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Forord
Det er en god og lang tradition inden for sygeplejen på Rigshospitalet hvert år at udgive bogen ”Udviklings- og forskningsaktiviteter”, der indeholder artikler, som beskriver forskningsprojekter, der er
afsluttet i året op til udgivelsen.
Med udgivelsen af bogen vil vi gerne kunne bidrage til at formidle de resultater og erfaringer, vi har
fået igennem det efterhånden omfattende udviklings- og forskningsarbejde, der finder sted inden for
sygeplejen på Rigshospitalet og vi håber på, at hver enkel af disse artikler bidrager til, at vi får en
større og mere sikker viden om den sygeplejefaglige indsats.
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 en forskningsstrategi for sygeplejen, som retter sig specifikt mod at styrke
forskningen inden for klinisk sygepleje og fremme forskningsmiljøer, der kan tiltrække dygtige forskere.
Den kliniske forskning skal komme patienter og samfund til gavn. Derfor vil det være nødvendigt med
strategiske aktiviteter, der kan sikre, at forskningen bliver anvendt i klinisk praksis, hvor det er relevant ud fra patientens perspektiv, dokumenterede behov og klinikerens erfaring.
I 2012 fik Rigshospitalet en professor i sygepleje til patienter med akut og kritisk sygdom og de enkelte centre har næsten alle seniorforskere, adjunkt eller lektorer ansat og nogle også en gæsteprofessor tilknyttet.
At have så kompetente forskere ansat i det kliniske felt er afgørende for at sikre et aktivt forskningsmiljø, hvor vejledning af yngre forskere og ph.d. studerende samt initiering af nye forskningsprojekter har en positiv afsmittende effekt på det kliniske miljø.
Et andet vigtigt element i forskningsstrategien for sygepleje er, at de faglige ledere og de kliniske
sygeplejespecialister igangsætter og er centrale aktører i at formidle, integrere og anvende forskningsresultater i den kliniske praksis til gavn for patienter og pårørende.
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 afholdelse af vores årlige sygeplejesymposium den
12. juni 2013 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

4

”At lære at spise igen”
– systematiserede ernæringssamtaler med patienter opereret for spiserørskræft
Af Mai Nanna Schønau, klinisk sygeplejespecialist, mail: mai.nanna.schoenau@regionh.dk & Malene
Missel, klinisk sygeplejespecialist, ph.D. stud, mail: malene.missel@regionh.dk., begge Hjertecentret
Indledning
”Jeg har ikke lyst til at spise. Der er ikke noget, der kan friste særligt, jeg føler ingen sult. Jeg er sådan
set ligeglad med, om min kone laver maden. Det gør overhovedet ikke ondt, jeg har bare ikke lyst til
at spise. Der er ikke nogen glæde ved at sige ’I dag skal vi have flæskesteg’ – den glæde er fuldstændig væk. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad vi spiser. Sådan har det været lige siden operationen”
(patient opereret for spiserørskræft i 2012)
I Thoraxkirurgisk klinik på Rigshospitalet opereres der årligt ca. 15 patienter for spiserørskræft. Operationen ændrer radikalt patientens kropslige følelse af sult, mæthed, synkning, smag og lugt, hvilket
medfører, at den tidligere tagen-for-givet-oplevelse af at spise forandres til noget ukendt og fremmed. Aktuelt foreligger der ingen klinisk retningslinje for, hvordan patienter vejledes om ernæring
efter operation for spiserørskræft. Derfor blev der iværksat et sygeplejefagligt udviklingsprojekt, hvor
samtaler og vejledning om ernæring med patienter opereret for spiserørskræft blev systematiseret.
Formålet med dette var, at patienten skulle opnå viden, indsigt og handlemuligheder i forhold til
ernæring og således udvikle selvstændige handlekompetencer.
Baggrund
I Danmark får ca. 400 mennesker om året konstateret spiserørskræft, hvilket udgør ca. 1 % af alle
kræfttilfælde. På diagnosetidspunktet har kræftsygdommen ofte spredt sig og dermed er kurativ
operation indiceret ved færre end 1/3-del af patienterne. For patienter, som får konstateret spiserørskræft, er 1-års overlevelsen 26 % og 5-års overlevelsen 7 %. For de operable patienter øges 5-års
overlevelsen til 35 % (2).
Mennesker, der får konstateret spiserørskræft, kan opleve fysiske, psykiske og sociale forandringer
og symptomer som træthed, dyspnø og appetitløshed er almindeligt forekomne (4,11). Underernæring er hyppigere forekommen hos patienter med spiserørskræft end ved andre kræfttyper (7). Patienter, der opereres for spiserørskræft, har ofte postoperativt problemer med svært vægttab (6).
Dette er sammenhængende med forekomsten af appetitløshed, vanskeligheder ved at spise og smerte ved at synke (6). Studier har derudover vist, at underernæring influerer negativt på patienters
livskvalitet. Således viser et studie, at patienter 6 måneder efter øvre gastrokirurgiske indgreb, herunder operation for spiserørskræft, oplever reduceret livskvalitet i relation til deres ernæringsstatus
(1).
Operation for kræft i spiserøret giver håb om helbredelse. Operationen fjerner den tumor, der obstruerer spiserøret, men ofte efterlades patienten med forskellige spiseproblemer, der kan medføre
vægttab (4, 11). Vedligeholdelse af vægten eller vægtøgning vurderes vigtigt for mange patienter,
både for at få en følelse af at blive ”normal” igen, men også for at kunne forkaste tanken om en identitet som uhelbredelig kræftsyg. En succesfuld operation og dermed helbredelse er afhængig af, at
patienten lærer at spise igen (4,7,9,11). Dette fordrer, at patienterne bliver fortrolige med de fysiske
forandringer, men også kan forene sig med de psykiske og sociale konsekvenser, som operationen
medfører. Derfor er fokus på ernæring en vigtig del af sygeplejen til patienter opereret for spiserørskræft, når behandling og rehabilitering skal planlægges og udføres i Thoraxkirurgisk klinik på Rigshospitalet.
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Metode
Projektet er et interventionsstudie. Interventionsgruppen er patienter indlagt til operation for spiserørskræft i Thoraxkirurgisk klinik, afdeling 3151/3152 på Rigshospitalet i perioden oktober 2011 december 2012. Interventionsgruppen modtog under indlæggelsen tre systematiserede ernæringssamtaler og én efterfølgende telefonsamtale efter udskrivelse. Patienternes oplevelse af de systematiserede ernæringssamtaler blev evalueret ud fra kvalitative telefoninterviews, som blev foretaget og
transskriberet af en sygeplejerske uden for projektgruppen, men med kendskab til patientgruppen.
Interventionen – systematiserede ernæringssamtaler
Interventionen bestod af fire systematiserede ernæringssamtaler med udgangspunkt i en vejledning,
som blev udarbejdet specifikt til dette projekt af en projektgruppe bestående af en gruppe sygeplejersker fra afdelingen og en klinisk sygeplejespecialist. Vejledningens omdrejningspunkt er patientperspektivet (10), og udgangspunktet bliver således vejledning ud fra den enkelte patients situation,
problemer, behov og ressourcer. Derudover tager vejledningen udgangspunkt i den enkelte patients
motivation, forudsætninger og nuværende situation, og desuden anvendes principper fra teori om
den motiverende samtale som redskab til at bevare et patientcentreret perspektiv (3,8,5). Et af elementerne i den motiverende samtale er, at der opstår en forståelse og samarbejde imellem patient
og sygeplejerske (5), hvorfor det tilstræbes, at det er den samme sygeplejerske, der gennemfører
samtalerne med patienten. Det er desuden af betydning, at der signaleres til patienten, at dette er
en reel samtale, at der er afsat tid til samtalen, at den foregår i enerum og formålet er, at patienten
får et brugbart udbytte. Fokus for vejledningen er, hvorledes man som sygeplejerske kan vejlede og
støtte den enkelte patient i forhold til ernæring med udgangspunkt i den enkelte patients ressourcer,
motivation, værdier og sociale relationer.
Med udgangspunkt i den motiverende samtale afholdes tre samtaler under indlæggelsen samt en
opfølgende telefonsamtale ved ambulant kontrol. Samtalerne har alle et struktureret formål, der dog
altid tilpasses den enkelte patient. Tidspunkterne og indhold for samtalerne er valgt ud fra klinisk
erfaring i ernæringsgruppen og er baseret på viden om, hvordan patienter opereret for spiserørskræft kan reagere (4,9, 6,11). Alle samtaler blev afholdt af projektgruppens sygeplejersker.
Resultater
Sytten patienter blev inkluderet i projektet, men 2 patienter døde, 1 patient blev ekskluderet grundet
postoperative komplikationer, 1 blev ekskluderet grundet sprogvanskeligheder og 3 patienter modtog ikke alle fire samtaler og blev ligeledes ekskluderet. De resterende 10 patienter er blevet interviewet én gang 2-7 måneder efter udskrivelse.
De 10 interview er ikke færdiganalyseret, hvorfor der i denne artikel ikke kan præsenteres nogen
resultater.
Resultaterne vil blive præsenteret på Rigshospitalets 21. sygeplejesymposium og kan herefter rekvireres hos forfatterne til denne artikel.
Implementering
Når resultaterne er gjort op, vil implementering blive planlagt med hensyn til, om vejledningen for
afholdelse af ernæringssamtaler skal ændres. Derudover skal der tages stilling til, om alle sygeplejersker på afdeling 3151/3152 skal læres op i at afholde disse samtaler, eller om det fortsat skal være en
gruppe af sygeplejersker med speciel viden og erfaring, som skal afholde disse samtaler.
Perspektiver
Projektet er et udviklingsprojekt iværksat for at forbedre ernæringsindsatsen for patienter opereret
for spiserørskræft, men det kan tænkes, at ernæringsgruppens viden og erfaringer også kunne komme inoperable patienter med spiserørskræft til gode. I Thoraxkirurgisk klinik på Rigshospitalet indlægges patienter med uhelbredelig spiserørskræft gentagne gange til diverse palliative behandlinger.
Den systematiserede vejledning for samtaler om ernæring kunne eventuelt tilpasses og anvendes til
6

