at det bedste ved PICU-scenarierne var at få bekræftet, at man kan
tingene samt at få genopfrisket de ting, man er knap så god til. At man bliver opmærksom
på, hvor ens stærke og svage sider er, og får afprøvet forskellige scenarier. Det, at man efterfølgende får reflekteret over egne handlinger i den akutte situation, nævnes som særlig
lærende.
Sygeplejerskerne skrev, at de i løbet af træningen havde lært at bevare ro og skabe overblik
i pressede situationer. At kunne uddelegere opgaver i forhold til plejen og at prioritere opgaverne er, ifølge sygeplejerskerne, med til at skabe opmærksomhed på egen manglende
viden om den akutte situationen. Algoritmer, DC-støder og vigtigheden af det tværfaglige
samarbejde nævnes også.
På spørgsmålet om der er noget, sygeplejerskerne føler sig bedre rustede til efter scenarietræning, blev der svaret, ”det at stå med et akut dårligt barn”. At tage ansvar i forhold til
opgaverne omkring barnet og stille krav samt at bede om hjælp. Generelt føler sygeplejersker-ne sig mere trygge ved at passe PICU-børn og bedre rustede til at handle hurtigt i
forskellige situationer efter, de har deltaget på scenarierne. En skriver: ”man lærer af de fejl,
man begår”.
I den frie tekst er der sygeplejersker, der skriver, at det ville være godt, hvis scenarietræningen foregik oftere - minimum hver tredje måned. Flere ytrer ønsker om, at der også var
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Det er nemmere at svare ærligt,
når mine forældre ikke er med
- ungekonsultationer hos sygeplejersken som en del af et
struktureret transitionsprogram for unge med Cystisk Fibrose
Af Pernille Grarup Hertz, projektsygeplejerske, Ungdomsmedicinsk Videnscenter og
Rie Sahlholdt Dalager, sygeplejerske, CF ambulatoriet, 5003, Juliane Marie Centeret.
E-mail: pernille.grarup.hertz@rh.regionh.dk

Ungdomsmedicinsk Videnscenter
Ungdomsmedicinsk Videnscenter (UMV) blev etableret som et treårigt projekt i december 2008 finansieret af Egmont Fonden. Formålet er at skabe bedre forhold for unge med kroniske og alvorlige
sygdomme og at gøre de unge til aktive medspillere i behandling
og rehabilitering.

Kronisk syg – men først og fremmest ung
De unge patienter er først og fremmest unge med store udviklingsmæssige opgaver og
lyst til et almindeligt ungdomsliv med selvstændiggørelse, identitetsdannelse, løsrivelse
og eksperimenterende adfærd. I takt med denne udvikling kommer et øget ansvar for eget
helbred. Det indebærer blandt andet kendskab til egen sygdom og behandling, evne til at
registrere tegn på sygdomsforværring og til at reagere hensigtsmæssigt på symptomer.
Transition defineres som en målrettet, planlagt proces der adressserer de medicinske, psykosociale og uddannelses-/erhvervsmæssige behov hos den enkelte unge med kroniske
fysiske og medicinske tilstande i forbindelse med overgangen fra et et børne-centreret til et
voksen-orienteret sundhedssystem (1).
Transitionen skal gradvist hjælpe den unge til optimal egen-omsorg og selvstændighed og
støtte den unge i hensigtsmæssige mestringsstrategier (2,3).
I et konsensus-papir fra 2002 udpegede tre store amerikanske læge-sammenslutninger
følgende vigtige elementer i en succesfuld overgang til voksenafdelingen (2)
1) den unge skal have en nøgleperson, som koordinerer transitionsprocessen
2) personalet skal uddannes særligt med henblik på transition
3) lægen/afdelingen skal udarbejde og opdatere resumé af patientens sygehistorie
4) lægen/afdelingen skal udarbejde en skriftlig transitionsplan, når patienten er 14 år,
sammen med patienten og familien
5) den unge skal rådgives vedr. almindelige sundhedsspørgsmål, herunder rådgivning om
livsstil, risiko-adfærd, sex og prævention i lighed med andre unge.

