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Forord
Det er en stor glæde for os, at vi nu for 20. gang kan udgive ”Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for den kliniske sygepleje på Rigshospitalet 2012”.
En bog som indeholder artikler, der beskriver de udviklings- og forskningsprojekter, der er
afsluttet i året op til udgivelsen.
Som noget nyt udkommer bogen nu i form af en USB–bog og altså kun i elektronisk form.
Med de artikler, vi har i denne bog, har sygeplejersker på Rigshospitalet siden 1992 leveret
ca. 700 artikler om udviklings og forskningsaktiviteter 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 de efterhånden omfattende udviklings- og forskningsarbejde, der finder
sted inden for sygeplejen på 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 forskningsstrategier rettet mod de fagområder, der relaterer sig
til alle sundhedsydelser, der varetages på Rigshospitalet.
På Rigshospitalet har vi derfor en 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.
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 11. juni 2012, 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
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Ammeforhold på danske neonatalafdelinger
Af Ragnhild Måstrup, Ph.d.-studerende, Juliane Marie Centret, e-mail: ram@rh.regionh.dk
En mere omfattende artikel om studiet publiceres i Journal of Human Lactation August 2012,
“Breastfeeding Support in Neonatal Intensive Care: A National Survey”, og gengives her
med tilladelse fra SAGE Publications Inc.
For flere oplysninger: kontakt Ragnhild Måstrup, Videnscenter for amning af børn med specielle behov, Neonatalklinikken, JMC, Rigshospitalet, Tlf. 3545 5330

Baggrund
Generelt har amning helbredsmæssige fordele for mor og barn (1, 2). For præmature børn
(børn født før 37 gestationsuger) er det mere udtalt (3), idet amning/modermælk beskytter
mod infektioner (4), minimerer risikoen for alvorlig sygdom (nekrotiserende enterocolitis og
retinopati) (5-7) og det forstærker tilknytningen mellem mor og barn (8). WHO anbefaler fuld
amning i barnets første 6 måneder uafhængigt af præmaturitet (9). Sundhedsstyrelsens anbefalinger lægger sig op ad WHO (10).
Andelen af præmature børn, der ammes, er lavere end andelen af mature børn, der ammes (11,
12). En række faktorer relateret til moderen, barnet og hospitalspraksis har vist sig at være
betydningsfulde for amning af præmature børn. Disse faktorer er for mødrenes vedkommende, at mælken løber senere til (13), og de har større risiko for lille mælkemængde (14). Børnene er ved fødslen neurologisk umodne og har skrøbeligt helbred (15), men tiden, de tilbringer hud-mod-hud med forældrene, har positiv indflydelse på amning (16). Amning er også på
godt og ondt påvirket af den pleje, som hospitalerne/neonatalafdelingerne yder, deres indretning og procedurer (17). Ammepolitik og -praksis varierer både nationalt og internationalt,
men der findes ikke nationale studier, som beskriver neonatalafdelingers ammeforhold. Derfor var formålet at beskrive ammeforhold på danske neonatalafdelinger, fysiske forhold for
forældre, ammepolitik og -praksis for præmature børn.
Metode
Videnscenter for amning af børn med specielle behov, som fysisk er placeret i Neonatalklinikken på Rigshospitalet, initierede med sin ekspertgruppe en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse. Et spørgeskema blev udviklet på basis af litteratursøgninger og almen viden om
amning. Spørgeskemaet blev præsenteret for seniorforskere ved Århus Universitet og siden
pilottestet. Undersøgelsen blev udført i august 2009, alle 19 danske neonatalafdelingers afdelingssygeplejersker responderede.
Deskriptiv statistik blev anvendt til at præsentere resultaterne.
Resultater
De 19 afdelinger havde en middelnormering på 18 børn, fire afdelinger var beliggende på et
certificeret spædbarnsvenligt hospital, og fem havde en certificeret ammekonsulent ansat
(IBCLC). Fem havde integreret obstetrisk pleje, hvor moderen kunne indlægges med barnet
direkte efter fødslen.
Alle afdelinger havde mulighed for at have nogle forældre medindlagt i længere eller kortere
perioder, to afdelinger havde restriktioner for forældrenes tilstedeværelse.
De fleste afdelinger havde en skriftlig ammepolitik, kliniske retningslinjer og systematisk
ammeundervisning af personalet, ligesom de fleste afdelinger anbefalede, at mødrene påbegyndte udmalkning af modermælk inden seks timer efter fødslen. Det var målet for de fleste
afdelinger, at hud-mod-hud-kontakt mellem barn og forældre blev påbegyndt første gang,
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forældrene var i afdelingen. 63 % af afdelingerne anslog, at den daglige hud-mod-hudkontakten varede 2-4 timer, og 37 % anslog 4-8 timer. To afdelinger ville tilbyde præmature
børn sutteflaske inden, amningen var etableret (se tabel 1).
Konklusion
De danske neonatalafdelinger beskrev generelt god støtte til amning, reflekteret i anbefalinger
for udmalkning af modermælk, hud-mod-hud-kontakt og forældres tilstedeværelse i afdelingen samt at brug af sutteflaske var begrænset. Men støtten varierede mellem afdelingerne, og
ikke alle afdelinger støttede amningen optimalt. Der er i især plads til forbedringer i forhold
til at minimere adskillelsen af mor og barn.
Der findes ikke lignende undersøgelser fra andre lande.
Perspektiver
Undersøgelsen kan inspirere både nationalt og internationalt til at forbedre ammeforholdene
på neonatalafdelinger. Dette er første del af et multicenterstudie, som udgår fra Rigshospitalet, med deltagelse af mere end 1.400 præmature børn, hvor vi vil undersøge associationer
mellem andelen af præmature børn, der ammes, og afdelingernes forhold for amning.

Table 1. Ammeforhold på neonatalafdelinger (N=19)
Afdelinger
n (%)
Forhold for forældre
Rooming-in af moderen sammen med barnet de sidste dage før udskrivelse
Mad til forældre
Ingen begrænsninger i forældres tilstedeværelse på afdelingen
Pjecer om ammerelaterede emner til forældre
Prænatal information til mødre om amning og udmalkning
Kontakt mellem neonatalafdeling og sundhedspleje
Gruppeundervisning for forældre om amning
Viser film for forældre om amning
Tidlig udskrivelse med sonde
Ammepolitik og praksis
Systematisk undervisning af personale om amning
Skriftlig ammepolitik
Kliniske retningslinjer om ammerelaterede emner
Rutinemæssig opgørelse af amning ved udskrivelse
Udmalkning
Neonatalafdelingen har hovedansvaret for at udmalkning påbegyndes
Anbefaler at moderen opstarter amning ingen 6 timer efter fødslen
Anbefaler at moderen malker ud 6-8 gange i døgnet
Anbefaler at moderen malker ud om natten
Udlåner brystpumper til nogle eller alle mødre
Hud-mod-hud-kontakt mellem barn og forældre
Tilstræber første hud-mod-hud-kontakt inden 24 timer efter fødslen
Anslået daglig varighed af hud-mod-hud 4-8 timer for stabile kuvøsebørn
Anslået daglig varighed af hud-mod-hud 2-4 timer eller mere for stabile vuggebørn
Forældre opfordres til at fortsætte hud-mod-hud-kontakt hjemme
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19 (100)
17 (89)
17 (89)
18 (95)
8 (42)
11 (58)
3 (16)
2 (11)
2 (11)
15 (79)
16 (84)
18 (95)
4 (21)
7 (37)
17 (89)
16 (84)
19 (100)
10 (53)
18 (95)
7 (37)
7 (37)
10 (53)
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Overgang til fuld amning
Sonde vælges oftest som suppleringsmetode i ammeetableringsfasen
Vægttab accepteres ved overgang til fuld amning (N=18)
Anvender donormælk
Hjælpemidler
Tilbyder flaske i ammeetableringsfasen
Tilbyder narresut
Anbefaler at brugen af narresut ændres i ammeetableringsfasen
Anvender kontrolvejning

19 (100)
18 (100)
16 (84)
2 (11)
19 (100)
10 (53)
10 (53)
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Behov for øget fokus samt viden om postoperativ kvalme og opkast på Rigshospitalet
Af Birgitte Kitter, klinisk smertesygeplejerske, e-mail: Birgitte.kitter@rh.regionh.dk og Ole
Mathiesen, overlæge, e-mail: Ole.mathiesen@rh.regionh.dk, begge ansat i Enhed for Akut
Smertebehandling, HovedOrtoCentret

Baggrund
En af de ting, som patienter frygter mest efter operation, er at have kvalme og opkast. Dette
viste en interessant undersøgelse, hvor patienterne skulle oplyse, hvad de frygtede mest efter
operation: Smerter, kvalme eller at vågne inden operationen var slut. 49 % af de adspurgte
patienter frygtede kvalme mest, hvor smerter kom på en anden plads med 25 % (1).
Enhed for Akut Smertebehandling (EAS) lavede i 2010 tværsnitsundersøgelsen ”Postoperativ
smerte og kvalmebehandling på Rigshospitalet” (2). Denne viste, at der er 20 % af patienterne, der oplever kvalme i løbet af de første 3 postoperative døgn (POD). Postoperativ kvalme
og opkast (PONV) er en meget ubehagelig oplevelse, som forlænger rekonvalescensperioden
ved bl.a. at nedsætte mobilisation, væskeindtag og ernæring.
For sygeplejerskerne er PONV en daglig udfordring, da kun 7 % af klinikkerne havde en
skriftlig guideline og den ordinerede behandling levede ikke op til de evidensbaserede guidelines, hvor en multimodal tilgang anbefales (3). Ordinationerne var hyppigst monoterapeutisk
med Zofran (88 %) eller Primperan (31 %), hvoraf det sidste præparat ikke har en dokumenteret effekt i en postoperativ kvalmebehandling i den hyppigst anvendte dosis på 10 mg (4).
Ovenstående viden gav grundlag for at se nærmere på andre perspektiver, der berører behandlingen af patienter med PONV på Rigshospitalet.
Formål
At undersøge om der er behov for at øge fokus på og viden om postoperativ kvalme og kvalmebehandling hos plejepersonalet på Rigshospitalet.
Metode
I 2011 udførte EAS to kvantitative undersøgelser med forskellige indgangsvinkler, der kunne
belyse, om der var behov for at øge fokus på og viden om PONV på Rigshospitalet.
a. I 2011 blev der udført en spørgeskemaundersøgelse blandt sygeplejersker på de kirurgiske
afsnit på RH. Spørgeskemaet blev udsendt via EAS‟s netværk af smertenøglepersoner på
Rigshospitalet. Undersøgelsen fokuserede på, hvornår den kirurgiske sygeplejerske sidst
havde fået undervisning om PONV og om der var et aktuelt behov.
b. Samme år blev der implementeret en ny multimodal smerte og kvalmebehandling hos
patienter, der fik udført stor rygkirurgi og havde en høj risiko for at udvikle PONV. For at
vurdere effekten af den nye smerte- og kvalmebehandling blev der de første 4 dage efter
operationen (POD 1-4) indsamlet data om bl.a. patientens kvalme via personalets dokumentation og EPM1 . Afsnittet var på dette tidspunkt ved at implementere et nyt tiltag for
at fremme dokumentationen af PONV. Udover dette registrerede EAS dagligt den medicinske kvalmebehandling og patientens egen oplevelse af kvalme. Sidstnævnte ved et personligt interview hos patienten kl. 09.00 hver morgen. Det blev derfor muligt at sammenholde ovenstående parametre.
Resultater fra spørgeskema undersøgelse blandt sygeplejersker (a):
11

Elektronisk patient modul til registrering af medicinsk behandling.
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I alt 63 sygeplejersker med en ansættelsestid i kirurgisk regi på median 4 år (range: 1-30) svarede på spørgeskemaet. Som figur 1 illustrerer, havde næsten 6 ud af ti sygeplejersker ikke
tidligere modtaget PONV undervisning. Hele 92 % af samtlige adspurgte havde et ønske om
at modtage undervisning om PONV (figur 2). Af de adspurgte sygeplejersker var 35 % smertenøglepersoner.

Fig.: 1

Fig.: 2

Resultater vedrørende patienternes PONV (b)
Der blev i alt indsamlet data om PONV hos 41 patienter. Resultaterne er gengivet i figur 3.
Forespurgt kl. 09.00 om morgenen angav patienterne selv deres kvalmehyppighed
således: POD1: 33 %, POD2: 42 %, POD3: 50 % og POD4: 48 %.
På den samme patientpopulation havde personalet registreret følgende kvalmehyppighed: POD1: 19 %, POD2: 17 %, POD3: 18 % og POD4: 10 %.
Tilsvarende havde følgende andel af patienterne modtaget behandling for kvalme:
POD1: 19 %, POD2: 19 %, POD3: 20 % og POD4: 16 %.
Fig.: 3

Diskussion om resultater fra spørgeskemaundersøgelsen (a)

59 % af de kirurgiske sygeplejersker havde ikke modtaget undervisning om PONV. Dette skal
sættes i perspektiv med, at disse sygeplejersker til dagligt arbejder med den kirurgiske patient,
hvor PONV er en kendt komplikation. Det kan udelukkes, at dette skyldes overvejende nyansatte sygeplejersker, da ansættelsen i kirurgisk regi var median 4 år. En tredjedel af besvarelserne kommer fra smertenøglepersoner, og da PONV ofte er en bivirkning til smertebehandlingen, kunne man forvente, at smertenøglepersonerne ikke havde et behov for mere viden om
PONV. Alligevel ønskede 98 % af de kirurgiske sygeplejersker at modtage undervisning om
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PONV. Dette kan dog også skyldes, at vi som sygeplejersker generelt altid ønsker at erhverve
eller øge faglig viden om behandling og lindring af patientens komplikationer og symptomer.
Diskussion om registrering af PONV (b):
Dobbelt så mange patienter angav at opleve kvalme (uanset graden af kvalme) i forhold til,
hvad der var registreret og behandlet. En forklaring på forskellen kan være, at personalet alene registrerede den andel af patienterne, som har moderat til svær behandlingskrævende
kvalme. Trenden stemmer godt overens med det, EAS registrerede i tværsnitsundersøgelsen
på Rigshospitalet i 2010. Det åbner for en sygeplejefaglig debat om dokumentation af PONV,
målet med behandling – stiler vi imod, at patienterne ikke har kvalme eller er f.eks. let kvalme
forventelig/acceptabel?
Konklusion
Der er behov for at øge fokus på og viden om postoperativ kvalme og kvalmebehandling hos
plejepersonalet på Rigshospitalet.
Perspektiv
PONV har stor betydning for patientens rekonvalescens efter en operation og er en daglig
klinisk udfordring for sygeplejersken. I en tid, hvor optimering af patientforløb er i fokus, må
indsatsen omkring PONV naturligvis også øges. Implementering af evidensbaseret behandling
af PONV i den kliniske hverdag er ikke en monofaglig udfordring. Der er behov for en tværfaglig indsats, der ser på det perioperative forløb og både udarbejder nye standardiserede
smerte og kvalmebehandlingsregimer samt sætter mere fokus på undervisning af plejepersonalet. EAS arbejder på at imødekomme dette behov ved at implementere nye guidelines for
smerte- og kvalmebehandling på RH. I implementeringsprocessen sættes bl.a. fokus på dokumentation af kvalme. Der udbydes viden om postoperativ kvalme til kirurgiske sygeplejersker, dels via undervisning om smerter og PONV, dels via netværket for smertenøglepersoner
på RH.
Et fremtidsperspektiv kan være, at patientens frygt for kvalme efter operation ikke vil være
berettiget.
Referencer
1) L. H. J Eberhart, Patient preferences for immediate postoperative recovery. Germany:
British Journal of Anaesthesia; 2002
2) O. Mathiesen, Need for improved treatment of postoperative pain. Danish Medical Journal, 2012
3) Tong J Gan, Society for Ambulatory Anesthesia Guidelines for the Management of Postoperative Nausea and Vomiting: Anesthesia & Analgesia; 2007
4) www.medicin.dk
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CopenHeartRFA – Rehabilitering til patienter behandlet for atrieflimren
Et randomiseret klinisk forsøg af integreret rehabilitering plus vanlig efterbehandling til
patienter behandlet for atrieflimren med radiofrekvens ablation
Af
Signe Stelling Risom, sygeplejerske, cand.scient.san, Ph.D. studerende. Hjertecentret. email: signe.stelling.risom@rh.dk
Ann-Dorthe Zwisler, speciallæge i kardiologi, Ph.D. Hjertecentret. e-mail:
ado@dadlnet.dk
Jesper Hastrup Svendsen, Professor, overlæge, dr.med. Hjertecentret. e-mail: hastrup@rh.dk
Selina Kikkenborg Berg, sygeplejerske, cand.cur, Ph.D. Post.doc. Hjertecentret. e-mail:
selina@rh.dk

Baggrund
Atrieflimren påvirker ca. 2 % af befolkningen. De symptomer, patienterne med atrieflimren
kan opleve, inkluderer: Hjertebanken, brystsmerter, åndenød, træthed, svimmelhed og synkope. Symptomer og længde af atrieflimrenperioder varierer meget, både fra patient til patient
og hos den enkelte patient. Blandt patienter med atrieflimren ses en øget risiko for død, stroke
og andre trombe-emboliske tilfælde samt hjertesvigt og hospitalsindlæggelser (1). Patienterne
oplever generelt at have negativt påvirket livskvalitet og nedsat fysisk aktivitetsniveau. Patienter med atrieflimren har signifikant (P<.05) nedsat livskvalitet sammenlignet med normalbefolkningen målt via Short Form36 general (fysisk helbred: middelværdi=50 for normalbefolkningen versus middelværdi= 38.53 for patienter med AF) (2). Patienterne oplever generelt, at de ikke modtager tilstrækkelig undervisning og hjælp fra sundhedsprofessionelle vedrørende støtte og vejledning til at leve med atrieflimren (3).
Ingen studier har undersøgt, hvordan patienter behandlet for atrieflimren med ablation har det
lige efter udskrivelse og om sygeplejefaglig opfølgning i efterforløbet kan påvirke patienternes håndtering af livet efter et ofte langt sygdomsforløb.
Studier peger imidlertid på, at rehabiliteringsprogrammer effektivt nedsætter dødelighed,
morbiditet og sundhedsfaglige omkostninger samt forbedrer livskvaliteten blandt patienter
med kardiovaskulære hjertesygdomme (4,5).
Formål
Formålet med projektet er at vurdere, om rehabilitering bestående af fysisk træning og psykoedukativ intervention, kan forbedre den fysiske kapacitet (målt ved VO2 peak) og livskvalitet
(målt ved Short Form 36, mentalt helbredskomponent) hos patienter behandlet for atrieflimren
med ablation.
Problemstilling og hypoteser
Ud fra ovenstående studier er der grund til at forvente, at et rehabiliteringsprogram til patienter med atrieflimren vil have en positiv effekt, og, som det fremgår af litteraturen, er det ikke
undersøgt, om rehabiliteringsprogrammer har en effekt for patienter med atrieflimren behandlet med ablation.
Metode
CopenHeartRFA projektet består af to underprojekter.
Projekt 1: CopenHeartRFA interventionsstudie.
Projekt 2: Et kvalitativt post-interventions projekt efter afsluttet intervention.
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Projekt 1: Der gennemføres et randomiseret klinisk studie. Patienterne inkluderes efter behandling for atrieflimren med ablation. De inkluderede patienter bliver randomiseret til enten
at indgå i integrerede rehabilitering eller modtage standart efterbehandling. Der skal inkluderes i alt 210 patienter, 105 i hver gruppe.
Rehabiliteringsprogrammet består af fysisk træning og psyko-edukative samtaler med en sygeplejerske.
Fysisk træning. Interventionen bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet
til voksne (6). Desuden bygger interventionen på den nuværende nationale og internationale
viden om rehabilitering af hjertepatienter (7,8) og er blevet designet og testet i CopeICD projektet (9).
Interventionen er udarbejdet i samarbejde med en international ekspertgruppe og overvåges af
en sikkerhedskommité.
Den Psyko-edukative intervention:
Programmet vil i praksis gennemføres af to speciel-trænede sygeplejersker med erfaring i
arbejdet med patienter med atrieflimren behandlet med ablation. Sygeplejerskerne vil gennemføre konsultationerne med patienterne enkeltvis, patienterne er velkomne til at medtage
pårørende. Programmet tager et teoretisk udgangspunkt ved en patientcentreret tilgang, hvor
vægten er på støtte og undervisning. Målet er at forbedre mestringskompetencer og sygdomshåndtering. Interventionen er rettet mod de modificerbare parametre, som atrieflimren er rapporteret at have indflydelse på. Konsultationerne guides af Dr. Parses Human Becoming Practice Methodology (10).
Sygdomshåndtering:
Undervisning og information om sygdommen udgør en forberedelse til de forventede forandringer eller symptomer, patienterne kan opleve. Patienten får 4 samtaler over de 6 måneder,
som interventionen løber. Samtalerne kan foregå på Rigshospitalet eller over telefon.
Projekt 2: Der gennemføres desuden en interviewundersøgelse med 10 % af patienterne i interventionsgruppen for at afdække, hvordan deltagelse i programmet opleves.
Etiske aspekter
Projektet udføres i overensstemmelse med Helsinkideklarationen fra 2008. Projektet er godkendt af Datatilsynet (nr.: 2007-58-0015) og Etisk komité (ID H-1-2011-135) samt registreret
i “The Clinical Trials Database” (http://clinicaltrails.gov/NCT01523145).
Projektets organisation
Projektet, som er beskrevet her, indgår i det samlede projekt CopenHeart, der har til formål at
gennemføre rehabilitering til patienter med forskellige kardiologiske lidelser.
En række internationale eksperter indgår som ekspertgruppe, ligesom bl.a. Copenhagen Business School, Danske Fysioterapeuter, Kommunernes Landsforening og Dansk Sundheds Institut støtter og følger projektet. Vi indgår desuden i direkte samarbejde med Bispebjerg Hospital, Statens Institut for Folkesundhed og Gentofte Hospital.
Projektets betydning og perspektivering
Patienter behandlet for atrieflimren med ablation får på nuværende tidspunkt ikke tilbudt rehabilitering, og der foreligger ingen studier, der har undersøgt, om denne voksende patientgruppe kunne have helbredsmæssige fordele af rehabilitering eller sygeplejefaglig opfølgning
i efterforløbet. Imidlertid anbefales rehabilitering på verdensplan til en bred gruppe af patienter med komplekse kardiologiske lidelser (7), som på trods af manglende evidens modtager
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rehabilitering. Eftersom der ikke tilbydes rehabilitering til patienter behandlet for atrieflimren
med ablation, er her en unik mulighed for at gennemføre et stort projekt af høj kvalitet med
velbeskrevet randomisering, blindede resultater og evalueringer, hvis langsigtede mål er at
komme så mange patienter til gode som muligt, og resultaterne vil sætte fokus på rehabilitering til patienter behandlet for atrieflimren med ablation, både i Danmark og internationalt.
Erfaringer i forbindelse med resultaterne vil desuden kunne overføres til andre grupper af patienter med komplekse kardiologiske lidelser samt benyttes af kommunerne, som i dag står for
at udbyde rehabilitering.
Projektet har på begyndt inklusion i dec. 2011 og forventes afsluttet i vinteren 2015.
Flere oplysninger fås ved henvendelse til Signe Risom på tlf.: 3545 1205/ 3545 2938 eller email: signe.stelling.risom@rh.dk eller besøg vores hjemmeside: www.CopenHeart.org
Referencer
1. Camm AJ, Kirchhof P, Lip GYH. Guidelines for the management of atrial fibrillation.
European Heart Journal 2010; 31: 2369-2429
2. Kang Y, Bahler R. Health-related quality of life in patients newly diagnosed with
atrial fibrillation. Eur J Cardiovasc Nurs 2004 Apr;3(1):71-76
3. Xu W, Sun G, Lin Z, Chen M, Yang B, Chen H, et al. Knowledge, attitude, and behavior in patients with atrial fibrillation undergoing radiofrequency catheter ablation. J
Interv Card Electrophysiol 2010 Sep;28(3):199-207
4. Heran B.S, Chen J. MH, Ebrahim S et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for
coronary heart disease 2011; Cochrane
5. Rees K, Taylor RS, Singh S et al. Exercise based rehabilitation for heart failure. Cochrane Database Syst Rev 2005;CD003331
6. Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger for fysisk aktivitet. Set d. 13/09/2011:
http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Fysisk%20aktivitet/Anbefalinger
%20til%20voksne.aspx
7. Piepoli MF, Corra U, Benzer W et al. Secondary prevention through cardiac rehabilitation: from knowledge to implementation. A position paper from the Cardiac Rehabilitation Section of the European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2010;17:1-17
8. Zwisler A-D, Nissen, NK, Madsen M. Hjerterehabilitering – En medicinsk teknologivurdering. Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget, 2006
9. Berg,Selina Kikkenborg. Comprehensive rehabilitation for patients with ICD: PhD
dissertation 2011, Ca. 160 sider, ill., Faculty of Health Sciences, Aarhus University,
[Aarhus]
10. Parse R.R. The Human Becoming School of Thought – a Perspective for Nurses and
Other Health Professionals. Sage 1998.
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De smider alt, hvad de har i hænderne: En Grounded Theory om pårørende til HeartMate patienter
Af Ingrid Egerod og Dorthe Overgaard, Seniorforskere, PHD, Universitetshospitalernes center for sygepleje- og omsorgsforskning, UCSF, Rigshospitalet, afsnit 9701, Tlf.: 3545 7365, email: ie@ucsf.dk

Baggrund
Patienter med terminalt hjertesvigt har siden 1998 haft mulighed for behandling med mekanisk cirkulationsstøtte på Rigshospitalet. Omkring 60 patienter har fået et mekanisk hjerte af
typen HeartMate til at støtte en svigtende venstre ventrikel (Sander et al. 2007). Denne behandling vælges især til patienter, der venter på en hjertetransplantation. Et mekanisk hjerte er
en pumpe, der virker ved hjælp af eksterne batterier. HeartMate-systemet har gennemgået en
række forbedringer gennem årene. Pumpen er blevet mere effektiv, og batteriet er blevet mindre, lettere og holder længere. Dette har betydning for patienten, der skal bære batterierne hele
tiden.
Patienter, der er afkræftede af hjertesvigt, får det væsentligt bedre, når de får implanteret en
HeartMate. Mange kan udskrives til hjemmet og leve et næsten normalt liv (Overgaard et al.
2011). Men selv om patienterne får en bedre tilværelse, har de brug for praktisk og emotionel
støtte, både i den kritiske fase og i ventetiden på en transplantation. Det er almindeligt, at familien eller nære pårørende tager sig af disse patienter efter udskrivelsen (Maciver et al.
2009). Pårørende kan reagere forskelligt på denne nye opgave. Nogle ægtefæller udvikler
symptomer på posttraumatisk stress og optræder som mere bekymrede end patienten (Bunzel
et al. 2005). Nære pårørende er uundværlige for denne patientgruppe, og undersøgelser har
vist, at især kvindelige pårørende automatisk antager rollen som uformel plejeperson, når patienten udskrives fra hospitalet (Penrod et al. 2011). Formålet med nærværende undersøgelse
var at beskrive oplevelser og mestringsstrategier blandt nære pårørende til HeartMatepatienter.
Metode
Undersøgelsen havde et kvalitativt beskrivende design med anvendelse af Grounded Theory
som analysemetode. Dataindsamlingen fandt sted i foråret 2010 og bestod af to gruppeinterviews med hhv. to og fem deltagere. Deltagerne var nære pårørende (forældre, ægtefæller,
søskende) til patienter, som havde fået en HeartMate inden for de seneste 3 år. Vi valgte
gruppeinterviews for at udnytte interaktion mellem deltagere. Til hvert interview var der en
moderator og en observatør. Temaerne for interviewene var kronologiske i forhold til HeartMate-forløbet: Implantation, intensiv terapi, livet hjemme, hjertetransplantation og tilbagevenden til arbejde. Interviewene varede halvanden time hver og blev udskrevet ordret af en
sekretær. Analysen begyndte ved første interview, hvor de første kategorier blev fundet ved
åben kodning. Data med samme kode blev sammenholdt for at se om de dækkede over samme
begreb (konstant sammenlignende metode). I overensstemmelse med Grounded Theory fremanalyserede vi en kernekategori, der omfattede centrale sammenhænge i materialet (Glaser
and Strauss 1967).
Resultater
Vores kernekategori var ”støtte og selvopretholdelse”. Alle undersøgelsens deltagere berettede om at støtte patienten og fortalte om eget behov for støtte, som var nødvendig for egen
selvopretholdelse. Kategorierne, der trådte frem i undersøgelsen, var følgende:
Pårørende som støtte for patienten.
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Nære pårørende var der for patienten (var altid til stede, gav betingelsesløs støtte)
Nære pårørende gav følelsesmæssig støtte (lyttede og opmuntrede patienten)
Nære pårørende gav praktisk støtte (indrettede hjemmet og hjalp med udstyr)
Nære pårørende var stedfortrædere for patienten (skrev dagbog og talte patientens
sag)
Lidelse og selvopretholdelse bland pårørende.
Nære pårørende måtte lide og holde ud (stillede ikke krav til sig selv)
Nære pårørende var opofrende (satte altid patienten først, smed hvad de havde i
hænderne)
Nære pårørende måtte hjælpe sig selv (sikrede pauser og omgang med raske mennesker)
Nære pårørendes opofrelse var en form for selvopretholdelse (det hjalp den pårørende at hjælpe patienten).
Vi udviklede en model, der illustrerede centrale sammenhænge i undersøgelsen, se Figur 1.
Denne model var inspireret af eco-mapping; en metode til at beskrive sociale netværk og relationer (Ray and Street 2005).
Figur 1. Støttekæde Modellen
Personlig relation
Familie og venner
støtter nære pårørende

Professionel relation
Fagfolk støtter nære
pårørende

Diskussion

Nære pårørende
Støtte vs.
selvopretholdelse

Patient
Hovedansvar for
nære pårørende

Familie
Andet ansvar for
nære pårørende

Formålet med nærværende undersøgelse var at beskrive oplevelser og mestringsstrategier
blandt nære pårørende til HeartMate-patienter.
Vores hovedfund var, at nære pårørende var en nødvendig støtte for patienten, men at denne
støtte var afhængig af et bredere netværk af støttepersoner, der støttede den nærmeste pårørende. Dette kan lyde banalt, men det er kun inden for de senere år, at man er begyndt mere
systematisk at medinddrage den nærmeste pårørende i patientens pleje ud fra den indsigt, at
pårørende er både en ressource og en lidende person i sin egen ret (Morse et al. 2006). Det er
en balance at udnytte og samtidig at støtte de nærmeste pårørende, der er livsnødvendige for
patienten. Vores undersøgelse viste, at mange pårørende var overladt til sig selv i vanskelige
situationer. Vi foreslår, at plejepersonalet evt. samarbejder med pårørende om at planlægge
forskellige former for støtte til sig selv under patientens indlæggelse: F.eks. (1) hvem tager sig
af mindre børn, når ægtefællen skal blive på hospitalet; (2) hvem kan ledsage patientens moder under barnets hjertetransplantation; (3) hvem kan sørge for måltider til nære pårørende,
der tilbringer mange timer på hospitalet. I disse tilfælde har nære pårørende brug for at benytte deres netværk for at få den støtte, de har behov for.
Konklusioner
Nære pårørende er en uvurderlig kilde til følelsesmæssig og praktisk støtte til patienter, der
lever med en HeartMate. Når nære pårørende smider alt, hvad de har i hænderne for at støtte
den hjertesyge patient, er der behov for et netværk af relationer, der træder til og støtter den
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nære pårørende. Sygeplejersker kan blive bevidste om at hjælpe de nære pårørende med at få
aftaler på plads, så de kan fungere som en ressource for patienten og samtidig beskytte sig
selv (Egerod & Overgaard 2012).
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Det gode mælkekøkken – indretning, der inviterer til rigtige arbejdsprocesser
Af Birgit Simonsen, kvalitetskoordinator, Centerledelsen og
Sanne Allermann Beck, IT-sygeplejevejleder, Neonatalklinikken,
begge Juliane Marie Centret
Baggrund2
Når et sygt nyfødt eller for tidligt født barn ernæres, får barnet ofte sin mors
mælk via sonde. Moderen malker sin mælk ud, og den opbevares i et særligt køleskab/fryser,
indtil barnet har behov for den. I Region Hovedstaden har der været en række utilsigtede
hændelser (UTH) med forveksling af modermælk, som medfører, at et barn får den ”forkerte”
mors mælk. Konsekvensen er formentlig minimal for barnet, idet vi i litteraturen ikke har
kunnet finde eksempler på børn, der er blevet smittet med sygdom af en anden mors mælk.
Dog er risikoen for smitteoverførsel med HIV, MRSA og Hepatitis til stede. Endvidere er der
ofte psykologiske reaktioner fra forældrene samt den involverede sygeplejerske. Ved en forveksling skal der skal tages blodprøver på ”donormor” (efter samtykke). Der er således økonomiske og etiske konsekvenser ved forveksling af modermælk.
Vi1 har analyseret Region H‟s rapporterede UTH indenfor 1½ årig periode (22 UTH). Forveksling sker typisk i forbindelse med, at en forkert flaske modermælk tages ud af køleskabet
i mælkekøkkenet, hvor mælken opbevares. Den aggregerede analyse ledte os frem til to kerneårsager:
1. Idet håndtering af modermælk fra køleskab og fryser til indgift hos barnet ikke foregår
på ensartet vis og ikke tager højde for de menneskelige faktorer, øges risikoen for
identifikation ikke bliver korrekt
2. Idet indretningen af køleskab og fryser ikke er særlig tilrettet håndtering af modermælk øges risikoen for forveksling
Den første kerneårsag søges afhjulpet med en klar vejledning på området, ændrede ”lommesedler” til brug af patientdata samt udvikling af en elektronisk barriere, der kan validere to
stregkoder (barnets personnummer), så processen kan foregå som medicineringsprocessen
v.hj.a. PDA (Personel Digital Assistent). Det er handleplanen for den anden kerneårsag, denne artikel omhandler.
I Neonatalklinikken på Rigshospitalet foregår processen for håndtering af modermælk op
til 300 gange i løbet af døgnet og de indlagte børn kan få op til 12 måltider per døgn. Det er
både sygeplejersker og forældre der håndterer modermælken i to særligt indrettede mælkekøkkener.
Metode