denne patientgruppe, som ligeledes oplever problematikker relateret til ernæring. Ud over thoraxkirurgisk klinik kunne det tænkes, at den udviklede vejledning til samtaler om ernæring kunne anvendes som inspiration på andre afdelinger, hvor patienter oplever problemstillinger i relation til ernæring.
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At få viden til at virke hos os
– implementering af anbefalinger fra kliniske retningslinjer vedrørende
mundpleje i Neurologisk Klinik
Af Winnie Seidelin, Klinisk sygeplejespecialist M.A., Neurocentret, mail: Winnie.Seidelin@regionh.dk
Baggrund
På Rigshospitalet er der fokus på at gøre forskningsviden tilgængelig for det kliniske personale (1) og
dermed øge muligheden for at anvende forskningsresultater i kliniske sygepleje. Dette kan blandt
andet gøres ved at implementere evidensbaserede anbefalinger fra kliniske retningslinjer udgivet fra
Center for Kliniske Retningslinjer (2). Neurocentret ønsker sygeplejen udført med udgangspunkt i
evidens og god klinisk praksis og målsætningen er, at kliniske retningslinjer implementeres, hvor det
er relevant (3).
I Neurologisk Klinik blev det på den baggrund besluttet at implementere anbefalingerne fra to kliniske retningslinjer, der omhandler mundpleje (4,5). Mundpleje blev valgt, fordi det er et af sygeplejens kerneområder. Der er evidens for, at systematisk mundpleje efter hvert måltid kan reducere
antallet af bakterier i mundhulen og derved nedsætte risikoen for aspirationspneumoni (4). Endvidere er det vist blandt patienter med spiserørskræft, at tandbørstning 5 gange dagligt før operationen
reducerede forekomsten af postoperativ pneumoni fra 32 % til 9 % og samtidig blev forekomsten af
patienter, der havde behov for postoperativ trachestomi, reduceret fra 12 % til 0 % (5).
Der er grund til at antage, at man kan opnå en positiv effekt hos andre patienter, for vores vedkommende neurologiske patienter, ved at intensivere mundplejen til patienterne både i den daglige pleje
og i relation til operation. En del af klinikkens indlagte patienter bliver kørt til operation direkte fra
Neurologisk Klinik, hvorfor patienterne klargøres herfra. På denne baggrund blev det vurderet, at
anbefalingerne i de to kliniske retningslinjer kunne være relevante at implementere til gavn for klinikkens patienter.
Formål
Formål med projektet er, at
 Nedsætte risikoen for at patienten får luftvejsinfektioner under indlæggelsen
 Infektion og ulcerationer i patientens mundhule forebygges eller afhjælpes
 Patientens mundstatus så vidt muligt ikke forringes under indlæggelsen.
Metode
Projektet blev påbegyndt i oktober 2012 og forventes afsluttet i slutningen af september 2013. Processen bliver styret af klinisk sygeplejespecialist Winnie Seidelin, der refererer til klinikkens sygeplejefaglige ledergruppe.
Aktiviteter
Oktober – december 2012
o Kortlægning og beskrivelse af klinisk praksis i Neurologisk Klinik
o Før-måling: Der gennemføres en stikprøve bestående af 3 strukturerede interviewspørgsmål
(6), hvor patienter, der er indlagt på en given dag, indgår. Endvidere foretages en journalaudit, hvor alle sygeplejenotater/planer i OPUS fra hele døgnet gennemgås i relation til den
samme gruppe indlagte patienter
o Indsamling af ny viden og erfaring, som kan understøtte og supplere anbefalingerne fra de to
kliniske retningslinjer i forhold til fremtidig sygeplejeinterventioner
o Udarbejde arbejdsredskaber til brug i klinisk praksis
o ”Rydde op” i nuværende sortiment og anskaffe nye mundplejeartikler
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Januar – august 2013
o Undervisning og formidling: bedside-undervisning, undervisningsseancer både planlagt og ad hoc
i klinikken, undervisning af studerende og elever samt nyansat plejepersonale.
o Måling af effekten foretages ca. hver anden måned. Resultaterne holdes op imod data fra 2012.
Der bliver målt på følgende indikatorer
 Antal pneumonier blandt indlagte patienter. Data indsamles via SKS koderne DJ139-DJ189
henholdsvis som aktionsdiagnoser og bi-diagnoser
 Forbrug af Klorhexidin mundskyllevæske og Klorhexidin-gel. Data indsamles via Region
Hovedstadens Apoteks ”Kunde/forbrugsrapport” system ved hjælp fra afdelingens farmakonom. Opgøres i antal enheder, der samlet er bestilt af både mundskyllevæske og gel
 Antal bestillinger af frisk ananas. Data indsamles med hjælp fra en kostkonsulent fra Rigshospitalets Enhed for Mad og Drikke
 Journalaudit i forhold til dokumentation af udført mundpleje i OPUS.
Resultater
Før-målingen: Der var indlagt 25 patienter på stikprøve-dagen. 19 patienter indgik i stikprøven, som
bl.a. viste, at 3 patienter havde behov for hjælp til at børste tænder, men 2 af disse ikke havde fået
tilbudt hjælp og 9 patienter havde gener i mundhulen (fx blister, bidsår).
Auditten på de 25 patienters sygeplejenotater/planer viste, at der intet sted var beskrevet, at der var
udført mundpleje.
Arbejdsredskaber er blevet justeret og nye er blevet udarbejdet; VIP instruks (7), plejeplan, ”lommehjerne”, patientinformation og operations-bordingcart.
Nye mundplejeartikler er blevet tilgængelige fx frisk ananas (til brug ved mundtørhed), tandbørster
med mulighed for tilslutning til sug samt Klorhexidin-gel, og ”gamle” er blevet fjernet fx Lemon swabs
og ”mundplejesæt”.
Ny viden og erfaring: Undervejs i processen er der stillet spørgsmål til måden, hvorpå proteser skal
opbevares, når de er ude af patientens mund. I den kliniske retningslinje (4) angives, at proteser skal
opbevares tørt, men det beskrives ikke, hvorfor man skal
vælge denne praksis. Litteratursøgning gav ikke noget
entydig svar. Derfor blev der taget kontakt til Odontologisk
Institut, Københavns Universitet, som fortalte, at det
overordnede princip er, at protesen skal være ren. Herefter kan man vælge tør eller fugtig opbevaring (8). Neurologisk Klinik har som følge af dette valgt primært at opbevare proteser tørt for at minimere risikoen for udvikling af
svampesporer (8), men accepterer brug af begge interventioner, blot det overordnede princip følges.
Det er kendt, at Klorhexidin interagerer med stoffer, der
anvendes i skummiddel i de fleste tandpastaer. I Zendium anvendes et andet skummiddel, og det er
teoretisk vist, at Zendium godt kan anvendes samtidig eller umiddelbart før eller efter brug af Klorhexidin. Men det er ikke vist i praksis. Derfor anbefales det, at patienter helt undlader at anvende tandpasta i den periode, hvor de er i behandling med Klorhexidin (9).
Måling af effekt: Indikatoren ”Antal pneumonier” har vist sig at være sværere at opgøre end forventet. Det skyldes, at der kun var registreret 11 patienter med bidiagnosen pneumoni i 2012, hvilket
kan skyldes manglende registrering i SKS systemet. Dette skal undersøges nærmere og baseline skal
formentlig opgøres på en anden måde. Der er en lille stigning i antallet af bestilte enheder Klorhe-
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xidin de første måneder af 2013 i forhold til det samlede forbrug i 2012, jf. tabel 1. Det kunne antyde
et begyndende øget forbrug af disse præparater som effekt af implementeringsindsatsen.
Frisk ananas er et nyt tilbud. Der er blevet bestilt 60 bægere i de to første måneder. Det er dog uvist,
om frisk ananas er blevet anvendt målrettet i forbindelse med mundpleje, da bægerne står frit tilgængeligt for alle patienter i afsnitscafeerne. Journalauditten i slutningen af februar viste en lille
forbedring. Der blev fundet notat i to journaler.
Tabel 1. Implementering vedrørende mundpleje. Første måling af effekt.
Indikatorer
1. Antal pneumonier på indlagte patienter
2. Antal bestilte enheder Klorhexidin mundskyllevæske og Klorhexidin
gel
3. Antal bestilte bæger med frisk ananas
4. Journalaudit. Antal notater, der dokumenterer udført mundpleje
eller tandbørstning på i et givent døgn (dag, aften, nat)

2012
11
82 enheder

Jan + feb 2013
20 enheder

-

60 bæger

okt N=25; 0

febN=21; 2

Perspektivering
I den nyeste litteratur er der en tendens, der peger på, at man bør undgå at benytte ”dansk vand” i
forbindelse med mundpleje, da dansk vand øger mundtørheden (10). I klinikken overvejes det derfor,
hvordan man kan implementere dette. Neurologisk Klinik har planlagt at fortsætte med at implementere anbefalinger fra kliniske retningslinjer, som er relevante for klinikkens patienter.
Den kliniske retningslinje omhandlende forebyggelse af obstipation (11) er den næste, der skal arbejdes med. Både mundpleje og forebyggelse af obstipation indgår som udvalgte sygeplejekerneområder i klinikkens fremtidige projekt ”Sygepleje i særklasse”. Projektet har fået tildelt midler fra Region Hovedstadens Kvalitetsforbedringspulje, hvilket muliggør en helt særlig indsats til gavn for patienter og udvikling af sygeplejen.
Referencer
1. Handlingsplaner for Rigshospitalets Strategier 2011-2013
2. www.cfkr.dk
3. Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017
4. http://www.kliniskeretningslinjer.dk/images/file/KRmundpleje-slutversion280910.pdf
5. http://www.kliniskeretningslinjer.dk/images/file/KR_mundpl_thoraxkir_050612_FINAL.pdf
6. Spørgsmål med inspiration fra Medicinsk afdeling, Køge Sygehus. Nyhedsbrev fra Center for Kliniske Retningslinjer, December2011, Årgang 4, Nummer 4
7. http://vip.regionh.dk/VIP/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?Open
(Rigshospitalet>Neurologisk Klinik N>Mundpleje til Neurologiske patienter)
8. Adjunkt Esben Boeskov Øzhayat, KU, Odontologisk Institut, afd. for Oral Rehabilitering
9. Adjunkt Johanne Kongstad, KU, Odontologisk Institut, afd. for Parodontologi
10. Andersen, Grethe et al (2012). Apopleksi. Munksgaard
11. http://www.cfkr.dk/images/74_endelig_udgave_af_klinisk_retningslinje__risikovurdering_af_obstipation.pdf
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Der er altid en livshistorie bag en amputation
– hvordan skaber man sammenhæng mellem patientoplevelser, sygeplejefaglig erfaring og evidens?
Af Alice Slot, Klinisk sygeplejespecialist, mail: alice.slot@regionh.dk, Jens Frei Christensen, sygeplejerske, mail: Jens.Frei.Christensen@regionh.dk og Marianne Børgesen, sygeplejerske, mail: Marianne.Boergesen@regionh.dk, Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret
Baggrund
Denne artikel beskriver kort, hvorledes en faglig proces blandt sygeplejerskerne i Ortopædkirurgisk
Klinik om revision af to modelprogrammer igangsatte en større proces. Processen var tværfaglig og
medinddrog patienterne i evalueringen af den praksis, som man oplevede i 2012.
I Ortopædkirurgisk Klinik blev der i 2011 indlagt ca. 65 patienter til amputation af et eller flere led. De
hyppigste årsager til amputation i klinikken er tumorer, traumer og iskæmi. Til patienter, som indlægges til amputation har klinikken to modelprogrammer, som dag for dag beskriver hvilke observationer, der skal foretages og hvilke tiltag sygeplejersken skal igangsætte.
Uddrag af modelprogram til patienter, der bliver hofteexarticuleret (får fjernet ben og hofte):
Indlæggelsesdagen
Operationsdagen 1. Dag
Mobilise- Information om mobilise- Mobiliseres efter Med mindre andet er ordineret:
ring
ringsplan og afdelingens
ordination og evne  Træning med fysioterapeut:
forventninger til patienten
 Øvelser i seng
mht. aktivitet.
 Mobiliseres til sengekant
Information om hensigts(evt transfer til kørestol og til stående)
mæssigt fodtøj og tøj til
Fysioterapeut orienterer om:
indlæggelsen.
1. Træningsforløb, herunder i hvilket

regi, det kommer til at foregå

Kropsopfattelse

2. Er pt. interesseret, orienteres om proteseforsyning
Informere pt. om, at der er Respekt for patien- Samtale om ændret kropsopfattelse samt
risiko for at miste oriente- tens ønske om at
fantomfølelser
ringssansen og retningsse væk fra sig selv
sansen lige efter operationen

Da modelprogrammerne i 2012 skulle revideres, blev der nedsat en tværfaglig gruppe af sygeplejersker og fysioterapeuter, som i samarbejde med en af klinikkens overlæger skulle opdatere modelprogrammerne. Dette arbejde resulterede i mere end blot to reviderede modelprogrammer.
Formålet
o at sikre det bedst mulige forløb for patienten med udgangspunkt i nyeste evidens på området, sygeplejefaglig erfaring samt med fokus på, hvad patienterne oplever, når de indlægges
til amputation i klinikken.
Metode
Der blev foretaget litteratursøgning og gennemgang af nyeste evidens på området. Søgningen blev
foretaget i PubMed. Der blev endvidere foretaget kædesøgning i de udvalgte artikler. I forbindelse
med denne artikel er der foretaget ny litteratursøgning, hvor der blandt andet fremkom et review fra
2012 af Perkins om hvilke faktorer, der har betydning efter en traumatisk amputation:
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Smerter – det drejer sig om kroniske smerter, fantomsmerter, smerter i stumpen, rygsmerter, smerter i modsatte ben af det amputerede
Psykiske reaktioner – sorg, vantro, følelsesløshed og vrede, efterfulgt af en periode hvor
tristhed og modløshed er fremherskende
Posttraumatisk stress, angst, depression og stofmisbrug