194

Getting into adolescent HEADS
En anerkendt metode til den strukturerede ungdomsanamnese er akronymet HEADS (H
for home, E for education & eating, A for activity, D for drugs & drinking, S for security,
sexuality & suicide) (4). Modellen starter med naturlige og ”ufarlige” emner, hvorefter den
gradvist kommer ind på mere følsomme og personlige emner. For at få skabt et tillidsfuldt
og åbent forhold til den unge er det vigtigt, at sundhedsprofessionelle taler med den unge
patient alene uden forældrenes tilstedeværelse. Dette kan endvidere bidrage til den unges
selvudvikling, selvstændiggørelse og løsrivelse og i sidste ende være med til, at den unge
får udviklet egne relationer til det sundhedsfaglige personale.
Modellen sikrer, at man kommer rundt om hele den unges liv og får afdækket evt. belastninger og ressourcer samt graden af eksperimenterende adfærd. Spørgsmålene skal tilpasses
den unges alder og udviklingstrin og stilles åbent og fordomsfrit. Det er vigtigt at udvise
respekt og anerkende, at det er den unge, der er ekspert på sit eget liv samt hjælpe den
unge til at se egne ressourcer og holde fokus på det der fungerer.

Transition for unge med cystisk fibrose
I januar 2009 indledte UMV og DanskBørneLungeCenter et tværfagligt samarbejde om at
udvikle et struktureret transitionsprogram til unge patienter (12-18 år) med cystisk fibrose
(CF) (n=39). Pilotprojektet var bestemt til at løbe over et år med afslutning januar 2010. Indholdet i det samlede transitionsprogram kan ses i faktaboks 1. En del af programmet blev
varetaget af sygeplejerskerne i form af ungekonsultationer alene med de unge patienter.
Formålet med ungekonsultationerne hos sygeplejersken var,
• at der bliver skabt et tillidsforhold mellem den unge og kontaktsygeplejersken
• at give den unge mulighed for at fortælle om sit liv og sine drømme
• at den unge får mulighed for at tale om almindelige ungdomsudfordringer og udfordringerne ved at være ung og kronisk syg
• at den unge får relevant viden om og indsigt i sin sygdom og behandling
• at den unge hjælpes med gradvist at tage øget ansvar for sin egen behandling
• at støtte den unge i at blive ”herre i eget hus” så den unge bliver bedst muligt rustet til
at mestre hverdagslivet med sin sygdom
• at reducere eventuel stress og angst hos den unge
• at forebygge forværring/komplikationer
• at den unge er velforberedt til at overgå til voksenregi omkring det fyldte 18. år.

Hvorfor Cystisk Fibrose?
Cystisk Fibrose (CF) er en medfødt arvelig kronisk sygdom, der særligt manifisterer sig
med recidiverende lungeinfektioner og malabsorption, men flere andre symptomer, inklusiv
diabetes mellitus og infertilitet, optræder som en del af sygdommen.
Takket være forbedrede behandlingsmuligheder og en deraf følgende stor behandlingsbyrde (op til tre timer dagligt) lever patienter med CF nu et liv, hvor de kan se frem til at blive
unge og voksne (5). Forbedringen af overlevelsen har skabt et behov for, at sundhedsvæsnet også fokuserer på overgangen mellem barndommen og voksenlivet.
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Ungekonsultationer hos sygeplejersken
Hver sygeplejerske var kontaktsygeplejerske for 10-15 unge patienter (12-18 år). De unge
patienter fik personligt brev med indkaldelse til mindst to ungekonsultationer om året. Der
var afsat 45 minutter til hver konsultation. Konsultationen blev indledt med en gennemgang
af tavshedspligten og rammerne for samtalen. Forældrene deltog de sidste 5 minutter af
konsultationen. Kontaktsygeplejersken og den unge aftalte til slut i samtalen den videre
plan, herunder hvad der skulle siges videre til forældrene og af hvem.