Billede 1.
Workshop

Vi etablerede et samarbejde med seks studerende, på
Design og Innovation på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som delte sig i tre grupperi. Deres
ver har inddraget konteksten for håndtering af
dermælk og brugernes perspektiv på en bred og innovativ måde. De studerende har lavet feltarbejde i
Neonatalklinikken, bl.a. interviewet sygeplejersker og
forældre, været på studiebesøg på neonatalafdelinger
på to andre hospitaler samt i to andre kliniske

2

Aggregeret kerneårsagsanalyse og samarbejdet med DTU er varetaget af Kvalitetskoordinator Birgit Simonsen og ITsygeplejevejleder Sanne Allermann Beck
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ger, som har stærke arbejdsprocesser, der skal imødegå forvekslinger, nemlig i Fertilitetsklinikken og i Blodbanken på Rigshospitalet. De studerende har afholdt workshop (se billede 1)
med sygeplejersker og forældre, hvor forskellige løsningsmodeller og prototyper blev gennemgået og diskuteret. Deltagerne i de forskellige workshops‟ var bredt sammensat af brugerne af mælkekøkkenerne, nemlig sygeplejersker, driftsassistenter og forældre.
Koncept beslutning3
De tre forskellige løsningsforslag har en vis fællesmængde, men bidrager på hver sin måde til
at sætte spot på en anderledes håndtering af modermælken. Den ene opgave rummer en løsning, hvor håndtering af modermælk foregår på sengestuen, en anden opgave arbejder med en
mælkestation og den tredje opgave arbejder med, at de nuværende køkkener indrettes til
”Mælk-ind”, eller ”Mælk-ud” arbejdsgange.
Neonatalklinikken‟s ammegruppe og centrets
kvalitetskoordinator har gennemgået opgaverne m.h.p. at implementere de ”lavest
hængende frugter”. Ud fra økonomiske og
realistiske betragtninger har vi valgt nyindretning af de bestående mælkekøkkener. Nyindretningen skal opfylde alle de gældende
vejledninger på området, herunder patientidentifikation, de hygiejniske forholdsregler,
arbejdsmiljømæssige krav og beskyttelse af
personfølsomme data samt invitere til nem
og sikker hygiejnisk håndtering af modermælk for forældre, driftsassistenter og sygeplejersker
Nyindretningen starter allerede ved indgangsdøren, som skal ændres til en skydedør. Billede 2
illustrerer nuværende indretning af mælkekøkkenet, hvor ”Mælk-ind” og ”Mælk-ud” foregår
på samme side, og der er et køleskab til to teams.
Billede 3 illustrerer fremtidens indretning med en
”Ind-side” og en ”Ud-side”
og gerne i forskellige farver. Mælkekøkkenet er så
vidt muligt en forstyrrelsesfri zone, og arbejdsgange
skal indrettes herefter.
”Ind-siden” skal rumme de
arbejdsprocesser der foregår fra mælken er malket
ud og til den kommer i
køleskab. ”Ud-siden” skal
rumme de arbejdsprocesser
3

Er foregået i arbejdsgruppe: Kvalitetskoordinator Birgit Simonsen, Neonatalklinikkens Ammegruppe ved Birgit Olesen,
Kristin Rønning, Ragnhild Maastrup, Tina Munk og Sanne Allermann Beck og med konsulent bistand fra Hygiejnesygeplejerske Helle Neustrup.
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der foregår i tilberedningsfasen. Hvert team skal have sit eget køleskab til opbevaring af modemælken.
Endvidere foreslås, at brystpumperne i fremtiden skal stå på sengestuen hos barnet, hvor synligheden kan være med til at understrege vigtigheden af, at modermælk er den foretrukne ernæringsform til barnet. I øjeblikket opbevares brystpumperne i mælkekøkkenet, hvor barnets
mor henter den, inden hun skal malke ud.
Håndtering af modermælk skal foregå nemt og hygiejnisk, derfor skal alle brugernes arbejdsgange fremgå grafisk med vejledning på plancher. De forskellige størrelser bægre, opvarmningsbøtter og handsker, skal hænge i matchende lukkede holdere. Håndsprit skal hænge strategisk og nemt tilgængeligt. Affald skal let og hygiejnisk kunne skaffes af vejen via et hul i
skabene under vaskene.
En særlig nyskabelse, er en Quooker, der sidder ved siden af den ordinære vandhane. Quooker‟en skal erstatte elkedlen. For nuværende foregår opvarmning af modermælk i vandbad,
hvor det varme vand fra elkedlen blandes med koldt vand fra vandhanen. En særlig slags
Quooker leverer vand i en bestemt temperatur, som sikrer en mere ensartet og hurtigere opvarmning af modermælk til barnet.
Køleskab og fryser skal også nyindrettes med mere designede opbevaringskurve i farver og
hyldemarkering, der sikrer en tydeligere adskillelse mellem de forskellige børns modermælk.
Diskussion og konklusion
De studerende fra DTU foreslog, at der blev arbejdet med piktogrammer, som en særegen
identifikationsfaktor til det enkelte barn. De havde gode kognitive argumenter for at indføre
dette identifikationssystem, og vi diskuterede dette nøje. Vores vurdering er, at et yderligere
identifikationssystem, som skulle fungere uafhængigt af det nuværende navneprint på labels
fra Grønt System/Opus, ville skabe endnu flere ”huller i osten”, end de individuelle piktogrammer ville løse og dermed være en forringelse af patientsikkerheden, snarere end en forbedring.
Der er ingen tvivl om, at brugerne giver inspiration og sikrer at løsningerne er forankret i virkelighedens praksis. Et eksempel herpå er en sygeplejerske fra arbejdsgruppen2, som sagde:
Overskabene skal max være 40 cm bredde. De nuværende skabe er alt for bredde (60 cm),
man får lågen i hovedet, hver gang man åbner dem.
Vi har tre meget velfunderede forskellige rapporter, som har foldet problemstillingen ud, lang
mere end vi havde forestillet os. De studerende har bidraget med deres teoretiske fundament
og perspektiv på design og innovation ved håndtering af modermælk. Brugerne af mælkekøkkenerne har bidraget med inspiration fra virkeligheden på hospitalet og deres egne ideer fra
den daglige håndtering af modermælk. Vi har tænkt ”ud af boksen” i forhold til en arbejdsgang der foregår op til 300 gange i døgnet og i forhold til de forskellige brugeres perspektiver.
Det har været en tidskrævende, men en rigtig god investering af arbejdstid, som er kommet
positivt igen i form af de forskellige løsningsmodeller.
Nyindretning af mælkekøkkenerne, køleskab og fryser er i øjeblikket med i projektering af
”små-byggeprojekter” og vi håber at økonomien rækker til alle løsninger i første prioritering,
ellers må vi implementere løsningerne lidt efter lidt over tid – grundlaget og argumenterne for
nyindretningen er i hvert fald i velkonsoliderede.
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1

Anne-Sofie Gyldenvang Jørgensen og Christoffer Ruø Rasmussen: Design for
patientsikkerhed: Overskuelig identifikation og håndtering af modermælk – i samarbejde med
Rigshospitalets Neonatalklinik. Bacheloropgave 15. juni 2011. Vejleder Yutaka Yoshinaka.
DTH Institut ved Planlægning, Innovation og Ledelse.
Caroline Aasted Due og Maria Thorborg Hansen: Design for patientsikkerhed. En
omorganisering af Rigshospitalets Neonatalklinik med henblik på modermælkshåndtering.
Bacheloropgave 15. juni 2011. Vejleder Yutaka Yoshinaka. DTH Institut ved Planlægning,
Innovation og Ledelse.
Maria Zenia Wanglund og Carl Trane Andersen: Design for patientsikkerhed. Modermælk til
syge nyfødte og for tidligt fødte børn. Bacheloropgave 15. juni 2011. Vejleder Yutaka
Yoshinaka. DTH Institut ved Planlægning, Innovation og Ledelse.
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En knusende usikkerhed
- et litteraturstudie om ægtefællers oplevelse af det akutte forløb hos patienter med
blodprop i hjertet, udarbejdet som afsluttende Masterprojekt i Klinisk sygepleje
Af Birgitte Lykkeberg, sygeplejerske, MKS, Hjertecentret, e-mail: birgitte.lykkeberg@rh.regionh.dk

Baggrund
Dette projekt fokuserer på ægtefællers oplevelse af det akutte forløb hos patienter med akut
blodprop i hjertet (STEMI, ST Elevation Myocardial Infarction). STEMI er en alvorlig sygdom og det skønnes, at en tredjedel af patienterne dør, inden de når hospitalet (1). I Danmark
udgør populationen af patienter med STEMI ca. 3.000. Akut ballonudvidelse af hjertets
kranspulsåre (Primær PCI) er en væsentlig del af behandlingen til patienter med STEMI. I
Rigshospitalets Hjertecenter tilbydes ca. 1.000 patienter årligt behandling med Primær PCI.
Det fremgår fra sundhedspolitisk side og i de sygeplejeetiske retningslinjer, at sygeplejerskers
har en opgave, der består i at informere og inddrage patienternes pårørende i behandlingen
(2). På samme vis fremhæver Hjertecentrets visioner og strategier for sygeplejen at:
vi inddrager pårørende gennem dialog og information i det omfang, patienten
ønsker det eller, patientens situation indikerer det.
Det er imidlertid ikke beskrevet, hvordan denne opgave skal udmøntes, når det gælder ægtefæller til patienter med blodprop i hjertet (STEMI) i den akutte fase. Generelt set er interventioner til pårørende til hjertepatienter kun et tilbud på ganske få danske hospitaler, dermed kan
denne gruppe være overset i det danske sundhedsvæsen (3).
I litteraturen fremgår det, at ægtefæller til patienter med STEMI er aktører, som på flere måder har betydning for, hvordan patienter håndterer deres sygdom under det akutte forløb, såvel
som i det videre forløb. I det akutte forløb har ægtefæller betydelig indflydelse på, hvornår
der søges lægehjælp (4,5). Ligeledes peger litteraturen på, at familien, under akut kritisk sygdom, ofte er patienternes primære kilde til støtte (6). Samtidig dokumenteres det i et større
internationalt studie, at ægtefæller til patienter med blodprop i hjertet kan have højere forekomst af angst, depressioner og søvnforstyrrelser, end patienterne selv har (7). I samme studie
fandt man, at ægtefællernes reaktion på sygdommen kan have betydning for, hvordan patienterne selv forholder sig til deres sygdom. Patienter, hvis ægtefælle har høj grad af psykosociale symptomer, kan emotionelt have sværere ved at acceptere deres sygdom samtidig med, at
de kan havde mindre følelse af kontrol.
Samlet set er der politiske, etiske og lokale forventninger til, at sygeplejersker informerer og
inddrager pårørende. I litteraturen er pårørende således beskrevet som aktører, der har betydning for, hvorledes det går patienter med STEMI. Imidlertid foreligger der ikke retningslinjer
eller beskrivelser af, hvordan der kan tilbydes sygepleje til pårørende. Dermed er det op til
den enkelte sygeplejerske at vurdere og fortolke, hvordan denne opgave skal løses. Det synes
relevant at identificere nyeste viden om, hvordan ægtefæller til patienter med STEMI oplever
det akutte forløb for dermed at kunne skabe vidensgrundlag for udvikling af en evidensbaseret
praksis til denne gruppe.
Formål og afgrænsning
At identificere aktuel tilgængelig evidensbaseret viden om ægtefællers oplevelser af den akutte fase hos patienter med blodprop i hjertet og hvilke faktorer, der har betydning for ægtefællernes oplevelse.
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Pårørendes inddragelse i patientbehandlingen i en sygeplejefaglig kontekst lægger op til en
begrebsafklaring, hvilket anses for at ligge uden for projektets rammer. Projektet afgrænses til
at omfatte ægtefællers oplevelse af det akutte forløb hos patienter med STEMI.
Metode
Der er valgt systematisk litteraturstudie, baseret på kritisk indsamling og analyse af eksisterende tilgængelige litteratur. Litteratursøgning er gennemført på databaserne på Pubmed, Cinahl, PsycInfo og Scopus. 35 referencer blev identificeret ud fra de opstillede kriterier, og fem
kvalitative referencer blev inkluderet i projektet. En indholdsanalyse, inspireret af Elo og
Kyngas, danner grundlag for projektets resultater (8).
Resultater
I indholdsanalysen blev identificeret fire temaer, som kunne relateres til ægtefællers oplevelse
af det akutte forløb.
Ægtefællers emotionelle reaktioner i relation til partnerens sygdom
Ægtefæller behov for information
Ægtefællers behov for støtte
Livet forandres.
Det fremgår i alle fem inkluderede referencer, at ægtefæller i det akutte forløb oplever chok,
en overvældende usikkerhed, magtesløshed, uvirkelighedsfornemmelse og angst, der kan relateres til deres partners sygdom (9,10,11,12,13). Ægtefæller er bange, og de frygter for deres
partners liv. De har både tanker om, hvad der sker her og nu, men har også overvejelser om,
hvordan sygdommen kommer til at influere på deres liv fremover. Nogle ægtefælder angiver,
at partnerens behandlingsforløb kan opleves som en ”hvirvelvind”, og dermed er det vanskeligt helt at begribe, hvad der sker i det akutte forløb.
Information fra sundhedsfagligt personale ser ud til at have væsentlig betydning for ægtefælles oplevelse af det akutte forløb. Information bliver, ifølge nogle ægtefæller, opfattet som
støtte (ibid.). Modsat kan for lidt eller sparsom information øge ægtefællers oplevelse af angst
og isolation i forhold til partnerens sygdom. I referencerne fremgår det, at information kan
give viden, der kan skabe et ”her og nu” overblik. Derudover angiver ægtefællerne, at information i den akutte fase af partnerens sygdomsforløb bør være individuel, enkel, altså uden
for mange detaljer.
Ægtefæller udtrykker, at de har behov for støtte, som er en hjælp til at kunne håndtere partnerens sygdom. Støtte, i denne kontekst, beskrives som nogen at dele tanker og følelser med,
men det kan også være hjælp til praktiske gøremål. Støtte fra familie og venner kan være
værdifuld, men det er imidlertid ikke altid tilfældet. Familie og venner kan være så optaget af
patientens velbefindende, at de glemmer ægtefællen, de kan have rollen som formidler af information om partnerens sygdom. Flere informanter har ikke delt tanker eller bekymringer
med nogen, før de bliver interviewet til dette projekts inkluderede studier.
Det fremgår i referencerne, at akut blodprop i hjertet er en sygdom, der i den akutte fase giver
anledning til ægtefællers bekymring for, at sygdommen ændrer deres arbejdsliv, funktioner og
i måden at leve på. Endvidere beskriver ægtefæller, at sygdommen kan betyde ændringer i
parforholdet. Nogle ægtefæller har en oplevelse af større samhørighed med partneren, og de
kan støtte hinanden gennem sygdomsforløbet. Andre oplever, at der opstår en kommunikationskløft. Særlig vanskeligt opleves det, hvis partneren tilbageholder oplysninger om sygdommen.
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Konklusion
Evidensbaseret litteratur, der beskriver, hvordan ægtefæller oplever det akutte forløb, er tilsyneladende sparsom. Det fremgår af projektets resultater, at ægtefællers oplevelse af det akutte
forløb omfatter følelser som chok, en overvældende usikkerhed, frygt og angst, men rummer
også tanker af mere eksistentiel karakter. De har tanker om, hvordan sygdommen kommer til
at påvirke deres liv, funktioner og roller i parforholdet.
Information og støtte blev identificeret som væsentlige faktorer, der har betydning for ægtefællers måde at håndtere og opleve deres partners sygdom på.
De foreliggende resultater kan med forsigtighed betragtes som en begyndende forståelse af,
hvordan ægtefæller til patienter med STEMI oplever det akutte forløb.
Resultaternes betydning for praksis
Så vidt vides, savnes både forskning af kvalitativ såvel som af kvantitativ art, der kan belyse
ægtefællers situation, samt interventioner, der dokumenteret kan imødegå deres behov. Det er
dermed en udfordring at gøre opmærksom på, at ægtefæller til patienter med STEMI er oversete i litteraturen.
Indledningsvist blev det præsenteret, at ægtefællers velbefindende havde indflydelse på,
hvordan det gik patienterne. Det indikerer, når det sammenholdes med projektets resultater, at
information og støtte til ægtefæller bør gøres til væsentlige indsatsområder i udviklingen af en
evidensbaseret praksis til ægtefæller til patienter med STEMI. Ægtefæller gav udtryk for, at
information skulle gives individuelt og angav at have behov for information, der ikke var for
detaljerig. Det fordrer, at der identificeres teorier, modeller og metoder, der belyser, hvordan
information kan gives individuelt.
Referencer
1) Terkelsen, C.J et al; 2010, System delay and mortality among patients with STEMI treated
with primary percutaneous coronary intervention, JAMA: the journal of the American
Medical Association, vol. 304, no. 7, pp. 763-771
2) De Sygeplejeetiske Retningslinjer http://www2.dsr.dk/
3) Nissen, N.K. et al; 2008, Are hospitals also for relatives? A survey of hospitals' activities
regarding relatives of cardiac patients, Scandinavian journal of public health, vol. 36, no.
8, pp. 827-831
4) Henriksson, C.,et al; 2007, Patients' and relatives' thoughts and actions during and after
symptom presentation for an acute myocardial infarction, European Journal of Cardiovascular Nursing, vol. 6, no. 4, pp. 280-286
5) Johansson, et al; 2008, Spouses' conceptions of the pre-hospital phase when their partners
suffered an acute myocardial infarction - a qualitative analysis, Society of Cardiology,
vol. 7, no. 3, pp. 182-188
6) Hupcey, J.E. 2001, The meaning of social support for the critically ill patient, Intensive
and Critical Care Nursing, vol. 17, no. 4, pp. 206-213
7) Moser, D.K. et al; 2004, Role of spousal anxiety and depression in patients' psychosocial
recovery after a cardiac event, Psychosomatic medicine, vol. 66, no. 4, pp. 527-532
8) Elo, S. & Kyngäs, H. 2008, The qualitative content analysis process, Journal of advanced
nursing, vol. 62, no. 1, pp. 107-115
9) Knygle Hansen, B. et al; 2006, Ægtefællers oplevelser, når deres partner indlægges med
AMI, Klinisk sygepleje, vol. 20, no. 3, pp. 12-20.
10) McLean, S. et al; 2007, An exploration of the information needs of spouse/partner following acute myocardial infarction using focus group methodology, Nursing in critical care,
vol. 12, no. 3, pp. 141-150
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11) Rolley, J et al; 2011, The care giving role following percutaneous coronary intervention,
Journal of clinical nursing, vol. 20, no. 1-2, pp. 227-235
12) Svedlund, M.et al; 1999, Men's experiences during the acute phase of their partners' myocardial infarction, Nursing in critical care, vol. 4, no. 2, pp. 74-80
13) Theobald, K. 1997, The experience of spouses whose partners have suffered a myocardial
infarction: A phenomenological study, Journal of advanced nursing, vol. 26, no. 3, pp.
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Et postkort fra din patient
- en metode til brugerinvolvering og feedback
Af Annelise Meldgård, Kvalitetskoordinator, Neurocentret 2083, tlf. 5-1439, e-mail: ameldgaard@rh.regionh.dk
Projektdeltagere i øvrigt:
Klinisk udviklingssygeplejerske Gitte Landberger, Neurologisk Klinik
Klinisk udviklingssygeplejerske Hanne Vest Hansen, Klinik for Rygmarvsskadede
Klinisk udviklingssygeplejerske Tina Holm Nielsen, Neuroanæstesiologisk Klinik
Ledende neurofysiologiassistent Jette Østerberg Lauridsen, Neurofysiologisk Klinik

Baggrund
Patienters og pårørendes erfaringer fra ophold i sundhedsvæsenet rummer væsentlige indsigter, vi som organisation kan lære af. Der er gennem den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse (1) og andre patienttilfredshedsundersøgelser samt arbejdet med patientsikkerhed, herunder rapportering af utilsigtede hændelser (2) skabt fokus på, at patienters oplevelser
som brugere kan forbedres på flere områder. Rapportering af utilsigtede hændelser, som
manglende kontinuitet, kommunikationsbrist og andre uhensigtsmæssigheder eller fejl, dokumenterer ligeledes, at der er et potentiale for at gøre ting anderledes.
Det er naturligt at en øget brugerinvolvering (3) og feedback fra patienter og pårørende danner udgangspunkt for forandringer.
Der er udviklet og afprøvet mange forskellige metoder til patientinddragelse, hvis formål er at
få patientens egen fortælling frem. Disse metoder er ofte meget ressourceskrævende og kan
derfor være vanskelige at gennemføre i en travl hverdag.
Postkort fra patienter og pårørende er derimod en enkel måde at få umiddelbar feedback på,
og metoden er afprøvet på flere hospitalsafdelinger i Danmark med gode resultater. Neurocentret indgik i 2010 et samarbejde med konsulent Katrine Kirk, som fik ideen til postkortet,
samt Dansk Selskab for Patientsikkerhed med henblik på afprøvning og senere implementering af postkortet.
Formål
At teste hvordan patienter og pårørende ved brug af præadresserede postkort bedst muligt kan
motiveres til at give klinikkerne feedback på en måde, som er nem at implementere og arbejde
med for personalet.