At ovennævnte faktorer har betydning ses også af Sjödal et als artikel om, hvorledes man håndterer
et liv som amputeret. Artiklen, som er baseret på interview med 11 patienter, der er blevet
femuramputeret, beskriver en række oplevelser:








”kroppen virker fremmed og ukendt”
”barsk oplevelse at komme hjem, både fysisk og psykisk”
”savner at kunne handle efter eget ønske og at være spontan”
”mangel på selvværd”
”stiller ikke spørgsmål til personalet, bange for svaret”
”ikke forberedt på folks stirren og spørgsmål”
”ønsker at blive set og behandlet som et individuelt menneske og ikke som en handicappet”

Sideløbende med klinikkens projekt deltog en af afdelingens fysioterapeuter i en regional arbejdsgruppe vedrørende genoptræning af benamputerede. Dette arbejde udmundede i en genoptræningsforløbsbeskrivelse for benamputerede. Beskrivelsen er tværsektoriel, evidens- og konsensusbaseret og skal anvendes i hele Region Hovedstaden.
Det anbefales, at man opstarter mobilisering af patienter, som er blevet amputerede, på selve operationsdagen.
Mobiliseringen anbefales at bestå af:
 Sengeøvelser
 Transfer i seng
 Transfer til siddende på sengekant
 Transfer mellem seng og stol/kørestol
 Transfer mellem kørestol og toilet
 Transfer fra siddende til stående
 Hop i gangbarre eller med gangredskab
For at mindske ødem af stumpen anbefales det at anvende siliconeliner i stedet for stumpforbinding,
når såret er vurderet til at kunne klare belastningen. I de timer af døgnet, hvor lineren ikke anvendes
skal der anvendes anden form for kompression.
Medinddragelse af den enkelte patients oplevelser er et fokusområde i Ortopædkirurgisk Klinik. Dette medførte i forhold til dette projekt, at der blev inviteret to patienter til at deltage i to temadage
for plejepersonalet og fysioterapeuterne i klinikken. Temadagene indeholdt endvidere en lægelig
gennemgang af patientkategorier og selve de kirurgiske indgreb samt en præsentation af nyeste evidens særligt indenfor smertebehandling, mobilisering og bandagering. Derudover en grundig gennemgang af proteser og bandagering. Personalet, der deltog, var aktive i debatterne om, hvorledes vi
kan og bør ændre eksisterende praksis.
Resultater
Patienterne mobiliseres tidligere, og der er indkøbt nye hjælpemidler til den umiddelbare bandagering af ekstremitetsstumpen. En ny smertebehandlingspakke er udarbejdet. Denne indeholder en
multimodal smertebehandling, hvilket der er gode resultater med hos andre ortopædkirurgiske patienter. Det understreges i vejledningen, at smerter i forbindelse med amputation er svære at behand-
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le, og der foreligger sparsom evidens på området. Meget tyder dog på, at en effektiv behandling af
postoperative smerter kan reducere forekomsten af svære kroniske smerter.
Personalet er opdateret med nyeste viden på amputationsområdet, og ikke mindst har det gjort indtryk, hvad patienterne gjorde os opmærksomme på:
 Tak til sygeplejersken, som satte sig hos mig og lod mig være ked af det
 Lad være med at sige, at det kan jeg godt forstå, for det kan ingen
 Kom med historier fra andre patienter, input, som kan gøre, at man kommer videre
 Gør opmærksom på der er en patientforening og en face-book gruppe
 Stil større krav til patienterne, så chokket over, hvor mange ting man skal kunne, når man
kommer hjem, bliver mindre
 Interview patienter, som har været indlagt længe, om hvordan de har oplevet indlæggelsen
 Få socialrådgiveren til at fortælle hvad du har ret til. Det kan nemlig være anderledes end det,
som kommunen siger, du har mulighed for at få
Disse udsagn og præsentation af litteraturens beskrivelser af patienternes oplevelser har gjort indtryk på personalet. Det er tydeliggjort, at patienter, som indlægges til amputation har brug for pleje
og behandling af en kompleks karakter, og at sygepleje er langt mere end hvad et modelprogram kan
beskrive.
Perspektivering
Tværfagligt samarbejde, høj professionel faglig tilgang til vores patienter og medinddragelse af patienters oplevelser giver mening. Personalet efterspørger derfor lignende initiativer om andre af klinikkens patientkategorier.
Referencer
 Perkins et al. Factors affecting outcome after traumatic limb amputation. British Journal of surgery 2012; 99:75-86
 Johannesson A. Lower limb amputation in patients with vascular disease. Incidence, postoperative care, and prosthetic functional outcome with focus on trans-tibial amputation. Thesis, Lund
University 2009
 HovedOrtoCentret, VIP: Smerteplan ved amputation på underekstremitet, 2012
 Lindberg K, Kristensen MT. Genoptræningsforløbsbeskrivelse for benamputerede. Tværsektoriel,
evidens og konsensusbaseret genoptræningsforløbsbeskrivelse Region Hovedstaden, 2012
 Sjödal C, Gard G & Jarnlo G.B. Coping after trans-femoral amputation due to trauma or tumour –
a phenomenological approach. Disability and rehabilitation 2004; 26:851-861