Uddannelse af kontaktsygeplejerskerne
Kontaktsygeplejerskerne er trænede gennem særligt tilrettelagt undervisning, hvor der
blev arbejdet med følgende temaer: unges bio-psyko-sociale udvikling, lovgivning herunder tavshedspligt, kommunikation med unge patienter med gennemgang af HEADS, det
normale ungdomsliv, identitet, forældre og selvstændiggørelse samt ressourcefokuseret og
udviklingstilpasset tilgang.
Undervisningen bestod af teoretisk gennemgang, diskusioner og træning med rollespil.
Læringen fandt også sted ved, at en erfaren sygeplejerske (PGH) ”sad med” ved de første
30 konsultationer (fordelt på tre kontaktsygeplejersker) - og af og til intervenerede. Efter
samtalen blev forløbet drøftet mellem ”mester” og ”lærling”.

Hvordan er det gået
Det var overraskende godt, dreng på 16 år
Det har sat nogle tanker igang, pige 15 år
Meget fint – jeg har fået noget at vide som jeg ikke vidste i forvejen, dreng 13 år
Der er gennemført 69 ungekonsultationer (af 72 mulige) hos sygeplejerskerne i projektperioden. Kun tre ud af 39 unge ønskede ikke at deltage med begrundelserne ”det er for
psykolog-agtigt”, ”jeg er for gammel” og ”det er for sent”.
De unge udtrykker tilfredshed med konsultationerne og ikke mindst med, at de hver har
tilknyttet en fast kontaktsygeplejerske. Alle de unge, der har gennemført første samtale, er
mødt frem til næste konsultation.
Temaer, der i særlig grad gav anledning til drøftelse og læring, var indledningen af samtalen
(inkl. drøftelse af tavshedspligt), ”at gribe bolden” i løbet af samtalen, de følsomme emner
(fx seksualitet), at undgå at komme med ”gode råd” samt afslutningen af samtalen (inkl.
fællesplan i samarbejde med den unge).
Der foreligger kun få studier, der dokumenterer effekten af systematiske transitionsforløb
med unge. I et review fra 2007 listes de få men positive erfaringer (6).
I projektet besluttede vi at undersøge, hvorvidt de unge scorer deres livskvalitet anderledes
et år efter indførelse af transitionsprogrammet. Resultaterne af dette er ved at blive evalueret.
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En sideeffekt ved projektet er, at de involverede sygeplejersker alle føler øget arbejdsglæde
og motivation i arbejdet med de unge patienter.

Hvordan ser det ud lige nu og fremover
Det er særlig rart at have den samme sygeplejerske hver gang, dreng 14 år
Ungekonsultationerne er nu blevet et fast etableret tilbud i CF ambulatoriet og kontaktsygeplejerskerne afholder konsultationerne alene. For at sikre ensartethed og kontinuitet holder
sygeplejerskerne et fast månedligt møde, hvor de evaluerer og sparrer med hinanden. Fire
gange om året skal disse møder erstattes af undervisning og/eller udviklingsmøder med
deltagelse af UMV.
Der er pr. 1/3-2011 åbnet et voksenafsnit for patienter med CF og der er derfor nedsat en
arbejdsgruppe med henblik på at planlægge denne overgang (transfer).
Det er vores håb, at vi i UMV i løbet af de kommende år vil lykkes med at eksportere ideen
om transitionsprogrammer til andre fagområder på Rigshospitalet og i Danmark.
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BOKS 1:
Overordnet formål for transition i CF
At sikre en velplanlagt overgang fra barneliv til voksenliv for unge med cystisk fibrose
Transitionsprogram for unge patienter fra 12 til 18 år med cystiske fibrose:
• Den unge og forældrene får hver tilsendt et brev med information om transitions
programmet, når den unge fylder 12 år.
• Der oprettes en transitionsjournal.
• Den unge får tildelt en kontaktsygeplejerske.
• Der tilbydes to konsultationer årligt á 45 minutter hos kontaktsygeplejersken.
Forældrene deltager i de sidste 5 minutter.
• Der tilbydes 9 konsultationer årligt hos lægen. Forældrene deltager i den sidste
del af konsultationen.
• Der tilbydes en årskontrol, hvor både læge og kontaktsygeplejerske er tilstede, og
hvor der er afsat ekstra tid, og hvor den unge udfylder en parathedstjekliste.
• Forældrene/omsorgspersoner tilbydes at deltage i særlige forældreaftener to
gange om året.
• Der udarbejdes en transferplan for den unges overgang til voksenafdelingen
(endnu ikke færdigudviklet).
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Solomødre – om enlige kvinder,
der vælger at blive mødre efter
donorinsemination
Af Marie Salomon, sygeplejerske, fertilitetsklinikken, afs. 4071, Juliane
Marie Centret