Metode og proces
Tre forskellige postkort (se ovenfor) designet af et professionelt designfirma afprøves i ti afsnit i fem forskellige klinikker med både ambulante og indlagte patienter eller deres pårøren-
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de. Klinikkernes udviklingssygeplejersker er alle projektdeltagere og tovholdere på projektgennemførelsen bl.a. med den opgave at kommunikere med personalet om projektet, udforme
informationsmateriale, udlevere postkort i direkte dialog med patienter og pårørende, indsamle svar og skabe overblik over en mulig læring fra postkortene og den igangværende proces.
Endvidere har oppegående patienter og pårørende haft mulighed for selv at tage et postkort.
Plakater og postkort i holdere placeres på synlige og let tilgængelige steder i afsnittene. Besvarede postkort kan afleveres til personalet eller lægges direkte i en lukket kasse.
Der er i alt modtaget 217 besvarede postkort i testperioden. Det har ikke været muligt at registrere nøjagtig hvor mange postkort, der er udleveret til patienter og pårørende, idet alle interesserede har kunnet tage postkort fra kortholdere.
Testperioden er gennemført i oktober og november 2010 og forløb over 4 uger.
Resultater
Der er et klart indtryk af, at antallet af returnerede postkort stiger, når kortet udleveres i en
direkte dialog med modtager. Alle kort er vurderet og tematiseret i den udstrækning, det har
været muligt.
Besvarelserne i testperioden er langt overvejende positive, hvilket er en ikke ubetydelig faktor
set i sammenhæng med den påskønnelse, det er for personalet at modtage positiv feedback.
Der er en tendens til, at pårørende svarer mere kritisk end patienterne.
Postkortene giver mulighed for at skrive oplysninger om afsender, og omkring halvdelen af
besvarelserne indeholder disse. Der er ikke væsentlig forskel på antallet af anonyme besvarelser blandt de kort, som har et overvejende positivt indhold sammenlignet med kort med et
overvejende negativt indhold.
Mere end halvdelen af kortene omtaler sygeplejepersonalet eller sygeplejen, men også patienternes oplevelse af den lægefaglige behandling er genstand for megen feedback.
De næst hyppigste emner, der omtales, er kommunikation og transportforhold, og problemstillinger med patientsikkerhed involveret skønnes at være nævnt i mellem 5 til 10% af besvarelserne. (figur 1)
Fig.1
Temaer på alle postkort
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I et ambulatorium nævner mange de dårlige pladsforhold, og at det er svært at komme rundt,
hvis man er gangbesværet. Der er mange forslag til små ændringer f.eks. bedre skiltning af,
hvor man skal henvende sig eller bedre information om dagens forløb ved ankomst. En del
udtrykker frustration over manglende tid hos personalet samtidig med en anerkendelse af, at
de gør deres bedste. Vanskeligheder med at komme igennem på telefon og ventetider i ambulatoriet er også hyppige udsagn.
Der er mere alvorlige emner, som et tilfælde med en patient, der ikke kunne få kontakt med
en læge i flere måneder, selv om hun havde alvorlige bivirkninger og gerne ville drøfte en
ændring af medicinen. Et andet eksempel er, at personale glemmer kostallergi eller at give
besked om, at en operation er udsat til næste dag.
I en del af kortene omtales sygeplejen og plejepersonalet med mange rosende ord til navngivne personer, eller der udtrykkes generel tilfredshed og taknemmelighed med den hjælp og
forståelse, patienten mødes med.
Efter testperioden er postkortene ikke delt ud, men har været tilgængelige i kortholderne. Her
er det indtrykket, at selvom mængden af besvarede kort er faldet, så er indholdet mere substantielt forstået på den måde, at afsender virkelig har noget på hjerte.
Alt i alt vurderes det, at informationerne er nyttige, og at påskønnelsen af personalets indsats
er værdifuld.
Implementering af resultater
På baggrund af projektet er det besluttet, at alle klinikker i Neurocentret fortsætter med at
anvende postkort, og alle brugere skal have mulighed for at benytte sig af dette. Den enkelte
klinik beslutter selv, om postkortene skal uddeles eller placeres til fri afbenyttelse. Alle modtagne postkort skal registreres af klinikkerne, og der udarbejdes årligt en kort redegørelse over
de postkort, hvis indhold har givet anledning til forandring. Redegørelsen evalueres i Neurocentrets Kvalitetsudvalg med henblik på gensidig læring og inspiration.
Fremtidsperspektiver
Personalet kan medvirke til, at postkortbesvarelserne bliver brugbare, hvis patienter og pårørende opfordres til at give deres feedback på et postkort, når der dukker væsentlig information
op i en almindelig samtale. På den måde gøres det muligt at bearbejde og handle på informationen.
Postkortene gør det enkelt og let tilgængeligt for patient og pårørende at aflevere budskaber,
som trænger sig på. Budskaber som måske ikke under andre omstændigheder ville blive afleveret.
Uddeling af postkort med tilhørende information har i projektperioden været tidskrævende.
Hvis denne proces integreres i den almindelige arbejdsgang og kultur, f.eks. som led i den
indledende vurdering af patienten, vil tidsforbruget kunne bringes ned på et minimum.
Det er vigtigt i det fortsatte arbejde med postkortene at synliggøre de indkomne svar. Postkortene skal være det enkelte afsnits ejendom. Herved bliver formålet med og tilskyndelsen til
ændringer som følge af feedbacken mere meningsfuld.
Det bør overvejes at invitere patienter eller pårørende med meget på hjerte til en samtale eller
til at holde et oplæg ved et møde. En anden mulighed er at invitere til deltagelse i kommende
arbejdsgrupper, som skal finde løsninger og implementere forbedringer. Postkortene bør under alle omstændigheder bruges, når afsnittene skal i gang med forandringer.
Postkortene kan bidrage med mere og bedre dialog mellem patienter, pårørende og professionelle og dermed tage brodden af frustrationer, som eller kunne føre til klagesager.
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Factors associated with cognitive function in patients with chronic non-cancer pain
treated with opioids
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Cibele Andrucioli de Mattos Pimenta3
Patrícia Emília Braga3
Liv Frich4
Mette Maria Jørgensen1,2
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Background
Pain, comorbidities and treatment related factors can affect cognitive function. A review study
of the effects of chronic pain on neuropsychological function in individuals without a history
of brain trauma, evidenced alteration in attention, processing speed, and psychomotor speed.1
Similar results were found in studies of cognitive function measured by neuropsychological
tests in patients with chronic pain compared to healthy controls2,3. However, there is limited
information about mediating factors.
The high prevalence and serious consequences of cognitive dysfunction, combined with the
sparse literature regarding cognitive function in patients with chronic non-cancer pain treated
with opioids, clearly justify further studies.
Aim
The objective of this study was to analyse the cognitive function of chronic non-cancer patients in opioid treatment.
Methods
A cross-sectional study included consecutive outpatients, who started treatment at the Multidisciplinary Pain Centre (Rigshospitalet - Copenhagen University Hospital). Patients were assessed between February 2009 and December 2010.
Inclusion criteria:
1) at least 18 years old
2) chronic non-cancer pain
3) opioid treatment for at least three months
4) at least six years of schooling
5) fluent in Danish language
6) adequate capability of understanding and verbal expression.
Exclusion criteria:
1) poor general health
2) dementia or encephalopathy
3) brain trauma
4) liver/renal insufficiency
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5) pregnancy, 6) metabolic disturbances
7) residence outside Greater Copenhagen area
8) participation in other studies.
Independent variables socio-demographics, pain characteristics, pain treatment, hours of
sleep, and restless sensation were collected. Mood was also assessed by the Hospital Anxiety
and Depression Scale.
Dependent variables: cognitive functions assessed by the neuropsychological instruments:
Continuous Reaction Time (sustained attention), Finger Tapping Test (psychomotor speed),
Digit Span Test (attention, recent and working memory), Trail Making Test B (visual scanning speed, motor function, attention, and mental flexibility), and Mini-Mental State Examination (orientation to time and place, registration of words, attention, calculation, and word
recall, as well as language and visual construction).
Statistics: Correlation (Spearman), univariate (Mann-Whitney and Kruskal Wallis) and multivariate analyses (linear regression with gamma distribution) were performed. Significance
level P<0.05.
This study was approved by the Regional Ethics Committee of Copenhagen, Denmark.
Results
One-hundred and thirty-seven patients were screened to participate in the study. Among them,
40 refused, 35 did not fill inclusion criteria, and 13 missed the appointment or preferred to be
treated in another clinic. The final sample comprised 49 patients.
Fifty-one percent were women. The mean age was 50.5 years (SD=11.9), schooling was 11.7
years (SD=3.2), and 77.1 % were not working. Mean pain intensity was 6.0 (SD=2.3), duration of opioid treatment was 6.8 years (SD=4.8), and equivalent opioid dose in oral morphine
was 252 mg/day (SD=216.2).
Patients had significantly slower performance on Trail Making Test B (mean=107.6s,
SD=61.0, cut off=91s), but had adequate performance on the other tests. Several associations
with the five cognitive tests were observed; however, in regression analysis worse cognitive
performance was associated with female sex, higher age, lower annual income, lower schooling, lower opioid doses, anxiety, depression, tiredness, and sleeping >5h the night prior to the
test(p<0.05).
Considerations
Opioids are drugs traditionally recommended to control acute pain and cancer pain. Nowadays, opiods are increasingly used in chronic non-cancer pain. One of the major concerns
when initiating long-term, sometimes life-long, opioid treatment in patients with chronic noncancer pain is the potential introduction of cognitive dysfunction: impaired concentration,
deficits in information processing and memory, slower psychomotor speed and reaction time.
Patients with chronic non-cancer pain may have cognitive dysfunction, which in some cases
may be related to reversible factors and this may indicate patients at higher risk for cognitive
dysfunction and elaborate a more careful therapeutic plan, which involves interventions to
manage the risk factors associated with cognitive dysfunction.
In this study of patients with chronic non-cancer pain treated with opioids, associations were
observed between the five cognitive tests and socio-demographic characteristics and some
reversible factors. Analysis using cut-off values is debatable due to the lack of validation
studies of neuropsychological tests in patients with chronic pain; however, applying cut-offs
developed in other populations, the patients performed only suboptimally (inadequately) in
Trail Making Test B. The results alert health professionals to pay attention, keep frequent
contact to monitor patient‟s cognitive function, and develop an efficient strategy of communi-
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cation to overcome possible cognitive deficits. Reversible factors can be managed with
changes of pharmacological treatment and introduction of non-pharmacological interventions.
Reduction or discontinuation of opioids, addition of adjuvant medications, and physical
therapies are potentially effective interventions. Anxiety and depression should be treated
with psychological therapies, anxiolytics, and antidepressants.
Future Perspective
Limitations of the present study were small sample size, patients selection, and assessment
with non-validated neuropsychological tests in patients with chronic pain, which may result in
low statistical power and possible effects of bias, confounding, and random factors. Future
studies of cognitive function in patients with chronic pain will require longitudinal assessments to investigate causes of cognitive dysfunction, ideal sampling with regard to number
and patient characteristics (e.g.: patients not treated with opioids, assessed before and after
opioid treatment), and application of validated instruments to the intended population. Aiming
to increase the knowledge on the subject and enhance clinical practice, longitudinal studies
and validation of cognitive instruments are in development.
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Hospitalsbaseret hjemmebehandling af børn med kræft
- et kvalitativt studie om familiemedlemmernes oplevelser
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Baggrund
Et barns kræftsygdom er en meget stor belastning såvel for barnet som for forældrene og søskende, og de langvarige indlæggelser og hyppige ambulante kontrolbesøg gør det svært at
opretholde et normalt familieliv (1). Derfor gennemførte vi på Rigshospitalets børnekræftafdeling et forskningsprojekt med et hjemmebehandlingsprogram fra august 2008 til december
2009, hvor børn med kræft kunne få en del af deres behandling hjemme som alternativ til en
ambulant kontrol eller indlæggelse på hospitalet. Intentionen var at lette familien for nogle af
de daglige belastninger, hospitalsbesøgene indebærer, samt skabe en større fleksibilitet både
for familierne og afdelingen. Afgørende faktorer for hjemmebehandlingen var, at barn og
forældre skulle føle sig trygge og veltilpasse hjemme. Det var derfor en sygeplejerske med
børneonkologisk erfaring, der varetog behandlingen, og behandlingerne, der blev varetaget
hjemme, var f.eks. intravenøs kemoterapi og blodprøvetagning fra centralt venekateter. De
udgående sygeplejersker prøvede, så vidt det var muligt, at tilpasse deres besøg, så familien
kunne planlægge sin dag og få nogle rutiner, som ellers ikke var mulige pga. indlæggelse,
f.eks. fik barnet mulighed for at passe sin skolegang.
Formål
Formålet med undersøgelsen var at belyse familiemedlemmers oplevelser ved, at en del af
barnets hospitalsbehandling blev varetaget i eget hjem.
Metode
Undersøgelsen havde et beskrivende og induktivt design. Ved purposeful sampling blev 12
familier, der deltog i hjemmebehandlingsprogrammet, udvalgt med henblik på at omfatte forskellige karakteristika f.eks. barnets diagnose, civil status, antal børn og uddannelse. To familier frabad sig deltagelse, og fjorten forældre fra 10 familier deltog dermed i undersøgelsen.
Fem børn deltog i hele eller dele af interviewene. Elleve interviews blev gennemført i perioden oktober 2009 til januar 2010 ved hjælp af en interview-guide med åbne spørgsmål. Hvert
interview startede med det samme spørgsmål: Vil du beskrive din oplevelse af hjemmebehandlingen? Interview-guiden indeholdt temaer om hjemmebehandlingen:
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1) betydningen for barnet
2) forhold til f.eks. hverdagslivet og søskende
3) styrker og begrænsninger.
Forældrene afgjorde selv, hvem der skulle deltage, og hvor interviewene skulle gennemføres.
I tre familier blev begge forældre interviewet sammen, i seks familier blev en forælder interviewet, og i en familie blev forældrene interviewet individuelt. I fem familier var barnet delvis med i interviewet, og et barn deltog i hele interviewet. Seks interviews blev foretaget i
barnets hjem og fem i et kontorlokale på afdelingen.
Interviewene blev analyseret ved kvalitativ indholdsanalyse med baggrund i Graneheim og
Lundmans artikel om kvalitativ indholdsanalyse (2). Interviewene blev ordret transkriberet og
gennemlæst som helhed flere gang. Derefter læste vi teksten med henblik på at opdele teksten
i meningsbærende enheder, som vi læste igennem, og det latente indhold blev kategoriseret i
overordnede koder. Dernæst sammenlignede vi koderne og diskuterede ligheder og forskelle
og sorterede koderne i sub-temaer. Sub-temaerne blev derefter sammenlignede, analyserede
og syntetiserede til et hovedtema.
Resultater
Der blev identificeret tre sub-temaer, der beskrev familiemedlemmernes oplevelse af hjemmebehandlingen:
nedsætter belastningen af familien og deres syge barn
støtter familien i at opretholde et mere normalt hverdagsliv
opfylder behovet for tryghed og sikkerhed.
Sub-temaerne var bundet sammen til et hoved-tema, der reflekterede familiernes kerneoplevelse med hjemmebehandlingen: Støtter familien i at komme hele igennem behandlingsforløbet. En far beskriver:
”Hvis man ser på den livskvalitetsforøgelse, det er, og den oplevelse af at være tættere på
normal, æh, som hjemmebehandlingen giver, så, æh, så vil jeg også tro, at det er med til
at øge behandlingens effektivitet. Og alt andet lige så må det være mindre økonomisk belastende både for samfundet som sådan, og for hospitalet, at få patienterne hurtigere og
bedre igennem, og at man samtidig også sikrer, at de mennesker, som er ude i den anden
ende og skal leve med det her, at de får et mere helt liv”. (Far)
Forældre og børn beskrev også, hvor vigtigt det var, at det var sygeplejersker med erfaring fra
børnekræftafdelingen, der kom hjem til dem, fordi det gav tryghed. Børnene beskrev, at de
ikke følte sig så syge, men mere normale, når de fik hjemmebesøg, fordi de kunne f.eks.
komme i skole og være mere sammen med deres kammerater og søskende. Nogle forældre
beskrev, at de manglede kontakt til den onkologiske læge, hvis der gik mere end ca. tre uger
imellem hospitalsbesøgene.
Resultaterne peger på, at hjemmebehandling støtter familierne gennem behandlingsforløbet
ved at nedsætte belastningsniveauet hos familien og det syge barn og støtter familien i kunne
opretholde et normalt hverdagsliv, samtidig med at familien oplever at deres behov for sikkerhed tilgodeses. Studiet understreger nødvendigheden af dels at benytte erfarne børnekræftsygeplejersker til hjemmebehandlingen og dels at opretholde en regelmæssig kontakt med en
børnekræftlæge, for at familiemedlemmerne kan opleve deres behov for tryghed tilgodeset.
Implementering
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Hjemmebehandlingsprogrammet er siden februar 2010 indført som rutine på børnekræftafdelingen, dog i en lidt anden form. Det permanente tilbud yder pleje og behandling i hjemmet til
de børn og familier, der skønnes at have et særligt behov for, at ydelsen skal foregå i hjemmet, og hvor et hjemmebesøg skønnes at være aflastende for barnet og familien. Forskellen
mellem forsøgsordningen og det nuværende tilbud er, at man i højere grad skræddersyr tilbuddet til den enkelte familie. Alle børn i behandling kan tilbydes pleje og behandling i eget
hjem, men der vil fortrinsvis være tale om børn og familier, der bor i en radius af 50 km fra
Rigshospitalet.
De opgaver, der varetages, er primært:
aflastning, f.eks. medicinering af et barn som har haft et langvarigt indlæggelsesforløb, og
som kan have behov for at være hjemme i en periode, eller at barnet kan deltage i skole eller andre aktiviteter
pædagogisk besøg, f.eks. oplæring af medicinering, pleje af centralt venekateter eller supervision af hjemmeplejen
omsorgsbesøg ved komplekse patientforløb, f.eks. til børn der er i palliativ behandling.
Fremtidsperspektiver
En anbefaling til fremtidig evaluering af hjemmebehandlingen vil være, at interviewe børn og
søskende om deres oplevelser. Det vil kunne give væsentlig viden om, hvordan man vil kunne
tilgodese børnenes individuelle behov.
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Baggrund
På Rigshospitalet får ca. 80 børn hvert år diagnosticeret kræft. Kræftsygdomme hos børn er
almindeligvis meget aggressive medførende en intensiv og langvarig behandling, som dog
fører til at 75-80 % helbredes. De fleste børn med kræft gennemgår i dag en meget intensiv
behandling med mange indlæggelser og hyppige kontrolbesøg. Barnet og en af forældrene
kan derfor være nødt til at være på hospitalet flere dage om ugen det første halve år efter at
barnet har fået diagnosen. Når et barn får en kræftsygdom er det oftest en meget stor belastning for hele familien, - for barnet, forældrene og søskende, og det er svært at opretholde et
normalt familieliv i det lange sygdomsforløb (1).
Derfor gennemførte vi på Rigshospitalets børnekræftafdeling et forskningsprojekt med et
hjemmebehandlingsprogram fra august 2008 til december 2009, hvor børn med kræft kunne
få en del af deres behandling hjemme som alternativ til en ambulant kontrol eller indlæggelse
på hospitalet. Intentionen var at lette familien for nogle af de daglige belastninger hospitalsbesøgene indebærer, og skabe en større fleksibilitet både for familierne og afdelingen. Hospitalsbaseret hjemmebehandling for børn med kræft er udbredt specielt i Nordamerika (2), men
børn med kræft har ikke tidligere kunne modtage hospitalsbaseret hjemmebehandling i Danmark. Kun to studier har undersøgt hvilken effekt hjemmebehandlingen har på barnets livskvalitet (3,4), og kun et studie har også undersøgt belastningen på familien (3). Ingen studier
har undersøgt tilfredsheden med sundhedsvæsenet relateret til hospitalsbaseret hjemmebehandling af børn med kræft (2).
Hjemmebehandlingsprogram
Følgende procedurer blev varetaget i hjemmet af en sygeplejerske med børneonkologisk erfaring:
 Intravenøs indgift af kemoterapi og antibiotika
 Intravenøs smertebehandling med morfin-pumpe
 Injektioner
 Blodprøvetagning fra centralt venekateter eller venepunktur
 Ernæringsbehandling, f.eks. anlæggelse af næsesonde
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Sygeplejeopgaver, f.eks. pleje af centralt venekateter

Formål
Det overordnede formål med forskningsprojektet var at udvikle og teste gennemførligheden,
samt at analysere effekten af et hjemmebehandlingsprogram.Formålet med denne undersøgelse var at evaluere barnets generelle og sygdomsspecifikke livskvalitet, den psykosociale belastning på familien og forældrenes tilfredshed med sundhedsvæsenet, når et barn modtager
hospitalsbaseret hjemmebehandling. Effekten på sikkerhed, tilfredshed med hjemmebehandlingen og sundhedsøkonomien er publiceret i Rigshospitalets bog om Udviklings- og forskningsaktiviteter 2009.
Metode
Undersøgelsen blev gennemført i et kontrolleret design med en interventionsgruppe og en
kontrolgruppe til at sammenligne hjemmebehandling og hospitalsbehandling ved hjælp af et
spørgeskema. For at deltage i undersøgelsen skulle barnet være i aktiv kræftbehandling, forældrene kunne tale og forstå dansk, og børn i interventionsgruppen skulle bo maksimalt 50
kilometer (km) fra Rigshospitalet. Interventionsgruppen bestod af 28 børn og 44 forældre (i
alt deltog 51 børn i hjemmebehandlingsprogrammet), der modtog en del af deres hospitalsbehandling hjemme, og kontrolgruppen bestod af 47 børn og 66 forældre, der fik al deres hospitalsbehandling på hospitalet. Kontrolgruppen var sammensat af en historisk og en sideløbende
gruppe. Børn i den historiske kontrolgruppe blev inkluderet i en ottemåneders periode før
interventionen startede uanset antal km fra Rigshospitalet, mens børn i den sideløbende kontrolgruppe boede mere end 50 km fra Rigshospitalet.Barnets selvvurderede generelle og sygdomsspecifikke livskvalitet, forældrenes vurdering af barnets generelle og sygdomsspecifikke
livskvalitet, den psykosociale effekt på familien, samt tilfredshed med sundhedsvæsenet blev
vurderet ved hjælp af PedsQLTM (Pediatric Quality of Life Inventory) skalaer. Disse skalaer
var inkluderet i et større spørgeskema bestående af i alt 10 skalaer. Forældrene fik tilsendt et
spørgeskema individuelt to gange; et ved inklusionstidspunktet (tidspunkt 1) og et tilsvarende
skema efter tre måneder (tidspunkt 2). Det var ikke obligatorisk for familierne i forsøgsordningen at udfylde spørgeskemaet, og det viste sig, at flere familier nåede at modtage et hjemmebesøg inden de svarede på det første spørgeskema. Derfor analyserede vi kun spørgeskemaet ved tidspunkt 2. Skalaerne blev analyserede med deskriptiv statistik og lineær regressionsanalyse.
Resultater
Livskvaliteten hos børn med kræft er meget afhængig af alder, køn, diagnose og tid siden diagnosen, og når vi justerede for disse aspekter, fandt vi signifikante forskelle mellem grupperne når forældrene vurderede barnets livskvalitet. Fundene indikerede at børn, som modtog
hjemmebehandling, oplevede bedre fysisk helbred, mindre kvalme og færre bekymringer.
Ingen statistisk signifikante forskelle blev fundet mellem de to grupper, når vi vurderede den
psykosociale belastning for familien og tilfredsheden med sundhedsvæsenet. Undersøgelsen
indikerer således at hospitalsbaseret hjemmebehandling kan forbedre barnets livskvalitet på
specifikke områder uden at øge den psykosociale belastning på familien. Det ser endvidere ud
til at tilfredsheden med sundhedsvæsenet er den samme uanset hvor behandlingen varetages.
Implementering af resultaterne
Hjemmebehandlingsprogrammet er siden februar 2010 indført som rutine på børnekræftafdelingen, dog i en lidt anden form. Forskellen mellem forsøgsordningen og det nuværende tilbud er at man i højere grad skræddersyr tilbuddet til den enkelte familie. De opgaver, der varetages, er primært: 1) aflastning, 2) pædagogisk besøg og 3) omsorgsbesøg ved komplekse
patientforløb, f.eks. til børn der er i palliativ behandling.
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Fremtidsperspektiver
En anbefaling til fremtidig evaluering af livskvalitet og belastning af familien hos børn med
kræft i hjemmebehandling vil være, dels at sikre at spørgeskemaet udfyldes inden første
hjemmebesøg, og dels at det foretages opfølgende vurderinger 6 og 12 måneder efter første
spørgeskema. Resultaterne vil kunne have implikationer for fremtidig klinisk praksis på andre
børneafdelinger, hvor børn vil kunne have gavn af at få hjemmebehandling.
Referencer
1. Björk M., Wibe T., and Hallström I. (2009). An Everyday Struggle - Swedish Families' Lived Experiences During a Child's Cancer Treatment. Journal of Pediatric Nursing, Oct;24(5):423-32.
2. Hansson, H., Johansen C., Hallström I., Kjærgaard, H., Schmiegelow K. Hospitalbased home care for children with cancer. Pediatric Blood & Cancer. 2011
Sep;57(3):369-77.
3. Close P, Burkey E, Kazak A, Danz P, Lange B. A prospective, controlled evaluation
of home chemotherapy for children with cancer. Pediatrics 1995 Jun;95(6):896-900.
4. Stevens B, Croxford R, McKeever P, Yamada J, Booth M, Daub S, et al. Hospital and
home chemotherapy for children with leukemia: a randomized cross-over study. Pediatr Blood Cancer 2006 Sep;47(3):285-292.
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Hovedhalskræftpatienters behov for rehabilitering og international rehabiliteringsmodel
– fra litteraturstudie til rehabiliteringssamtaler i praksis
Af Lise Bjerrum Thisted, kræftrehabiliteringssygeplejerske ved Rigshospitalet

Introduktion
Ifølge Kræftplan III skal der i hospitalsregi indføres en vurdering af kræftpatienters behov for
rehabilitering, og ifølge den regionale Kræftplan III i region Hovedstaden, skal dette ske allerede fra 2012. Sundhedsstyrelsen peger på, at man til vurdering af behov kan anvende den
internationale rehabiliteringsmodel, International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand (ICF). ICF, som er udarbejdet af WHO, kan anvendes
tværfagligt bl.a. af sygeplejersker. Imidlertid er ICF ikke tidligere anvendt i hospitalsregi til
kræftpatienter og kritiseres for ikke at indfange den subjektive betydning af funktionsevnebegrænsninger, som patienterne oplever i hverdagen.
I masterprojekt i klinisk sygepleje undersøges derfor: Hvad er hovedhalskræftpatienters oplevede behov for rehabilitering i overgangen fra behandlings-liv til kontrol-liv, og kan disse
behov understøttes af ICF sygdomsspecifikke udgave til hovedhalskræft?
Artiklen her beskriver dels masterprojektets resultater (1) og dels hvorledes klinisk praksis i
onkologisk klinik ved Rigshospitalet anvender disse resultater i igangværende pilotprojekt.
Hovedhalskræftpatienters behov for rehabilitering i overgangen fra behandling til kontrol
Formålet med kræftrehabilitering er at sikre patienten og pårørende viden om sygdom, behandlingsforløb og gener, indsigt i egne og andres reaktioner og handlinger samt støtte fra et
sundhedsprofessionelt tværfagligt team og evt. andre patienter eller pårørende. Den egentlige
aktør i rehabilitering er patienten, hvorfor afsættet i dennes oplevelse af behov er væsentlig,
men ikke kan stå alene, og bør kombineres med den faglige viden og de kliniske erfaringer
for, hvilke rehabiliteringsbehov patienten kan opleve.
ICF beskriver en persons samlede helbredstilstand og funktionsevne og er en desuden en begrebsramme. ICF omfatter: Kroppens funktioner og anatomi, aktivitet og deltagelse i sammenhæng med den kontekst, personen lever i. ICF integrerer ifølge WHO det medicinske,
naturvidenskabelige, psykosociale og humanistiske menneskesyn.
Figur 1: ICF Modellen
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ICF findes i en sygdomsspecifik udgave til hovedhalskræft i hhv. en omfattende, som består
af 112 ICF-koder, og en kort udgave, som består af 19 ICF-koder. Begge udgaver kan anvendes som begrebsramme til validering eller indgå i pilotstudier. Den korte version, herefter
benævnt ICF HNC, omfatter de sygdomsspecifikke områder, der som minimum indgår i en
funktionsevnevurdering baseret på evidente problemstillinger for patientgruppen.
I masterprojektet undersøges, hvilke subjektive behov patienterne oplever i overgangen fra
behandlings-liv til kontrol-liv. Undersøgelsen er baseret på gruppering af fund fra metasummary, en analysemetode, som syntetiserer kvalitativ forskning udviklet af Sandelowski og
Barroso. Metasummary i masterprojektet baseres på fem kvalitative studier. Flere af studierne
påpeger, at de undersøgte problemstillinger, som patienterne oplever, ikke kan ses adskilt men
påvirker hinanden og udvikles over tid, og ikke nødvendigvis kronologisk og lineært. Tiden
efter afslutning af behandlingen opleves som en sårbar fase og overgang, hvor patienterne
føler sig overladt til sig selv og egne råd og har et ønske om specifikke informationer fra de
sundhedsprofessionelle om efterbehandlingsperioden.
Alle studier påpeger, at patienterne oplever spiseproblemer, som stadig påvirker deres funktionsevne såvel fysisk, psykisk og socialt selv efter afsluttet kræftbehandling. De øvrige fysiske
problemstillinger som patienterne oplever: Appetitløshed, smerter, mundtørhed, synkebesvær,
tygge- og synkebesvær, påvirket tale, øget savl, nedsat skulderbevægelighed, nedsat lugte
evne, kvalme, hoste, forstyrret nattesøvn, færre tænder, behov for ændret konsistens af føde,
ændret smagssans, sejt sekret og træthed. Den overvældende træthed, som påvirker patienternes funktionsevne, medfører svækket evne til at håndtere negative tanker, giver følelse af
selvmedlidenhed, bekymringer, ynkelighed og håbløshed. Mht. støtte fra professionelle oplever patienterne, at der ikke altid er tid til alle spørgsmål, hvilket kan resultere i for høje mål
eller modsatrettede informationer og mangel på handlingsanvisende viden i, hvordan bivirkninger skal håndteres. Det afstedkommer, at patienterne mangler kræfter til at opsøge og få
hjælp til at håndtere det, som tager deres kræfter, og bivirkningerne vokser sig større og varer
længere, end hvad patienterne forventer. Behovene påvirkes endvidere af: Afbrydelser af dagligdags livet, at vente i spænding og at blive overladt til ens egne råd, som giver patienterne et
behov for: ”En hånd at holde i”.
Andre problemstillinger er et lavt selvværd, som påvirker den sociale funktionsevne. At leve
med kropsforandringer, som fx kan opleves som en handicappet mund, kan for nogen medføre social isolation, mens det for andre ikke er et problem.
Efter behandling dominerer usikkerhed, angst for tilbagefald og genoprettelse af vaner og
rutiner, som tidligere blev taget som en selvfølge, hvor et eksempel kan være at lære at spise
igen. Men andre oplever også en taknemmelighed for livet, selvom det betyder at leve et liv i
uvidenhed. Patienterne oplever en afhængighed af og øget behov for støtte, omsorg og at blive
forstået af personalet. Efter behandling er fuldført, opstår der tid til refleksion om livet og
fremtiden, hvilket medfører, at eksistentielle temaer kommer til overfladen. Derudover opleves bekymringer vedr. kræft som at leve med usikkerhed, uvished og angst for tilbagefald, og
arbejde og dagligdagsopgaver forandres pga. bivirkninger. Interpersonelle relationer bliver for
nogle patienter tættere, for andre uændret og for andre medfører det fx nedsat samliv.
Patienterne udtrykker behov for individuel vurdering af de komplekse behov og information
om de forskellige støttemuligheder, der skal tages i anvendelse. Støtte får patienterne især fra
ægtefælle, børn samt netværk i form af skolelærere, arbejdskolleger og kirke, og af både praktisk som følelsesmæssig karakter. Særligt er der behov for støtte fra professionelle, og for
nogle giver det mening at møde og sammenligne sig med ligestillede. Tro/religion, aktiv planlægning af dagen, anvendelse af fejl-søg-prøv-metode hjælper patienterne, og for nogle er det
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muligt og vigtigt at opretholde så normal en hverdag som mulig, men ikke en mulighed for
alle pga. bivirkningerne.
Disse fund blev sammenstillet med den sygdomsspecifikke udgave af ICF til hovedhalskræft
for at undersøge, i hvilken udstrækning ICF understøtter de patientoplevede behov for rehabilitering. Fundene indikerer, at hovedparten af de behov, som patienterne oplever, indgår i ICF
HNC, dog med undtagelse af oplevelser vedr. intimitet, eksistentielle behov og behov for at
møde ligestillede.
Fra behov til rehabiliteringssamtaler i praksis
Som led i udviklingsplanen for sygeplejen i onkologisk klinik: Hverdagsliv med kræft 201013 og de formaliserede samtaler sygeplejersker har med patienter(2), og ønsket om at efterleve de eksisterende krav om identifikation af behov for rehabilitering, har sygeplejeledelsen i
hovedhalsteamet sammen med kræftrehabiliteringssygeplejerske i foråret 2012 igangsat et
pilotprojekt. I dette projekt etableres og evalueres systematiserede rehabiliteringssamtaler
mellem hovedhalskræftpatienter, pårørende og sygeplejersker. Samtalen baseres på sygeplejefaglig indsats funderet i dels narrativ samtaleteknik og dels i den internationale evidensbaserede rehabiliteringsmodel ICF HNC med tillæg af spørgsmål vedr. intimitet, eksistentielle
behov og behov for at møde ligestillede. Desuden er spørgsmål vedr. smagsforandringer tilføjet som resultat af pilottest af ICF HNC baseret spørgeskema, som medlemmer af patientnetværk for Hovedhalskræft har bistået med.
Det er ønsket, at alle patienternes behov imødekommes, idet det kan have store konsekvenser
for deres hverdagsliv, hvis centrale områder overses og forebyggende, sundhedsfremmende,
lindrende eller anden rehabiliterende indsats ikke iværksættes fra såvel sundhedsvæsenet som
patienten selv. Projektets primære formål er derfor: At undersøge om en rehabiliteringssamtale mellem sygeplejerske og hovedhalskræftpatient kan identificere patientens aktuelle behov
for rehabilitering?
Undersøgelsen er designet som et interventionsstudie, hvor rehabiliteringssamtaler afprøves i
praksis og evalueres. Tre af hovedhalsteamets sygeplejersker afholder de skitserede rehabiliteringssamtaler. Disse sygeplejersker har alle deltaget på kursus om narrativ samtaleteknik, har
minimum to års kliniske erfaring med specialet samt deltaget på tre dages intern kursus om
rehabiliteringssamtaler.
Ved tilsagn får patienten udleveret rehabiliteringsbrev, som beskriver samtalens indhold og
formål, og som omfatter seks forberedende spørgsmål, som er afsættet for rehabiliteringssamtalen. For at sikre at de evidensbaserede rehabiliteringsproblematikker (ICF HNC) afdækkes,
har sygeplejersken desuden en samtaleguide baseret på ICF HNC til rådighed. Rehabiliteringssamtalen er berammet til at vare 30 minutter, og pårørende kan efter aftale med patienten
deltage. Samtalens konklusion dokumenteres i OPUS notat under ”samtale” og ”plan” samt
evt. i genoptræningsplan. Rehabiliteringssamtalerne vil blive afholdt i ambulatoriet og bookes
og registreres som ambulant besøg. Kræftrehabiliteringssygeplejerske, som er projektkoordinator, udfører tre dage senere telefoninterview med patienten. 30 patienter skal indgå i projektet, som forventes evalueret til efteråret 2012, hvor de første resultater kan præsenteres.
Figur 2: Behandlings- og kontrolforløb incl. rehabiliteringssamtale og evaluering
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Indirekte Calorimetri – måling af det enkelte barns energibehov umiddelbart efter hjerteoperation
- en funktionstest på Thoraxintensiv 4141
Af Heidi Stærk, Intensivsygeplejerske og Ingrid E. Greve, Klinisk Sygeplejespecialist, Cand.
Cur., begge: Thoraxintensiv 4141, Hjertecentret, e-mail: heidi.staerk@rh.regionh.dk; ingrid.greve@rh.regionh.dk
Projektet er udarbejdet i forbindelse med Rigshospitalets Hjertecenters Trænings- og Uddannelsesforløb for erfarne sygeplejersker 2011.

Baggrund
Børn (fra nyfødte og opefter), som er indlagt efter hjerteoperation på Thoraxintensiv 4141,
har umiddelbart efter operationen en forandret metabolisme, som bl.a. skyldes:
Intensiv behandling med kontrolleret ventilation i respirator
En hypermetabolisk tilstand, hvor børnene kun er i stand til at optage en begrænset
mængde næring.
Iflg. en undersøgelse fra 2009 normaliseres den hypermetaboliske tilstand på 3.-5. døgn efter
hjerteoperationen (1). Dette er betinget af, at barnet har opnået et almindeligt kredsløb ved
operationen, er stabilt, er uden behov for intravenøs hjertestimulerende medicin og er i stand
til at trække vejret selv. På Thoraxintensiv 4141 ses mange børn, der ikke kan kategoriseres
inden for ovennævnte. Hos de børn kendes varigheden af den hypermetaboliske tilstand ikke
og deres energibehov er derfor ukendt.
Energibehovet til børnene på Thoraxintensiv lægeordineres ud fra et standardernæringsskema,
som bruges på hele Rigshospitalet, og som tager udgangspunkt i raske børns behov. Via en
audit fra Thoraxintensiv's sygeplejerskedokumentation er det belyst, at der til ordination hos
det enkelte hjerteopererede barn ordineres 39 +/- 14,7 % færre kalorier i forhold til standardskemaet. Dette viser, at der foretages en subjektiv vurdering, når der dagligt udregnes energibehov for det enkelte barn.
Flere studier påviser, at måling med Indirekte Calorimetri er valid mhp. at beregne det individuelle energiforbrug for intensivt syge- og hjerteopererede børn (2-5). Indirekte Calorimetri
benyttes i internationale ernæringsguidelines for intensivt syge børn, bl.a. Pediatric Critical
Care Nutrition Guidelines; ASPEN 2009 (4).
Ved Indirekte Calorimertri måles kroppens iltforbrug og kuldioxidproduktion samt den
mængde luft og det ilttilskud, der gives over en respirator. Herved kan der via formler udregnes et døgnenergibehov.
Til anvendelse af måling med Indirekte Calorimetri findes forskellige spirometrimoduler, som
kan måle ovennævnte faktorer, og som samtidig har formler indbygget til beregning af energiforbrug. Til dette projekt er valgt E-COWX modulet fra GE Healthcare a/s, som er valideret
til brug hos børn (6,7). E-COWX modulet er ligeledes godkendt til patientbrug i Danmark hos
både børn og voksne.
Formål
Formålet med projektet er en kvalitetsmæssig afprøvning af funktionaliteten af E-COWX
modulet med henblik på, hvor meget den nuværende energitilførsel, som ordineres ud fra
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standardskema til raske børn, afviger fra det energibehov, der udregnes via E-COWX modulet. E-COWX modulet afprøves på børn, der er indlagt, intuberet og på kontrolleret ventilation
på Thoraxintensiv 4141, Rigshospitalet.
Metode
Projektgruppe etableres, og der udarbejdes skema til dokumentation af resultater og værdier.
Plejepersonalet undervises i brug af E-COWX modul samt i korrekt udfyldelse af det udarbejdede skema, før modulet tages i brug.
Børnespirometrisæt benyttes ved tidalvolumen (= luftmængde pr. vejrtrækning) < 300 ml.
Data registreres på skema udarbejdet til projektet og bliver efterfølgende analyseret.
Resultat
Der blev lavet 19 målinger på i alt 8 børn.
17 af 19 målinger kunne inkluderes og resultaterne ses af skemaet herunder.