13

Familiedannelse efter brug af donorsæd
- en landsdækkende multicenter spørgeskemaundersøgelse
Af Maria Salomon, projektleder, sygeplejerske, Fertilitetsklinikken 4071, Juliane Marie Centret, mail:
maria.salomon@regionh.dk . tlf.: 35454508 eller 35451601
Problemstilling
Efter ændringen af den danske lovgivning pr. 1. januar 2007, hvor det blev tilladt læger at tilbyde
fertilitetsbehandling til enlige og lesbiske kvinder, har vi på Rigshospitalets Fertilitetsklinik oplevet en
stigende interesse for fertilitetsbehandling med anonym donorsæd, særligt blandt enlige heteroseksuelle kvinder. Seneste opgørelser fra Dansk Fertilitetsselskabs årsrapport fra 2012 (1) viser, at der
blev behandlet ca. 1.900 enlige kvinder med bopæl i DK. Det forventes, at der bliver født 747 børn
som resultat heraf. Kvinderne er blevet afsluttet med en levedygtig graviditet i syvende uge.
Tidligere forskning vedrørende trivslen i forskellige familietyper efter fertilitetsbehandling, fx hos
enlige kvinder (heteroseksuelle/lesbiske), lesbiske forældrepar og heteroseksuelle par har vist, at
børn og voksne i disse familier udvikler sig og trives på lignende vis som i familier, der ikke har modtaget assisteret befrugtning. Studierne har ikke fundet nogen forskelle i personlighedsudvikling, psykologisk udvikling og kønsidentitet hos børnene uanset familieform (2-6). I andre lande (fx England
og USA) har muligheden for at inseminere enlige og lesbiske kvinder eksisteret igennem mange år,
men forskningen vedrørende heteroseksuelle solomødre er meget begrænset (7). To studier har
fundet, at de enlige kvinders primære motiver for at søge donor-inseminationsbehandling har været
følelsen af, at tiden var ved at løbe ud, at de ikke havde mødt en mand, som ville være en passende
partner og barnefar, og at de havde tilstrækkelig social støtte og opbakning til projektet: at blive mor
alene ved fertilitetsbehandling (4-8).
Der er mange grunde til at sætte fokus på familiedannelse. Vi lever i en tid, hvor normen for de unge
synes at være, at de skal rejse og opleve verden, uddanne sig og få et fast arbejde inden, de tænker
på at danne familie og sætte børn i verden. Vi ved fra Danmarks Statistik 2012, at kvindens gennemsnitsalder ved fødsel af første barn er højere end nogensinde, nemlig 29,1 år. Kvindens graviditetschance per cyklus falder fra 24 % ved 25 år til 6 % ved 40 år (9). Vi ved, at unge studerende fejlagtigt
tror, at en kvindes frugtbarhed først falder i starten af 40’erne (10). Vi ved, at over 90 % af unge studerende ønsker sig børn, endda oftest 2-3 børn (11). Fra et svensk studie 2008 ved vi, at får man sit
første barn som 25 årig, får man gennemsnitligt 2,3 børn, men hvis man venter til man er 40 år, får
man gennemsnitligt kun 1,1. Hvor mange kvinder, der ender med slet ikke at få børn, vides ikke. Disse tal tyder på, at unge generelt udskyder familiedannelsen, og at de enlige kvinder, vi møder på
fertilitetsklinikkerne, formentlig skal ses i en større samfundsmæssig sammenhæng.
Formål
I undersøgelsen indgår to grupper. Den ene består af enlige kvinder, som kan være lesbiske eller
Heterosexuelle, og den anden består af kvinder i parforhold med henholdsvis en kvindelig eller en
mandlig partner. Alle er i fertilitetsbehandling med donorsæd.
Formålet er at undersøge nedenstående forskningsspørgsmål og sammenligne de to grupper kvinder.
1. Hvilke forestillinger om familiedannelse havde kvinderne, da de første gang i deres unge voksenliv overvejede familiedannelse, og hvilke forestillinger om familiedannelse har de aktuelt?
2. Hvilke grunde har kvinderne til at ønske sig et barn, og hvilke motiver har de for aktuelt at
søge behandling med fertilitetsbehandling med donorsæd?
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3. Hvilke overvejelser gør kvinderne sig om barnets tilblivelse ift. information af barnet samt til
deres sociale, familiære og øvrige netværk, og hvilke overvejelser har kvinderne i forbindelse
med anvendelse af hhv. anonym eller ikke-anonym donorsæd?
4. Hvordan er kvindernes socio-demografiske, geografiske og familiemæssige baggrund samt
tidligere reproduktionshistorie og samlivsform?
Projektets metode
Projektet er et sygeplejestyret multi-center deskriptivt studie i form af en spørgeskemaundersøgelse,
der udføres på de ni offentlige fertilitetsklinikker i Danmark. I undersøgelsen indgår enlige kvinder og
kvinder i parforhold, som alle er i fertilitetsbehandling med donorsæd. Der er udviklet to forskellige
spørgeskemaer. Ét til enlige kvinder og ét til kvinder i parforhold. Deres svar vil blive sammenlignet.
Spørgeskemaet er udviklet på baggrund af seks kvalitative interviews (11) med enlige kvinder, der
modtog fertilitetsbehandling på Rigshospitalets fertilitetsklinik, samt spørgsmål anvendt i andre
forskningsprojekter (8-11).
Kvinden får udleveret spørgeskemaet og en frankeret svarkuvert i forbindelse med første behandling
og opfordres til at returnere det inden 14 dage. En projektsygeplejerske, tilknyttet hver klinik, er ansvarlig for indsamling af samtykke og for at udlevere skemaerne. Der inkluderes konsekutivt 300
kvinder i alt: 150 enlige kvinder og 150 kvinder i parforhold, der alle er i fertilitetsbehandling med
donorsæd. Data bliver løbende indtastet i SPSS og analyseret vha. deskriptiv statistik.
Resultater
Dataindsamlingen er igangværende, og der er derfor p.t. endnu ingen resultater at præsentere. Vi
påbegyndte inklusionen 1. februar 2012 og slutter juni 2013. Der er inkluderet 270 kvinder pr. d 4/413.
Follow-up
Vi har indhentet tilladelse til at kontakte kvinderne om ca. 5 år med et opfølgende spørgeskema angående deres til den tid aktuelle status vedrørende forskellige aspekter af deres familiedannelse.
Resultaternes betydning og konsekvenser for klinisk sygepleje
Den øgede viden om og indsigt i patientgruppes forhold og beslutningsgrundlag vil forbedre fertilitetssygeplejerskernes muligheder for at yde en helhedsorienteret sygepleje, men også være til gavn
andre steder i sundhedsvæsenet, hvor vi vil møde disse kvinder og deres børn.
Fremtidsperspektiver
Da vi i 2012 behandlede ca. 1.900 enlige kvinder i Danmark og forventer 747 fødte børn, er det en
realitet, at denne nye patientgruppe er til stede i vores sundhedsvæsen. Alene derfor bør vi opsøge
viden om patientgruppen, så vi kan yde en kvalificeret behandling, støtte og omsorg til kvinden og
hendes familie.
Den nye viden forventes at kunne skabe debat og åbenhed om baggrunden for dannelse af de nye
familieformer, og at denne debat på længere sigt kan få betydning for familiernes trivsel. Her tænkes
bl.a. på børnenes trivsel i institutioner, skoler og andre sociale sammenhænge.
Befolkningens fødselstal er faldende, og unge mennesker får ikke det antal børn, de oprindeligt ønskede sig. Derfor bør den viden, der måtte komme ud af dette forskningsprojekt, formidles til de
kommende generationer, således at de kan få læring af disse enlige kvinders historier. Kommende
generationer bør forholde sig til mulige konsekvenser af at udskyde planlægningen af familiedannelse, herunder de konsekvenser det måtte have for barnet at vokse op i en familie med kun én forældre. Da viden på dette område udelukkende stammer fra engelske og amerikanske undersøgelser, er
det væsentligt, at vi også undersøger, hvordan disse enlige kvinder og deres familier trives her i
Danmark.
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Vejledere
 Professor, A Nyboe Andersen, Juliane Marie Centret, mail: Anders.Nyboe.Andersen@regionh.dk
 Lektor, L Schmidt, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, mail: lone.schmidt@sund.ku.dk
 Forskningsleder, H Kjærgaard; Juliane Marie Centret, mail: hanne.kjaergaard@regionh.dk Afdelingslæge E Carlsen, Juliane Marie Centret, mail: elisabeth.carlsen@regionh.dk
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Forbedring af patienters søvn efter hjerteoperation – en sygeplejeintervention
Af Helle Greve, Klinisk sygeplejespecialist, Hjertecentre, mail: helle.greve@regionh.dk
Indledning
Søvnforstyrrelser hos patienter med iskæmisk hjertesygdom og hjerteopererede er en hyppigt beskrevet problemstilling i international litteratur (1-7). Søvnforstyrrelser kan vise sig som besvær med
at falde i søvn, med at opretholde søvnen, med at vågne for tidligt eller med at søvnen opleves dårlig
eller ikke styrkende. Den følgende dag kan derfor være præget af træthed, ubehag, øget irritabilitet
eller nedsat koncentrations- og hukommelsesevne (8). Med alderen bliver søvnproblemer (insomni)
mere almindelige. Personer ≥ 66 år er længere tid om at falde i søvn, har længerevarende og hyppigere opvågninger og kortere søvnperioder end midaldrende (3). Med stigende alder følger ofte somatiske problemer, som kan influere på søvn. Da et stigende antal ældre patienter hjerteopereres,
må alder tages i betragtning som årsag til søvnproblemer (5,9,10). Mangel på søvn kan disponere for
udvikling af depression, angst og misbrug og kan påvirke morbiditet og mortalitet (11,12). God søvn
er derfor af vital betydning for patienter, der er hjerteopererede, for at de kan håndtere de krav, der
stilles i rehabiliteringsforløbet (3,7,13,14).
Studier af søvn i forbindelse med større operationer viser, at dyb søvn har betydning for sårheling,
koncentration og indlæringsevne (15). REM søvnen kan være helt væk de først nætter efter operationen. Det medfører øget varighed i REM-søvnen de følgende nætter og dage hos mere end halvdelen
af de undersøgte patienter. REM søvn forbindes med øget aktivitet i sympatikus med forhøjet blodtryk og øget hjerterytme til følge (16). Hyppige opvågninger, nedsat søvnvarighed, undertrykkelse af
REM-søvn samt øget behov for dagsøvn beskrives som almindeligt forekommende efter hjertekirurgi
og har stor betydning for patienternes efterfølgende livskvalitet og fysiske funktion (17).
Hjerteoperation og søvn
Nyopererede patienter fortæller, at sårsmerter, rygleje, natlig vandladning, medicinsk behandling og
andre fysiologiske problemer forstyrrer deres søvn i det tidlige postoperative forløb (3,4). Andre årsager til søvnproblemer kan være den følelsesmæssige belastning, som operationen kan medføre,
støj fra personale og omgivelser, lys, for høj rumtemperatur og personale, der måler vitale værdier.
Søvnkvaliteten forbedres efter operationen, men søvnforstyrrelser kan fortsætte helt op til et år
efter udskrivelsen (1,3,6). Støj fra personalet genfindes i andre undersøgelser i Hjertecentret. Det er
ikke tidligere undersøgt lokalt, om der er andre årsager til dårlig søvn, men det årlige tværsnitsstudie
i Hjertecentret har vist, at mere end 50 % af de adspurgte patienter på Hjertekirurgisk afdeling oplever søvnproblemer.
Søvnanamnese og søvnhygiejne
Det er vigtigt, at sygeplejersker bliver mere opmærksomme på patienters søvnproblemer og forstår,
at søvnforstyrrelser hos hjertepatienter kan have alvorlige følger (11,18). Søvnanamnese er velegnet
redskab for sygeplejersker til at afdække og vurdere patienters søvnproblemer. Udover uddybende
spørgsmål om patientens aktuelle søvnproblemer, skal søvnanamnesen indeholde spørgsmål om
søvnvaner, brug af sovemedicin, indtagelse af alkohol, nikotin og koffein, andre lidelser og sovemiljøet (15,19). Endvidere er det væsentligt, at sygeplejersker har den fornødne viden om søvn, søvnproblemer og handlinger, der kan forbedre patienternes søvnkvalitet. Søvnhygiejne refererer til processer, der kan fremme vedvarende og effektiv søvn. Patienterne opmuntres systematisk til sunde søvnvaner og søvnfremmende foranstaltninger (3,11,18,19). Med øget viden og opmærksomhed på
søvnproblemer og søvnhygiejne kan sygeplejerskerne bedre vurdere problemer og plejebehov på
området, individualisere information og undervisning til patient og pårørende og samarbejde med
patient og pårørende om handlinger, der kan forbedre søvnkvaliteten (3,11).
I dette studie fokuseres der udelukkende på nonfarmakologisk behandling samt interventioner i sygeplejerskegruppen med henblik på at forbedre patienternes subjektive oplevelse af søvn.
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Formålet er at afprøve effekten af systematiske nonfarmakologiske sygeplejeinterventioner på hjertekirurgiske patienters subjektive oplevelse af søvn under og efter indlæggelsen. Interventionerne
falder indenfor to hovedområder, der tænkes implementeret i to tempi:
1. Søvnanamnese og søvnhygiejne: Søvnproblemerne søges forebygget eller afhjulpet ved at
sygeplejerskegruppen systematisk implementerer søvnanamnese og søvnhygiejniske foranstaltninger. For at muliggøre dette, øges sygeplejerskernes viden og opmærksomhed på problemet gennem individualiseret undervisning, refleksion og træning i mindre grupper om
søvn, søvnproblemer, søvnanamnese og søvnhygiejne.
2. Psyko-edukativ indsats: Søvnproblemerne søges forebygget eller afhjulpet gennem afspænding.
Metode
Undersøgelsen udføres som et kontrolleret interventionsstudie med en kontrolgruppe og to interventionsgrupper. Kontrolgruppen afvikles først, dernæst undervises og trænes personalet i 1. intervention. Så afvikles første interventionsgruppe, og derefter tages stilling til næste intervention. Patienter i kontrolgruppen modtager konventionel pleje og behandling. Patienter i 1. interventionsgruppe får optaget søvnanamnese og modtager samtale, råd og vejledning i relation til søvnproblemer og
søvnhygiejniske foranstaltninger. I det følgende beskrives kun 1. intervention.
Inklusion og eksklusion
Der indgår 83 patienter i såvel kontrol- som interventionsgruppe. Alle patienter over 18 år, som indlægges i afdelingen til elektiv hjerteoperation, som kan læse og forstå informationen samt give informeret samtykke, inkluderes løbende. Patienter, der er indlagt mere end 2 nætter på intensiv, flyttes tilbage til intensiv under forløbet, har en diagnosticeret psykiatrisk sygdom, lider af primære
søvnforstyrrelser eller som ikke skønnes at kunne samarbejde, ekskluderes.
Dataindsamling
PSQI: Alle patienter i kontrol- og interventionsgrupper udfylder spørgeskemaet Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)(20) før operationen samt en og to måneder efter udskrivelsen. Det første spørgeskema sendes ud sammen med indkaldelse til operation.
Søvndagbog
Alle patienter i kontrol- og interventionsgruppe fører søvndagbog hver morgen fra 2. eller 3. postoperative dag under indlæggelsen. Efter udskrivelsen føres der søvndagbog en gang om ugen i 2 måneder. Søvndagbogen indeholder fastlagte spørgsmål og giver mulighed for at få patienternes kommentarer om deres søvn.
Resultaterne er ikke endeligt gjort op. De foreløbige resultater kan tyde på en lille effekt hos de
mandlige deltagere. Effekten viser sig på mindre forbrug af sovemedicin efter 2 måneder samt i en
bedre selvvurdering af søvnkvalitet. Kommentarerne fra 75 patienter i kontrolgruppen viser, at sygeplejerskens observationer kommer ind på en førsteplads som det mest forstyrrende på 1. nat i stamafdelingen, 2. nat spiller fysiologiske forhold en fremtrædende rolle (hoste, vejrtrækningsproblemer,
feber, svimmelhed, kvalme). Senere i forløbet oplever patienterne at blive forstyrret af medpatienter
samt miljømæssige forhold som støj på gangen, lys eller dårlig madras. Få patienter klager over bekymring eller angst. Der synes at være en ”bi-effekt” i form af, at samtale med udgangspunkt i søvn
kan skabe mulighed for at patienterne sætter ord på tanker og følelser i forbindelse med en livstruende operation.
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I hvilken grad påvirkes hukommelsen hos patienter indlagt med stor blodprop i hjertet i den akutte
fase?
Af Marianne Nybro Grum, klinisk sygeplejespecialist, mail: marianne.grum@rh.regionh.dk og Jane
Færch, klinisk sygeplejespecialist, mail: jane.faerch@rh.regionh.dk, Hjertecentret
Baggrund og formål
I Danmark bliver der årligt indlagt ca. 2.200 patienter med stor blodprop i hjertet (akut myokardieinfarkt; AMI). Behandlingen af patienter med AMI har ændret sig siden 2004 fra en indlæggelse på 7
dage med udelukkende medicinsk behandling (trombolyse) til revaskularisering (akut ballonudvidelse
af kranspulsåre; P.PCI) straks ved indlæggelsen på Kardiologisk laboratorium. Indlæggelsestiden er nu
4-5 dage, hvilket betyder, at den tid, sygeplejersken har som fagperson sammen med patienten, er
reduceret i forhold til information og samtaler om livsstil og selve hændelsesforløbet. Internationale
guidelines anbefaler, at rådgivning om livsstilsændringer starter dag 1 efter en ukompliceret P.PCI.
Nationale anbefalinger understreger, at hjerterehabilitering bør begynde allerede under indlæggelsen med en vurdering af muligheder for forebyggelse og information om risikofaktorer. I relation til
dette oplever sygeplejerskerne i klinisk praksis, at en del patienter har svært ved at huske og modtage informationer i den akutte fase. Den akutte fase er ifølge Hjerterehabilitering på danske sygehuse
den akutte behandling og indlæggelsesdagene til og med udskrivelse.
Uden behandling er AMI en livstruende sygdom, og flere studier afdækker, at det at få en blodprop i
hjertet kan udløse en eksistentiel trussel eller krise. Der ses en spændvidde i reaktioner fra bekymringer til angst for at dø, angsten for et nyt AMI og følelsesmæssige reaktioner som usikkerhed,
tristhed, træthed og koncentrationsbesvær. Studier viser, at oplevelser om at være livstruet koblet
med de mange aktiviteter i det akutte forløb medvirker til, at flere patienter kan have svært ved at
huske og forstå den information, de modtager. En litteratursøgning har vist, at hukommelse og kognitiv formåen tilsyneladende ikke tidligere har været undersøgt hos patienter med AMI i den akutte
fase. Ny viden om patienternes evne til at huske kan få betydning for tilrettelæggelsen af sygeplejen i
den akutte fase for denne patientgruppe.
Formålet er at afdække:
I hvilken grad påvirkes hukommelsen hos patienter indlagt med AMI i den akutte fase.
Metode
Der er foretaget en pilottest med anvendelse af Orienterings-hukommelses-koncentrationstesten
(Orientation-Memory-Concentration test; OMC) for at opnå dokumenteret viden om påvirkning af
hukommelsen hos patienter med AMI i den akutte fase. OMC er et kognitivt screeningsinstrument og
udviklet som en screeningstest for det kognitive funktionsniveau (1; 2). Testen fokuserer på tre kognitive funktionsområder: orientering, hukommelse og koncentration og giver overblik over hukommelse og koncentrationsevne samt evnen til at løse lettere opgaver. Der er ikke tale om en demenstest, men en vurdering af det kognitive niveau på tidspunktet for besvarelse af testen. Testen består
af seks korte simple opgaver, hvor besvarelserne tildeles et antal point ud fra en fast defineret skala.
Pilottesten omfatter 20 patienter. Patienter med første gangs AMI blev inkluderet konsekutivt. Ekskluderet blev patienter, der ikke kunne tale og forstå dansk eller kendt med kognitiv dysfunktion
samt patienter, der havde været indlagt tidligere med AMI. Testen blev udført face-to-face dagen
efter den akutte behandling og revaskularisering samt tre måneder efter udskrivelse ved telefoninterview. Gentagelse af testen blev foretaget ud fra hypotesen om, at eventuelt orienterings-, hukommelses- og koncentrationsbesvær ville ændre sig efter den akutte fase. Der blev endvidere indsamlet demografiske baggrundsvariable som alder, køn, civil status, skolegang og erhvervstilknytning.
Databehandling er godkendt og anmeldt under Region Hovedstadens anmeldelse for sundhedsvidenskabelig forskning. Resultaterne er opgjort i SPSS, og McNemar test er anvendt under analysen med
henblik på at sammenligne baseline og en eventuel ændring efter tre måneder.
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Resultater
I dette afsnit præsenteres alene resultaterne fra screeningstesten. Alle besvarelserne er opgjort ud
fra følgende fast definerede point og skalatrin:
 Ingen eller ubetydelig nedsættelse (25-27 point)
 Lettere nedsat (18-24 point)
 Moderat nedsat (8-17 point)
 Svært nedsat (0-7 point)
En værdi under 18 point angives som sikkert nedsat niveau. Det betyder ifølge testens skalainddeling,
at ingen patienter havde betydende orienterings-, hukommelses- eller koncentrationsbesvær under
indlæggelsen (se tabel 1).
Ingen eller ubetydelig nedsættelse
(25-27 point)