Baggrund

Følgende emner bliver diskuteret på deres møder:
• ønsker, forventninger, bekymringer i forhold til at blive alenemor
• hvordan man fortæller sit barn, at det ikke har en far
• hvordan man tackler venners og familie og kollegaers syn på deres beslutning
• parforhold og dating - er det foreneligt med fertilitetsbehandling
• lovmæssige og økonomiske rettigheder.
Siden efterår 2009 er der etableret 3 grupper, og den 4 gruppe etableres i løbet marts 2011.
De 3 første grupper mødes fast hver søndag og har startet en lukket facebookgruppe. I den
første gruppe er alle på nær én blevet gravide, og flere har allerede født. På den måde startede disse kvinder i virkeligheden en mødre-gruppe allerede inden, de var blevet gravide.

Efter ændringen af den danske lovgivning pr. 1 Januar 2007, hvor det blev tilladt læger at
tilbyde fertilitetsbehandling til enlige og lesbiske kvinder, har der vist sig stor interesse for
insemination med donorsæd.
Da der kun er sparsom viden om disse kvinders overvejelser om familiedannelse, og da
moderne familiestrukturer i stigende grad vinder frem, er formålet med dette studie at belyse, hvilke forestillinger om familiedannelse disse kvinder har, herunder deres motiver til at
ønske behandling med donorinsemination. Studiet vil tillige belyse kvindernes overvejelser
om information vedr. barnets tilblivelse ift. sociale, familiære og andre netværk samt senere
hen til barnet selv.

Da denne nye moderne familiestruktur tilsyneladende finder større indpas i vores samfund,
og da der kun er sparsom viden om disse familier, giver det stor mening at hjælpe kvinderne til at skabe et netværk, hvor de kan møde hinanden.
Kvinderne opnår sparring, åbenhed og debat med hinanden, og dette kan potentielt medvirke til en bedre start for det nye familieliv for såvel kvinderne som børnene.
Ovenstående initiativ, der oprindeligt var tænkt som inspiration til forskningsprojektet, har
udviklet sig til at blive et stykke meningsfyldt sygeplejerfagligt netværksarbejde. For systematisk at belyse disse kvinders motiver til at søge behandling med donorinsemination, er
nedenstående formål for hovedprojektet udviklet.

Netværk for kvinder, der ønsker insemination med donorsæd

Formålet er at beskrive følgende:

Som optakt til denne undersøgelse inviterede vi en gruppe kvinder i inseminationsbehandling til et inspirationsmøde. Ved mødet med denne nye patientgruppe blev vi opmærksomme på, at kvinderne har et stort behov for at møde andre kvinder, der ligeledes har besluttet
at blive solomødre. Det lader til, at disse kvinder er ressourcestærke og har et godt netværk
i forvejen. På trods af det har vi erfaret, at kvinderne har stor glæde og udbytte af at danne
netværk med andre kvinder i samme situation.
En gruppe sygeplejersker på Fertilitetsklinikken har siden ultimo 2009 hjulpet disse kvinder
til at finde sammen i et netværk. Når 10-12 kvinder har meldt deres interesse, mødes de
med en sygeplejerske i konferencerummet på Fertilitetsklinikken. Det første møde indledes
med et kort oplæg af en kvinde fra en tidligere netværksgruppe. Oplægget drejer sig om
erfaringer fra den pågældendes netværksgruppe. Sygeplejerskens rolle er at inspirere deltagerne til at diskutere indhold og form på, hvorledes deres netværksgruppe skal fungere.
Efter 2 møder á 2½ timers varighed med deltagelse af sygeplejersken, bærer kvinderne selv
netværket videre i den form, de ønsker.
Kendskab til mødernes form og indhold er opnået på baggrund af deltagelse i de to første
møder på Rigshospitalet, kvindernes beretning ved besøg på Fertilitetsklinikken og et besøg i grupperne efter nogle måneder. Tillige har et antal kvinder fra hver gruppe besvaret en
række spørgsmål vedr. deres deltagelse i netværket. Gennem disse usystematisk indsamlede oplysninger ses det bl.a., at kvinderne ønsker, at netværket skal danne grundlag for at
deres kommende børn skal lære andre donorbørn at kende, og at de ligeledes ønsker at
hjælpe hinanden, når børnene er kommet til verden, ved fx sygdom, børnepasning eller ved
at tage på ferier med hinandens familier. De støtter ligeledes hinanden gennem fertilitetsbehandlingen og eventuelle oplevelser med aborter.

1.
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2.
3.

4.
5.
6.

Hvilke forestillinger om familiedannelse havde kvinderne, da de første gang i deres
unge voksenliv overvejede emnet og hvilke forestillinger om familiedannelse, har de
aktuelt?
Hvilke grunde har kvinderne til at ønske sig et barn, og hvilke motiver har de for aktuelt
at søge behandling med donorinsemination?
Hvilke overvejelser gør kvinderne sig om barnets tilblivelse ift. information af barnet
samt til hendes sociale, familiære og øvrige netværk, og hvilke overvejelser har kvinderne i forbindelse med anvendelse af hhv. anonym eller ikke-anonym donorsæd?
Hvilken viden om sammenhæng mellem alder, frugtbarhed og resultater af fertilitetsbehandling har kvinderne?
Hvordan er kvindernes socio-demografiske, geografiske og familiemæssige baggrund
samt tidligere reproduktionshistorie og samlivsform?
Hvorledes er behandlingsresultaterne?

Design, materiale og metoder
Studiet gennemføres i et deskriptivt design som et multi-center-studie, hvor samtlige 9 offentlige fertilitetsklinikker i Danmark inviteres til at deltage. Det tilstræbes at inkludere 100
hete-roseksuelle enlige kvinder, 100 heteroseksuelle kvinder i parforhold, 25 lesbiske enlige
og 25 lesbiske kvinder i parforhold.
Enlige heteroseksuelle kvinder i donorinseminationsbehandling vil blive sammenlignet
med heteroseksuelle kvinder i parforhold, der ligeledes er i donorinseminationsbehandling.
Tilsvarende vil enlige lesbiske kvinder blive sammenlignet med lesbiske kvinder i parforhold.
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Nyhenviste kvinder i alderen 20-40 år, der påbegynder behandling med donorinsemination,
inkluderes konsekutivt. Kvinder, der er smittet med HIV eller hepatitis; kvinder der ikke taler
eller skriver dansk, vil ikke blive inkluderet.
Data indsamles ved hjælp af spørgeskemaer med validerede instrumenter samt nydannede
spørgsmål og gennem journal-follow-up. Der foretages deskriptive statistiske analyser. Studiets resultater forventes at kunne være med til at skabe debat og åbenhed om baggrunden
for dannelse af disse nye familiestrukturer - en åbenhed og debat, der på længere sigt kan
få betydning for trivsel i de nye familiestrukturer.