Barn nr. 1
Barn nr. 2
Barn nr. 3
Barn nr. 4
Barn nr. 5
Barn nr. 6
Barn nr. 7
Barn nr. 8

Kcal/kg/døgn
1. måling
44,0 (54)
152,71 (96)
295,60 (96)
211,80 (96)
34,41 (60)
ekskluderet (96)
234,53 (98)
153,61 (96)

Kcal/kg/døgn
2. måling
45,22
153,36
323,70
478,74
33,16
Ekskluderet
232,53

Kcal/kg/døgn
3. måling

Kcal/kg/døgn
4. måling

390,00

337,79

380,63
232,27

Skemaet viser energiforbruget i kcal/kg/døgn målt med E-COWX modulet. Tallene i parentes
ud fra første måling angiver energibehovet (kcal/kg/døgn) iflg. standardernæringsskemaet, der
bruges på Thoraxintensiv 4141. Barn nr. 1 og 5 er målt med voksenspirometrisæt (Tv > 300
ml) og de øvrige børn er målt med børnespirometrisæt (Tv < 300 ml).
Konklusion
E-COWX modulet måler for høje tidalvolumen, når der måles med børnespirometrisæt. Energiforbruget bliver derfor unaturligt højt ud fra måling med E-COWX modulet.
Målinger udført med voksenspiormetrisæt (barn nr. 1 og 5) viser lavere energiforbrug end
behovet på standardernæringsskemaet, hvilket kan være i overensstemmelse med litteraturen.
Der skal flere målinger til, for at kunne lave en entydig konklusion.
De upræcise målinger med børnespirometrisæt skyldes en softwarefejl i E-COWX modulet.
Fejlen er rettet og nye målinger kan iflg. GE Healthcare a/s i fremtiden foretages.
Perspektivering
Da der er meget evidensbaseret forskning på området, overvejes det på nuværende tidspunkt,
om projektet skal fortsætte til fordel for børnene på Thoraxintensiv 4141. I august 2011 er
studiet "Is Indirect Calorimtry a Necessity og a Luxury in the Pediatric Intensive Care Unit?"
publiceret (8). Her fremhæves det, at 75 % af alle børn indlagt på Intensive afdelinger vil have
gavn af Indirekte Calorimetri målinger.
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Målingerne er enkle at udføre og kræver ikke meget tid, hvilket betyder, at der kan ydes en
væsentlig bedre kvalitet for det enkelte barn og dennes familie med en kortere indlæggelsestid
til følge.
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Kræftpatienter efterspørger koordinering og information, men har også brug for psykosocial støtte i overgangen til Onkologisk Klinik
Af Pauline Thomsen, Charlotte Topp, Anne Bjerrum, og Dorthe Bove, alle ansat som forløbskoordinatorer i Onkologisk Klinik, Finsencentret

Baggrund
Med introduktionen af kræftplan II blev der introduceret et, i Danmark, forholdsvist nyt begreb/funktion, nemlig forløbskoordination. Formålet med forløbskoordination er, jf. de seneste reviderede pakkeforløb, at sikre sammenhæng i pakkeforløbene og undgå unødigt ventetid. Hvordan dette skal operationaliseres og hvilke kompetencer, det forudsætter, skal udvikles og aftales lokalt (1). Behovet for forløbskoordination i forhold til kræftbehandling er både
nationalt og internationalt anerkendt, dog findes der kun få studier på området, og ingen studier der kan vise en effekt på morbiditet og mortalitet (2). Dette kan bl.a. hænge sammen
med, at der både nationalt og internationalt ikke er konsensus om begrebet forløbskoordination. Et studie identificerede mere end 40 forskellige begreber for forløbskoordination (3;4). En
anden problemstilling i forhold til den internationale litteratur er forskelle i de enkelte landes
sundhedssystems opbygning og organisering, som gør sammenlignelighed svært og under alle
omstændigheder kun kan gøres med store forbehold.
I et kvalitativt studie undersøges, hvad henholdsvis patienter og klinikere finder vigtigt i forløbskoordinatorfunktionen. Studiet viser, at der er flere essentielle funktioner i forløbskoordination, men der er tre primære fokusområder: Organisation, information og relation (5). Dette
er i tråd med resultaterne fra flere danske undersøgelser (6-8), hvor patientperspektivet er i
fokus. Kræftpatienterne giver udtryk for, at specielt overgangene mellem udredende og behandlende enheder opleves problematiske, og at information og støtte i denne overgang er
efterspurgt. På Rigshospitalet har man forsøgt at imødekomme dette behov ved at tilbyde
kræftpatienter henvist til behandling i Onkologisk Klinik en telefonisk kontakt til en forløbskoordinator med sygeplejefaglig baggrund. Som beskrevet ovenfor foreligger der flere nationale undersøgelser om kræftpatienters oplevelser og problemer i forhold til at skulle navigere
i det danske sundhedsvæsen, men ingen opgørelser over hvad patienterne specifikt efterspørger i kontakten med en forløbskoordinator. I april 2011 blev en database oprettet med det
formål at opsamle systematisk viden om, hvilke overordnede temaer de telefoniske kontakter
til de onkologiske forløbskoordinatorer havde.
Metode
Databasen er udviklet på baggrund af et pilotprojekt (9). I databasen registreres demografiske
data som alder, køn og bopæl samt kræftdiagnose. Det registreres, hvem der ringer samt indholdet i samtalen i forhold til kategorierne: Tider, kontinuitet, psykosocialt, fysiske symptomer eller information, ligesom det registreres, om der informeres, koordineres eller støttes.
Det har været vigtigt, at registreringerne ikke blev forstyrrende for samtalerne, hvorfor der
ikke er spurgt målrettet ind i forhold til de enkelte registreringsområder, men registeret ud fra,
hvad der naturligt fremkom i samtalen.
Alle registreringer er foretaget af de fire onkologiske forløbskoordinatorer, i perioden aprilnovember 2011. Registreringerne er foretaget konsekutivt med en estimeret registreringsprocent på 90. Projektet er deskriptivt og resultaterne præsenteres som frekvenser. Der præsenteres i denne sammenhæng kun resultater omhandlende samtalens indhold og de deraf afledte
sygeplejehandlinger.
Udvalgte resultater
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Der indgår i alt 534 patienter i databasen, som fordeler sig på 1.264
telefoniske kontakter. Hovedparten
af opkaldene er fra sundhedsprofessionelle 41 % (480) og fra patienter
33 % (385), hvorimod resten fordeler sig på børn, ægtefæller, forældre, søskende og venner (figur 1).

Figur 1 Procentvis fordeling af opkald (N=1174)
Ud af de 1.264 opkald omhandler
539 problemstillinger relateret til
tider, hvoraf 80 % (430) ønsker information om tid til behandling, 19 % (101) ønsker en hurtigere tid og 1 % (8) en anden tid (figur 2). Gældende for alle opkald er, at der godt kan være
flere problemstillinger pr. opkald, hvorfor opkaldets indhold også kan være registeret under
flere temaer. Opkaldenes indhold er opdelt i temaerne; Information, kontinuitet og psykosocialt. Problematikker omkring information udgør det største tema med
584 opkald, ud af disse ønsker 203
(35 %) information om den videre
plan og 128 (22 %) ønsker praktisk
information.

Figur 2 Procentvis fordeling i forhold til hvad patienterne ringer om

I forhold til kontinuitet er der i alt
(N= 539)
172 opkald, hvoraf 75 (44 %) omhandler koordinering af flere parallelle forløb på RH. 225 opkald relaterede sig til psykosociale problemstillinger, hvor 112 (50 %) opkald omhandler følelsesmæssige problemstillinger,
41 (18 %) omhandler problematiske oplevelser med sundhedsvæsenet og 13 (6 %) begge dele.
Resten af opkaldene varierer i forhold kognitive, relationelle eller sociale problematikker. Der
er på hvert opkald registeret, hvilken handling der er udført indenfor de tre kategorier: Information, koordinering eller støtte.
I alt er der for 1.092 opkald ydet en eller flere af handlingerne. For 544 (50 %) er der givet information, for 724 (66 %) koordinering og for 307 (28 %) støtte.
Diskussion
Den primære kontaktårsag er et ønske om tid til behandling, mens problemstillinger i forhold til information og psykosociale problemer udFigur 3 Procentvis fordeling af ydelser. Der kan godt være leveret flere
ydelser til samme patient (N = 1092)
gør de største temaer. Henvendelsen
med et ønske om en tid, tolkes både
som et direkte behov, men også som
en indgangsvinkel og mulighed for
en drøftelse af andre temaer. Patienterne ønsker at vide, hvad der sker i deres forløb, således
at de oplever en form for kontrol og kan disponere og planlægge deres liv i forhold til et behandlingsforløb. Mange arbejdsgange, herunder visitation, booking af tider, m.m., som forudsættes for et onkologisk behandlingsforløb, er usynlige og uigennemskuelige. Dette fører til
overvejelser om, hvorvidt man, ved at arbejde systematisk med både organisatoriske og klini-
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ske problemstillinger på tværs af hospitalet, kunne gøre forløbene mere gennemskuelige. Resultaterne illustrerer også, at patienterne ikke kun efterspørger hjælp i forhold til organisatoriske problemstillinger, men også med psykosociale problemstillinger og et behov for støtte.
Dette taler for, at ovenstående ønske om at skabe gennemskuelighed for patienten, ikke udelukkende kan skabes via informationspjecer eller andre organisatoriske tiltag, men også fordrer muligheden for en personlig kontakt. Antallet af henvendelser, der vedrører patienter
med flere parallelle forløb på Rigshospitalet, dækker over, at sundhedsprofessionelle ønsker
at skabe kontinuitet og sikkerhed i et patientforløb ved at bede en forløbskoordinator holde
øje med og kontakt til en patient, som kan være henvist til flere forskellige klinikker på Rigshospitalet. Her synes der at være et tydeligt behov for, at der findes en central kontaktmulighed for patienten, da det ofte kan være utydeligt for den enkelte, hvor de hører til undervejs.
Perspektiver
Ovenstående resultater er første og foreløbige opgørelser over de data, der er registeret i databasen. Resultaterne bidrager både med viden om, hvad det er, kræftpatienter på Rigshospitalet
efterspørger i kontakten med en forløbskoordinator, men ligeså vigtigt bidrager resultaterne
med nye spørgsmål og fokusområder, som der fremadrettet skal arbejdes med. Dette både i
forhold til at anvende den indhentede viden i praksis, men også i forhold til en revidering af
registreringerne i forhold til, at der fremadrettet kan genereres ny viden på området.
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Kvalitetsudvikling med patienter
– etablering af brugerpanel af patienter, som tidligere er behandlet for kræft
Af Lise Bjerrum Thisted, kræftrehabiliteringssygeplejerske ved Rigshospitalet, Jytte Ørsted,
oversygeplejerske Lena Ankersen udviklingssygeplejerske og Lone Jensen, leder af klinisk
forskningsenhed onkologisk klinik, Finsencentret

Baggrund
Kræftpatienter har en ekspertviden om, hvordan behandlingsforløbene opleves. I England,
USA, Australien og Norge er der opbygget en struktur, hvor kræftpatienter deltager i brugergrupper mhp at forbedre konkrete patientforløb på kræftafdelinger(1). Der er ikke tilsvarende
erfaringer fra Danmark. Mange forhold kunne måske tilrettelægges på måder, som ville gøre
det mindre belastende at være patient, hvis man udnytter kræftpatienters viden og erfaringer. I
samarbejde med Kræftens Bekæmpelses Patientstøtteudvalg blev det i 2009 besluttet at foretage en litteraturgennemgang, og på baggrund heraf at igangsætte et pilotprojekt i samarbejde
med de onkologiske klinikker på Herlev Hospital og Rigshospitalet. Formålet var at uddanne
og kvalificere tidligere kræftpatienter til at være patienttalsmænd og danne erfaringer med at
anvende patienttalsmænd til forbedring af patientforløb i onkologisk klinik på Rigshospitalet.
Herefter skulle pilotprojektet evalueres. På Rigshospitalet valgte onkologisk klinik en projektgruppe bestående af oversygeplejerske Jytte Ørsted, udviklingssygeplejerske Lena Ankersen, leder af klinisk forskningsenhed Lone Jensen som også er formand for klinikkens redaktionsgruppe, samt kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted.
Figur 1: Tidsplan for pilotprojekt

At kvalificere tidligere patienter til at indgå i brugerpanel
I foråret og henover sommeren 2010 blev der rekrutteret 10 patienter til hvert af de to hospitaler. Flere patienter havde tilmeldt sig og blev sat på en venteliste. Rekrutteringen foregik via
opslag i afdelingerne på hospitalerne og deres hjemmesider samt opslag i kræftrådgivningerne
i Lyngby og København og på www.cancer.dk samt Kræftens Bekæmpelses fanside på Facebook. Af opslaget fremgik det, at patienterne skulle have afsluttet deres kræftbehandling, og
at deres erfaringer ikke skulle ligge mere fem år tilbage. Desuden at der skulle afses tid til
formøder á en times varighed med de øvrige patienttalsmænd, deltagelse i selve patienttalsmandsmøder, som varede to timer hver gang, samt diverse mail korrespondance. Deltagelse i
arbejdet var ulønnet og foregik over et års tid. Udvælgelsen foregik dels efter ”først til mølle
princippet”, dels ud fra et ønske om en ligelig kønsfordeling. I takt med rekrutteringen foretog
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frivilligkonsulenterne fra Kræftens Bekæmpelse screeningssamtaler af ca. en times varighed
med hver enkelt tilmeldte. Screeningssamtalens formål var at afdække personernes parathed
til at indgå konstruktivt i et fælles arbejde. Det kræver, at hver enkelt patient kan løfte sig fra
sin egen historie og formidle sine kræfterfaringer mere generelt. Der var kun en enkelt person,
der, som følge af screeningssamtalen, ikke gik videre i forløbet.
I august 2010 afsluttedes screeningssamtalerne, og der blev afholdt et kaffemøde hos Kræftens Bekæmpelse, hvor patienterne kunne præsentere sig for hinanden. To uger efter kaffemødet afholdtes et endags kvalificeringskursus, hvilket af hensyn til patienternes arbejdsliv
blev afholdt en lørdag fra kl. 09.00 til 17.30. Kurset blev afholdt i Kræftens Bekæmpelses
lokaler og begge patienttalsmandsgrupper fra de to hospitaler deltog sammen med repræsentanter fra hospitalerne. Kurset bestod af undervisning i sundhedsvæsnets opbygning og præsentation af de to hospitaler, anvisning på muligheder for informationssøgning og præsentation af rammen for arbejdet. Desuden oplæg ved psykolog om de forskellige reaktioner i forbindelse med en kræftsygdom og øvelser med forskellige cases.
Temaer til drøftelse med patienttalsmænd
I onkologisk klinik indgik 9 patienttalsmænd (hhv. 3 mænd og 6 kvinder) med erfaringer indenfor forskellige diagnosegrupper. En måtte udgå allerede inden første møde pga. tilbagefald
af sygdom. Der blev i perioden fra november 2010 til maj 2011 afholdt i alt fire møder. Udover de aftalte formøder og dialogmøder blev patienttalsmændene også inviteret til et møde,
hvor patienter og pårørende kunne tilkendegive deres meninger og ønsker til det nybyggeri,
som skal foregå på Rigshospitalet. Endvidere blev talsmændene inviteret til et særligt dialogmøde, hvor politikerne i Regionsrådet i Region Hovedstaden ønskede at høre, hvilke oplevelser og erfaringer tidligere kræftpatienters havde haft med regionens hospitaler og hvilke tiltag,
der evt. skulle med i region Hovedstadens Kræftplan III.
Patienttalsmandsmøderne blev afholdt på hverdage kl. 17.00-19.00 på Rigshospitalet. Oversygeplejersken var mødeleder, og ca. 14 dage før mødet udarbejdede hospitalet en dagsorden
til mødet, som patienterne drøftede og forberedte sig på ved et formøde. Hospitalet stod også
for referat fra møderne. Kræftens Bekæmpelse stillede lokaler til rådighed til formøderne, og i
mødet deltog en repræsentant fra Kræftens Bekæmpelse som bisidder, for at bistå gruppen,
såfremt der var behov for dette, men også til at løse evt. problematikker i gruppen, praktiske
gøremål eller lign. Samme repræsentant var også med som bisidder til selve patienttalsmandsmøderne på hospitalet.
På første møde valgte klinikken, at patienterne skulle have mulighed for at påpege de områder, som de så forbedringspotentiale i. Det drejede sig om seks områder:
1. Den første samtale – at hjælpe med at huske de vigtige oplysninger, evt. tilbyde uvildig bisidder især til de som er enlige, mulighed for anvendelse af båndoptager
2. Forbedringer til venteværelser som fx musik, beplantning, forskellig belysning og mulighed for privat rum
3. Rigtig information til det rigtige tidspunkt – ikke al information skal gives på en gang
4. Problem med de mange skiftende læger – forklar hvad kontaktlæge betyder i praksis
og giv mulighed for at lægen kan forberede sig på samtaler med patienter, de ikke
kender
5. Ventetider og fleksibilitet – oplysning om ventetider og mulighed for at få behandling,
når man også vil passe sit arbejde
6. At blive oplyst om senfølger, genoptræningsplan og blive taget alvorligt også med de
psykiske følger til behandlingen.
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Andre forskellige og værdifulde emner blev drøftet på møderne bl.a. velkomstpjece til klinikken, båndoptagelse af samtaler, hvilken rolle pårørende har, når de er med ved samtaler med
patienter og hvilken opgave personale har ift omsorg for de pårørende. Desuden vurderede og
kommenterede patienterne det patientinformationsmateriale, som anvendes hos patienter med
spiserørskræft på tværs af flere centre – dels i forhold til indhold, men også anvendeligheden
og ikke mindst mængden.
Øvrige temaer, som blev belyst var:
Indhold og opbygning af klinikkens website
vurdering af anvendeligheden af ”Patientens bog” udgivet af Trygfonden
hvad kendetegner skal der være for, at man, som patient, oplever at man har en god
samtale med sundhedsprofessionelle og
forventninger til forløbskoordination.
Evaluering – hvad var resultatet?
I september 2011 udførte Kræftens Bekæmpelse en evaluering i form af fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse med patienttalsmænd samt erfaringsdrøftelse med de involverede fagprofessionelle (2). Rekrutteringsmåden med opslag og screeningssamtale var
ifølge patienttalsmændene retvisende og meningsfuld. Kursusdagens indhold var relevant,
dog ønskes en mere interaktiv undervisning, hvor deltagerne får mulighed for at afprøve forskellige værktøjer og nye færdigheder. De praktiske erfaringer viste, at patienttalsmændene
var en sårbar gruppe, idet tre patienter undervejs fik tilbagefald af sygdom og måtte melde fra,
og nye skulle rekrutteres og introduceres undervejs, ligesom en patienttalsmand måtte ekskluderes pga. samarbejdsvanskeligheder med de øvrige patienttalsmænd.
I gennemsnit har patienttalsmændene brugt 26 timer på et år på det frivillige arbejde som patienttalsmand. De peger på, at formøderne ville blive mere effektive, hvis de blev afholdt forud for selve mødet med hospitalsrepræsentanterne. Der er stor tilfredshed med pilotforløbet
blandt patienttalsmændene, hvilket tillægges, at både patienttalsmændene og de professionelle
har udvist stor seriøsitet, opgaverne har været relevante, og hospitalerne har taget patienttalsmændenes input alvorligt.
Evalueringen giver bl.a. følgende anbefalinger:
Opgaverne skal være konkrete og udspringe af et aktuelt behov på hospitalet og foreligge parat, når rekrutteringen er gennemført, og med planlagt mødekalender (et år
frem).
Kræftens Bekæmpelse bistår med en medarbejder med kvalifikationer på frivilligområdet, som deltager og faciliterer formøder samt være observatør på dialogmøderne og
varetage gruppens behov for viden på kræftområdet samt intervenere såfremt gruppen
eller enkelte patienttalsmænd ikke trives
Hospitalerne sørger for mødeledelse, referat og opfølgning på dialogmøder
Patienttalsmændene sørger for mødeledelse, referat og opfølgning på formøder
Ved frafald planlægges og gennemføres en opfølgende rekruttering og kvalificering af
de nye patienttalsmænd.
Ud fra resultaterne har onkologisk klinik valgt at fortsætte samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse og patienterne. Tre møder for 2012 er planlagt, og aktuelt pågår ny rekruttering af
patienter. Det er valgt fremover at kalde det brugerpanel frem for patienttalsmænd, idet flere
patienter fik associationer til, at der var tale om politisk arbejde for rettigheder for kræftpatienter eller tillidsmandslignende arbejde.

Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for den kliniske sygepleje på Rigshospitalet 2012

Side 51

Referenceliste
1. Halkier Kristiane. Brugerinddragelse. Litteraturundersøgelse med udgangspunkt i
Macmillans Cancer Voices, august 2007, Kræftens Bekæmpelse
2. Kræftens Bekæmpelse. Patienttalsmænd på kræftafdelinger - et pilotprojekt om brugerinddragelse i samarbejde med Rigshospitalet og Herlev hospital, udgivet af Patientstøtte og lokal indsats. Dokumentation og udvikling, december 2011

Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for den kliniske sygepleje på Rigshospitalet 2012

Side 52

Livet efter infektiøs endokardit – en interviewundersøgelse
Af
Trine Bernholdt Rasmussen, sygeplejerske, cand.cur., ph.d.stud.1,2,§, e-mail: trine.b.rasmussen@rh.regionh.dk
Selina Kikkenborg Berg, sygeplejerske, cand.cur., ph.d., FESC, projektleder1,2 e-mail:
selina@rh.dk
Philip Moons, sygeplejerske, ph.d., professor1,3, e-mail: Philip.Moons@med.kuleuven.be
Ann-Dorthe Zwisler, læge, ph.d., projektleder1,4, e-mail: ado@dadlnet.dk
1

Hjertecentret, Rigshospitalet
Kardiologisk afdeling P, Gentofte Hospital
3
Center for sundhedstjeneste og sygeplejeforskning ved det katolske universitet i Leuven,
Belgien
4
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk universitet
§ Korresponderende forfatter
2

Præsentation af problemstilling og formål
Infektiøs endokardit (IE) er betegnelsen for betændelse af hjerteklapperne og/eller de omkringliggende strukturer. IE omfatter også infektion af intrakardielle fremmedlegemer såsom
hjerteklapproteser og pacemakere. Det er en livstruende sygdom, hvor masser dannet af bakterier kan invadere og destruere hjerteklappen og kan løsrive sig og forårsage skadelige og
potentielt dødelige komplikationer, særligt cerebrale og andre emboliske fænomener (1). IE
indebærer langvarig hospitalsindlæggelse, behandling med massive mængder antibiotika, omfattende diagnostiske procedurer og, for omkring 50 % af patienterne, hjerteklapkirurgi (2).
Sygdom og behandling påvirker patienten på mange måder, og efter endt behandling er denne
ofte massivt dekonditioneret og psykisk medtaget af forløbet. En undersøgelse har peget på, at
en stor del har persisterende fysiske og mentale gener, såsom træthed, muskelsvaghed, koncentrations- og hukommelsesbesvær, op til et år efter udskrivelse. Patienter rapporterede desuden forringet livskvalitet, 11 % led af posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) og en tredjedel
af tidligere erhvervsaktive var ikke tilbage i arbejde efter 12 måneder (3).
På verdensplan foreligger i dag ganske få studier, der beskriver hvordan patienter, der har
været indlagt og behandlet for IE, har det efter udskrivelse. Ingen kvalitative studier, der udforsker det patientoplevede perspektiv efter udskrivelse, er publiceret.
Formål
Formålet med denne undersøgelse var at beskrive, hvordan patienter behandlet for IE oplever
tiden efter udskrivelse.
Artiklens opbygning
Indledningsvis beskrives undersøgelsen metode, design og praktiske udførsel. Herefter præsenteres undersøgelsens resultater kort, hvorefter resultaternes betydning for den kliniske sygepleje og muligheder for implementering drøftes. Artiklen afsluttes med en beskrivelse af
perspektiver for fremtiden.
Projektets metode, design og udførsel
Patienternes oplevelser blev udforsket gennem semistrukturerede kvalitative interview med en
fænomenologisk-hermeneutisk tilgang. Den anvendte metode er deskriptiv med en eksplorativ
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tilgang. Kvalitative interview er fundet velegnede, når der søges efter mening og betydning i
menneskers liv (4-6).
Følgende tematiske forskningsspørgsmål blev søgt besvaret:
Hvilke oplevelser knytter sig til at komme hjem efter behandling for IE?
Hvilke forandringer (om nogen) er der i hverdagen?
Hvilke helbredsrelaterede problemer (om nogen) opleves?
Hvilke tanker er der i forhold til fremtiden?
Elleve patienter, der havde været udskrevet 3-6 måneder efter behandling for IE, blev inkluderet. Kvalificerede interviewdeltagere (vidende, velartikulerede, reflekterende) blev udvalgt
under hensyntagen til repræsentativ variation i relation til en generel IE population, herunder
køn, alder, operation/non-operation, venstresidig- eller device (eks. pacemaker) IE. I kvalitative undersøgelser inkluderes oftest mellem 5 og 25 informanter (4). Da det er centrale informanter, som udvælges, er et lille antal tilstrækkeligt (7,8). Demografiske og kliniske data er
præsenteret i tabel 1.
Tabel 1. Demografiske og kliniske data
n1
n2
n3
n4
K
M
M
M
Køn (M/K)
78
29
80
63
Alder (år)
Type IE
Ve
De
Ve Ve+De
(Ve/De)
Operation
N
J
J
J
(J/N)

n5
M
51

n6
K
69

n7
M
69

n8
M
49

n9
M
86

n10
K
64

n11
M
57

Ve

Ve

Ve

Ve

Ve

Ve

Ve

J

J

J

N

N

N

N

Interviewene blev gennemført i august 2011 og varede mellem 30 og 60 minutter. De fandt
sted i et uforstyrret lokale på enten Rigshospitalet eller Gentofte hospital eller i informantens
hjem efter individuelle ønsker og aftaler. Interviewene blev optaget på bånd og efterfølgende
transskriberet for at gøre materialet tilgængeligt for analyse.
Analysen er inspireret af den franske filosof Poul Ricoeur´s fortolkningsteori og tekstanalyse
(5,9,10) og består af tre niveauer: naiv læsning, struktureret analyse og kritisk fortolkning og
diskussion.
Naiv læsning: Alle interview læses med henblik på en helhedsforståelse og identifikation af
meningsindhold i de berettede oplevelser og erfaringer.
Strukturanalyse: Ud fra meningsindholdet udvælges meningsenheder. Dette forstås som citatområder, der belyser meningsindholdet. Fra meningsenhederne sker en primær fortolkning,
hvor der udledes betydningsfulde områder. Herefter identificeres temaer til videre fortolkning.
Dette sker i en proces, der kan ses som en bevægelse fra, hvad der siges (meningsenheder) til,
hvad der tales om (betydningsenheder) og til fremkomsten af centrale temaer.
Kritisk fortolkning og diskussion: De fremanalyserede temaer danner udgangspunkt for den
videre fortolkning og diskussion. Ved inddragelse af litteratur og andre forskningsresultater
foretages en diskussion af fundene.
Første og andenforfatter deltog begge i alle interview og analyserede herefter det transkriberede materiale hver for sig, hvorefter de respektive fund blev diskuteret for at opnå konsensus
og validitet i resultaterne.
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Resultater
De foreløbige resultater peger på det overordnede tema Ingenmandsland mellem syg og rask.
Patienter oplever ikke at føle sig raske, på trods af de ikke længere bliver betragtet som syge.
De frustreres over den langvarige restitution, samtidig med de forsøger at udholde fysiske
symptomer og udmattelse og kæmpe for fremgang og normalitet. Det overordnede tema kan
fortolkes ud fra de følgende foreløbige temaer: Chokerende svækkelse, Påvirket hverdagsliv,
Uundværlige relationer, Kropslige efterdønninger og Frygt for fremtiden.
Resultaternes betydning og konsekvenser for klinisk sygepleje
Undersøgelsens resultater kan bidrage med en øget forståelse af patienternes situation efter
udskrivelse og kan danne baggrund for udvikling og planlægning af den pleje, patienter med
IE tilbydes under indlæggelse, herunder måden hvorpå de forberedes på tiden efter udskrivelse. Særligt kan resultaternes benyttes i udforskningen og planlægningen af rehabilitering og
efterbehandlingstilbud til patienter efter behandling for IE.
Implementering af resultaterne
Undersøgelsen er af eksplorativ/deskriptiv karakter og dens resultater er således ikke direkte
implementérbare i klinisk praksis. Resultaterne vil blive inkorporeret og afprøvet i CopenHeart IE, hvor effekten og betydningen af integreret rehabilitering undersøges i et randomiseret klinisk forsøg.
Fremtidsperspektiver
Interviewundersøgelsen bidrager med original og nyttig viden om, hvordan mennesker, der
har været indlagt og behandlet for IE, har det efter udskrivelse, herunder hvilke fysiske, psykiske og sociale problemstillinger de oplever, når de returnerer til deres daglige liv efter livstruende sygdom og langvarig behandling. Resultaterne kan anvendes til at adressere relevante
emner/problem-stillinger i efterbehandlingen af patienter behandlet for IE. Resultaterne peger
ydermere på behovet for yderligere uforskning af patienternes fysiske og psyko-emotionelle
tilstand efter udskrivelse og særligt udforskning og afprøvning af interventioner for at imødekomme identificerede problemstillinger, således at de menneskelige og socioøkonomiske omkostninger efter et sygdomsforløb med IE minimeres.
Hvordan kan læseren få flere oplysninger – dvs. navn, afd., tlf. nr. og e-mail
Resultaterne vil blive publiceret i et internationalt peer-reviewed tidsskrift. Yderlige oplysninger om undersøgelsen og den resultater kan fås ved henvendelse til førsteforfatter Trine
Bernholdt Rasmussen, CopenHeart, Hjertecentret, afsnit 2151 trine.b.rasmussen@rh.regionh.dk og om CopenHeart projektet på www.copenheart.org
Referencer
1) White M, Howie J. Care of Patients with Endocarditis. In: Moser DK, Riegel B, editors.
Cardiac nursing: a companion to Braunwald's Heart disease Philadelphia, Pa.: Elsevier
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2) Dansk Cardiologisk Selskab. Infektiøs endokardit: diagnose og behandling. Kbh.: Dansk
Cardiologisk Selskab; 2007
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Livskvalitet hos kvinder med brystkræft – fysisk og kognitiv funktion
Af Birgitte Goldschmidt Mertz, udviklingssygeplejerske, HovedOrtoCentret, e-mail: birgitte.goldschmidt.mertz@rh.regionh.dk

Baggrund
Brystkræft er den mest udbredte kræftsygdom blandt kvinder i Danmark, og alene i Region
Hovedstaden rammes hvert år ca. 1.500 kvinder af sygdommen. Brystkræftpatienter kan opleve bivirkninger og senfølger i form af bl.a.smerter1 nedsat funktionsniveau og lymfødem2,
øget risiko for indlæggelse med depression3 samt muligvis en forringet prognose som følge af
depression4. Jeg har i et tidligere studie observeret, at op til 43 % af brystkræftpatienter oplever psykologisk belastning på diagnosetidspunkt5. Forringet livskvalitet er ligeledes velkendt i
forbindelse med brystkræft, og mange studier viser et fald i livskvalitet efter diagnose og behandling efterfulgt af en stigning over tid6;7. Disse studier ser på livskvalitet for grupper af
patienter, mens det ikke er muligt at finde studier, der belyser det mere individuelle niveau i
livskvalitet over tid. Det var derfor vores mål at belyse, hvilke mønstre (‟trajectories‟) der
kunne ses i patienters oplevelse af livskvalitet i de første otte måneder efter en brystkræftdiagnose. I denne artikel beskrives af pladshensyn udelukkende ændringer i fysisk og kognitiv
funktion på diagnosetidspunktet og de følgende otte måneder.
Metode
Undersøgelsen gennemførtes som en prospektiv kohorteundersøgelse. 322 nydiagnosticerede
kvinder med brystkræft blev inkluderet og udfyldte et spørgeskema på diagnosetidspunktet
samt efter 4 og 8 måneder. Vi anvendte en dansk version af EORTC QLQ-C30, der er udviklet af European Organisation in Research and Treatment of Cancer (EORTC). Det er en valideret skala, der består af 30 cancerspecifikke helbredsspørgsmål. Der er ved statistiske analyser fundet mean-værdier samt identificeret individuelle forløbsmønstre, „trajectories‟.
Fysisk funktion
Det er velkendt, at patienter oplever en række fysiske gener i forbindelse med behandling for
brystkræft, hvilket bekræftes i vores studie. Figur 1 vises mean-værdier for fysisk funktion.
Der ses et fald efter 4 måneder og herefter en let stigning. I figur 2 ses tre forskellige ‟trajectories‟ for fysisk funktion. Det ses, at der er stor individuel variation, og at knap 1/3 af patienterne har god fysisk funktion gennem hele forløbet, mens de andre 2/3 oplever let eller svær
fysisk forringelse.
Figur 4. Fysisk funktion – mean-værdier
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Figur 5. Fysisk funktion – ’trajectories’

Kognitiv funktion
Der har været meget fokus på kognitive vanskelligheder i forbindelse med brystkræft, og oftest angives kemoterapi som en årsag, ”kemohjerne”. Vores tal viser, at den kognitive funktion er stort set uændret gennem forløbet, hvilket ses i figur 3. Ved at se på trajectories finder
vi, at knap halvdelen (46 %) af patienterne oplever kognitive vanskeligheder allerede på diagnosetidspunktet, mens 42 % har meget god kognitiv funktion i hele forløbet.
Figur 6. Kognitiv funktion – mean-værdier

Figur 7. Kognitiv funktion - 'trajectories'

Konklusion
Tallene viser, at der er stor variation i patienternes oplevelse af fysiske og kognitive problemer. En del patienter klarer sig fint gennem et forløb med diagnose og behandling for brystkræft. Andre oplever store vanskeligheder. Det ses ligeledes, at knap halvdelen af patienterne
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oplever kognitive vanskeligheder allerede på diagnosetidspunktet, og at kognitiv funktion
ikke påvirkes af behandlingen.
Perspektiver for sygeplejen
Arbejdet med at identificere „trajectories‟ kan få betydning for planlægning af sygeplejen, så
ressourcerne primært allokeres til de patienter, der har behov for hjælp. Endvidere bør det få
betydning for planlægning af patientinformation, at så mange patienter oplever kognitive problemer allerede på diagnosetidspunktet.
Litteratur
1. Gartner R, Jensen MB, Nielsen J et al. Prevalence of and factors associated with
persistent pain following breast cancer surgery. JAMA 2009; 302: 1985-92
2. Gartner R, Jensen MB, Kronborg L et al. Self-reported arm-lymphedema and functional
impairment after breast cancer treatment - a nationwide study of prevalence and
associated factors. Breast 2010; 19: 506-15
3. Dalton SO, Laursen TM, Ross L et al. Risk for hospitalization with depression after a
cancer diagnosis: a nationwide, population-based study of cancer patients in Denmark
from 1973 to 2003. J Clin Oncol 2009; 27: 1440-5
4. Christensen S, Zachariae R, Jensen AB et al. Prevalence and risk of depressive
symptoms 3-4 months post-surgery in a nationwide cohort study of Danish women
treated for early stage breast-cancer. Breast Cancer Res Treat 2009; 113: 339-55.
5. Mertz BG, Bidstrup P, Johansen C et al. Psychological distress among women with
newly diagnosed breast cancer. Eur.J.Oncol.Nurs. 2012. In Press
6. Hartl K, Engel J, Herschbach P et al. Personality traits and psychosocial stress: quality
of life over 2 years following breast cancer diagnosis and psychological impact factors.
Psychooncology 2010; 19: 160-9
7. Salonen P, Kellokumpu-Lehtinen PL, Tarkka MT et al. Changes in quality of life in
patients with breast cancer. J Clin Nurs 2011; 20: 255-66.
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Modellering af informationsbehov hos dagkirurgiske patienter
- forundersøgelse til udvikling af en online informationsservice
Af Ken Wacker, Sygeplejerske, MI, Abdominalcentret, e-mail: kenwacker@gmail.com

Baggrund
Det danske sundhedsvæsen er under pres grundet den teknologiske og den demografiske udvikling og stramme økonomiske rammer. Indlæggelsestiderne bliver kortet ned og stadig flere
indgreb udføres ambulant. Dette er en udfordring i forhold til formidling af patientinformation. Patienternes kontakt med sundhedsprofessionelle er begrænset til et minimum af tid og
behovet for information opstår ofte først, når patienterne er hjemme igen. Samtidigt formår
sundhedsvæsenet ikke at udnytte det potentiale, der ligger i informationsteknologi, når de
kommunikerer med patienter og formidler patient-information. Målet med dette projekt var at
undersøge mulighederne for, ved hjælp af moderne informationsteknologi, at skabe en alternativ, patientfokuseret informations-løsning til dagkirurgiske patienter.
Materiale og metode
Til at undersøge problemfeltet blev anvendt et bredt spekter af metoder. Metoderne var trianguleret således, at kvalitative og kvantitative metoder blev kombineret for at give et både
bredt og nuanceret billede af det undersøgte genstandsfelt (figur 1).