Lettere nedsat
(18-24 point)

Moderat
nedsat
(8-17 point)

Svært nedsat
(0-7 point)

Test 1 under
indlæggelse

Antal pt.: 8

Antal pt.: 12

Antal pt.: 0

0

I alt
20 pt.

Test 2 efter 3
måneder
Tabel 1

Antal pt.: 11

Antal pt.: 8

Antal pt.: 1

0

I alt
20 pt.

Ud fra vores erfaringer havde vi en hypotese om, at hovedparten af patienterne havde moderat nedsat hukommelse under den akutte fase, og at det ville forbedre sig over tid. Resultaterne viser imidlertid, at ingen af deltagerne i pilottesten havde nedsat hukommelse af betydning. Der ses en lille
forskydning fra indlæggelse til 3 måneder efter, svarende til vores hypotese, men deltagerantallet er
for lille til, at der kan konkluderes noget endeligt på resultaterne.
Ud fra vores pilottest synes OMC ikke at være anvendelig som screeningsinstrument, hvis nedsat
hukommelse og kognitiv formåen skal identificeres hos patienter med AMI, enten fordi testen ikke
fanger patienternes problem, eller at patienterne ikke har et problem. Ekspertrådgivning peger på, at
screeningsinstrumentet er for simpelt til at kunne indfange evt. problematikker, hvorfor der ikke
synes at være hold i at gå videre med et større projekt. Det ændrer imidlertid ikke på, at flere patienter i klinisk praksis giver udtryk for, at hukommelsen er påvirket. Derfor gik vi tilbage til litteraturen
for at undersøge, hvilke fænomener, der evt. kan være udslagsgivende for påvirkning af hukommelsen og kognitiv formåen hos patienter med AMI.
Diskussion og perspektiver
Forskningsresultater viser, at patienter med AMI er i risiko for at udvikle angst med op til 70-80 % i
den akutte fase (3). 10 % af patienterne med AMI udskrives med symptomer svarende til diagnosekriterierne for depression, og forskere foreslår screening for depression (4). Endvidere er patientgruppen i risiko for at udvikle post traumatisk stress syndrom (10 %), hvor forskere opfordrer sundhedsprofessionelle til regelmæssigt at undersøge patienterne for symptomer på PTSS (5). Det vil sige,
at der er tale om tilstande, der alle kan have betydning for hukommelse og koncentration i forbindelse med gennemførelse af rehabiliterende samtaler.
Helt nye studier viser, at der hos patienter med hjertesvigt ses forandringer i hjernen, som kan påvirke kognitive funktioner som opmærksomhed, læring og hukommelse (6;7;8). Det er relevant viden,
da knap 1/3 af patienterne udvikler hjertesvigt i forbindelse med AMI. Flere forskere slår fast, at der
ikke findes en generel accepteret guideline for kognitiv screening af patienter med hjertesvigt. Det
fremhæves yderligere, at der ikke er konsensus blandt forskere om, hvilke neuropsykologiske tests,
der skal anvendes, og at der er behov for en screeningstest, der er let at anvende i klinisk praksis.
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Der er således flere faglige grunde til at arbejde videre med denne problematik. Spørgsmålet er,
hvordan vi i fremtiden bedst kan identificere patienternes kognitive formåen som baggrund for en
individuel og målrettet sygeplejefaglig intervention. Kan vi og skal vi screene os ud af det? Vi ved fra
flere vinkler, at hukommelsen kan påvirkes i forbindelse med AMI – og at graden er individuel. Vi
ønskede at blive klogere, startede et sted, fik ny viden - ikke den vi troede, vi ville få, men et afsæt til
at arbejde videre på - og der er flere veje at gå!
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”Jeg bliver en bedre patient”
- sundhedsfagligt udbytte af webbaserede patientnetværk
Af Anne Louise Lunøe, sygeplejerske og moderator for ”Netværk for kvinder med Gentagne aborter”,
Fertilitetsklinikken, Juliane Marie Centret (JMC), mail:anne.louise.lunoee@regionh.dk
(www.gentagneaborter.dk); Margrethe Maegaard, sygeplejerske og moderator for ”Netværk for
Forældre til Børn med inkontinens”, Børnekirurgisk klinik, JMC, mail: margrethe.maegaard@regionh.dk, (www.boerneinkontintensforum.dk); Linda Svenstrup Munk, Kommunikationsrådgiver og administrator for netværkene, JMC, mail: linda.svenstrup.munk@regionh.dk og Lise
Bjerrum Thisted, Kræftrehabiliteringssygeplejerske og moderator for ”Livmoderhalskræftforum”, Onkologisk klinik, Finsencentret, mail: lise.bjerrum.thisted@regionh.dk
(www.livmoderhalskraeftforum.dk)
Baggrund
Rigshospitalet har i samarbejde med Danske Regioner været medskaber og administrator af webbaserede patientnetværk for kvinder med gentagne spontane aborter og kvinder med livmoderhalskræft samt disse gruppers pårørende. Siden 2011 er der oprettet i alt syv netværk, bl.a. også netværk
for forældre til børn med inkontinens, som Rigshospitalet også står for. Patientnetværkene er etableret som et website, hvor patienterne kan mødes anonymt og udveksle erfaringer, få gode råd af hinanden samt svar på spørgsmål af sundhedsfaglige og moderatorer fra Rigshospitalet. Formålet med
netværkene er, at styrke patienternes egenomsorg og viden om deres tilstand/sygdom og give øget
psykisk og social støtte. Netværkene blev første gang evalueret i 2008 og senest i 2012. Begge evalueringer viser, at patienterne har stort udbytte af at deltage i netværket. Evalueringen viser flere resultater, men praksiserfaringer som vi, moderatorer og administrator gør os, indgår ikke. Vi vil herfor
give eksempler på sundhedsfagligt udbytte nedenfor, til inspiration for andre klinikker, som overvejer
mere netbaseret kontakt med deres patienter/brugere.
Evalueringsundersøgelse af patientnetværkene: Gavner det patienterne?
Evalueringen i 2012 blev gennemført i samarbejde med Danske Regioner og Sundhed.dk og havde
bl.a. fokus på at undersøge:
I hvilket omfang oplever deltagerne, at deltagelse i patientnetværket har medført 1)
øget social og psykologisk støtte, 2) øget sygdomsviden samt 3) bedre egenomsorg?
Evalueringen tog udgangspunkt i elektronisk spørgeskema til alle registrerede brugere af netværkene
samt statistik og medlemsdata fra netværkshjemmesiderne. De syv netværk har samlet 1.447 registrerede brugere, men også mange uregistrerede brugere, dvs. læsere. I løbet af et år fra den
01.07.11 til den 30.06.12 var der således 45.485 unikke besøg (besøg fra enkelte computere) på
hjemmesiderne for de i alt syv netværk, hvilket er i kontrast med medlemsantallet. Evalueringsspørgeskemaet blev sendt til samtlige brugere og gav 339 repræsentativt fordelte besvarelser (svarprocent 24 %), hvilket udgør en begrænsning af generaliserbarheden. Samlet set viser evalueringen,
at medlemmerne er tilfredse med netværkene, jf. tabel 1.
Tabel 1: ”I hvilken grad påvirker deltagelse
dig på følgende områder?”
Kilde: Spørgeskema
Giver mig mere indsigt i, hvordan andre med
sygdommen/i situationen har det
Giver mig mere viden om min sygdom/situation
Gør, at jeg føler mig mindre alene med de

I lav eller
Meget lav grad

I høj eller
Meget høj grad

Hverken
eller

9 pct.

80 pct.

11 pct.

12 pct.

75 pct.

13 pct.
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problemer, jeg oplever ifm. min syg14 pct.
dom/situation
Tabel 1: ”I hvilken grad påvirker deltagelse
dig på følgende områder?”
I lav eller
Kilde: Spørgeskema
Meget lav grad
Giver mig psykologisk støtte til livet med
min sygdom/min situation
23 pct.
Giver mig gode råd til at leve bedre med
min sygdom/situation i hverdagen
19 pct.
Gør mig i bedre stand til at stille spørgsmål til
mine behandlere
20 pct.
Giver mig bedre mulighed for at hjælpe andre
med samme situation/sygdom
25 pct.
Gør mig bedre i stand til at klare hverdagen
med min sygdom/situation
22 pct.
Gør mig i bedre stand til at tackle mine
omgivelsers reaktion på min sygdom/situation
26 pct.
Gør, at jeg har fået nye bekymringer ift. livet
med min sygdom/situation
52 pct.

73 pct.

13 pct.

I høj eller
Meget høj grad

Hverken
eller

51 pct.

25 pct.

51 pct.

30 pct.

51 pct.

29 pct.

42 pct.

33 pct.

41 pct.

37 pct.

38 pct.

36 pct.

17 pct.

31 pct.