Projektets gennemførelse
Sygeplejerske Maria Salomon er projektansvarlig og etablerer samarbejdet med de offentlige fertilitetsklinikker, der deltager i undersøgelsen. Projektet gennemføres i samarbejde
med klinikchef Anders Nyboe Andersen; lektor Lone Schmidt, Institut for Folkesundhedsvidenskab og forskningsleder Hanne Kjærgaard, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.
Maria Salomon besøger hver klinik før projektstart. Der udleveres skriftligt materiale, svarkuverter o.l. Der udpeges en kontaktsygeplejerske på hver klinik. Denne person er ansvarlig
for flg.: Den mundtlige og skriftlige information til kvinden, udlevering af spørgeskemaet og
vejledning i brugen af det og slutteligt indsamling af udfyldte skemaer, som returneres til
Maria Salomon. Kontaktsygeplejersken er endvidere ansvarlig for follow-up.

Fremtidsperspektiver
Den nye viden, der vil komme ud af dette studie, vil blive formidlet gennem videnskabelige
tidsskrifter, kongrespræsentationer og populærvidenskabelige medier. Derved forventes, at
denne viden fremadrettet kan blive anvendt i sundhedsvæsenet til at kvalificere rådgivning
af kvinder, der søger fertilitetsbehandling, samt blive til gavn for de direkte berørte familier,
som allerede er en del af vores samfund.
Det forventes endvidere, at den ny viden vil blive anvendt i social-pædagogiske sammenhænge, hvor familiestrukturer, børns tilblivelse og trivsel er til debat.
Yderligere forventes at opnå viden om, hvorvidt kvindernes udskydelse af familiedannelse
skyldes manglende viden om sammenhængen mellem alder og fertilitet.
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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.

•

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

•
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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. september 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.
Klinisk afdelingssygeplejerske Margrethe Lomholdt, den 7. juni 2010
• Pårørendes tilstedeværelse på Traumestuen. Margrethe har arbejdet for, at pårørende kan være med deres kære, når de kritisk syge eller tilskadekomne bliver
indbragt på TraumeCentret. Har beskæftiget sig med emnet i flere uddannelsessammenhænge og har fremskaffet valide internationale erfaringer med pårørende
på Traumestuen.
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Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersens tale til modtager af
Rigshospitalets Nightingale-pris 2010 den 7. juni 2010 klinisk
afdelingssygeplejerske Margrethe Lomholt, TraumeCenter
og Akut Modtagelse i HovedOrtoCentret på Rigshospitalet.
Prisen uddeles i år for 16. gang

Det er mig en stor glæde, at jeg nu skal uddele Rigshospitalets Nightingale-pris til en af
vores sygeplejerske her på hospitalet. Det er 16. gang, at denne pris skal uddeles og 16.
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 inden for
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 fornyr 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 gennem 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
refelktere 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 sygepleje er af helt afgørende betydning for
patienten og de pårørendes fremtidige liv.

Og så til den personlige tale til årets prismodtager
En sygeplejerske der igennem mange år ihærdigt og vedholdende har praktiseret og vist
betydningen af sygeplejerskers faglige og menneskelige kunnen. Det er en prismodtager,
der har forfulgt et emne, en idè og på fornem vis ændret en praksis ved at have indført en
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markant nyskabende og professionel indsats indenfor den akutte behandling og pleje - og
dette til trods for en skepsis hos kolleger og samarbejdspartnere.
Årets prismodtager arbejder med de kritisk syge og tilskadekomne patienter og deres pårørende, og nu sidder der sikkert allerede en del i auditoriet, som er lige ved at kunne afsløre
prismodtageren så derfor…………
Bedømmelseskomiteen, som udgøres af centerchefsygeplejerskerne og mig selv. har i enighed besluttet, at Rigshospitalets Nightingalepris 2010 skal gives til klinisk afdelingssygeplejerske Margrethe Lomholt fra TraumeCenter og Akut Modtagelse i HovedOrtoCentret.
Rigshospitalets Nightingale-pris får du Margrethe for din markante og nyskabende professionelle indsats overfor pårørende til kritisk syge eller tilskadekomne, der bliver indbragt på
Rigshospitalets Traumecenter.
Ydermere fordi du med stort engagement og faglig kunnen deltager aktivt i såvel undervisningsopgaver som udviklingsinitiativer indenfor sygeplejen i TraumeCenter og Akut
Modtagelse i HovedOrtoCentret på Rigshospitalet, i Region Hovedstaden og nationalt og
internationalt.