Figur 1 – Metodisk tilgang til undersøgelsesfelter
En eklektisk tilgang blev anvendt til at definere og modificerede eksisterende undersøgelsesmetoder med henblik på at opnå størst mulig forståelse for undersøgelsesfelterne. Ved at følge
den kronologiske orden blev relevante aspekter afdækket, hvilket muliggjorde identificering
og modificering af den efterfølgende metode.
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Der blev foretaget litteratursøgning på det brede problemfelt i projektets første fase. Genstandsfeltet for de empiriske undersøgelser var Karkirurgisk Klinik, Rigshospitalet, og undersøgelsesfokus var identifikation af åreknudepatienters informationsbehov. Der blev foretaget
en opkaldsregistrering i ambulatoriet med henblik på at validere en antagelse om et stort antal
telefoniske henvendelser fra åreknudepatienter. Herefter fulgte en række kvalitative interviews med klinikere og sekretærer med det formål at indhente viden om målgruppen og deres
informationsbehov. Viden genereret fra interviewene dannede udgangspunkt for en spørgeskemaundersøgelse til åreknudepatienter. Tilgangen til design og udførelse af spørgeskemaundersøgelsen havde karakter af metodeudvikling, da det var nødvendigt at udvikle en metodemodel, der sikrede indsamling af så valide data som muligt(figur2).

Figur 2 – Metodisk opbygning af spørgeskemaundersøgelse
Det fragmenterede forløb, en patient underkastes ved gentagen kontakt med et ambulatorium,
fordrede design af en specifik metode til bedst at kunne illustrere patienternes behov for information gennem deres forløb.
Spørgeskemaerne ”1a” og ”1b” blev designet til at beskrive længere tidsperioder, mens patientkontrollerede lister ”2a”-”2d” blev anvendt til at beskrive informationsmæssigt intense
perioder.
Ved analyse af det samlede datamateriale blev patienternes informationsbehov over tid beskrevet.
I projektets sidste fase blev der afholdt en workshop med åreknudepatienter. Formålet med
workshoppen var, aktivt at inddrage slutbrugerne i de første trin i design og udvikling af en
online informationsservice til åreknudepatienter. Ud fra workshoppens og de øvrige undersøgelsesmetoders resultater, blev der foretaget designmæssig og strukturel modellering af den
online informationsservice.
Resultater
Litteraturen på internationalt plan er meget begrænset i forhold til at behandle informationsbehov hos ambulante patienter, herunder særligt åreknudepatienter.
Ekspertinterview og gruppeinterview med klinikere muliggjorde en præcis afklaring af åreknudepatienternes kontakter med ambulatoriet samt de problemstillinger, klinikerne mente,
var gældende.
Spørgeskemaundersøgelsen muliggjorde identificering og prioritering af informationsbehov
hos patienter med åreknuder i tilknytning til et karkirurgisk ambulatorium (figur 3).
100 patienter deltog i den samlede spørgeskemaundersøgelse. 61 % af spørgeskemaerne ”1a”
og ”1b” blev returneret med en udfyldelsesgrad på 98,2 %. Baggrundsdata for deltagerne
stemte statistisk overens med baggrundspopulationen. Resultaterne understøttede hypotesen,
at patienter, der modtog behandling for åreknuder i ambulatoriet, havde et informationsbehov,
der ikke blev dækket i tilfredsstillende grad. Ved definering af værktøjer til brug i tilvejebringelse og understøttelse af information til at dække patienternes informationsbehov, deltog
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åreknudepatienter i en workshop, der resulterede i konkrete redskaber til udviklingen en anvendelig online informationsservice.

Figur 3 – Vigtigste resultater fra spørgeskemaundersøgelsen
Resultater fra spørgeskemaer prioriteret i forhold til median værdi der
rangerer fra ”Ingen tvivl om…”(0) til ”Meget i tvivl om…”(3).
Resultaterne fra workshoppen, hvor aktive åreknudepatienter bidrog med deres erfaringer,
blev anvendt til at udtrykke de diagrammer og use-cases, der danner grundlag for en online
informationsservice.
Blandt de vigtigste af resultaterne fra denne workshop var:
Et behov for statisk information af høj kvalitet skrevet i et letforståeligt sprog
Personlig kontakt med klinikken via mail eller chat
En ”erfaringsdatabase” hvor patienter kan udveksle erfaringer og oplevelser med hinanden.
Konklusion
De samlede undersøgelser har vist, at åreknudepatienter har et informationsbehov, der ikke
altid dækkes adækvat af de tilgængelige informationskilder. Der findes derfor argumentation
for udviklingen af en alternativ informationsløsning. Ydermere har brugerinvolveringen i
workshoppen resulteret i, at det er blevet identificeret, hvilket indhold og hvilke funktionaliteter åreknudepatienter ønsker, der skal være tilgængelige på en online informationsservice.
Fremtidsperspektiver
I udviklingen af en holdbar og effektiv informatisk løsning er det nødvendigt med en fremtidig bredere tilgang, der inkluderer relevante klinikere, klinikledelsen og den lokale ITafdeling.
Denne forundersøgelse har identificeret et behov indenfor en gruppe af patienter, der har båret
titlen ”de ressourcestærke”. Denne realisering kan tjene som en løftestang i den fremtidige
udøvelse af sygepleje til denne gruppe patienter.
Mere information:
Projektet kan downloades fra denne hjemmesideadresse:
http://kenwacker.dk/escardio/Masterprojekt%20Olsen%20&%20Wacker.pdf
Poster kan downloades fra denne hjemmesideadresse:
http://kenwacker.dk/escardio/ESCARDIO_poster_Ken_Wacker.pdf
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Når kirurgi ikke er svaret: Specialiseret sygepleje til TAVI behandlede patienter
- en undersøgelse af hvilken form for specialiseret sygepleje patienter, der gennemgår
TAVI behandling, har brug for
A Karen Holst Lisby, Klinisk sygeplejespecialist, cand.cur.; Sanne Nielsen, Klinisk sygeplejespecialist, MHP og Mette Rosendal Darmer, oversygeplejerske, cand.cur., alle: Afsnit 31434, kardiologisk Klinik B, Hjertecentret, Rigshospitalet samt Preben Ulrich Pedersen, lektor,
Ph.D, Center for Kliniske Retningslinjer, Aarhus Universitet
Mail: Karen.holst.lisby@rh.regionh.dk

Baggrund
Aortastenose og alvorlig aortaklapstenose er velkendt i kardiologien, og antallet af patienter
med denne hjertesygdom er stigende i forbindelse med den øgede levealder (1). Det er den
hyppigst forekommende hjerteklapsygdom og den tredje hyppigste kardiovaskulære tilstand.
Transcatheter Aortic Valve Implantation = TAVI er en metode, der gør det muligt at indsætte en ny hjerteklap via lysken. Det første menneske, som fik en TAVI behandling, fik behandlingen udført i 2002 (2). Tidligere var den eneste behandling kirurgisk samt medicinsk
behandling til at lindre symptomer. Mange af patienterne var imidlertid ikke i stand til at gennemgå kirurgisk behandling på grund af deres komorbiditet, som fx nyresygdomme, forkalkninger, porcelænsaorta, diabetes, lungeproblemer osv. (3). TAVI anses for at være en højrisiko procedure – både under selve implantationen og umiddelbart efter (4,5,6). De to mest anvendte proteser er Edwards Sapien og Medtronic CoreValve. Patienterne i dette studie er udelukkende blevet behandlet med CoreValves. Patienternes alder er nu 70+, og det har stor indflydelse på deres komorbiditet og fysiske tilstand (fx lungefunktion) NYHA (II)-III – i stedet
for III-IV. Gennemsnitsalderen er dog stadig 80 år. På verdensplan findes der meget lidt litteratur om sygepleje til denne patientgruppe og stort set ingenting om, hvordan patienterne har
det (4,7,8).
Formål
At beskrive TAVI behandlede patienters forhold og situation under indlæggelse.
Mål
At beskrive patienternes behov for sygepleje vedrørende:
svimmelhed, dyspnoe, rytmeforstyrrelser, blødning, appetitløshed, smerter, vandladningsbesvær, forstoppelse, konfusion, fatique, inaktivitet, nervøsitet og ængstelse.
Design
Der er tale om et deskriptivt kvantitativt studie (n=56), hvor patienterne blev inkluderet, efterhånden som de blev henvist i perioden februar til november 2010. Alle patienter, der af
læger blev vurderet egnede til TAVI behandling og hvor behandlingen blev gennemført, indgik i studiet. Patienter, der ikke var i stand til at tale og forstå dansk samt de, der fik komplikationer og enten måtte blive længere tid på hjerteintensiv eller var nødt til at vende tilbage,
kunne ikke deltage i studiet.
TAVI forløbet under indlæggelse begynder med modtagelsen dagen før TAVI behandlingen.
På behandlingsdagen køres patienterne først til kardiologisk laboratorium, hvor selve proceduren udføres. Herefter kommer patienterne på hjerteintensivt afsnit, hvor de overnatter. Næste dag vender patienterne tilbage til sengeafdelingen.
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Præsentation af data i dette indlæg stammer udelukkende fra hjertemedicinsk sengeafdeling.
Patienterne blev fulgt fra indlæggelsesdagen og fem dage efter, de var kommet tilbage til sengeafdelingen.
Til undersøgelsen blev dels anvendt interviews ud fra en interviewguide og dels observationsskemaer med validerede skalaer. Interviews blev anvendt to gange: ved ankomsten og femte
dag efter TAVI behandlingen, mens observationsskemaerne blev anvendt ved ankomsten og
fem på hinanden følgende dage efter TAVI behandlingen.
I forbindelse med interviews graduerede patienterne selv deres svar ud fra Numeric Rang Scale (NRS 0-10).
I observationsskemaerne blev der målt vitale værdier, brugt Borgs dyspnoe skala, hvor patienterne angiver en værdi for deres oplevelse af dyspnoe og NRS 0-10.
I studiet var der ca. 50 % af mænd og kvinder og gennemsnitsalderen var knapt 80 år. Ca. 34
% havde NYHA II og ca. 60 % havde NYHA III.
Resultater
Der præsenteres udvalgte resultater. Af interviews fremgår det, at patienterne oplever størst
forbedring af deres hjertesymptomer og vejrtrækningsmæssige problemer samt nervøsitet og
ængstelse, mens det opleves værre at komme ud af sengen efter TAVI behandlingen. En del
har stadig smerter, som primært skyldes deres komorbiditet, fx kroniske smerter i bevægeapparatet. Af observationsskemaerne ses det, at patienterne har normal hukommelse, og at oplevelsen af dyspnoe i forbindelse med aktivitet efter TAVI behandlingen er halveret. Der ses
desuden problemer med arytmier, hæmatomer, forstyrrelser i mave-tarm funktion samt søvnforstyrrelser. Generelt er patienterne meget forhåbningsfulde med hensyn til deres TAVI behandling og den betydning behandlingen kan have for deres liv.
Betydning
De identificerede sygeplejeområder, hvor denne gruppe patienter har behov for specialiseret
sygepleje, er nu blevet samlet systematisk og gemt i en TAVI sygeplejedatabase. Det betyder,
at vi har et udgangspunkt for videre forskning og udvikling gennem forskellige sygeplejeinterventioner og hermed et grundlag for at kunne evidensbasere sygeplejen til TAVI behandlede patienter (9).
Anvendt litteratur
1) Vahanian A, Alfieri O, Al-Attar N, Antunes M, Bax J, Cormier B, et al. Transcatheter
valve implantation for patients with aortic stenosis: a position statement from the
European association of cardio-thoracic surgery (EACTS) and the European Society of
Cardiology (ESC), in collaboration with the European Association of Percutaneous
Cardiovascular Interventions (EAPCI). EuroIntervention 2008 Aug;4(2):193-199
2) Cribier A, Eltchaninoff H, Bash A, Borenstein N, Tron C, Bauer F, et al. Percutaneous
transcatheter implantation of an aortic valve prosthesis for calcific aortic stenosis:
first human case description. Circulation 2002 Dec 10;106(24):3006-3008
3) Grube E, Laborde JC, Zickmann B, Gerckens U, Felderhoff T, Sauren B, et al. First
report on a human percutaneous transluminal implantation of a self-expanding valve
prosthesis for interventional treatment of aortic valve stenosis. Catheter. Cardiovasc.Interv. 2005 Dec;66(4):465-469
4) McRae ME, Rodger M, Bailey BA. Transcatheter and transapical aortic valve replacement. Crit.Care Nurse 2009 Feb;29(1):22-37; quiz 38
5) Olsen LK, Engstrom T, Wachtell K, Kristensen T, Hassager C, Ihlemann N, et al. Percutaneous aortic valve replacement - initial experience and results. Ugeskr.Laeger
2009 Apr 6;171(15):1289-1293
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6) Olsen LK, Engstrom T, Wachtell K, Kristensen T, Hassager C, Ihlemann N, et al.
Transcatheter replacement of the aortic valve -a novel treatment modality for high-risk
patients. Ugeskr.Laeger 2009 Apr 6;171(15):1293-1297
7) Lauck S, Mackay M, Galte C, Wilson M. A new option for the treatment of aortic
stenosis: percutaneous aortic valve replacement. Crit.Care Nurse 2008 Jun;28(3):40-51
8) Nielsen S, Lisby K. Audit af sygeplejejournaler på intensiv og kardiologisk afsnit.
1.udgave ed. København: Hjertecentret, Rigshospitalet; 2008
9) Tewes M, etc. Visioner, tanker og strategier. 2. udgave ed. København: Hjertecentret,
Rigshospitalet; 2007.
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Når patienten bare vil sove!
- Hvilke udfordringer er der i mødet med patienten med alkoholisk hepatitis?
Af Ann Saska Wehmeyer og Iben Tousgaard, begge sygeplejersker, Hepatologisk klinik 3163,
Abdominalcentret

Formål
Formålet med dette udviklingsprojekt er at forbedre plejen til patienter med alkoholisk hepatitis og ekstrem træthed. Med større forståelse for og udgangspunkt i patienternes oplevelser
samt viden om tilrettelæggelse af patientforløb ønsker vi at komme med konkrete handlingstiltag til optimering af plejen.
Indledning
Hepatologisk klinik behandler patienter med akutte og kroniske leversygdomme, blandt andet
alkoholisk hepatitis. Alkoholisk hepatitis er hepatitis forårsaget af meget stort alkoholforbrug.
I Danmark registreres omkring 3.000-4.000 patienter årligt med denne diagnose, men der antages at være langt flere tilfælde, da sygdommen ofte forekommer hos patienter med alkoholisk cirrose i forvejen (2).
Patienterne har ofte en lang række symptomer, som er kendetegnende for alkoholisk hepatitis
og sygdom i leveren. De kan have nedsat kostindtag, abdominalsmerter, træthed, madlede,
kvalme og opkastning. Desuden kan de have icterus, ascites, febrilia, diarré og vægttab (1).
Forløbet hos alkoholisk hepatitis-patienter er akut og komplekst og kan strække sig over måneder. Cirka 25 % dør indenfor den første måned af enten lever- eller nyresvigt eller sepsis,
og den samlede dødelighed er 40 %. Omkring halvdelen af de overlevende patienter får cirrose (2).
Patienter med alkoholisk hepatitis er trætte. Ofte overkommer de ikke at komme ud af sengen
eller at spise. Vi ved, at en stor del af behandlingen af alkoholisk hepatitis er ernæring og mobilisering (1). Vi forklarer patienten, hvor vigtigt det er at spise, når man er leversyg. Vi kostregistrerer, anlægger sonde og tilkalder diætist. Fysioterapi iværksættes i forsøg på at få patienten mobiliseret og genoptrænet, men patienten er for træt og proteindrikken på sengebordet
bliver langsomt varm og kedelig.
Nogle gange lades patienten i fred og ”får lov til” at sove, da det kan virke som det bedste for
ham eller hende. Andre gange medfører de langstrakte forløb frustrationer blandt personalet,
da det synes som overgreb at skulle tvinge den trætte underernærede patient til mobilisering
og spisning.
Baggrund
Ann Saska Wehmeyer og Iben Tousgaard har begge været på kursus og arbejdet med patienter med alkoholisk hepatitis. En fælles interesse for disse patienter samt formodninger om at
behandling og pleje kan forbedres til denne patientgruppe, som er tappet for ressourcer, er
grobund for dette projekt.
Samtidig kan det undre, hvor sparsom litteratur og dokumentation om emnet, der ligger til
rådighed.
Iben Tousgaard har deltaget i Regionens ”Ledelse af Patientforløb” efterår 2011. Ann Saska
Wehmeyer har deltaget i AKKS (Abdominalcentrets Kursus i Klinisk Sygepleje) forår 2011.
Der er ligeledes fortaget litteratursøgning på bl.a. Cinahl og Pubmed, men sygeplejefaglig
litteratur om alkoholisk hepatitis er meget begrænset.
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Iben Tousgaard har, på Regionens kursus: Ledelse af Patientforløb, arbejdet med tilrettelæggelse af patientforløb. Udarbejdelse af et relationsdiagram, hvor alle involverede samarbejdsparter omkring patienten skulle klarlægges. Dette med henblik på at få relationer med forbedringspotentiale frem i lyset. Konkret viden om implementering og forandring samt værktøjer
til udarbejdelse af en handleplan var en del af kurset.
Iben Tousgaards resultater:
Det kom frem, at der i samarbejdet med afdelingens læger, fysioterapeuter og diætister manglede fælles arbejdsgange og mål for patienter med alkoholisk hepatitis. Der manglede fokus
på disse patienter, hvem har ansvar for hvad, hvorledes måles fremskridt i behandlingen m.m.
Fysioterapeutgruppen savnede desuden faglig viden om patientgruppen, hvilket såede tvivl
om, hvilken mobilisering der var den rigtige.
Ann Saska Wehmeyer har lavet to kvalitative semi-strukturerede interviews af tidligere indlagte patienter med alkoholisk hepatitis. Med to interviews kan der ikke udnævnes en tendens
men opnås indsigt i at forstå, hvad træthed betød for patienten med alkoholisk hepatitis samt
hvad, der gav mening i deres sygdom under indlæggelsen. Til analyse af interviewene blev
der brugt meningskondensering.
Resultater fra interviews
Interviewene blev meningskondenseret ud fra forskellige temaer som træthed, ernæring, mobilisering og motivation.
Trætheden kom for begge patienter til udtryk som både en fysisk og mental træthed. Begge
patienter befandt sig bedst i sengen, hvor de fandt tryghed, idet mobilisering betød konfrontation med usikker gang og balance og dermed konfrontation med deres sygdom.
Begge patienter havde også en forestilling om, at trætheden skyldtes deres dårlige ernæringstilstand, da de begge havde svært nedsat kostindtag pga. madlede, dette trods diætist og superkost. Den ene patient fik anlagt sonde, som medførte ubehag og diarré, men patienten er
efterfølgende selv overbevist om, at det gjorde en forskel i hans sygdomsforløb.
Hvad angår træthed virker det til, at patienterne overordnet reagerer på samme måde, men de
har hver deres motivation til at komme igennem sygdomsforløbet. De var begge irriterede på
sig selv og flove over deres alkoholforbrug. Den ene patient var pensioneret fra militæret og
nægtede at give op. Den anden var religiøs og bad ofte til Gud. Begge patienter havde en enkelt pårørende, som besøgte dem, men ingen af dem ønskede flere besøgende både for at have
mest mulig ro på stuen men også ud fra et ønske om, at ingen andre så dem i den tilstand.
Metode
Med udgangspunkt i de to kurser blev det besluttet at lave et fælles projekt for disse patienter.
Vi har afholdt et tværfagligt møde med overlæge og afdelingens fysioterapeut, hvor følgende
tiltag blev aftalt:
 henvisning sendes til fysioterapeut så tidligt i forløbet som muligt
 der udarbejdes en fælles plan for patientens mobilisering med konkrete ugentlige mål i
samarbejde med patienten
 der planlægges undervisning af afdelingens fysioterapeuter, så de opnår større forståelse for patienter med alkoholisk hepatitis
 planlægning af undervisning af afdelingens sygeplejersker i, hvorledes fysioterapiens
vurdering og plan kan integreres i den daglige pleje.
Der er planlagt nyt tværfagligt møde med deltagelse af afdelingens diætist med henblik på,
hvorledes ernæringen kan individualiseres og iværksættes tidligere.
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Her og nu kan vi:
Acceptere patientens angst for at komme ud af sengen og hermed også hjælpe patienten til større medindflydelse i forbindelse med mobilisering
Opstarte ernæringsterapi i form af sonde/parenteral ernæring tidligt i forløbet
Tale med patienterne om hvor/i hvad de finder deres motivation, evt. medinddrage pårørende
Acceptere at patienterne har forskellige måder at tackle deres træthed på
Øge fokus på disse patienter gennem en grundig indledende vurdering, så patienten er
involveret fra starten af, og de pårørende er med som en ressource der, hvor det giver
mening.
Fremtidige tiltag
Undervisning af afdelingens personale således, at alle har en forståelse for, hvorfor
disse patienter agerer, som de gør, og hvor vigtig vores indsats er i forhold til mobilisering og ernæring
Udarbejdelse af patientinformation til patienter og pårørende
Udarbejdelse af en VIP, der konkret beskriver, hvorledes plejen til patienter med alkoholisk hepatitis planlægges og gennemføres.
Konklusion
På nuværende tidspunkt er dette udviklingsprojekt i fuld gang. Vi er blevet klogere på patienternes oplevelser samt vigtigheden af det tværfaglige samarbejde omkring denne patientgruppe. Om det er muligt at opnå målbare resultater i form af hurtigere patientforløb eller højere
overlevelsesrate via vores fremtidige tiltag, må tiden vise.
På sigt kan det tænkes, at der med risiko for en voksende patientgruppe kan være behov for
patientskoler og medinddragelse af lokalsamfund. Dette kunne være arbejdspladsen eller
praktiserende læge. Der er behov for øget fokus på denne patientkategori i form af udvikling
og forskning, hvis vi skal stå imod den udfordring, det er, at patienten kun orker at sove.
Referenceliste
1. Frazier TH., Stocker AM., Kershner NA., Marsano LS., McClain CJ. Treatment of alcoholic liver disease, Therapeutic Advances in Gastroenterology, Vol.4.No.1; 2011.
s.63-81
2. Haunsø S., Vilstrup H., Schaffalitzky de Muckadell OB. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 17.udgave; 2009. s.1709-1710.
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Patientens oplevelser af et ambulant profylaktisk ICD forløb
Af Lisbeth Godtkjær, Sygeplejerske og Marianne W. Nørgaard, Klinisk sygeplejespecialist,
MVO, Kardiologisk laboratorium 2012, Hjertecentret
Henvendelse: lisbeth.godtkjaer@rh.regionh.dk

Baggrund
I dag implanteres ca. 100 profylaktiske ICD enheder (Implantable Converter Defibrillator)
årligt på Rigshospitalet. En ICD enhed er en lille batteridrevet computer, der bl.a. kan give et
elektrisk stød/chok, hvis en hurtig livstruende rytmeforstyrrelse opstår. I Danmark er der endnu ikke foretaget ambulante ICD implantationer, men dette er startet op nogle enkelte steder i
verden (1).
Sundhedsvæsenet i Danmark står over for markante udfordringer i de kommende år. Videreudvikling af den ambulante behandling er et af svarene på fremtidens udfordringer. Danske
regioner mener, at visioner om det danske sundhedsvæsen bør indeholde ideer til og ikke
mindst planer for en fortsat udbygning på dette område. Målet med den ambulante behandling
er, at patienten får en mindre indgribende og mere sammenhængende behandling samtidig
med, at det er samfundsøkonomisk billigere (2).
Således var det også tanken, at implantationer af profylaktisk ICD på Rigshospitalet fra september måned 2011 skulle foregå i et ambulant forløb, som ville foregå på Kardiologisk laboratorium. Patienten møder en dag til forsamtale og forundersøgelse med hhv. en sygeplejerske, en læge og en bioanalytiker. Efter forsamtale og undersøgelser vil patienten gå hjem og
møde 1-2 uger efter til operation. På operationsdagen vil patienten møde fastende, få implanteret ICD og udskrives efter en samtale med sygeplejerske, læge og bioanalytiker. Fire uger
efter operationen vil patienten indkaldes i pacemakerambulatoriet til kontrol. Dette nye behandlingsforløb ville indebære, at patientens tid på hospitalet blev reduceret fra et indlæggelsesforløb på tre dage til et 2 dages ambulant forløb, hvilket betød, at informationen til patienterne ville blive mere koncentreret. Litteraturen beskriver, at for at patienterne bedre vil kunne
mestre livet efter en ICD implantation, har de behov for viden omkring fysiske, psykiske og
sociale forhold (3).
Formål
At få afdækket om patienter, der får implanteret profylaktisk ICD ambulant, oplever at de får
den information, de syntes er relevant, for at kunne mestre deres dagligdag, dvs.
Føler de sig trygge ved at skulle have en ICD implanteret?
Er der information, de mangler under det ambulante forløb?
Er der information, de synes, er overflødig
Hvor og hvornår skal informationen gives og af hvem?
Ved patienterne hvor skal de henvende sig ved problemer med ICD, hvor kan de hente
støtte?
At vurdere om der er behov for at tilpasse/justere det nye ambulante profylaktiske ICD-forløb
i forhold til ovenstående.
Metode
Der blev anvendt semistruktureret telefoninterviewundersøgelse ud fra en tematiseret spørgeguide. Udarbejdelse af interviewguiden er foretaget på baggrund af eksisterende litteratur, fra
patienter med implantation af ICD og erfaringer fra personalet i sengeafsnit (3,4,5).
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Spørgeguide blev udleveret til patienten inden udskrivelse, og patienten blev ringet op ca. 1-2
uger efter. Interviewene blev optaget på bånd, transskriberet, kategoriseret efter spørgsmål i
spørgeguide og kvantificeret (6).
Resultater
I perioden september til december 2011 blev 13 patienter, ni mænd og fire kvinder i alderen
fra 49 til 80 år inkluderet konsekutivt i undersøgelsen. To patienter blev ekskluderet. På baggrund af 13 interviews fremkom følgende kategorier: Smerter; Smertebehandling; Cicatricen;
Psykiske reaktioner; Informationer; brug for henvendelse og andet. Af de syv kategorier var
der tre områder, hvor patienterne særligt gav udtryk for problemer: Smerter, informationer og
psykiske reaktioner.
Alle patienter gav udtryk for smerte efter implantation af ICD, og flere havde behov for mere
end blot tablet Paracetamol. Det var smerter ved bevægelse af arm og skulder, smerte eller
ømhed i cicatrice og smerte ved sovetid.
Flere patienter gav udtryk for, at de manglede information. Det var information om den tekniske vejledning omkring hjemmemonitorering, information om ICD og motion samt alderssvarende socialt netværk. Samtidig var der flere patienter, der havde en oplevelse af, at der var
meget overflødig information. Halvdelen af patienterne gav udtryk for, at de fik for meget
information på en gang, ligesom fem patienter syntes, at informationerne blev gentaget flere
gange. En enkelt patient ønskede ikke information om risici, og to patienter oplevede, at informationen blev givet på det forkerte tidspunkt. Enkelte patienter havde det fint med, at informationen blev gentaget flere gange.
Flere patienter gav udtryk for, at de havde tanker og bekymringer om deres ICD. Bekymring
om kropslige forandringer, om risiko for stød fra ICD og hvordan de og deres omgivelser
skulle reagere på det. En enkelt patient var bekymret for at dø fra sine børn.
Konklusion
Information opleves individuelt, men der var gennemgående træk. Flere patienter gav udtryk
for, at de fik informationen flere gange, og for meget information på en gang. Nogle manglede information om hjemmemonitoreringsudstyr.
Patienterne havde smerter flere dage efter implantationen. Smertebehandling og informationen i forbindelse hermed var ikke optimal.
Afslutningsvis fandt undersøgelsen, at ICD enheden kan have en psykisk påvirkning af patienterne og at patienterne derfor ønsker mere information om, hvad det vil sige at leve med en
ICD.
Perspektivering
På baggrund af konklusioner i projektet er der fremkommet følgende spørgsmål:
1. Hvordan kan vi forhindre patienternes oplevelse af gentagne informationer - herunder
en tværfaglig koordination af de informationer, den enkelte patient skal have?
2. Hvordan kan vi informere patienterne om hvilken smertebehandling, de skal have, og
hvordan den skal administreres?
3. Hvordan kan vi informere om eller hjælpe patienterne med, hvordan de skal reagere,
hvis ICD enheden støder?
Det vil være relevant at koordinere vores informationer tværfagligt, så patienterne på denne
måde ikke oplever at få den samme information flere gange.
Der bør ændres på de skriftlige retningslinjer og patientinformationer om smertebehandling.
På baggrund af en litteratursøgning på området kan det drøftes på vores tværfaglige teammø-
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der og efterfølgende implementeres i det team, der varetager pleje og behandling af patienter i
ICD forløb.
Informationsmøder, hvor flere faggrupper deltog, kunne være en mulighed, hvor vi kunne
drage erfaringer fra andre patientgrupper. Vi mangler dog viden på dette område.
For at imødekomme patienternes behov for viden om, hvordan det vil være at få stød, og omgivelsernes reaktioner og handlinger i forbindelse hermed, kunne det være relevant, sammen
med den enkelte patient, at lave handlingsplaner, som kunne indeholde oplysninger om, hvordan den enkelte patient skulle forholde sig, hvis ICD enheden støder? Hvad kan pårørende
gøre? Og kan man forberede sig på et stød etc.?
Fra litteraturen ved vi, at det kan være medvirkende til at give patienten en større tryghed
(7,8,9). Samtidig er det vigtigt, at vi, som tværfagligt team, er opmærksomme på, at information ikke altid er nok til at hjælpe patienten til at mestre sin nye livssituation med en ICD enhed.
Anvendt litteratur
1. Dr. Han Janet K, West Los Angeles VA Medical Center.CA,
http://thehart.Org/article/707149.do
2. http://www.regioner.dk/Sundhed/Behandlingsområder/Ambulant+behandling.aspx
3. Hsu J., Uratsu og C,Truman A et al.: Life after a ventricular arrhythmia, American Heart
Journal 2002;144:404-12
4. Sossong, Ann: Living With an Implantable Cardioverter Defibrillator - Patient Outcomes
and the Nurses Role, Journal of Cardiovascular Nursing Vol.22, No2, p99-104
5. Dunbar, Sandra.B, Langberg, Jonathan J. et al: Effect of a Psychoeducational Intervention on Depression, Anxiety, and Health Resource Use in Implantable Cardioverter Defibrillator Patients, Pace 2009, Vol. 32, p 1259 – 1271
6. Kvale S: Interview. Introduktion til et håndværk. København: Hans Reitzels Forlag a/s;
2009
7. Berg SK, Herts: COPE-ICD: A RCT evaluating a comprehensive rehabilitation programme for ICD recipients: Improving quality of life and perception of health” Ph.D afhandling
8. Edelman, S.: Educational Intervention for patients with automatic implantable cardioverter defibrillator, Australian Journal of Advanced Nursing, 2007, Vol. 24 number 3
9. Pedersen, S. Susan et al: Clustering of device-related concerns and type D personality
predicts increased distress in ICD patients independent of shocks, PACE, vol. 31, 2008
p: 20-7.
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Postoperativ obstipation - hvad med teenagernes blufærdighed?
Af Tora Gudmundsson, Sygeplejerske, e-mail: tora.gudmundsson@rh.regionh.dk, Børneklinikken afd. 3083, tlf.: 3545 3083, HovedOrtoCentret