Sundhedsfagligt udbytte af elektronisk kommunikation med patienter
Via netværkene får vi et indblik i patienternes oplevelser og tanker, hvilket bl.a. har medført ændrede arbejdsgange, ændret information mm. Bl.a. en informationsaften for forældre og sundhedsfaglige om inkontinens hos børn og unge og ændrede informationsskrivelser og vejledningspraksis. Indlæg på netværket giver også viden om, hvordan patienterne ’forstår’ sygdomssammenhænge og
behandlinger. En bruger spørger fx ”Jeg er behandlet for livmoderhalskræft - hvorfor skal jeg ikke
have HPV vaccine, som forebyggelse for tilbagefald af sygdommen”? Via netværkene får sundhedsfaglige mulighed for at korrigere myter og beskrive facts til gavn og læring for også de andre brugere
og ’læsere’ på netværket.
Hjælp til at forlige sig med rollen som patient/bruger af sundhedsvæsenet
Mange indlæg og spørgsmål på netværket omhandler det svære i at forlige sig med rollen som patient/pårørende og acceptere/forstå den ’diagnose’ eller behandling, man har fået. Nogle har behov
for en ’second opinion’ mht. deres behandling eller efterspørger, hvad der er normalt i forbindelse
med deres sygdom/symptom – af andre brugere og moderatoren. Fx skriver en kvinde med celleforandringer: ”Er der andre som mig, der fravælger keglesnit?”.
Brugerne ser og beskriver ikke sig selv som patienter/pårørende men som ’mor til Jens på 8 år, som
har ufrivillige vandladninger’ og ’Beate, der bare lige vil være sikker på, om hvad der er af behandlingsmuligheder, hvis hun også aborterer næste gang’.
Netværket giver mulighed for kontakt til ligestillede (patienter/brugere) og med specialiserede fagfolk (hospitalet) ”udenfor normal åbningstid”. Et ’fristed’ til at komme af med frustrationer/spørgsmål, når de opstår, eller når man er parat til at skrive om det. En pårørende beskriver det således:
”Jeg blev bare så glad for at se, at jeg ikke er alene”. For andre giver det mulighed for at ”parkere”
tilstanden/sygdommen for en stund, imens man afventer, hvad andre har gjort sig af erfaringer eller
får et bud på, hvad fagpersonen nu vil anbefale.
Moderatorerne bidrager med at videregive sygeplejefaglige råd og erfaringer med, hvordan andre
patienter gør. Brugerne bidrager med konkrete eksempler, oplevelser og erfaringer. Dette fører til en
gensidighed, der ikke ses lignende mange andre steder. Som en bruger skriver ”Det er skønt, at der
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endelig er nogle, der tager det alvorligt, og dejligt at se at vi ikke sidder alene med problemet via
denne side”.
Der tages hånd om såvel symptomer og problemstillinger i dagligdagen, og ikke kun sygdommen og
behandlingen. En patient har udtrykt det mundtligt til en af sygeplejerskerne: ”Jeg er blevet en bedre
patient efter min kontakt med netværket.”
Styrket egenomsorg - hjælp til at tage ansvar for sygdom/symptom
Brugerne på netværket søger i høj grad viden om, hvad de selv kan gøre, og hvordan de kan håndtere
de følger, som symptomet/sygdommen medfører i hverdagen. De efterlyser bl.a. hjælp til at sortere i
viden, forskningsresultater og anbefalinger, der præsenteres på nettet og i medierne. Og de har brug
for hjælp fra moderatorerne og andre brugere til at navigere imellem støttetilbud, råd og anbefalinger. Brugerne stiller sig ikke tilfredse med at blive sat på ”stand by”, selvom der ikke umiddelbart er
en løsning eller behandling for deres symptom/tilstand. De tager ansvar og søger mere viden både
hos fagpersoner samt hos andre brugere. Fx spørger en forælder: ”Jeg håber, der er nogle, der kan
give lidt gode råd til en frustreret mor”. Og der ser ud til at være tilfredshed med den hjælp brugerne
får via netværket: Som en kvinde i netværk for gentagne aborter skriver: ”Det er virkelig beroligende
at høre fra jer, tusind tusind tak for de mange gode råd og betragtninger”.
Som moderatorer og administrator understøtter vi de ovenstående processer ved at lade brugerne
have deres ”eget rum” og alligevel sikre en lødig erfaringsudveksling og sikre, at råd, som er deciderede skadelige, ikke videregives. Kun i meget få tilfælde har det været nødvendigt at slette upassende indlæg eller korrigere et indlæg. Men det er hele tiden en hårfin balancegang at lade brugere tale
sammen og diskutere almene og alternative behandlingsformer og samtidig skabe et forum, hvor
valget er den enkeltes.
Perspektivering
Oprindeligt var netværkene et supplement til information, og traditionelt har de fleste i hospitalsregi
kontakt med patienter via telefon eller fremmøde. Vores erfaringer med patientnetværkene gennem
de seneste fem år viser, at selv om den elektroniske kommunikation med brugerne tager tid, indhentes også tid, for såvel patienter som sundhedsprofessionelle. Vi oplever, at flere patienter møder
mere velforberedte op til konsultationer/patientundervisning, og netværkene er således ikke kun et
”plaster på såret”, men en reel sundhedsfaglig ydelse, som i langt større grad burde være en mulighed også for andre patientgrupper.
Spørgsmålet er, om det er de ressourcestærke brugere, som udelukkende får hjælp og bruger netværket, eller hvad der kendetegner de anonyme brugere/læsere, som også har et behov for hjælp og
støtte? Evalueringsundersøgelsen giver os nogle svar, men ”avler” også nye spørgsmål og krav til at
videreudvikle netværkene - måske i konkurrence med andre sociale medier og netværk, som også er
målrettede patienter, men som ikke har den ekstra dimension at tilbyde svar og rådgivning fra sundhedsfaglige specialister. En særlig udfordring i den digitale tid er de tekniske begrænsninger på netværkene som fx manglende blog-funktion/live-chat, en app mv., som erfa-gruppen bestående af
administratorer og moderatorer nu på baggrund af evalueringsundersøgelsen arbejde skal arbejde
videre med at finde en løsning på. Desuden skal vi arbejde videre med at implementere den viden, vi
har fra netværkene, til klinikere og potentielle brugere og få flere aktive brugere af netværkene - for
vi ved, de hjælper.
Referenceliste
 Rapport: Evaluering af online patientnetværk. 2012. Rapporten kan rekv. hos en af artiklens forfattere
 Thisted, Egestad, Munk. Sygepleje i cyberspace, Sygeplejersken, 7/2010
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Jeg tænkte på, at det var mærkeligt
- patientens perspektiv på plejepersonalets brug af engangshandsker i plejen
Af Pernille Vinding Hansen, klinisk sygeplejespecialist, Neurocentret, Neurokirurgisk klinik, mail:
pernille.vinding.hansen@regionh.dk, tlf: 3545 6954
Introduktion
Nærværende artikel er baseret på den afsluttende afhandling på masteruddannelsen i klinisk sygepleje ved Aarhus universitet, juni 2012.
Baggrund og formål
Flere års fokus på håndhygiejniske forholdsregler har i klinisk praksis givet anledning til kollegiale
refleksioner om, hvad ”god handskepraksis” er. Diskussionen stiller ikke spørgsmålstegn ved de
håndhygiejniske anbefalinger. Derimod diskuteres det, hvorvidt det er passende at anvende handsker i patientnære situationer, hvor de kliniske retningslinjer ikke formelt kræver det.
Spørgsmålet til diskussion er ofte, om handsker, af patienterne, betragtes som en ønsket eller uønsket barriere i sygeplejen.
Nogle kolleger mener, det virker distancerende at iføre sig handsker, hvor det ikke er påkrævet. Et
synspunkt der tidligere er påpeget i amerikanske studier, hvori der er rejst en bekymring for, om et
overforbrug af handsker kunne være en barriere for god pleje og kommunikation (2)).
Andre mener, at hyppig - og måske overdreven - brug af handsker er et tiltag mhp, i hygiejneteknisk
forstand, at beskytte sig som fagperson samt, at den afstand handsker, kan skabe, både fysisk og
psykisk, er ønskværdig – også for patienten. En holdning der understøttes af den australske sygeplejeforsker Jocalyn Lawler, som, i et studie af sygeplejerskers erfaringer med basal patientpleje, finder,
at brugen af værnemidler kan være med til at afprivatisere potentielt krænkende situationer for patienten og således afhjælpe den forlegenhed, som kan opstå hos både patient og plejepersonale i
plejesituationer (5).
Talrige undersøgelser har bidraget til at generere viden om brugen af engangshandsker. En indledende litteratursøgning har dog antydet et overvældende fokus på sundhedspersonalets compliance og
holdning til dette patientsikkerhedstiltag. Patientens oplevelser med engangshandsker synes mindre
belyst.
Formålet blev derfor at udforske patienters erfaringer med plejepersonalets brug af handsker og
søge en forståelse af, hvilke betydninger anvendelse af engangshandsker kan have for patienter.
Forskningsspørgsmålet
Hvordan oplever indlagte patienter plejepersonalets brug af engangshandsker i plejen og hvilken
betydning har det for patienterne?
Metode
Undersøgelsen blev gennemført med fænomenologisk tilgang, inspireret af Reflective lifeworld research (4). Metoden har til hensigt, via patientoplevelser, at indfange dét, patienter finder væsentligt
i forhold til fænomenet: plejepersonalet brug af handsker. Herved bliver det muligt at forstå og beskrive fænomenet (8).
Emperien blev udgjort af 4 dybdegående interviews med medicinske patienter. Patienterne blev udvalgt ifølge eksplicitte inklusionskriterier og under hensynstagen til relevant variation og videnskabsetiske retningslinjer.
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Resultater
”En indre diskussion kan være nødvendig for accept”, er det udsagn, der sammenfatter essensen af
de deltagene patienters oplevelser af plejepersonalets brug af handsker.
Udsagnet beskriver, at selvom brugen af handsker langt overvejende giver god mening for patienten
og derfor accepteres, så kan brugen også give anledning til refleksion hos patienten. Overvejelser ses,
når patienter bliver mystificeret af oplevelser, der forstyrrer deres forståelse af, hvad handsker bør
bruges til. Det bidrager til denne mystik, når det opleves, at handsker bruges forskelligt og således
ikke følger et mønster. Der opstår en undren, der gør det nødvendigt med en indre diskussion hos
patienten. Gennem denne diskussion accepterer patienten brugen af handsker.
Der er set to tilgange til denne accept.
Patienten finder frem til ”acceptable plausible forklaringer”, som gør, at brugen alligevel kan forstås
som meningsfuld ved, at det formodes, at brugen, fra plejepersonen perspektiv, giver mening.
”Jeg tænker også, at hvis de hver gang de skulle skifte gummihandsker, i stedet skulle
over at vaske hænder og desinficere og vaske med sæbe og sådan noget - det ville være endnu mere tidskrævende, og tid er der jo ikke meget af her … så er det nemmere at
tage en gummihandske på”
”Der skal jeg ærligt indrømme, at jeg tænkte, at det var mærkeligt, men jeg tror, at
det bare er nogens vane, at så tager de dem på lige så snart, de kommer ind af døren,
fordi de tænker, at det bare er rart for dem at starte med det”
”Man tænker jo som patient, at der er en grund til, at de har dem på”.
En anden form for accept kan gennem den indre diskussion opnås ved, at patienten blot accepterer
brugen af handsker som en del af det at være indlagt. Overvejelser i forhold til, om der bruges handsker eller ej, bliver ikke oplevet så vigtig, når blot det primære formål med indlæggelsen bliver oplevet imødekommet.
”Der har været et par nattevagter, som har siddet med handsker på, og det er også fint
for bare stadigvæk, så har nærværet været det, jeg har haft brug for, men jeg kan da
bedre lide at holde en i hånden, som ikke har handsker på – det er da helt sikkert”.
”Det primære for mig er et ophold, hvor jeg bliver rask, så må de bruge gummihandsker hele døgnet, hvis de vil, eller de må lade være. Jeg skal bare blive rask og ikke
komme ud med nogen infektion, fordi de ikke har brugt gummihandsker”.
Konsekvenser for klinisk sygepleje og fremtidsperspektiver
Hvorvidt patienterne betragter brugen af handsker som en ønsket eller uønsket barriere i plejen, kan
der ikke konkluderes noget generelt om, men på baggrund af denne og andre undersøgelser ved vi,
at patienter lægger mærke til, om og hvordan, der bliver brugt handsker.
Styrken ved et kvalitativt studie er de øgede forudsætninger, det giver for at møde patienten på det
individuelle plan. Med en forskningsbaseret viden kan vi tillade os at have forestillinger om, hvad der
fra patientens perspektiv kan opleves ved brug af handsker og hvilken betydning, det kan have.
På den baggrund synes det relevant, at resultater, som stammer fra kvalitative studier, indgår i relevante kliniske retningslinjer. I dette tilfælde de kliniske retningslinjer for håndhygiejne og brug af
handsker og i implementeringssammenhænge kan resultaterne være motiverende for, at den enkelte plejeperson efterlever gældende retningslinjer.
I en diskussion af undersøgelsens resultater peges der på, at patienten, der observerer en uforståelig
brug af handsker, kan opleve integriteten truet, da der ikke kan skabes sammenhæng mellem det
oplevede og patientens erfaringsbaserede forståelse af, hvad handsker skal bruges til (Thøgersen U,
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2004). Fordringen for sygeplejepersonalet bliver derved at mindske oplevelsen af det fremmede, ved
med åbenhed og gennemsigtig/ensartet brug af handsker, undgå at forfalde til ”ekspertisemystik”
som, ifølge Kari Martinsen kan gøre patienten magtesløs (7). Af resultaterne så vi, at patienterne, på
trods af oplevet uforståelig brug, gennem de ”plausible forklaringer” søgte at fastholde tilliden til
plejepersonen. Personalets viden og anerkendelse af patienters individuelle forståelse må derfor
bruges i enhver plejesituation for at værne om patientens integritet og for at imødegå en potentiel
grobund for mistillid, som kan have betydning for relationen og dermed andre plejesituationer.
For patienten var alternativet til de plausible forklaringer, at en uforståelig brug af handsker blev
vurderet til at være af mindre væsentligt betydning i et samlet indlæggelsesforløb. En fejlagtig brug
af handsker kunne endda accepteres. Patienter konfronterer ikke plejepersonalet med sådanne oplevelser, hvilket genfindes i et italiensk studie. I 90,3 % af tilfældene blev en oplevet forkert brug af
handsker ikke påtalt (1). Undersøgelser peger da også på, at en god relation til plejepersonalet er så
væsentlig for patienter, at der indgås kompromis med egne præferencer (6,3).
Referencer
1. Abbate R, et al., Patients knowledge, attitudes, and behavior toward hospital-associated infections in Italy, http://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(07)00104-6/abstract, 2008
2. Butts JB, et al,; Transcending the latex barrier: The therapeutics of comfort touch in patients with
acquired immunodeficiency syndrome, Holist Nurs Pract, 10(1): 61-67
3. Birks Y, et al.; Promoting patient involvement in safety initiatives, Nursing management, vol. 18,
April, 2011
4. Dahlberg K, et al., Reflective lifeworld Research, 2. Udgave, Studenterlitteratur, Lund, Sverige,
2001
5. Lawler J; Bak skjermbrettene, oversat fra engelsk Behind the screens, Ad notam Gyldendal, Norge, 1996
6. Lomborg K; Body care experienced by people hospitalized with severe respiratory disease, Journal
of Advanced Nursing , 2005
7. Martinsen K, Samtalen, skønnet og evidensen, Gads forlag, København, 2006
8. Polit DF, Beck CT, Essentials of Nursing Research, appraising evidence for nursing practice, 7. Udgave, Lippencott, Williams&Wilkins, 2008
9. Thøgersen U, Krop og fænomenologi - en introduktion til Merleau-Pontys filosofi, Systime, Aarhus, 2004
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Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter indført i subclavia/femoralis,
longline og navlevenekateter hos børn (< 2 år) indlagt på neonatalafdelinger og pædiatriske afdelinger
Af Susanne Kappel, sygeplejerske, mail: Susanne.soendergaard.kappel@regionh.dk; Tina Munk, afdelingssygeplejerske, mail: Tina.Munk.01@regionh.dk; Anette Hansen, sygeplejerske, mail: anette.hansen.06@regionh.dk, Susanne Nystrand, sygeplejerske, mail: Susanne.nystrand@regionh.dk;
alle Juliane Marie Centret samt Thordis Thomsen, tho@kliniskeretningslinjer.dk
Brugen af centrale venekatetre medvirker som en stabil adgang for medicinsk behandling og væskebehandling samt som mulighed for monitorering af biologiske parameter ved hjælp af blod udtrukket
fra kateteret eller ved hjælp af trykmonitoreringsudstyr (1). Valg af katetertype afhænger af såvel det
kort- som langsigtede behandlingsmæssige behov (2). Den hyppigste komplikation til centrale venekatetre er septikæmi (3). Incidensen af kateterrelateret septikæmi varierer mellem 2-49 tilfælde pr.
1.000 kateterdage på neonatalafdelinger. Kateterrelaterede infektioner hos børn er forbundet med
øget morbiditet, mortalitet og indlæggelsestid (1). Hyppigst stammer de mikroorganismer, der giver
anledning til kontaminering af kateteret, fra barnet selv, men også sundhedspersonalet kan overføre
mikroorganismer til barnet (4).
Formålet med denne kliniske retningslinje er at systematisere plejen og håndteringen af centrale
venekatetre, indført i subclavia/femoralis, longline og navlekateter, hos børn (< 2 år) med henblik på
at sikre katetrets funktionalitet og reducere kateterrelaterede infektioner.
Metode
Den kliniske retningslinje udarbejdes på baggrund af en systematisk litteraturgennemgang, hvor formålet er kritisk at vurdere og sammenfatte den tilgængelige litteratur på området (5). Metoden beskrives af både Sackett og Guyatt som en systematik til at finde den bedste tilgængelige evidens til
gavn for patienterne (6; 7). ”Skabelon og manual til udformning af kliniske retningslinjer” (8), som er
udarbejdet af Centeret for kliniske retningslinjer, anvendes i projektet som et arbejdsredskab. Med
udgangspunkt i skabelonen kan metoden til projektet opdeles i fire trin:
1. Det fokuserede spørgsmål
2. Systematisk litteratursøgning
3. Vurdering af litteratur
4. Udarbejdelse af anbefaling (8)
Fokuserede spørgsmål: De fokuserede spørgsmål er udarbejdet ved at hjælp af de fire elementer, der
også indgår i PICO-spørgsmål: population, intervention, comparison og outcome (9). De fokuserede
spørgsmål, der er udarbejdet, er:
- Hvilken evidens er der for, at børn under 2 år har en reduceret forekomst af kateterrelateret
infektioner ved brug af steril teknik, sammenlignet med ”non-touch” teknik i håndteringen af
centrale venekateter?
- Hvilken evidens er der for, at børn under 2 år har en reduceret forekomst af kateterrelateret
infektioner ved brug af transparent plaster, sammenlignet med ikke transparent plaster ved
fikseringen af det centrale venekateter?
- Hvilken evidens er der for, hvor ofte en steril forbinding skal skiftes med henblik på at reducere forekomsten af kateterrelateret infektioner hos børn under 2 år?
- Hvilken evidens er der for en heparinisering af det centrale venekateter hos børn under 2 år
sikre katetrets funktionalitet sammenlignet med salt vand?
Systematisk litteratursøgning
For at kunne besvare de fokuserede spørgsmål er der foretaget systematiske litteratursøgninger i
Cochrane Library, Medline (Pubmed) og Embase og Cinahl. Derudover er der også foretaget systema29