Du har en meget betydningsfuld rolle i Traumecentret, hvor du har arbejdet i 15 år, de sidste
4 år som klinisk afdelingssygeplejerske. Du er særdeles synlig i klinikken såvel i introduktionen af nyansatte, i forbindelse med kompetenceudviklingen af personalet, i den kliniske
praksis når du vejleder og superviserer direkte i de klinisk situationer.
Du er et kendt og respekteret person i de traumatologiske læge – og sygeplejekredse og
altid parat til at formidle viden og erfaringer indenfor den akutte sygepleje. Du har udover
mange andre opgaver en aktiv rolle i ATCN og ATLS regi som instruktør, koordinator og
bestyrelsesmedlem.
Du har selv gennemgået adskillige kurser relateret til den traumatologiske sygepleje - er uddannet traumeteaminstruktør og er aktuelt i gang med diplomstudie i klinisk sygepleje.
Dine kolleger i HovedOrtoCentret 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 med største etiske indlevelse og respekt for det enkelte menneske.

Du har igennem flere år arbejdet på at gøre det muligt for pårørende til traumepatienter at
være til stede på Traumestuen, hvis de ønsker det.

Det er mig en stor glæde at kunne overrække dig Rigshospitalets Nightingale-pris 2010.
Min glæde deles, ved jeg, af dine indstillere klinisk oversygeplejerske Jakob Ibsen Vedtofte
og din afdelingssygeplejerske Inge Bitsch samt din oversygeplejerske Kim Bo Christensen
og centerchefsygeplejerske Ester Lind samt bedømmelseskomiteen.

Det har på flere måder været kontroversielt og til tider mødt nogen skepsis og også modstand.

Til lykke med prisen Margrethe, jeg håber at vi alle her på Rigshospitalet i mange år frem
kan nyde godt af din høje ekspertise, din fine væremåde og personlige fremtoning.

Men med din ihærdighed – iblandet din faglige kunnen og store erfaring fra arbejdet med
traumepatienter har du fremskaffet valid international dokumentation om pårørende på
Traumestuen – skabt debat om emnet nationalt, drøftet og diskuteret idèen med kolleger og
samarbejdspartnere, udarbejdet og implementeret instruks vedr. pårørendes tilstedeværelse
på Traumestuen, således at alle er bekendt med betydningen af, hvordan sygeplejen til
pårørende til traumepatienter bør udføres.

Din betydning for sygeplejen på Rigshospitalet er meget markant !
Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen,
Rigshospitalet, d. 7. juni 2010

Du har fået det organiseret således, at en af traumesygeplejerskerne tager sig af den pårørende, som ønsker at være med, når den kritisk syge bliver behandlet, og de foreløbige
erfaringer viser, at det har haft afgørende betydning for de pårørende.
De pårørende har oplevet, at der blev gjort alt, hvad der var menneskeligt muligt for at
redde livet hos deres kære, også der hvor det ikke lykkedes.
Du beskrives som en helt unik sygeplejerske som med din store kliniske kompetence og
professionalisme gør en kæmpe positiv forskel for patienter og pårørende. Det siges, at du
har et omsorgsgen, som har en stor lindrende effekt på alle på din vej – du spreder sol og
glæde hos dine omgivelser, ja Margrethe, det er således dine kolleger beskriver dig!
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