Baggrund
Trods retningsliner for plejeforløbet for patienter med idiopatisk skoliose ser vi løbende, at de
udvikler postoperativ obstipation. Generne kan medføre, at patienten bl.a. ikke har lyst til at
blive mobiliseret. Obstipation kan dermed få indflydelse på indlæggelsestiden og de plejetimer, der er nødvendige, før patienten kan udskrives. Forskning viser, at jo hurtigere patienten
mobiliseres, ernæres og er smertedækket efter en operation, jo kortere bliver rekonvalescensperioden også. Dette er til gavn for både patienten og samfundsøkonomien (1).
At skulle tale om defækationsvaner og obstipation er et tabubelagt emne. Kliniske erfaringer
hos voksne patienter viser, at defækationsproblemer er forbundet med en følelse af forlegenhed og flovhed (2).
I arbejdet med teenagerne kommer vi som sygeplejersker ud for grænseoverskridende situationer, der kan være svære at tale om både for den blufærdige teenager og for sygeplejersken
selv. Ved brug af en systematiseret sygeplejeintervention, i form af en guideline til at strukturere indlæggelsessamtalen, er det mit formål at sætte fokus på dialogen om postoperativ obstipation for om muligt at reducere antallet af dage inden første postoperativ udskillelse af
afføring. Guidelinen skal tage hensyn til teenagernes blufærdighed, og derfor er det vigtigt at
undersøge, hvad teenageren oplever som betydningsfuldt i kommunikationen med sygeplejersker om udskillelse af afføring.
Metode og materialer
For at belyse relevansen af projektet har jeg udført 1. dataindsamling:
Populationen består af teenagere, drenge og piger, med idiopatisk skoliose, der er opereret.
Eksklusionskriterier er alle ikke idiopatiske skolioser.
Dataindsamlingen består af data indhentet fra patientjournaler.
Undersøgelsesmetoden er retrospektiv. 2. dataindsamling er fortaget med samme udgangspunkt som 1. dataindsamling men efter brug af guidelinen. Et kvantitativt mål er herefter at
vurdere, om den øgede fokus på postoperativ obstipation har haft en effekt på reduktion af
antal af dage inden teenagernes førstepostoperative afføring. Guidelinen er udviklet med afsæt
i Lawlers teorier, og litteratursøgningen er foretaget i følgende databaser: PubMed, CINAHL,
Bibliotek.dk og Google Scholar. Med udgangspunkt i interviewspørgsmålene fra kandidatspecialet ”Når det private bliver offentligt” (3) er et spørgeskema blevet designet. Designet
tillader, at man dels får et kvantitativt udtryk for, om teenagerne oplever det som et problem
at tale om udskillelse af afføring, og dels får nogle kvalitative udsagn fra teenagerne om, hvad
de oplever som problematisk ved at tale om udskillelse af afføring. Spørgeskemaet er face- og
content-valideret.
Udvikling af guideline
Indlæggelsessamtalen om den postoperative obstipation består af to dele, en informationsdel
og en dialog. Informationsdelen skal indeholde risikofaktorer af betydning for udvikling af
postoperativ obstipation: Immobilitet de første postoperative døgn, opioidbehandling, nedsat
væskeindtag, ændret kostindtag, ændret døgnrytme, ændrede fysiske rammer og blufærdighed. Herudover skal der informeres om symptomerne på obstipation: Nedsat appetit, oppustethed, spændt abdomen, mavesmerter, kvalme og opkastning, alment ubehag og træthed,
afføringstrang, sparsom afføring, knoldet afføring eller vandig afføring.
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Ud fra disse informationer er det vigtigt at inddrage patienten i, hvad hun selv kan gøre for at
forebygge obstipation. Dette hænger nøje sammen med risikofaktorerne. Der skal derfor informeres om vigtigheden af mobilisering, kost og væskeindtag og vigtigheden i at bevare en
normal døgnrytme (4). I dialogdelen er det vigtigt at få et indblik i det habituelle afføringsmønster og om patienten har tendens til træg mave eller obstipation (5). Sygeplejerskens opgave er bl.a. at værne patienten mod mulig forlegenhed. På det konkrete plan er det især vigtigt, at sygeplejersken ikke sætter farten op, når der skal håndteres vanskelige situationer, der
kan opfattes som pinlige. Den følelsesmæssige kontrol er en del af sygeplejerskens professionelle adfærd; man skal kunne skjule følelsesmæssige reaktioner og forholde sig objektivt.
Affektmangel er et middel, der kan benyttes for at opnå en speciel atmosfære, der bidrager til
en neutral holdning til at mestre situationer, som ellers kan være pinlige. Dog skal sygeplejersken være opmærksom på, at mangel på følelsesmæssig respons af patienten kan opfattes som
en krænkelse og fornærmelse og derfor også være en årsag til, at der opstår forlegenhed. For
at kunne takle situationer med patienterne, hvor forlegenhed kan opstå, må sygeplejersken
selv kunne mestre egen forlegenhed. Et vigtigt element for at overvinde egen forlegenhed er
at se på hensigten med egen handling. Ligger der i denne en potentielt pinlig situation, kan
man bedre mestre den, hvis handlingen har en tydelig og meningsfuld hensigt for såvel patient
som for sygeplejerske.
Minifismer kan ligeledes bringe en potentiel problematisk situation under kontrol, så både
patient og sygeplejerske undgår forlegenhed. Disse kan støtte patienten i opfattelsen af, at alt
er normalt. Sygeplejersken benytter sig her af sproglige formuleringer og en adfærd, der nedtoner patientens problemer, ikke for at bagatellisere dem, men for at gøre dem mere overkommelige for patienten. Humor er et aspekt af minifismer. At bruge humor er en måde at
genvinde fatningen på og få kontrol over situationen. Det er derfor et alternativ til forlegenhed. Når humor lykkes, kan det fjerne megen forlegenhed og ubehag fra en situation. Målet
med de forskellige teknikker er at opnå en fortrolig samtale i en tolerant atmosfære, hvor patienten får en følelse af, at alt er normalt, at det er i orden at føle sig ængstelig, sårbar og utilpas
i uvante omgivelser. Det er også vigtigt, at sygeplejersken sætter grænser for, hvem der er en
del af den fortrolige samtale (6,7).
Resultater
Ved at sammenligne 1. og 2. dataindsamling viser en optælling, at der før i gennemsnit gik
6,2 dage før udskillelse af afføring postoperativt. Efter øget fokus og den nye guideline blev
sat i kraft, gik der 4,8 dage før første afføring postoperativt, svarende til en nedgang på 22,8
%. Med alle forbehold en ikke helt ringe effekt. I tolkningen af resultaterne er det ikke muligt
at vurdere, om det er indlæggelsessamtalen, der har betydning for reduktionen af antal af dage
før første postoperative udskillelse af afføring, eller om denne er et tegn på et generelt øget
fokus på dette område blandt sygeplejerskerne. I den kvantitative del af spørgeskemaet ses
det, at teenagerne er en del uenige i spørgsmålet om forældrenes tilstedeværelse i samtalen,
samt hvor meget det påvirkede dem at skulle tale om afføring og bede om hjælp i forbindelse
med udskillelse af afføring. Til gengæld var de ret enige om at have en positiv oplevelse af at
skulle tale med sygeplejersken og endnu mere entydigt, at det med tiden blev nemmere at
bede om hjælp. Især de sidste 2 punkter viser, at guidelinen og fokus på dialogen har haft en
tydelig effekt. Af teenagernes kommentarer til den kvalitative del af spørgeskemaet fremgår
det, at de i dialogen om udskillelse af afføring oplevede, at der var en intimgrænse, der skulle
overskrides. Det lader til, at sygeplejerskerne har kunnet mestre potentielt pinlige situationer,
således at teenagerens oplevelse af dialogen har været positiv. Derudover oplevede de, at det
var naturligt for sygeplejerskerne at tale om udskillelse af afføring, så der blev skabt en tolerant atmosfære. De følte sig trygge, fordi det var en del af sygeplejerskens daglige arbejde, og
herved blev samtalen legitimeret. Derudover viste resultaterne, at antagelsen om, at det var
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vigtigt for teenagerne, at der blev sat grænser for hvem, der var med til denne samtale, var
rigtig. Især skulle fremmede ikke overhøre samtalen om udskillelse af afføring. Dette betød,
at sygeplejerskerne skulle være meget bevidste om, hvor denne samtale foregik, hvem der
deltog, hvem der overhørte samtalen, og også forældrenes deltagelse skulle overvejes.
Konklusion og perspektivering
Af teenagernes kommentarer til spørgeskemaet fremgår det tydeligt, at de har været meget
tilfredse med sygeplejerskernes indsats i samtalen om det tabubelagte emne postoperativ obstipation og udskillelse af afføring. Da undersøgelsen er udført som et pilotprojekt, og da antallet af patienter er forholdsvis få, især i perioden efter guidelinen er taget i brug, er der en
stor usikkerhed med hensyn til det procentvise udfald i beregningerne af reduktionen af antallet af dage inden første postoperative afføring. Men det kan konkluderes, at et øget fokus og
en guideline til at strukturere indlæggelsessamtalen har haft en positiv effekt, dels set i forhold til teenagernes oplevelse af samtalen og dels, med forbehold, set i forhold til reduktion af
antallet af dage inden første postoperative afføring. Efter udvikling af guidelinen til at forebygge postoperativ obstipation er vores i forvejen eksisterende kliniske plejeplan revideret.
Denne skal benyttes dagligt i forhold til vores teenagere, der er opereret for idiopatisk skoliose, og guidelinen skal fortsat benyttes i indlæggelsessamtalen. Fremover skal det vurderes, om
guidelinen og den kliniske plejeplan kan benyttes på samtlige patientgrupper, der gennemgår
en større operation med immobilisering og opioid smertebehandling til følge. Fokus på dialogen med teenageren om et tabubelagt emne som udskillelse af afføring har også ført til diskussioner blandt sygeplejerskerne på afdelingen om dialogen med teenageren omkring seksualitet. Kan vi via vores viden om den tabubelagte samtale, udskillelse af afføring, overføre
dette til den tabubelagte samtale om seksualitet? Herudover diskuteres det om forældrene skal
være en del af den fortrolige samtale. Skal samtalen eventuelt deles op i to, så den ene del
foregår med teenageren alene og omhandler de tabubelagte emner, og den anden del foregår
med både teenager og forældre og omhandler den mere generelle information. Diskussionerne
har også ført til, om vi i EPJ skal have en særlig indledende vurdering møntet på teenagerne,
der indlægges, ligesom vi nu benytter en særlig indledende vurdering til børn.
Dokumentationsnøglepersonernes arbejder videre med dette. Der er ved at blive etableret en
gruppe, der skal fungere som nøglepersoner inden for obstipation. Denne gruppe skal have til
formål at arbejde videre med obstipationsproblematikken set ud fra forebyggelse og behandlingen af postoperativ obstipation med laksantia.
Referencer:
1. Kehlet, H.: Accelererede operationsforløb - en faglig og administrativ udfordring. Ugeskrift for læger 163, 420-424, 2001, s. 1
2. Bonde, Karin Kjærgaard: Når det private bliver offentligt… Kandidat speciale 2008, Århus Universitet, s.79-81
3. Bonde, Karin Kjærgaard: Når det private bliver offentligt… Kandidat speciale 2008, Århus Universitet, s.79-81
4. Trentemøller, A.: Obstipation - forebyggelse og behandling. Instruksen.dk, Bispebjerg
hospital, Ortopædkirurgisk afdeling M, udarbejdet d. 06.06.05http://bbhortkir.dk/FrontSubject.asp?id=3324
5. Rasmussen, L.S.: Forekomsten af postoperative obstipation - en forløbsundersøgelse over
30 dage. Master of Public Health 2008, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. s.160
6. Lawler, J.: Bak skjermbrettene, sykepleje, somologi og kroppslige problemer. Norsk copyright: Ad Notam Gyldendal AS 1999, s. 133-175
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7. Suhr, L., Winther, B.: Basisbog i sygepleje, krop og velvære. 2 udg., 1 oplag., Munksgaard Danmark, København 2011, s. 118
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Præoperativ munddesinfektion med klorhexidinmundskyl
– er der klinisk effekt?
Af Karin Holmegaard Rasmussen, BA, Operationssygeplejerske,
afsnit 2063/2073, Hoved- Hals-, Tand-Mund-Kæbe-,Øjenog Mammakirurgi
Projektet er udført på Hjertecentrets uddannelsestræningsforløb
2011-2012
Vejleder Jakob Ibsen Vedtofte. Cand. Pæd. VPÅ.
Klinisk Oversygeplejerske Rigshospitalet, afsnit 4231

Baggrunden
for projektet er at lærebøger i operationssygepleje var usikre på værdien af at anvende klorhexidinmundskyl samt at der ikke eksisterer en VIP om præoperativ
anvendelse.
Hoved-Halskirurgisk klinik og Tand-Mund-Kæbekirurgisk klinik opererer på samme operationsgang efter sammenlægning af operationsgangene afsnit 2063 og 2073. Der er observeret
forskel i den præoperative klargøring af patienter til intraorale indgreb, hvor den ene klinik
systematisk anvender klorhexidinmundskyl.
Projektets formål
er at undersøge, om der er evidens for anvendelse af klorhexidinmundskyl forud for intraorale
indgreb samt at beskrive forekomsten af postoperative infektioner SSI (Surgical Site Infection) og LRTI (Lower Respiratory Tract Infection) hos Hoved-Halskirugiske patienter, der har
fået foretaget intraorale indgreb.
Der er foretaget et systematisk litteraturstudie i PubMed og CINAHL. Der fremkom syv relevante artikler i databaserne, som litteraturstudiet er baseret på. Der er yderligere udført en
lokal retrospektiv og konsekutiv beskrivende undersøgelse på afsnit 2073, via data fra Opus,
Orbit og Anæstesiskemaer for 30 Hoved-Halskirurgiske patienter.
Litteraturstudiet viser,
at klorhexidinmundskyl signifikant nedsætter antallet af mikroorganismer i mundhulen
P<0.001 til P=0.001. Tre studier af patienter fra henholdsvis Hjerte- og Dentalkirurgi opnåede
statistisk signifikans ved anvendelse af klorhexidinholdige præparater. Klorhexidinmundskyl
og klorhexidingel anvendes forskelligt i studierne, enkeltvis og i kombination samt med varierende desinfektionsmetode. To studier med patienter fra Oralkirurgi og fra Plastik og Rekonstruktions- Maxillofacial- og Oralkirurgi viste klinisk relevans ved anvendelse af klorhexidinmundskyl. Den deskriptive undersøgelse af patienter fra Hoved-Halskirurgien viste, at 6,7
% udviklede postoperativ infektion (SSI eller LRTI).
Det konkluderes, at der, trods forskellige forskningsdesign og specialer i litteraturstudiet, er
fundet indikation for præoperativ anvendelse af klorhexidinmundskyl til intraorale indgreb
hos Hoved-Halskirurgiske patienter. Klorhexidins antimikrobielle effekt kombineret med den
øvrige infektionsprofylakse kan medvirke til at nedbringe antallet af postoperative infektioner, som i den deskriptive undersøgelse lå på 6,7 % af de intraoralt opererede.
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Implikation for klinisk praksis
Anvendelse af klorhexidinmundskyl kan medvirke til at øge patientsikkerheden samt minimere gener og omkostninger i det postoperative forløb. Der er behov for yderligere forskning
indenfor Hoved-Halskirurgien for at fastlægge effekten for specialets patienter eventuelt
kombineret med andre typer af klorhexidinprodukter, eksempelvis med klorhexidingel. Der er
endvidere anledning til at undersøge effekten af klorhexidinholdige produkter til en større
patientgruppe end til de intraoralt opererede, deriblandt patienter med cystisk fibrose der skal
have udført kæbehuleoprensninger. På nuværende tidspunkt er en VIP under udarbejdelse.
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Pårørendes oplevelser på traumestuen
Af Margrethe Lomholt, klinisk afdelingssygeplejerske, TraumeCentret og Alice Slot, klinisk
sygeplejespecialist, Ortopædkirurgisk Klinik & TraumeCentret, begge HovedOrtoCentret
Yderligere referencer og oplysninger kan fås ved henvendelse til forfatterne: Margrethe Lomholt, tlf. 3545 8002, mail: margrethe.lomholt@rh.regionh.dk eller Alice Slot, tlf. 3545 1242,
mail: alice.slot@rh.regionh.dk

Indledning
De senere år har der i TraumeCentret været fokus på pårørendes tilstedeværelse på traumestuen ved modtagelse og behandling af svært tilskadekomne patienter.
Et sygeplejeprojekt i 2007 med fokus på pårørendes tilstedeværelse på traumestuen medførte,
at pårørende blev tilbudt at være hos patienten i den akutte situation. Der blev udarbejdet en
vejledende retningslinje, som er implementeret.
Efterfølgende blev der i 2010 iværksat et projekt, hvis formål var at afdække, hvorledes pårørende oplever at være til stede på traumestuen. Det er dette udviklingsprojekt, der her beskrives.
Baggrund for problemstillingen
På traumestuen modtages og behandles patienter, der har pådraget sig større fysiske skader
eller er akut ustabile og kræver specialistbehandling. I TraumeCentret er der 16 personer, kaldet traumeteamet, som modtager patienten, når denne ankommer til traumestuen. Teamlederen, som er anæstesilæge, er ansvarlig for koordinering af modtagelsen og behandlingen af
patienten. I traumeteamet er der en ”traumesygeplejerske 3” til at tage sig af de pårørende.
”Traumesygeplejerske 3” modtager eller sikrer kontakten til pårørende og formidler information mellem de pårørende og teamlederen.
Som ”traumesygeplejerske 3” er en af de vigtigste sygeplejehandlinger at udvise omsorg
overfor de pårørende samt sikre medinddragelse af patienten. På baggrund af patientens ønsker og situationen, vurderer ”traumesygeplejerske 3”, hvorvidt den pårørende kan tilbydes at
være til stede på traumestuen.
Men hvordan oplever pårørende det at være med på traumestuen?
Der findes ingen danske publicerede studier om pårørendes oplevelser på traumestuen. Derfor
vil det være interessant at få afklaret, med afsæt i konkrete situationer, hvilke oplevelser pårørende har under deres tilstedeværelse på traumestuen.
Formålet med projektet
Formålet er at få indsigt i pårørendes oplevelser fra traumestuen under den initiale modtagelse
og behandling af patienten. Indsigten i oplevelserne kan være med til at synliggøre deres behov og derved videreudvikle sygeplejen i TraumeCentret.
Problemstilling
Ofte ser sygeplejersken med egen optik på det at være med på traumestuen og tolker på, hvad
der er godt for pårørende. Derfor er det relevant at opnå kendskab til pårørendes oplevelser og
få tydeliggjort, om nuværende praksis kan videreudvikles.
Spørgsmålet er, hvordan indsigten i pårørendes oplevelser fra traumestuen under den initiale
modtagelse og behandling af patienten kan udfordre sygeplejersken i relation til omsorg og
medinddragelse af de pårørende?
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Metode
Der hentes viden fra litteraturen samt fra tre kvalitative forskningsinterview (Kvale 1997).
Der er foretaget litteratursøgning i Cinahl, Medline samt PUB med. Der er endvidere søgt i
tidsskrifterne The Journal of Trauma and Akute Care Surgery og Journal of Traume Nursing,
som ikke er tilmeldt artikeldatabaser.
Litteraturgennemgangen suppleres med kvalitative forskningsinterview, fordi denne type interview er velegnede til at indhente beskrivelser af de interviewedes livsverden. Disse beskrivelser anvendes til en fortolkning af betydningen af at være til stede på traumestuen sammen
med sin pårørende.
Præsentation af resultaterne
Fortolkning og analyse af betydningsenhederne set i forhold til de stillede spørgsmål i interviewet og i forhold til problemstillingen dannede følgende 5 temaer:
Forventninger, fantasi kontra virkelighed
Sygeplejerskens rolle – omsorg
Information
Tilstedeværelse af pårørende på traumestuen
Ændringer af praksis
Temaerne blev analyseret og diskuteret med teori på området.
Det at være med på stuen betyder, at kaos bliver til en mere tålelig tilstand for den pårørende.
Man har jo ofte en idé om at det er sådan meget kaotisk, men virkeligheden er jo
noget andet. Jeg følte mig faktisk rolig ved at være på stuen.
Det at være til stede på traumestuen, opleves af en pårørende som følgende:
Jeg syntes, at det er beroligende, at man kommer ind og ser ham og jeg tror, at
det har været ligeså beroligende for ham, at vi er der.
Diskussion
Udviklingsprojektet har ikke påvist negative konsekvenser ved tilstedeværelsen af de pårørende på traumestuen, såsom utryghed og forskrækkelse over det at overvære den initiale undersøgelse og behandling af sin pårørende. Der er ikke tvivl om, at de tre pårørende i dette
udviklingsprojekt ønsker at være til stede på stuen, og at de oplever tryghed ved at kunne se,
hvad der foregår. Dette er i tråd med større internationale studiers resultater.
Meyers forskningsresultater (Meyers et al 2000) dokumenterer flere fordele ved pårørendes
tilstedeværelse under behandling af patienten.
Pårørende fortæller, at det at være med på stuen under behandlingen af patienten opleves
værdifuldt, også når udfaldet er trist. Undersøgelsen er foretaget i USA og der blev anvendt
såvel kvalitative som kvantitative forskningsmetoder. Der deltog 39 pårørende og 96 medarbejdere i undersøgelsen.
De pårørende i TraumeCentret udtrykker i interviewene, at de oplever, at deres tilstedeværelse
skaber tryghed for patienten, men også for dem selv. Meyer et al.´s undersøgelse finder lignende resultater. De pårørende ønsker at være hos patienten, og det syntes naturligt for dem,
også når situationen er kritisk.
Otte internationale studier fandt, at forældre (80-90 % af forældrene) i høj grad ønskede at
være til stede på stuen, og at de ønskede at få valget, og herefter selv træffe beslutningen. Kun
få forældre forlod traumestuen på grund af emotionelle påvirkninger (Henderson D.P, Knapp
J.F 2005; Kassam-Adams N, Fleisher C.L, Winston F.K 2009).
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Som en pårørende i interviewet i TraumeCentret udtrykker det:
Så jeg tror, at det er helt afgørende, hvis man som person kommer ind med det
samme.
Konsekvenser for praksis
Det konkluderes, at det giver god mening at fastholde praksis med at medinddrage pårørende
på traumestuen og se patienten, således at de pårørende kan forholde sig til virkeligheden.
Herved kan det mentale kaos minimeres og en naturlig bearbejdning i forhold til situationen
kan begynde. Trygheden beskrives som værende essentiel for oplevelsen af medinddragelse.
Medinddragelse er et vigtigt fænomen, hvis fundament er information og tryghed.
Det skal pointeres, at tilstedeværelsen af pårørende på traumestuen kræver personale til at
tage hånd om de pårørende – udvise omsorg, de skal ikke være alene, da oplevelserne kan
virke voldsomme, og derved kan der opstå behov for tæt opfølgning.
Fremtidsperspektiver
Perspektivet er etablering af opfølgningssamtaler, hvor pårørende i efterforløbet får mulighed
for at tale forløbet på traumestuen igennem. Ved at medinddrage de pårørende og bruge deres
oplevelser kan vi skabe tryghed for patienten og de pårørende og skabe respekt og tillid i de
fælles relationer omkring behandlingen af patienten.
Opfølgningssamtalerne vil formentlig kunne bibringe diskussionen vedrørende tilstedeværelsen af pårørende på traumestuen nye faglige dimensioner og sætte fokus på samarbejdet mellem patient, pårørende og personale. Lad os tage patienten og de pårørende med i vores praksis, således at fokus er rettet mod fortsat at videreudvikle sygeplejen til gavn for patienten og
de pårørende.
For nuværende er der kun gennemført ganske få kvantitative og kvalitative studier om pårørendes tilstedeværelse på traumestuen. Der er derfor behov for mere forskning på området.
Dermed vil der kunne skabes evidens for, hvordan ”traumesygeplejerske 3” bedst varetager
sygeplejen til pårørende på traumestuen.
Referenceliste
Kvale, S.: Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, 4.oplag,
København: Hans Reitzels Forlag a/s; 1997
Henderson D.P, Knapp J.F: Report of the national conference on family presence during paediatric cardiopulmonary resuscitation and procedures. Paediatric Emergency
Care 2005; 21, s.787-791
Kassam-Adams N, Fleisher C.L, Winston F.K: Acute stress disorder and posttraumatic stress disorder in parents of injured children. Journal of Trauma Stress 2009;
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Rehabiliteringssamtale til patienter med lungekræft
- en kvalitativ evaluering
Af Eva Bønlykke Olsen, sygeplejerske Klassisk thoraxkirurgisk afdeling, Hjertecentret, email: Beva@olsen.mail.dk
Vejleder: Malene Missel, Klinisk sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d.stud., Thoraxkirugisk
klinik 3151/2, Hjertecentret, tlf.: 3545 3151

Baggrund
Lungekræft er den næst hyppigste kræftform for både mænd og kvinder, og det er den kræftform, der forårsager flest dødsfald (1). 20 % af de patienter, der får konstateret lungekræft,
tilbydes operation (2). Sygdomsforløbet er præget af omfattende problemer og udfordringer,
såsom træthed, smerter, dyspnø og nedsat aktivitetsniveau. Herudover ses en række psykosociale problemer f.eks. angst, depression, ensomhed og isolation (3,4,5,6). En landsdækkende
undersøgelse fra 2008 viste, at mange patienter ikke får et rehabiliteringstilbud, eller at de
tilbud, som de modtager, ikke er tilstrækkelige (7). På lungekirurgisk afdeling har rehabilitering ligeledes kun været sporadisk og ikke systematisk integreret.
Et kvantitativt studie på lungekirurgisk afdeling: ‟Transition between hospital and everyday
life – impact of at nurse-led intervention to improve rehabilitation in lung cancer patients after
surgery‟ (8), har vha. spørgeskema testet, om patienterne med en systematiseret rehabiliteringssamtale opnåede større indsigt i håndtering af rehabiliteringsproblemer og behov og således havde færre tvivlsspørgsmål efter udskrivelsen. Interventionen omfattede, at inkluderede patienter fik tilbudt en rehabiliteringssamtale med en sygeplejerske inden udskrivelse fra
afdelingen. Undersøgelsen gav ikke svar på, hvordan patienterne oplevede rehabiliteringssamtalen.
Problemstilling
Patienterne udskrives kort tid efter operationen, hvilket også er kort tid efter, diagnosen er
stillet. For at sikre, at føromtalte rehabiliteringssamtale blev afholdt, gennemførtes den på 2.
postoperative dag. Patienterne havde således kort tid til at forholde sig til deres nye situation,
problemer og behov samt hvilke rehabiliteringstilbud, der er relevante for dem.