tiske søgninger på relevante internetsider. Desuden er der foretaget en håndsøgning, hvor de relevante kilders referencelister er gennemgået. De anvendte søgeord er: “Central Venous Catheters”,
“CVC”, “Central Venous Access”, “longline”, "percutaneous central venous catheters”, “UVC”, “Umilical vein”, “Umbilical vein catheter”, “Umbilical vein catheters”, “Umbilical vein catheterization”
,“Aseptic technique” , “Antiseptic technique” , “Sterile technique”, “Non-touch technique”, "Intensive Care, Neonatal", "Infant" , “ pediatric intensive care units “, “Tegaderm”, ” transparent bandage”, “transparent dressing”.
Af studiedesign foretrækkes systematiske reviews og metaanalyser, men også randomiserede kontrollerede studier (RCT) blev vægtet højt. Hvis der i søgningerne fremkom en metaanalyse eller en
systematisk oversigt af høj kvalitet, blev det regnet for den bedste tilgængelige evidens på området
(10), udgangspunktet var derfor der.
Vurdering af litteratur
For at øge konsistensen af vurderingsprocessen (11) blev de af SfR udarbejdede tjeklister benyttet
som arbejdsredskab i den kritiske litteraturvurdering af de inkluderede studier; disse tjeklister er
også anbefalet af Center for kliniske retningslinjer (8).
Præliminære resultater
I forhold til de to første fokuserede spørgsmål er der fremkommet en artikel, som kunne inkluderes.
Efter bedømmelsesprocessen viste det sig, at evidensen ikke er stærk nok til at kunne danne baggrund for anbefalinger.
Diskussion
Gruppedannelsen til udarbejdelsen af den kliniske retningslinje er sket ud fra Centeret for kliniske
retningslinjers anbefalinger. Arbejdsgruppen indeholder derfor tre forskellige eksperttyper: den akademiske ekspertise, klinisk ekspertise og ledelsesmæssig ekspertise (12). Denne gruppesammensætning har haft stor betydning for vores arbejde i gruppen, idet de enkelte medlemmer har kunnet
bidrage med lige netop det, de har ekspertise indenfor. Der har således været et gruppemedlem,
som har konkret teknisk ekspertise i at formulere et fokuseret spørgsmål, at udarbejde en søgeprotokol og ikke mindst teknisk ekspertise i at styre processen fra start til slut, samt at kunne foretage
systematiske litteratursøgninger, udvælge den rette evidens, kritisk vurdere samt generere anbefalinger ud fra den foreliggende evidens. Desuden har de i gruppen med den kliniske erfaring haft stor
indflydelse på, hvilke spørgsmål, der kunne være relevante at arbejde med. På den måde er de fokuserede spørgsmål udarbejdet ud fra, hvad der opleves som relevant i kliniske praksis.
I forhold til ledelsesmæssig ekspertise er et af gruppens medlemmer afdelingssygeplejerske og hun
har derfor sørget for, at den nødvendige tid og ressourcer er afsat til arbejdet i gruppen samt sikret
sig, at deadlines er blevet overholdt.
Perspektiver
Erfaringen viser, at der skal bruges mere end dobbelt så meget tid til implementeringsaktiviteter i
forhold til udviklingen af den kliniske retningslinje (13). Der findes flere metoder og strategier til implementering af kliniske retningslinjer, men der foreligger ikke evidens for, hvilken metode eller strategi, der er bedst (14). Gruppedannelsen kan have stor betydning for en eventuel implementeringsproces, idet gruppens medlemmer kan supplere hinanden i implementeringsprocessen, da vi er organisatorisk indplaceret på forskellige niveauer. Der er således mulighed for at arbejde med den kliniske retningslinje på flere niveauer i organisationen, hvilket måske vil facilitere implementeringsprocessen. Eksempelvis vil de i gruppen med den kliniske ekspertise sidde i en unik situation, hvor de kan
være med til at motivere og fremme implementeringen af eksempelvis nye rutiner i klinikken på individniveau. Desuden vil det gruppemedlem med den ledelsesmæssige ekspertise kunne sikre, at der
er en ledelsesmæssig forankring ved implementeringen af den eventuelle kliniske retningslinje, som
er essentiel ved implementeringen (12).
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Hvis vores arbejde ender med, at vi ikke kan anbefale noget på baggrund af den inkluderede litteratur, så har selve processen givet gruppens medlemmer en stor indsigt i forhold til at arbejde evidensbaseret, hvilket anses som relevant i det videre arbejde med andre kliniske retningslinjer.
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Kræfter til rehabilitering?
- identifikation af hovedhalskræftpatienters behov for rehabilitering i overgangen fra behandling til
kontrol
Af Lise Bjerrum Thisted, kræftrehab. sygepl, mail: lise.bjerrum.thisted@regionh.dk; Anne Lene Rye
Markussen, kl. sygepl.vejleder, mail: anne.lene.rye.markussen@regionh.dk; Lise Hauge Andersen,
sygepl., mail: lise.hauge.andersen@regionh.dk, Gitte Caspersen, afd.sygepl., mail: gitte.caspersen@regionh.dk; Lena Ankersen, udv.sygepl., mail: lena.ankersen@regionh.dk, alle Onkologisk Klinik,
Finsencentret
Baggrund
Nye krav fordrer, at man i hospitalsregi systematisk identificerer patienters behov for kræftrehabilitering (1). Onkologisk klinik har som led i udviklingsplanen for sygeplejen: ”Hverdagsliv med kræft
2010-13” initieret et pilotprojekt, som afprøver rehabiliteringssamtaler i forbindelse med afslutning
af behandling og overgang til kontrol. Behov, som patienter med hovedhalskræft oplever i overgangen fra behandlings-liv til kontrol-liv, indgår hovedsageligt i den sygdomsspecifikke udgave af WHO´s
evidensbaseret rehabiliteringsmodel, ICF til hovedhalskræft, som blev anvendt i projektet (2).
Artiklen her præsenterer kort metode og resultater fra pilotprojektet og fokuserer ellers på de erfaringer, som arbejdsgruppen har fået mht. timing for rehabiliteringssamtale samt patienternes medvirken i projektet.
Pilotprojekt: Identifikation af behov for rehabilitering
Formålet var at undersøge, om patientens aktuelle behov for rehabilitering identificeres i en systematisk og formaliseret rehabiliteringssamtale mellem sygeplejerske og patient. Projektet var et interventionsstudie, hvor rehabiliteringssamtaler afprøves i praksis og evalueres af patienterne. Den sygeplejefaglige indsats var funderet i narrativ samtaleteknik og en samtaleguide via ICF hovedhalskræft, som berører de 19 hyppigste funktionsbegrænsninger. Der blev til projektet udarbejdet dialogbaseret redskab til patienterne, som invitation og forberedelse til rehabiliteringssamtalen. Rehabiliteringssamtalen var berammet til 30 minutter og blev afholdt i ambulatoriet og dokumenteret i
OPUS notat. Efter samtalen udfyldte patienten et evalueringsspørgeskema baseret på ICF for hovedhalskræft og efterfølgende udførte projektleder telefoninterview med patienten om oplevelsen af
samtalen senest tre dage efter samtalen for at få supplerende oplysninger om patientens oplevelse
af rehabiliteringssamtalen. Se tidsforløbet i figur 1.