Formål
At afklare om patienterne efter udskrivelsen oplevede uafklarede problemstillinger og udfordringer på trods af rehabiliteringssamtalen samt en evaluering af patienternes erfaringer med
samtalen som supplement til den kvantitative effektmåling.
Metode
Undersøgelsen er designet som en kvalitativ interviewundersøgelse. Ni patienter blev inkluderet konsekutivt, fem mænd og fire kvinder i aldersgruppen 54-74 år. På baggrund af en interviewguide blev der gennemført telefoninterview efter patientens udskrivelse og ambulante
kontrol. Interviewene blev analyseret vha. Kvales teori om meningskondensering (9).
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Fund
Ved analysen af interviewene fremkom følgende otte temaer:
o Fysiske gener
o Nedsat funktionsniveau
o Livsstilsændringer
o Bekymringer/eksistentielle overvejelser
o Manglende information
o Brud på hverdagslivet
o Familien som ressource
o Systemet som ressource
Patienterne havde ikke uafklarede problemstillinger, men flere oplevede utryghed ved udskrivelsen pga. mangelfuld information.
De patienter, der havde oplevet, at samtalen tog udgangspunkt i egne overvejelser, var positive overfor rehabiliteringssamtalen og oplevede den som meningsfuld, hvorimod de patienter,
der ikke havde oplevet, at samtalen tog udgangspunkt i egne overvejelser, havde svært ved at
huske samtalen. En patient syntes, at samtalen var irrelevant.
Størstedelen af patienterne kendte ikke sygeplejersken, der afholdt samtalen i forvejen, men
ingen af de ni patienter syntes, dette havde nogen betydning. Seks af patienterne havde ikke
pårørende med ved samtalen. Fire af disse patienter var glade for dette, da de ønskede samtalen for sig selv. De øvrige to patienter syntes, det var lige meget, om pårørende var med.
Betydning for praksis
Patienterne lader ikke til at have uafklarede problemstillinger efter udskrivelse og ambulant
kontrol, men de har forsat en påvirket hverdag, hvilket understreger betydningen af, at vi henviser patienterne til genoptræning og anden rehabilitering. For at patienter kan opleve en større tryghed i tiden frem til den ambulante kontrol, må den information, der gives fra både læger og sygeplejersker, optimeres.
For optimering af patienternes udbytte af samtalen samt medinddragelse af patienten som
aktiv agent i egen livssituation og rehabilitering, må der i højere grad fokuseres på sygeplejerskernes relationelle kompetencer.
Rehabiliteringssamtalens fremtid i afdelingen
Med 200.000 kr. bevilget fra Regionsrådet til fortsættelse af projektet om implementering af
rehabiliteringssamtaler opstartes en ny interventionsgruppe. To sygeplejersker med særlige
kompetencer undervises og superviseres i systemisk narrativ samtalepraksis (10), for derefter
at afholde rehabiliteringssamtalerne med en ny gruppe patienter. Disse patienter får udleveret
samme spørgeskema. På denne måde kan det testes, om patienterne får større udbytte af samtalen, ved at der fokuseres på sygeplejerskernes kommunikative og relationelle kompetencer.
Et mindre antal af patienterne vil ligeledes blive interviewet for på denne måde at undersøge,
hvilke erfaringer patienterne har med rehabiliteringssamtalen.
Referencer
1. Dansk Lunge Cancer Gruppe. www.lungecancer.dk
2. Ness Carina mfl. Fakta om og rehabilitering ved lungekræft og lungehindekræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse. Sundhedscenter for kræftramte. 2010
3. Kjaer T.K, et al. Impact of symptom burden on health related quality of life of cancer survivors in a Danish cancer rehabilitation program: A longitudinal study. Acta oncologica.
2011
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5. Carlsen K, et al. Psychosocial aspects of lung cancer. Lung Cancer, 47. 2005.
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Smertelindring med visualisering og struktureret opmærksom adfærd under RF ablation af atriflimren
Af Marianne W Nørgaard, Klinisk Sygeplejespecialist, MVO; Birgitte Larsen, Sygeplejerske;
Mette Rosendal Darmer, Klinik oversygeplejerske, Cand. Cur. og Preben U. Pedersen, Sygeplejerske, Cand. Cur., Ph.d., Hjertecentret
Henvendelse: Marianne W. Nørgaard, mail: marianne.wetendorff.noergaard@rh.regionh.dk

Baggrund
Radiofrekvens (RF) kateterablation af atrieflimren (AF) kan ofte være ledsaget af betydelige
smerter trods behandling med smertestillende medicin under proceduren (1,2). Afslapning og
visualisering sammen med en struktureret adfærd fra personalet har med stor succes været
brugt til at reducere patientens smerteoplevelse og angst under mindre radiologiske invasive
procedurer. Samtidig har det vist sig, at mængden af smertestillende medicin samt hyppigheden af adverse events (bivirkninger) kunne reduceres under procedurerne (3,4,5,6,7).
AF er den hyppigste form for hjertearytmi med en prævalens på 5 % blandt ældre over 65 år,
og 0,4 % i den samlede befolkning. Hvert år indlægges 13.000 danskere med AF. Kateterablationsbehandling er en forholdsvis ny behandling og har vist sig at være effektiv til at fjerne
fysiske symptomer hos patienter med svære symptomer på AF.
Ablation af AF er mere kompliceret end andre ablationer og tager længere tid. Princippet i
behandlingerne er at udføre talrige kateterapplikationer, som tilsammen danner isolationslinier omkring lungevenerne. Behandlingen varer som regel 2-4 timer med talrige applikationer á
op til 60 sek. varighed og udføres i Danmark oftest i lokalbedøvelse med Fentanyl brugt som
smertestillende medicin. Patienterne er vågne, mens behandlingen foregår. Af og til kan det
være nødvendigt at give et DC stød efter ablationen for at opnå sinusrytme.
Formål
Formålet med dette studie var at teste effekten af afslapning og visualisering sammen med en
struktureret opmærksom adfærd fra personalet som et supplement til smertebehandlingen under kateterablation af AF.
Vores hypoteser var, at afslapning og visualisering udført hos patienter på lejet under ablation
af AF kombineret med struktureret opmærksom adfærd hos personalet reducerede patientens
oplevelse af smerte og angst - og reducerede forbrug af smertestillende medicin samt antallet
af adverse events under proceduren.
Metode
Dette kontrollerede studie blev gennemført som et kvasi-eksperimentelt studie med 71 patienter i en kontrolgruppe (KG), som før og under ablation modtog konventionel pleje og behandling, og 76 patienter i en interventionsgruppe (IG), som modtog afslapning og visualisering,
kombineret med en struktureret opmærksom adfærd fra personalet. I tiden mellem de to gruppers afvikling blev personalet uddannet i manualerne for hhv. struktureret opmærksom adfærd
og afslapning og visualisering på et fire dages kursus af specialister fra Dansk Selskab for
Klinisk Hypnose.
Effektmål i studiet var patientens oplevelse af smerteintensitet og angst, forbrug af smertestillende medicin, og antallet af adverse events, defineret som alle episoder som tiltrak ekstra
opmærksomhed fra personalet for at genskabe hæmodynamisk og kardiorespiratorisk stabilitet, f.eks hvis patienten fik BT fald, bradycardi eller saturationsfald til under 90 %.
Undersøgelsen blev udført på Kardiologisk laboratorium på Rigshospitalet, hvor der udføres
omkring 250 ablationer af AF årligt.
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Alle voksne patienter, der skulle have foretaget en ablation af AF, blev inkluderet konsekutivt
ved det ambulante besøg 2-3 dage før ablationen. KG blev afviklet mellem december 2009 og
maj 2010 og IG fra december 2010 til juni 2011.
Patienterne blev ved det ambulante besøg screenet for kognitiv dysfunktion med Mini Mental
State Examination Test (MMSE) (8) og før patienten kom til kath. Rummet, fik patienten udleveret en Symptoms checklist 92 (9), som vurderede deres baseline angst – begge test er valideret i forhold til en dansk befolkning.
Patienter i begge grupper blev tilbudt at lytte til musik under proceduren. Patienter i begge
grupper blev tilbudt præmedicin før ablationen, og for at sikre at patienter i både kontrol- og
interventionsgruppe havde samme adgang til smertestillende medicin, blev patienterne udstyret med en trykknap og gav sygeplejersken besked, hvis de havde brug for mere smertestillende medicin ved at trykke på knappen. Smertestillende medicin blev givet i henhold til instruks i afdelingen.
Patienter i begge grupper blev plejet og behandlet af 2-3 kard.lab sygeplejersker, hvoraf den
ene var specifik ansvarlig for plejen af patienten, inkl. kommunikation og administration af
medicin. Herudover var der en bioanalytiker og en invasiv kardiolog tilstede.
Interventionen bestod af to komponenter: Afslapning og visualisering sammen med en struktureret opmærksom adfærd fra personalet.
Den strukturerede opmærksomme adfærd bestod af 8 nøglepunkter i en manual, inspireret af
Lang et al (10):
1) Matche patientens verbale kommunikationsmønster
2) tilpasning til patientens nonverbale kommunikations-mønster
3) opmærksom lytning
4) understøtte patientens oplevelse af kontrol
5) hurtig respons på patientens henvendelse
6) undlade negativt ladede termer eller ord
7) brug af følelsesmæssigt neutrale termer
8) opmuntring af patienten.
Udover den strukturerede opmærksomme adfærd fra personalet, som der blev givet til patienter i interventionsgruppen, guidede en sygeplejerske patienten i afslapning og visualisering ud
fra en manual. De guidede bl.a. patienten til at finde et sikkert og rart sted, som de kunne fokusere på under proceduren - de hjalp patienten til at fokusere væk fra smerte og angst. Hvis
patienten oplevede en brændende smerte i brystet under proceduren, kunne sygeplejersken
guide ham eller hende til at visualisere sig til en kølig fornemmelse i brystet eller måske en
fornemmelse af, at området var bedøvet. På den måde kunne patienten hjælpes til at få en anden oplevelse. Manualen er tilpasset patienterne i vores afdeling og de enkelte faser i ablationen. Manualen er inspireret af Lang et al (6) og er udfærdiget af specialister fra Dansk Selskab for klinisk hypnose.
Under proceduren scorede patienterne smerte og angst på en valideret Numerisk Rangskala
(NRS) 0-10, hvert 15 minut, ved smertefulde episoder (anlæggelse af lokalbedøvelse etc.), og
hvis de oplevede smerte uden for de 15 minutters intervaller. Derudover blev der registreret
mængden af smertestillende medicin og antallet af adverse events.
Resultater
Gennemsnitsalderen for de 147 patienter var 60 år (25-77). Størstedelen af patienterne var
mænd (66-71 %) og mere end 40 % havde tidligere fået lavet ablation af AF. Der var ingen
signifikante forskelle mellem de to grupper i studiet i forhold til de demografiske undersøgte
faktorer, herunder baseline smerte- og angstniveau, undtaget i forhold til type af AF og antallet af patienter, der fik foretaget DC konvertering efter ablationen. Der var signifikant flere
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patienter med paroksystisk AF i IG og færre patienter med permanent AF i forhold til KG.
Signifikant flere patienter fik foretaget DC konvertering i KG end i IG (p = 0,013). Der er
lavet yderligere beregninger, og det har ingen indflydelse på resultaterne.
Der blev i studiet fundet en statistisk signifikant forskel mellem de to grupper i brug af smertestillende medicin (Fentanyl). I KG blev der brugt 292,3 ± 107 mikrogram (mean ± SD) og i
IG 220,7 ± 93 mikrogram (p <0,0001).
Under proceduren udtrykte patienterne smerter færre gange uden for de 15 minutters interval,
nemlig 1,4 ± 1,2 gange (mean ± SD) i IG sammenlignet med 2,8 ± 1,8 i KG (P <0,01). Derimod var der ingen forskel i oplevelsen af smerteintensiteten mellem de to grupper.
Der blev ikke observeret forskel i oplevelsen af angst og i antallet af adverse events i de to
grupper.
Konklusion
Denne undersøgelse viste en gavnlig effekt af visualisering kombineret med en struktureret
opmærksom adfærd fra personalet for patienter, der skulle have lavet ablation af AF. Mængden af smertestillende medicin (Fentanyl) og patienternes oplevelse af smerte blev reduceret,
hvorimod oplevelse af angst under proceduren, og antallet af adverse events ikke kunne reduceres. Visualisering og struktureret opmærksom adfærd blev fundet at være et egnet supplement til den sædvanlige smertebehandling, som anvendes under RF ablation af AF.
I betragtning af den effekt vi har fundet af interventionen, anbefaler vi, at der laves yderligere
undersøgelser, således at flere patienter, som skal have lavet andre invasive procedurer, kan
drage fordel af afslapning og visualisering som supplement til den eksisterende smertebehandling.
Studiet har nogle styrker og nogle svagheder. Den tætte relation til daglig praksis og det, at
studiet gennemføres i den daglige rutine praksis, er en stor styrke, og på den måde er ændringen allerede en del af den daglige praksis. Det forholdsvis høje antal af sygeplejersker involveret i interventionen kan potentielt have haft en negativ indvirkning på resultaterne på grund
af deres forskelligheder i, hvordan de guidede patienten i visualisering. På den anden side har
de jo bevist, at de kunne praktisere interventionen med succes, og formentlig påvirker det
implementeringen positivt. Vi havde vores overvejelser om, hvor mange sygeplejersker der
skulle inddrages i indsatsen, men valgte, at det var alle.
Vi har registreret smerte og angst kontinuerligt hver 15 min. under proceduren, og på den måde trukket patienten ud af den afslappede tilstand og visualiseringen ofte, og det har formentlig påvirket resultaterne negativt. På den anden side, når vi kunne vise de positive resultater
under de omstændigheder, så kan det jo kun blive endnu bedre, når patienten får lov at blive i
den afslappede tilstand under proceduren.
Det var den samme sygeplejerske, der udførte interventionen, og som registrerede patienternes scoringer undervejs, og det kan selvfølgelig også have påvirket resultaterne. Og manglende blinding er en svaghed ved studiet, men det har ikke været muligt i dette studie.
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Stråleinduceret kvalme - hvor udbredt er problemet?
Af Dorthe Wiinholdt, udviklingssygeplejerske, MPH, Radioterapiklinikken 3981, Finsencentret, e-mail: dorthe.wiinholdt@rh.dk, Tlf. 3545 1156

Baggrund
50-60 % af alle cancerpatienter modtager strålebehandling som en del af deres behandlingsforløb, enten som primær behandling efter kemoterapi eller sideløbende med deres kemoterapi (konkomitant) (1). En del patienter får desuden pallierende strålebehandling for f.eks.
smerter eller medullært tværsnitssyndrom. For de patienter, som alene modtager strålebehandling, oplever 50-80 % stråleinduceret kvalme og opkastning (2). Typisk opstår stråleinduceret
kvalme og opkast 0-72 timer efter, at første behandling er givet (3,4). Flere faktorer har indflydelse på, om der opstår stråleinduceret kvalme og opkast, dels menneskelige faktorer som
køn, alder, psykisk tilstand og sygdomsudbredelse, samt behandlingsrelaterede faktorer som
lokalisation af behandlingsområdet, størrelse på strålefeltet, fraktionering, dosis og behandlingsteknik (2,3,5).
Med baggrund i et ønske om at opdatere og evidensbasere vores retningslinjer for kvalmebehandling gik vi i gang med litteratursøgning med henblik på udarbejdelse af en klinisk retningslinje. Ved litteraturgennemgangen fandt vi to studier, som havde undersøgt problemets
omfang. I et Italiensk studie fra 2010 (3) baseret på 1.004 patienter, fandt de, at 27 % af patienterne har kvalme under strålebehandlingen, og blot 17 % af disse patienter fik kvalmestillende behandling. Et Svensk studie fra 2007(5) finder, at 39 % af de 368 adspurgte patienterne havde kvalme, men kun 33 % af dem, som oplevede kvalme, fik behandling. Desuden finder man i det svenske studie, at der er sammenhæng mellem kvalme/opkast og nedsat livskvalitet.
En stor del af patienter i strålebehandling oplever altså bivirkningen kvalme/opkast, og da
behandlingerne kan strække sig over længere tid, fra 1 dag og op til 5-6 uger, kan denne tilstand have stor indflydelse på patientens livskvalitet og dermed lyst og evne til at klare et
krævende behandlingsforløb.
Ovenstående studier tyder på en underestimering af problemet og at mange flere patienter i
strålebehandling oplever kvalmeepisoder, end personalet er opmærksomt på.
Formål
Som beskrevet ovenfor tyder undersøgelser på, at kvalme og opkast er et stort problem for
mange patienter, og vi ønskede derfor at undersøge problemets omfang i egen klinik.
Metode
Alle patienter, som var i et kurativt eller palliativt intenderet strålebehandlingsforløb, blev via
et spørgeskema spurgt om deres eventuelle kvalmeproblemer. Patienter, som var i strålebehandling på en given dag og som minimum have fået én fraktion, deltog i spørgeskemaundersøgelsen. Spørgeskemaet bestod af ni spørgsmål, og desuden blev der indsamlet data vedrørende køn, alder, diagnose, behandlingsteknik, dosis og om patienten tidligere havde fået kemoterapi.
Undersøgelsen blev foretaget af 4 sygeplejersker, som i samarbejde med patienterne udfyldte
spørgeskemaet. Patienter i konkomitant kemo- og strålebehandling blev ekskluderet.
Resultater
I alt 137 patienter var i monoterapi med strålebehandling den givne uge. Var patienten fortsat
i behandling med kvalmestillende præparater efter kemobehandling, udgik de af undersøgel-
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sen. Herved ekskluderedes 8 patienter. Vi har således oplysninger på 129 patienter, heraf 55
mænd og 74 kvinder, med en gennemsnitsalder på 62,4 år. 85 % af patienterne modtog en
kurativt intenderet behandling, og 31 % havde tidligere fået kemoterapi. 18,6 % af patienterne
havde haft kvalme indenfor det sidste døgn, 20 % havde haft kvalme udover det sidste døgn,
men kun 8,5 % havde fået udleveret kvalmestillende medicin. På en skala fra 0 (ingen kvalme) til 10 (værst tænkelige kvalme) vurderede 96 % af de adspurgte, at deres kvalme var under 5 med et gennemsnit på 0,8.
Både patienter med palliativt og kurativt intenderede behandlingsforløb havde oplevet kvalme
indenfor det sidste døgn, men især patienter med gastrointestinale tumorer (75 %), hoved/hals
tumorer (46 %) og hjernetumorer/metastaser (47,5 %) oplevede kvalme. 6 % havde kastet op i
løbet af strålebehandlingen.

Figur 8: Antallet af patienter, som oplever kvalme under strålebehandlingen og antallet af
patienter, som får kvalmestillende behandling.
Diskussion og perspektivering
Mange af vores patienter har kvalme i løbet af deres strålebehandlingsforløb, og selv om vores undersøgelse tyder på, at antallet af patienter, der oplever problemet, er lavere end det
beskrives i andre studier, er det vigtigt at få klarlagt, hvad den mest optimale behandling er.
Som beskrevet i baggrunden, er der flere faktorer, som har indflydelse på, om patienterne får
kvalme. Om den udløsende faktor i de observerede tilfælde er strålebehandlingen, ved vi ikke,
men vi vil i den nærmeste fremtid gå mere i dybden med de diagnosegrupper, hvor der opleves meget kvalme, og forsøge at afdække problemet nærmere. Vi ved fra vores research i forbindelse med udarbejdelsen af den kliniske retningslinje, at der findes redskaber til bedre risikoscoring af patienter. Disse redskaber, samt den nyeste viden indenfor kvalmebehandling,
skal implementeres i løbet af 2012.
Litteratur
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Støtte og vejledning til patient og pårørende forud for planlagt CABG
Af Rikke Tønnesen Due, sygeplejerske, Hjertekirurgisk Fast Track afsnit 3061 og Dorte Bæk
Olsen, Klinisk sygeplejespecialist, MKS, Hjertekirurgisk Fast Track 3061, Hjertecentret, email: rikke.due@rh.regionh.dk

Baggrund
Projektet tager udgangspunkt i patient og pårørendes udsagn i forbindelse med ambulant og
telefonisk kontakt til hjertekirurgisk afdeling i ventetiden forud for planlagt operation.
Udsagn om angst og usikkerhed for at dø i ventetiden, søvnproblemer, ” alt er kaos” er nogle
af de udsagn, der gjorde mig interesseret i at afdække, hvad det er for tanker og oplevelser,
patienten og pårørende kan have i perioden mellem udskrivelsen fra kardiologisk regi, hvor
patienten er blevet udredt for sin hjertesygdom og har fået information om at en bypassoperation er nødvendig, og indtil patienten indlægges på hjertekirurgisk afsnit til operation. At
skulle opereres i hjertet opleves af de fleste mennesker som noget helt specielt. Kulturelt anses hjertet som kroppens vigtigste organ og opfattes som selve kilden til både livet og følelser
(1). Ventetiden på planlagt operation var ved projektets start i 2011 ca. 6 uger og er blevet
nedsat til ca. 4 uger pr. februar 2012 (2).
Eftersom sygeplejersker i hjertekirurgisk klinik spiller en central rolle i forbindelse med modtagelse af patient og pårørende til hjerteoperation, og særligt ift. at imødekomme de spørgsmål og behov, patient og pårørende har forud for en hjerteoperation, synes det nærliggende at
beskæftige sig med patienternes behov for støtte og vejledning i ventetiden.
Formål
Formålet med projektet er at få belyst, hvordan patienter oplever ventetiden op til indlæggelse
og operation med henblik på at tage udgangspunkt i dette og anvende det som baggrund for en
fremtidig sygeplejeindsats i forbindelse med indlæggelse på afsnit 3061.
I projektet stilles følgende fokuserede spørgsmål:
Hvordan opleves ventetiden forud for planlagt CABG af patient og pårørende?
Hvilke behov for støtte og vejledning har patient og pårørende i ventetiden forud hjerteoperationen?
Metode
Projektet er et litteraturstudie.
For at undersøge hvad litteraturen beskriver om patientoplevelser, er der foretaget søgninger i
følgende elektroniske databaser: PubMed, CINAHL, og SweMed+.
Litteratursøgningen er foretaget fra maj til august måned 2011.
Med udgangspunkt i de fokuserede spørgsmål er der søgt på følgende emne ord: Cardiac surgery, coronary artery bypass graft, waiting time, nursing og patient experience.
Der er fundet 11 artikler og 4 artikler er udvalgt med afsæt i inklusionskriterierne og gennemgang af artiklernes abstrakt til den efterfølgende litteraturgennemgang. Artikler der omhandler
kvalitativ forskning er læst og vurderet ud fra CASP-kriterier.
Resultater
I litteraturen er der udbredt enighed om, at en operation i hjertet er en alvorlig begivenhed i
livet, som kan være forbundet med mange følelser og forskellige grader af sygelighed, der kan
have indflydelse på patientens livskvalitet (3). Sammenfattende tyder fundene i litteraturen
på, at de fleste patienter og pårørende har en eller flere forskellige problemstillinger i venteti-
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den forud for deres hjerteoperation. Overordnet er der 3 emner, der er sammenfaldende både i
den canadiske og de 2 irske undersøgelser: Angst, Usikkerhed og Brystsmerter (3,4,5). Derudover er emner som fysisk aktivitet, sociale relationer, psykiske problemstillinger og tidligere oplevelser i sundhedsvæsenet vigtige (3,4,5,6).
Det irske pilot-studie giver os viden om, at et præ-operativt tilbud individuelt tilrettelagt til
hver patient kan være godt for at imødekomme patientens behov i ventetiden inden operation
(5). Den svenske undersøgelse viser, at mange patienter og pårørende bruger ventetiden positivt og kan finde indre styrke til at skulle gennemgå en hjerteoperation. De finder håb via informationer og emotionel støtte fra personer tæt på dem, som allerede har fået foretaget en
operation (4). Den svenske undersøgelse beskriver også, at en gruppe patienter ikke kunne
finde indre styrke i ventetiden og dermed havde mange bekymringer om, hvordan det skulle
komme til at gå med operationen. Denne gruppes problemer gik på social inaktivitet, søvnproblemer og koncentrationsbesvær. Det sociale netværk: familiemedlemmer, venner, kolleger og arbejdsgiver, var ikke støttende for dem i ventetiden. Deltagerne angav, at folk ikke
ville høre om eller spørge til deres tanker inden operationen. Mange af patienterne i denne
gruppe angav, at de var bange for operationen og fremtiden og følte sig dårligt forberedt inden
operationen (4).
Angst og usikkerhed er normale og gode følelser, som vi alle møder i vores dagligdag, og de
kan være motiverende for patient og pårørende i forhold til læring og positiv ændringer i livsstil i ventetiden. Hvis angst og usikkerhed defineres som angst og frygt for det ukendte, kan
dette medføre negative tanker og dermed påvirke hele forløbet for patienten både i ventetiden,
under indlæggelse og i det post-operative rehabiliterende forløb, som det beskrives i den canadiske undersøgelse (3).
Tanker om døden er fremtrædende hos mange af deltagerne i undersøgelserne. De 3 undersøgelser angiver, at patienter har svært ved at tackle brystsmerter og har et stort behov for, at
sundhedspersonale kan yde viden, støtte og vejledning i forhold til, hvordan brystsmerter skal
håndteres i dagligdagen, så patienten kan have passende fysisk aktivitetsniveau i ventetiden
(3,4,5).
Familierelationer, venner og socialt netværk, der kan støtte emotionelt i ventetiden, er vigtigt
for patienten. Der kan forekomme situationer, hvor patienten, trods et godt netværk, kan have
svært ved at få støtte og opmuntring i ventetiden, da pårørende har en tendens til, at ville skåne patienten for egne bekymringer, tanker, angst og usikkerhed, som det også nævnes i den
irske undersøgelse (3).
Psykiske problemstillinger som søvnproblemer og koncentrationsbesvær som den svenske
undersøgelse refererer til, kan have meget stor påvirkning af patienten og pårørende i ventetiden inden en hjerteoperation (4).
Patient og pårørendes tidligere erfaringer i mødet med sundhedsvæsenet er en vigtig faktor at
være opmærksom på. Mange har tillid til systemet og tillid til, at operationen nok skal gå
godt. Dem, der ikke har tillid til systemet, er mere skeptiske i forhold til, at operationen går
godt (3,4).
Konklusion
Hver enkelt patient og pårørende møder sundhedsvæsenet med sin helt egen unikke individuelle person og problemstilling. Mange patienter er godt rustede til både indlæggelse, operation
og tiden bagefter, andre har stor frygt for at skulle opereres og er usikre på, hvordan det skal
gå dem efter operationen. Det er vigtigt at inddrage pårørende i forløbet og gøre det ud fra
respekt for patientens behov, som ikke altid stemmer overens med pårørendes behov for støtte
og vejledning. Patient og pårørende har brug for sygeplejefaglig støtte og vejledning om sygdom i ventetiden inden operationen, til at kunne mestre den fremover.
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Betydning for praksis
I dag har patient og pårørende ingen eller sparsom kontakt til hospitalet i ventetiden. Kontakten til afdelingen er på patientens initiativ og har overordnet mest med operationsdatoen at
gøre. Mange patienter får ikke information om, hvad de kan gøre for at bedre deres helbredstilstand, mens de venter på operation (7).
Det geografiske optageområde for Rigshospitalet er et argument for at etablere telefonkontakt
mellem patient og sygeplejerske i ventetiden. Det kunne dreje sig om et struktureret telefoninterview, hvor sygeplejersken udspørger patienten om eventuelle problemstillinger, vejleder og
opmuntrer patienten til selv at være aktiv i sundhedsfremmende tiltag (sund kost, motion og
rygestop) samt give emotionel støtte til patientens tanker i ventetiden.
Fremadrettet skal overvejelser omkring strukturen af telefonkontakten mellem patient og sygeplejerske drøftes og udarbejdes af en projektgruppe i afsnittet. Et pilot-studie med telefonkontakt til en gruppe patienter, der venter på hjertekirurgi på afd. 3061, ønskes og forventes
udført i løbet af 2012.
Overvejelser om at udvide den eksisterende pjece som sendes til patienten med udsagn fra
patienter, der har gennemgået en hjerteoperation på Rigshospitalet, er også under drøftelse.
Litteraturen beskriver, at patienter, der har været igennem en hjerteoperation, kan give et mere
nuanceret indtryk, som fremmer forståelsen på en måde, som personalet kan have svært ved
(6).
Litteratur
1. Fitzsimons D, Parahoo K, Stringer M. Waiting for coronary artery bypass surgery: a qualitative analysis. Journal of Advanced Nursing. 2000, 32(5) 1243-1252
2. www.venteinfo.dk
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Tiltag for at øge sygeplejerskers kompetencer i arbejdet med postoperativ smertebehandling på Rigshospitalet
Af
Berit Ahlmann Thomsen1, afdelingssygeplejerske, e-mail: Berit.Ahlmann.Thomsen.01@regionh.dk
Birgitte Kitter1, klinisk smertesygeplejerske, e-mail: Birgitte.Kitter@rh.regionh.dk
Jakob Vedtofte2, klinisk oversygeplejerske e-mail: Jakob.Vedtofte@rh.regionh.dk
1
Enhed for Akut Smertebehandling og Palliation. 2Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet

Baggrund
I en tværsnitsundersøgelse lavet på alle kirurgiske klinikker på Rigshospitalet (RH) i 2009-10
af Enhed for Akut Smertebehandling og Palliation (EASP) med fokus på den postoperative
smertebehandling fandtes, at 27 % af de smertescorede patienter havde moderate til svære
hvilesmerter de første 3 postoperative døgn på stamafdelingen. En stor del af patienterne
modtog ikke en sufficient døgndækkende basisbehandling med paracetamol (37-53 %)
og/eller NSAID (15-43 %) i de første 3 postoperative døgn (1). En af måderne at forbedre
patienternes forløb på er en ledelsesmæssig beslutning om at øge sygeplejerskers viden på
området. HovedOrtoCentret (HOC) byder ind med to ledelsesforankrede tiltag - dels et lokalt
og dels et tiltag på hele RH.
Formål
I Strategi og handleplan for kvalitet og patientsikkerhed i HOC 2009 -2012 (2) fremgår det, at
da HOC er et kirurgisk center kræver postoperativ smertebehandling særlig bevågenhed.
Smerter er derfor et indsatsområde. I den forbindelse blev der i sommeren 2009 etableret et
netværk for smertenøglepersoner i HOC, hvis formål var at initiere processer og tiltag inden
for smerteområde mhp. at optimere patientforløb samt understøtte efterlevelse af kvalitetsstandarder fra Joint Commission (JCI) i praksis. Organiseringen af netværket for smertenøglepersoner er unik for HOC. Netværket havde et ønske om et samarbejde med EASP.
EASP har lavet et tilbud om netværk for smerteinteresserede sygeplejersker i de kirurgiske
klinikker på RH med det formål at supplere og samle et netværk som HOC´s for smertenøglepersoner, men på tværs af RH´s kirurgiske klinikker. Netværket bruges til videns- og erfaringsdeling indenfor postoperativ smerte og kvalme.
Metode
Det lokale tiltag: HOC´s netværk for smertenøglepersoner
Netværket blev etableret, fordi det havde været vanskeligt at leve op til de kvalitetsstandarder
i den postoperative smertebehandling, som JCI havde opstillet. Det var fra starten vigtigt at få
markeret, at dette var en klinisk opgave med stor ledelsesinvolvering samtidig med, at det
ville involvere alle afdelinger på patientens vej fra operation til udskrivning. Dette betød, at
der var repræsentanter fra anæstesi, opvågning samt sengeafdelinger med i netværket og at
ledelsesgruppen udformede et kommissorium med det formål at styrke smertenøglepersoner
på følgende områder:
Viden om smertebehandling
Mulighed for netværksdannelse og erfaringsudveksling
Pædagogiske kompetencer til at videregive viden
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Viden om smertebehandling skulle omfatte, at det blev en nøglepersons ansvar sammen med
ledelsen at sikre alle personalemedlemmers kompetence til at gennemføre basal smertebehandling, herunder systematisk vurdering, opfølgning og dokumentation. Samtidig var det
vigtigt, at nøglepersonerne fik viden om identifikation af patienter med komplekse smerteproblemer, så disse patienter blev tilbudt hjælp af personale med specialviden indenfor smertebehandling. Som led i de pædagogiske kompetencer til at videregive viden om afsnittets smertebehandling har alle smertenøglepersoner udarbejdet en lokal Power Point præsentation, som
indeholder afsnittets lokale smertebehandling.
Tiltag fra EASP, der dækker hele Rigshospitalet
EASP har siden opstarten i vinteren 2009 arbejdet med at facilitere, udvikle, undervise og
gennemføre opdaterede procedure-specifikke postoperative smerte- og kvalmebehandlingsplaner på tværs af hele RH. I forbindelse med besøg hos smertenøglepersonerne rundt på hele
RH blev vi mødt med ønsket om et bidrag fra EASP´s side - både i forhold til viden og netværk på det postoperative smerte- og kvalmeområde, da det er svært at finde tid til det i en
travl hverdag hos patienterne.
Tilbuddet indeholdt følgende:
"Månedens artikel" på mail, resultater fra diverse undersøgelser o.l.
Videresendelse af invitationer til arrangementer (fx symposier, temadage)
2 eftermiddagsmøder årligt
Smertenøglepersoner kan selv bruge netværket til inspiration for andre.
Der er 60 smertenøglepersoner på tværs af alle kirurgiske centre på RH. Alle ledere er løbende informeret for at kunne prioritere tid til vidensdeling for smertenøglepersonerne i det daglige arbejde.
De første artikler blev udsendt i november 2010 og har indeholdt alt lige fra anatomisk viden
om smerter og kvalme til specifik viden om procedurespecifikt valg af behandling til hoftepatienter.
Der er afholdt 2 eftermiddagsmøder i løbet af 2011. Ved første møde stod det klart, at deltagerne ønskede mulighed for at få forbedret den teoretiske baggrund mht. smerter og postoperativ kvalme og opkastning (PONV). Som følge af dette har EASP udbudt dette som kurser
for alle interesserede på RH forår og efterår. Der er afholdt 2 kurser med følgende formål:
Basal viden om anatomi og fysiologi for postoperative smerter og PONV samt indblik i
farmakologien bag smertebehandling og sygeplejetiltag til disse.
Resultater
HOC´s netværk for smertenøglepersoner
Siden netværket er dannet i juni 2009 er der holdt møder to gange om året, i alt er der afholdt
6 møder i netværket. Ud over procesarbejdet med udarbejdelse af lokale undervisningsprogrammer er der foretaget systematiske audits af smertebehandlingen forud for hvert møde,
hvor der spørges om dokumentation for: Indledende vurdering af patientens smerter, vurdering af smerteintensiteten ved smertebehandling, effekt af smertelindrende medicin, brug af
VAS eller anden relevant metode, behandlingsplan for patientens smertebehandling. Selv om
der ikke er markant forbedring inden for alle kategorier er Ja-svarene steget fra omkring 50 %
til mellem 80 og 100 %.
EASP: Evaluering af vidensdelingsnetværket
Der er udsendt evalueringsskema til netværket, som med en svarprocent på 57 har vist, at 64
% af smertenøglepersonerne læser ”moderat-meget” flere faglige artikler nu. 68 % kunne bruge artiklerne i deres daglige arbejde og 56 % har benyttet sig af erfaringsudveksling i vidensUdviklings- og forskningsaktiviteter inden for den kliniske sygepleje på Rigshospitalet 2012
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delingsnetværket. Flere giver udtryk for, at det er svært at få tid til at fordybe sig i artiklerne
og arbejder fortsat på dette. Hele 97 % mener, at netværket lever op til deres forventninger.
EASP: Evaluering af kurser i smerter og PONV
Der er afholdt 2 undervisningseftermiddage, der kontinuerligt er under udvikling og er evalueret af kursisterne bl.a. i forhold til fagligt indhold og formidling.
I forhold til om undervisningen levede op til det faglige indhold på smerteområdet, er tilfredsheden steget til 100 % nu fra 87% tidligere og tilfredshed med formidlingen er steget til
100 % fra 88%. På PONV-området steg det faglige niveau til 95 % mod tidligere 87 % og
formidlingen er steget til 95 %´s tilfredshed fra 78 %.
Med hensyn til læringen fik kursisterne multiple choice, hvor besvarelserne på smerteområdet
har 95 % rigtige svar og PONV har 86 % rigtige og 1 forkert svar.
Diskussion
I sygeplejeuddannelsen (3) undervises ikke i smerter og kvalme, derfor er viden på området
sparsom. Tiltag som HOC´s lokale netværk og vidensdelingsnetværket på hele RH er vigtige
for at øge sygeplejerskernes faglige viden og kunne understøtte efterlevelse af kvalitetsstandarder fra JCI og DDKM i praksis og dermed også give patienterne en optimal smerte- og
kvalmebehandling. Ligeledes skal det understreges, at opbakningen fra ledelsen er helt essentiel, da denne er med til at sikre, at deltagelse i tiltagene prioriteres i det daglige arbejde.
Perspektiver
Behovet for fortsat at have tiltag for at øge sygeplejerskers kompetencer i arbejdet med patienternes postoperative smertebehandling på Rigshospitalet er helt sikkert til stede. I fremtiden
kunne man forestille sig netværk og vidensdeling på tværs af Region Hovedstaden.
Referencer
1) Tværsnitsundersøgelse Postoperativ smertebehandling på RH Rapport, easp, 2010.
http://www.rigshospitalet.dk/NR/rdonlyres/9E7EEDB9-CFE4-43DD-8BE98C3F57406694/0/HOC_ANOP_Tvaersnitsundersoegelse_over_postoperativ_smertebehan
dling_RH_2010.pdf. Set den 19.03.12
2) Strategi og handleplan for kvalitet og patientsikkerhed i HovedOrtoCentret 2009 – 2012
http://www.rigshospitalet.dk/NR/rdonlyres/06A66AF1-9AF4-45CE-88EB4E879B930485/0/Kvalitetsstrategi_og_handleplan.pdf. Set den 19.03.12
3) Sundhedsstyrelsen: Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje
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To fluer med et smæk – optimerede operationsforløb ved leverresektion er en fordel både for patienten og for afdelingen
Af Lise Munk Plum, klinisk Sygeplejespecialist, e-mail: lise.munk.plum@rh.regionh.dk og
Birthe Klarskov Michaelsen, e-mail: birthe.klarskov.michaelsen@rh.regionh.dk, begge kirurgisk Klinik C, Abdominalcentret

Baggrund
Det er velkendt indenfor mange operationstyper, at multimodal rehabilitering (1) er en sikker
og effektiv metode til at mindske patientens behov for restitution efter et operativt indgreb.
Indenfor det leverkirurgiske område er multimodal rehabilitering stadig under udvikling og
kun få internationale erfaringer er beskrevet i litteraturen. Resektion af leveren er et område,
som er i voldsom vækst såvel i Danmark som internationalt, idet udviklingen af kirurgiske
teknikker gør det muligt at udføre flere og større indgreb end for blot få år siden.
I Danmark viser resultaterne af en systematisk national opsporing af metastaser i leveren efter
tarmkræft sig også ved, at væsentligt flere kan behandles operativt. På Rigshospitalet fik over
200 patienter fjernet større eller mindre dele af leveren i 2011 - heraf ca. 80 % på grund af
metastaser efter tarmkræft. Efter leverresektion tilbydes hovedparten af patienterne onkologisk efterbehandling med kemoterapi og andre skal videre til endnu et operativt forløb med
fjernelse af lungemetastaser. Det kan således være helt afgørende for, om patienten kan gennemføre et langt kræftbehandlingsforløb, at en negativ påvirkning af almentilstanden bliver
mindst mulig i hver enkelt behandlingsdel, og at patienten støttes i aktiviteter som fremmer
restitution og rehabilitering.
Der har i Danmark været stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt den standardiserede beskrivelse
af sygeplejen, som er en del af den multimodale rehabilitering, medfører en ringere grad af
individualisering af sygeplejehandlinger og ringere lydhørhed overfor patienter med særlige
behov (2,3). Vi ønsker derfor i dette projekt at inddrage patienternes oplevelse af behandlings- og plejeforløbet for at belyse dette aspekt.
Formål
Formålet med projektet er at udvikle og implementere principper for multimodal rehabilitering ved leverresektion og monitorere effekten på patienternes restitution, indlæggelsestid og
tilfredshed.
Metode
I et samarbejde mellem Kirurgisk klinik C, Anæstesiklinikken, Enhed for perioperativ patofysiologi og Enhed for perioperativ sygepleje udvikles tre forskellige operationsforløb for henholdsvis et laparoskopisk og to åbne indgreb. Fælles for alle indgreb er den overordnede tilknytning til det kirurgiske sygeplejeambulatorium både før og efter indlæggelsen til operation. Operationsforløbet er illustreret figur 1.
Efter ansættelse af en projektsygeplejerske og oprettelse af sygeplejeambulatorium gennemføres pilotafprøvning og undervisning af det involverede personale i løbet af efteråret 2010. I
samme periode udarbejdes skriftlige patientpjecer, forløbsspecifikke plejeplaner og informationsmateriale til brug under og efter indlæggelsen. Fra januar 2011 implementeres optimerede operationsforløb for alle patienter til leverresektion. De første 100 patienter monitoreres
tæt på kliniske indikatorer som fysisk aktivitet, træthed, smerter, tarmfunktion og ernæring fra
henvisning til afslutning af det postoperative sygeplejeambulatorium. Patienttilfredshed undersøges med et spørgeskema og sammenlignes med klinikkens resultater i Landsundersøgelsen af Patienttilfredshed (LUP) fra efteråret 2010 (4). Spørgeskemaet belyser bl.a. patienter-
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nes vurdering af den skriftlige og mundtlige information, tryghed ved udskrivelsen, deres oplevelse af plejepersonalets lydhørhed samt graden af tilfredshed med hele forløbet.

Figur 1. Tidslinje for optimeret operationsforløb ved leverresektion.

Sygeplejeambulatoriet
Den ambulante forsamtale i sygeplejeambulatoriet er centreret om at informere patient og
pårørende om det kommende operationsforløb og rationalet for at arbejde målrettet med optimeret smertebehandling, ernæring, tarmfunktion og mobilisation. Herudover afdækkes de
indsatsområder, patienten selv kan påvirke forud for operationen, så som kost, rygning, alkohol og motion. I forbindelse med samtalen udføres den indledende sygeplejevurdering for at
afdække særlige behov for sygepleje, som kræver en indsats før/under indlæggelsen eller i
forbindelse med udskrivelsen. Under indlæggelsen støtter projektsygeplejersken sengeafsnittenes personale og patienten i at holde fast i principperne for multimodal rehabilitering med
de eventuelle individuelle tilpasninger, der er nødvendige som følge af patientens behov eller
indgrebets art. Der planlægges udskrivelse i tæt samarbejde med projektsygeplejersken og der
aftales telefonisk kontakt med patienten første hverdag efter udskrivelsen, ambulant besøg i
sygeplejeambulatoriet på ca. 10 postoperative dag og afsluttende telefonisk kontakt 3 uger
efter operationen. Ved alle postoperative kontakter sikrer sygeplejersken sig, at patienten restituerer sig efter operationen, opfordrer til fysisk aktivitet, følger vægtudviklingen og afdækker behov for psykosocial støtte. Ved den afsluttende kontakt sikrer sygeplejersken sig, at
patienten har modtaget besked fra den modtagende afdeling. Patienterne har desuden mulighed for telefonisk at kontakte sygeplejeambulatoriet dagligt på hverdage.
Resultater
Efter de første 100 patienter gøres status og det kan dokumenteres, at det er muligt og sikkert
at gennemføre multimodal rehabilitering efter leverresektion ud fra de beskrevne forløb med
kun få og små tilretninger. Patienterne udskrives som planlagt til postoperativ opfølgning i
sygeplejeambulatoriet. Den mediane indlæggelsestid for patienter indlagt til åben operation er
således nedsat fra 9 postoperative dage til 5 dage og for laparoskopisk opererede til 2 postoperative dage.
87 patienter inkluderes i undersøgelsen af patienttilfredshed, og 81 % svarer på i alt 11
spørgsmål. Patienterne er generelt godt tilfredse med både indlæggelses- og det ambulante
forløb i både den aktuelle undersøgelse og ved klinikkens besvarelser i LUP fra 2010. Patienter i optimerede leverresektionsforløb oplever i højere grad, at personalet har sat sig ind i deres sygdomsforløb ved de planlagte samtaler ved sammenligning med klinikkens besvarelser i
LUP. Der er ingen forskel i oplevelsen af tryghed i forbindelse med udskrivelse eller i oplevelsen af lydhørhed fra plejepersonalets side overfor individuelle behov. 6 patienter angiver
nogen grad af utryghed ved udskrivelsen og fælles for dem er, at ingen har modtaget ambulant
forsamtale i sygeplejeambulatoriet. Patienterne er meget tilfredse med det omfang, de og deres pårørende inddrages i beslutninger vedrørende pleje og behandling.
60% af patienterne benytter muligheden for at skrive kommentarer i et åbent kommentarfelt.
Disse kommentarer falder indenfor tre overordnede grupper:
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fysiske rammer, rengøring, mad og trafikale udfordringer
organisering så som kontinuitet ved lægesamtaler, ventetid og tilgængelighed af operationsbeskrivelser
relationer, ros til medmenneskelighed, lydhørhed og respekt for individet og til den telefoniske opfølgning efter udskrivelsen.
Resultaternes betydning og konsekvenser for klinisk praksis
Det står hurtigt klart, at stigningen i tilgangen af patienter, som kan opereres med leverresektion, er undervurderet, hvilket bl.a. viser sig ved, at sygeplejeambulatoriet er underdimensioneret og ikke kan tilbyde alle patienter en forberedende samtale forud for operationen. Undersøgelsen af patienttilfredshed viser med al ønskelig tydelighed, at den præoperative information og forberedelse af patienten er en hjørnesten for at kunne forberede sig til et kort indlæggelsesforløb og føle sig tryg ved dette. Konsekvensen har været at udvide kapaciteten i sygeplejeambulatoriet.
Der er i løbet af det første år med opfølgning i sygeplejeambulatorium efter operation i leveren opsamlet mange værdifulde erfaringer. Det gælder såvel på patient- som på organisatorisk
niveau. Erfaringer med at sikre overgang til videre behandling har givet nyttig viden og inspireret til at udbygge samarbejdet på tværs af klinikker og hospitaler for at undgå unødig ventetid og usikkerhed for patienter og pårørende.
Det er tydeligt, at principperne i multimodal rehabilitering inspirerer til nytænkning indenfor
andre af klinikkens patientforløb og har en afsmittende effekt i hverdagen til gavn for øvrige
patientgrupper. Patienternes tilfredse tilbagemeldinger og de mange håndskrevne kommentarer har inspireret og motiveret alle til at fortsætte deres gode arbejde. Det har været værdifuldt
at få anerkendelse for, at patienterne oplever og værdsætter afdelingens værdier som høj faglig kompetence kombineret med medmenneskelighed og lydhørhed trods en travl og til tider
hektisk hverdag.
Fremtidsperspektiver
Leverresektioner i optimerede forløb er overgået fra projektfase til at være en fuldt implementeret metode i kirurgisk klinik C. Inspireret af resultaterne af patienttilfredshedsundersøgelsen
arbejder vi fortsat med patientoplevet kvalitet i et forsøg på at kvalificere metoden og komme
dette vigtige område endnu nærmere.
Referencer
1. Kehlet H, Wilmore DW. Evidence-Based Sugical Care and the Evolution of FastTrack Surgery. Ann Surg. 2008
2. Norlyk, A. At balancere på en knivsæg - kolonopererede patienters oplevelse af et accelereret forløb. Klinisk sygepleje 2008 (22) 53-63
3. Wagner L, Carlslund A. Kvinder og korttidsindlæggelser - en kvalitativ evaluering af
hysterektomerede kvinders og personales erfaringer med accelereret regime. UCSF
2002
4. Enheden for brugerundersøgelser: Den Landsdækkende Undersøgelsen af Patienttilfredshed. Kirurgisk Gastroenterologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau. Indlagte patienter. Svarfordeling for nationale spørgsmål -LUP 2010
www.patientoplevelser.dk.
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Tværsnitsundersøgelse af smerter, smertebehandling og andre symptomer hos patienter
med cancer indlagt på Finsencentret, Rigshospitalet
Af Signe Rud Reinhold, sygeplejerske, e-mail: signe.rud.larsen@rh.regionh.dk, tlf. 3545 5044
og Lisbet Kristensen, Klinisk sygeplejevejleder, e-mail: lisbeth.kristensen@rh.regionh.dk, tlf.:
3545 5126, begge Onkologisk Klinik, 5111, Finsencentret
Projektet er udarbejdet i Hæmatologisk og Onkologisk Klinik i samarbejde med EASP.

Baggrund
Smerter hos patienter med kræft er et af de hyppigste og alvorligste symptomer. Det er påvist
i internationale undersøgelser samt i lokale auditresultater, at smertebehandlingen ofte er utilstrækkelig og at det påvirker livskvaliteten for patienten (Caraceni, 1999, Strømgren et al,
2002). Når patienter oplever en utilstrækkelig smertebehandling, kan det hænge sammen med
manglende viden hos sundhedsprofessionelle og med patienters forbehold overfor en effektiv
smertebehandling (Jacobsen et al, 2009, Sjøgren et al, 1996). Desuden har der vist sig vanskeligheder med at etablere gode måleredskaber til monitorering af smerter hos kræftpatienter
med kompleks symptomatologi (Homsi et al, 2006).
For at forbedre kvaliteten af smertebehandling og dokumentation, har Onkologisk Klinik gennem ca. et år haft nøglepersoner med særligt ansvar for smerter.
I forbindelse med etableringen af Enhed for Akut Smertebehandling og Palliation (EASP), har
Rigshospitalet ønsket, at øge fokus på lindring af smerter og andre symptomer hos patienter
med cancer. Der er derfor gennemført en tværsnitsundersøgelse, til belysning af indlagte patienters smerter og symptomer. Undersøgelsen afvikles i et samarbejde mellem EASP, Hæmatologisk og Onkologisk Klinik.
Formål
At afdække smerter, smertebehandling samt andre symptomer som følge af sygdom
eller behandling hos indlagte patienter i Hæmatologisk og Onkologisk klinik i
Finsencentret.
Med udgangspunkt i resultaterne, at iværksætte interventioner, der kan bedre
kvaliteten af smertebehandling og andre symptomer.
Metode
Der gennemføres en tværsnitsundersøgelse på alle indlagte patienter i Onkologisk og
Hæmatologisk klinik. Data indhentes via spørgeskemaer i foråret 2011 a 2 omgange med 5
ugers mellemrum for at opnå en tilstrækkelig mængde data. I undersøgelsen anvendes
validerede spørgeskemaer (EORTC QLQ C-30 og Brief Pain Inventory), som suppleres af
registrering af sygdom, stadieinddeling, årsag til indlæggelse, anvendt medicin m.m.
Undersøgelsen søger ikke årsagsforklaringer, men er alene deskriptiv. Undersøgelsen
planlægges gentaget efter ca. 1 år.
Nøglepersonerne har en central opgave i planlægning og afvikling af dataindsamlingen.
Således friholdes alle nøglepersoner i to dage til den praktiske afholdelse af undersøgelsen,
der omhandler forberedelse af skemaer, information til patienter og indhentning af samtykke,
uddeling og indsamling af skemaer, hjælp til at udfylde skemaer samt indhentning af
medicinstatus via EPM. Personale fra EASP har desuden interviewet patienterne.
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Resultater
I undersøgelsen indgik 134 patienter. Undersøgelsens data er blevet analyseret af
specialestuderende fra Farmaceutisk Fakultet og afsluttet i marts 2012.
Resultaterne viser, at smerter er et stort problem og at smertebehandlingen er utilstrækkelig.
Således angiver 65,7 % af patienterne, at have haft smerter indenfor de sidste 24 timer. Heraf
havde 41,9 % milde smerter, 18,5 % havde moderate smerter, mens 3,2 % havde stærke
smerter.
Smertekvaliteten fordeler sig på 33,3 % somatiske smerter, 16,3 % viscerale smerter, 27,8 %
neurogene smerter, mens 22,2 % havde smerter af blandet oprindelse. 36,2 % af patienterne
havde gennembrudssmerter. Gruppen af patienter med smerter af blandet oprindelse var i
særlig grad utilstrækkeligt behandlet.
Behandlingen bestod overvejende af opioider og paracetamol, mens adjuverende analgetica
ikke blev anvendt i tilstrækkeligt omfang, idet kun 33 % af patienterne med neurogene
smerter fik sekundære analgetika. Patienter behandlet med opioider angav højst
smerteintensitet.
Patienter med smerter havde i højere grad påvirket livskvalitet sammenlignet med patienter
uden smerter. Den negative indflydelse på livskvalitet var til stede, uanset om smerterne var
milde, moderate eller stærke (Nordly, 2012).
Diskussion
Undersøgelsen giver ikke svar på årsagerne til, at patienter i så stort omfang oplever smerter,
gennembrudssmerter og dårlig smertelindring af behandlingen, men det rejser nødvendigvis
spørgsmålet, hvordan den kliniske praksis kan forbedres. Det må derfor undersøges, hvordan
den sygeplejefaglige indsats i smertevurdering og behandling kan medvirke til, at bedre
kvaliteten. En optimal smertebehandling forudsætter en tværfaglig indsats, hvor
smertevurdering, smertebehandling og evaluering foregår struktureret og med en klar
ansvarsfordeling. Sygeplejersker har her en central rolle i at løse den sygeplejefaglige opgave
optimalt. Nu, hvor de endelige resultater foreligger, må den tværfaglige indsats beskrives og
der må lægges en plan for implementering.
Sygeplejerskers medvirken i undersøgelsen, gav anledning til etiske overvejelser i forhold til
at inkludere patienter med dårlig almentilstand. Desuden kan det diskuteres, hvorvidt
deltagelsen af mange sygeplejersker har givet anledning til, at patienter er blevet informeret
forskelligt. Dataindsamlingen var nøje planlagt og via nøglepersonerne blev alle skemaer
samt registreringsskemaer indhentet systematisk og uden problemer.
Perspektiver
Med Kræftpakke III er der kommet et øget fokus på palliation generelt, ligesom det
understreges, at samarbejdet mellem afdelinger på det basale og det specialiserede niveau,
skal prioriteres. Herved skabes mulighed for, at også smertebehandlingen gives et øget fokus,
således at samarbejdet mellem afdelinger og EASP medtænkes, så snart patienter har
komplicerede smerter. For at bedre integrationen mellem Onkologisk Klinik og den palliative
behandling har man overflyttet den palliative del af EASP, således at palliation nu
organisatorisk er en del af Onkologisk Klinik, hvilket vil bidrage til øget synergi.
Derudover må indsatsen sprede sig over mange facetter af smertebehandlingen, herunder
personalets viden om og holdninger til smerter. Metoder hertil kan være pædagogiske audits,
undervisning, daglig efterspørgsel af patienters smerter og planlagt pleje i forbindelse hermed,
samt at sikre en tværfaglig dialog om indsatsen og ansvarsfordelingen. Desuden kunne
funktioner i EPM i højere grad udnyttes og sikre kvalitet i behandlingen, ligesom optimering
af standardtekst i OPUS kan øge fokus, stringens og kvalitet i dokumentationen af smerter.
Når undersøgelsen gentages om et år, skal effekten af en målrettet indsats evalueres.
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Projektansvarlige:
o Lisbeth Bendixen, Section of Acute Pain Management and Palliative Medicine, Rigshospitalet
o Ulla Brix Tange, Department of Oncology, Rigshospitalet
o Nan Sonne, Section of Acute Pain Management and Palliative Medicine, Rigshospitalet
o Annette Strömgren, Department of Oncology, Rigshospitalet
o Lena Ankersen, Department of Oncology, Rigshospitalet
o Lisbet Kristensen Department of Oncology, Rigshospitalet
o Hanne Farholt, Section of Acute Pain Management and Palliative Medicine, Rigshospitalet
o Mogens Grønvold, Department of Palliative Medicine, Bispebjerg Hospital
o Morten Aagaard Petersen, Department of Palliative Medicine, Bispebjerg Hospital
o Mie Nordly, Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Faculty of Pharmaceutical Sciences University of Copenhagen
o Geana Paula Kurita, Section of Acute Pain Management and Palliative Medicine and
Multidisciplinary Pain Centre, Rigshospitalet
o Lona Christrup, Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of Copenhagen
o Carsten Niemann, Department of Hematology, Rigshospitalet
o Per Sjøgren, Section of Acute Pain Management and Palliative Medicine, Rigshospitalet
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Vi spørger dig, fordi vi har brug for din viden
- pårørendes oplevelse af Thorax Intensiv, Rigshospitalet
Af
Tina Pico Sevaldsen, sygeplejerske, Thorax Intensiv 4141/3043FT. e-mail: tina.pico.sevaldsen@rh.regionh.dk
Kirsten Krone Reichl, sygeplejerske, Thorax Intensiv 4141/3043FT. e-mail: kirsten.krone.reichl@rh.regionh.dk.
Anne Langvad, Klinisk Sygeplejespecialist, MKS, Thorax Intensiv 4141/3043FT, e-mail
anne.langvad@rh.regionh.dk, tlf.: 35458751

Baggrund
I forbindelse med udarbejdelse af en pårørendepolitik på Hjertecentrets to intensive afsnit
blev der indsamlet litteratur, som blandt andet afdækkede temaer og områder vedrørende pårørendes oplevelser med indlæggelser på forskellige afdelinger i hospitalsverdenen. Udarbejdelsen af en pårørendepolitik var som udgangspunkt et ønske om at afspejle Rigshospitalets
mål og værdier, som bl.a. lægger vægt på kvalitet og professionalisme, åbenhed, troværdighed, respekt og medmenneskelighed (Rigshospitalet 2003). Dette gælder også i forhold til
Hjertecentrets visioner, tanker og strategier for sygeplejen, som bl.a. beskriver, at pårørende
gennem dialog og information skal inddrages i det omfang, patienten ønsker det, eller patientens situation indikerer dette (Hjertecentret 2010).
Undersøgelser tyder på, at det har en positiv betydning for patienterne at have nære pårørende
hos sig under indlæggelsen, herunder en reduktion af stresssymptomer. Patienterne beskriver
støtte og positiv virkning ved pårørendes nærvær. De angiver en følelse af sikkerhed og beskyttelse ved pårørendes tilstedeværelse. Flere internationale studier siger, at patienten oplever sig mindre isolerede i forhold til omverden, og de oplever ofte, at de pårørende, eksempelvis under respiratorbehandling, er mere opmærksomme på deres behov end de sundhedsprofessionelle er.
Vores nye viden rejste et ønske om og behov for at undersøge, hvordan de pårørende oplever
mødet med os på Thorax Intensiv. Vi ønsker, at afdelingens pårørendepolitik hele tiden står
mål med og udvikler sig hen imod de pårørendes behov.
Formål
At monitorere i hvor høj grad de pårørendes behov og ønsker bliver imødekommet på Thorax
Intensiv, og derigennem monitorere udviklingen i samarbejdet med pårørende ud fra en sammenligning af resultaterne fra sidste års undersøgelse. Herigennem at identificere områder,
hvor det er muligt at forbedre kvaliteten af afsnittets ydelser til patienter og pårørende.
Metode
Metoden til undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, hvor deltagerne, som er pårørende
til indlagte patienter på Thorax Intensiv, har mulighed for skriftligt at komme med yderligere
kommentarer. Spørgsmålsformuleringer og svarkategorier var inspireret af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, som er udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser.
Deltagerne i undersøgelsen bliver bedt om at sætte kryds i de felter, som afspejler deres vurdering af hvert spørgsmål. Endvidere er der felter, hvor deltagerne har mulighed for at skrive
yderligere kommentarer, hvis de har nogle tilføjelser. Herved håber vi, at vi kan få et mere
nuanceret billede af de pårørendes oplevelser. Undersøgelsen bliver gentaget hvert år og løber
over 2 måneder.
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Præsentation af resultaterne
I alt deltog 30 pårørende i undersøgelsen i 2010 og 33 pårørende i 2011. I begge undersøgelser var fokus på emnerne information, samlede ønsker og behov samt medinddragelse.
Langt størsteparten af deltagerne i undersøgelsen var familiemedlemmer.
Information
I undersøgelserne blev der spurgt til, hvordan de pårørende samlet set oplevede den information, de fik af personalet, se fig 1.

Fig. 1. Fik du svar på de spørgsmål, du stillede, mens din pårørende var indlagt?
Svarene er i procent af de samlede besvarelser fra hhv. 2010 og 2011.
Som kommentarer til spørgsmålet, skrev en pårørende, at det for vedkommende er vigtigt
med:
God, klar information om tilstanden, bevægelsen/forventningen om evt. fremskridt og gerne forklaring på de vedvarende tilbageskridt.
Det kan også tyde på, at pårørende i nogle tilfælde er glade for, at personalet uopfordret opsøger dem mhp at tale sammen og informere. Ligeledes efterspørges af en pårørende:
At personalet ligeledes favner de pårørendes bekymringer.
Netop det at favne de pårørendes bekymringer kan være en stressende opgave for personalet
på intensive afsnit. Dette kan skyldes, at personalet godt selv ved, at de pårørende i en eller
anden grad forventer det af dem, og personalet forventer det også af sig selv, men samtidig
oplever de ikke, at de har tiden eller redskaberne dertil (Stayt 2007).
Endvidere kunne det tyde på, at personalet i nogle tilfælde kan være tilbageholdende med at
svare på spørgsmål, fordi de ikke ved, hvad de skal sige eller er bange for at sige de forkerte
ting til mennesker i krise (Ibid). Det har været foreslået, at man på intensive afsnit kan have
en formaliseret guideline som hjælp til kommunikation og information mellem det sundhedsfaglige personale og pårørende (Takman & Severinsson 2006). Tanken bag dette er, at man
som personale hurtigt vil kunne få overblik over, hvad der har været informeret om, hvornår
og af hvem. Herved kan man måske opnå mere kontinuitet og helhed i forhold til kommunikationen.
Samlede ønsker og behov
Vi spurgte til, hvorvidt den enkelte pårørende under indlæggelsen samlet set havde oplevet, at
ønsker og behov blev tilgodeset. En pårørende skrev, at
… de er gode til at udvise godt overskud i forhold til pårørende.
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En anden skrev, at vedkommende har følt
Helt fantastisk behandling og omsorg af både patienten og pårørende – til trods
for omstændighederne en virkelig god/positiv atmosfære + stemning.

Fig. 2: Oplever du samlet set, at dine ønsker og behov er blevet tilgodeset under din pårørendes indlæggelse?
Svarene er i procent af de samlede besvarelser fra hhv. 2010 og 2011.
Selve spørgsmålsformuleringen er bred, og derfor er det ikke lige umiddelbart til at se, hvad
det er, som de pårørende ligger til grund for deres vurdering. Flere pårørende beskriver ønsket
om
At kunne være der for den syge.
Det kunne tyde på, at det ikke er alle pårørende, som får mulighed for at kunne være hos den
indlagte i den udstrækning, som de selv ønsker det.
Medinddragelse
De pårørende blev bedt om at forholde sig til, i hvilken grad de havde følt sig medinddraget i
beslutninger omkring den indlagte. Sammenligner man besvarelserne fra de to år (se Fig. 3.),
viser det, at de pårørende i 2011, i mindre grad end i 2010, havde oplevet, at deres viden om
den indlagte i passende grad var blevet inddraget.

Fig. 3: I hvilke omfang oplever du, at din viden om din pårørende bliver inddraget i de beslutninger, der træffes i forbindelse med pleje og behandling?
Svarene er i procent af de samlede besvarelser fra hhv. 2010 og 2011.
En pårørende uddyber dette ved at nævne, at det for vedkommende er vigtigt, at:
… personalet lytter til og medtager familiens oplysninger for at optimere
behandling og tage mest mulig hensyn til pt’s øvrige ”skavanker”.
Hvad ændringen i de pårørendes oplevelser skyldes, ligger ikke lige for. Thoraxintensiv
afsnit har gennem det sidste år haft tiltagende opmærksomhed på plejeteams i forbindelse med længerevarende og komplekse indlæggelsesforløb. På den baggrund kunne man
have håbet på, at samarbejdet med og inddragelsen af de pårørende i beslutninger om-
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kring patienten havde forbedret resultaterne. Omvendt kan man også spekulere i, om et
fast plejeteam hos den enkelte patient kan ende med at blive fastholdt i bestemte rutiner,
hvilket kan resultere i, at man som personale glemmer at spørge ind til de pårørendes
viden og ønsker.
Resultaternes betydning og konsekvenser
Spørgeskemaundersøgelsen fra både 2010 og 2011 har påpeget flere punkter, som afdelingen
ifølge de pårørende er god til, og samtidig har den også vist, at der er områder, som afdelingen med fordel kan fokusere på for bedre at kunne inddrage de pårørende, herunder information og mulighed for i højere grad at være hos den indlagte. Endvidere kan plejepersonalets
attitude ses som en forhindring for et godt samarbejde med de pårørende. Undervisning til
plejepersonalet vedrørende pårørendes behov og ønsker samt en politik, som signalerer afdelingens syn på samarbejde med pårørende, kan være en måde at give personalet bedre redskaber til at samarbejde med pårørende.
Fremtidsperspektiver
Spørgeskemaundersøgelserne har nu været gennemført to gange. Planen er at udføre undersøgelser hvert år, så processen er fortløbende. Endvidere er kvalitetsudviklingsarbejdet planlagt
til løbende at følge de resultater, der fremkommer af undersøgelserne.
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