Figur 1: Oversigt over pilotprojekt i relation til patientens behandlings- og kontrolforløb.
Resultater
Det var estimeret konsekutivt at indsamle evalueringer af ca. 30 samtaler over tre måneder. Ud fra
37 inkludérbare patienter gav 10 patienter tilsagn til en rehabiliteringssamtale, og i praksis blev der
afholdt seks samtaler jf. figur 2.
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Tilsagn om RS:
N=10

Patienter som
ikke er blevet
spurgt:
Antal patienter til

N= 8

14. dages kontrol

Inkludérbare:

(marts - juni
2012):

N= 37

N=61

Syg/orker ikke/ønsker ikke at
deltage:
N= 19

Afholdt RS:
N= 6
Syg/orker ikke/ønsker ikke at
deltage:
N= 23

Uoplyst: N=1

Ekskluderede:
N=16

Har det fint/ikke behov:
N= 7

Figur 2: In- og eksklusion af patienter til rehabiliteringssamtaler marts - juni 2012, onkologisk klinik.
De, som havde en rehabiliteringssamtale, giver udtryk for, at de syntes, det var en god samtale, hvor
de aktuelle problemer blev berørt. De forberedende spørgsmål var vigtige for kvaliteten af samtalen,
idet de gav anledning til refleksion inden samtalen. Med kun seks afholdte rehabiliteringssamtaler
kan værdien af opgjorte spørgeskema diskuteres. Vigtige implementeringserfaringer er dog indhentet, og i følgende afsnit fokuseres på timing for afholdelse af rehabiliteringssamtale og diskussion af
patienternes manglende behov og kræfter til rehabilitering. Vi håber, det er til inspiration for andre
afsnit og specialer, som også skal identificere behov for rehabilitering i praksis.
Timing af rehabiliteringssamtaler i hospitalsregi
Timing af tidspunktet for samtalen var baseret på færdigbehandlede patienters udsagn. Efter første
symptomkontrol oplever de fleste, at bivirkningerne til behandlingen er værst og har udfordringer
med at spise, smerter, socialt samvær og øvrige dagligdags gøremål. Ydermere får de først ved den
sygdomskontrol vurderet om behandlingen har fjernet kræften. Patienterne oplever, at være overladt til sig selv, og at de får begrænset hjælp og støtte fra det behandlende hospital ved afslutning af
behandling (2,3). Hvorfor ville så kun 1/3 del af patienterne tage imod tilbud om en rehabiliteringssamtale på dette tidspunkt?
At det var et projekt, og at det krævede et ekstra besøg i ambulatoriet kan være en forklaring. For
nogen synes tidspunktet at være for tidligt og for andre for sent. Andre forstod måske ikke helt meningen med samtalen, for vil en samtale med en sygeplejerske egentlig hjælpe mig med mine aktuelle
problemer? Spørgsmålet er hvem, der kan definere det rette tidspunkt, når rehabilitering er en proces?
Behov for rehabilitering er foranderlige og individuelle, idet de personlige faktorer, patientens omgivelser/netværk og graden af funktionsevnebegrænsninger har indvirkning herpå (4). Patientens ekspertviden om sit hverdagsliv skal kobles til sygeplejerskens fagviden om de følger og gener, som kan
begrænse den enkeltes funktionsevne og hverdagsliv. Ideelt begynder den rehabiliterende indsats
ved diagnosetidspunktet bl.a. i den indledende sygeplejevurdering.
Men de fleste patienter med hovedhalskræft er måske først parate til at ’overtage’ deres rehabilitering og hverdagsliv, når de akutte fysiske bivirkninger til behandlingen aftager, hvilket vil være forskelligt fra patient til patient. Gentagne behovsvurderinger er derfor nødvendige, men også at sygeplejersker tydeliggør, hvad rehabiliterende sygepleje kan bidrage med.
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For syg eller for rask til rehabilitering – har alle patienter behov for rehabilitering?
Patienten bør så vidt muligt være den aktive aktør i rehabiliteringsprocessen, som sygeplejersker kan
facilitere, men patienten skal også have kræfter til rehabilitering, hvilket den rette rehabilitering kan
bistå med – så hvad er hønen, og hvad er ægget?
Projektet havde kompetente sygeplejersker, viden om evidensbaseret rehabiliteringsbehov hos patienterne, udviklet redskaber til patienter og sygeplejersker samt tid og fysiske rammer. Ideelle forhold, men hvad nytter de gode intentioner, hvis patienten ikke har kræfterne? Nogle af patienterne
havde det godt, mens de fleste var for svage og syge/indlagte til sondeernæring og ikke orkede en
samtale pga. de mange fysiske funktionsbegrænsninger som vægttab, smerter eller ville hellere ’holde fri og klare sig selv.’
Patienten bør være motiveret og kunne se det meningsfyldte i interventionen, og medinddragelse er
vigtig, når det er hverdagslivet, der er i fokus. Måske forestiller patienter sig, at når strålebehandling
er slut, så forventer hospitalet, at de skal klare sig selv? Nogle forsøger og vil klare det, mens andre
må give op. Patienter, som ikke får tilbudt rehabilitering, risikerer at mangle vigtig støtte, information
og guidning vedr. fx livsstil, senfølger, og de forebyggende og sundhedsfremmende elementer, som
rehabilitering også omfatter. Når der indenfor samme patientkategori er tale om uensartede behov
for rehabilitering, udfordres sundhedsvæsenet til også at håndtere rehabilitering individuelt og ikke
som en ens ’pakke’ til alle. Hvis vi også kan identificere de særlige sårbare patienter allerede ved
behandlingsstart og tage højde for at hospitalet som kontekst udfordrer samtaler om hverdagslivet,
kan vi måske nå længere, end vi formåede.
Patienters behov for rehabilitering ændrer klinisk praksis
Onkologisk hovedhalskræftteam har siden pilotprojektet indgået i projekt: ”Det gode ambulatorium”.
Under mottoet: ”Vi pakker tiden”, vil omorganisering af opgaver og tilpasning af behandlingsforløb
iht. kræftpakkeforløbet bl.a. frigøre tid til rehabilitering som del af deres behandlingsforløb. Patienter
vurderes nu individuelt af onkologisk specialsygeplejerske allerede ved den tværfaglige behandlingskonference i kirurgisk afdeling mht., om patienten synes mere udsat for funktionstab pga. deres sygdom, komorbiditet, behandling, sociale forhold mm. Individuel information om strålebehandling og
bivirkninger sker til de patienter, som ikke kan medvirke til den obligatoriske gruppebaserede patientundervisning om bivirkninger til strålebehandling. Således indgår rehabilitering som del af behandlingen fra diagnosetidspunktet og som en fortløbende proces og ikke blot som én systematisk og
formaliseret rehabiliteringssamtale efter afsluttet behandling. Desuden pågår et samarbejde med
Københavns Kommunes Center for Kræft og Sundhed om at give et optimalt og tværsektorielt rehabiliteringstilbud til patienter med hals- og mundhulekræft.
For interesserede kan rapport om pilotprojektet rekvireres hos Lise Bjerrum Thisted.
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Operable lungekræftpatienters erfaringer med rehabilitering og støtte ved diagnosen
- et eksplorativt kvalitativt studie
Af Malene Missel, Klinisk sygeplejespecialist, Cand.Cur., Ph.D.stud., Thoraxkirurgisk afsnit 3151, Hjertecentret. Kontakt: malene.missel@rh.regionh.dk, Tlf.: 3545 3525; Carsten Hendriksen, Lektor, overlæge, Dr.Med., Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab; Jesper Holst Pedersen,
Overlæge, Dr.Med., Thoraxkirurgisk Klinik RT, Hjertecentret, Marianne Tewes, Centerchefsygeplejerske, Cand.Pæd., MKS, Hjertecentret og Lis Adamsen, Professor, forskningsleder, Københavns Universitet og Universitetshospitalernes Center for Sundheds- og omsorgsforskning (UCSF)
Baggrund
Lungekræft er en af de hyppigst forekommende kræftsygdomme i Danmark med over 4.000 nye tilfælde årligt, og det er den kræftform, der forårsager flest dødsfald både nationalt og internationalt.
Patienter med lungekræft har komplekse problemer gennem sygdomsforløbet, og de anses som dårligere stillede med flere symptomer og bivirkninger i sammenligning med kræftpatienter med øvrige
diagnoser (1-3). Der findes kun få interventionsstudier omhandlende patienter med operabel lungekræft (5-7). Disse har vist lovende resultater, men der er behov for systematisk at få afdækket patienternes udfordringer, problemer og behov gennem det samlede behandlingsforløb. Nærværende undersøgelse er udledt af et Ph.D studie omhandlende Four critical moments i hverdagsliv, sygdoms- og
behandlingsforløb hos operable lungekræftpatienter samt betydningen af deltagelse i intervention
med postoperativ træning, hvor det overordnede formål er at undersøge operable lungekræftpatienters potentielle behov for tidlig rehabiliterende intervention. Undersøgelsen gennemføres som et
forløbsstudie med dataindsamling på fire centrale tidspunkter four critical moments gennem patientens sygdoms- og behandlingsforløb. De antagede critical moments er 1: diagnosen, 2: operationen,
3: overgangen fra hospitalet til hverdagen hjemme samt 4: tilbagevenden til hverdagslivet.
Nærværende artikel beskriver critical moment 1, som antages at være på diagnosetidspunktet samt
critical moment 4, som antages at være patientens tilbagevenden til hverdagslivet omkring 4 måneder postoperativt. Det er endnu ikke undersøgt, hvorledes patienter med lungekræft erfarer diagnosens indgriben i hverdagslivet umiddelbart efter diagnosticering samt deres erfaringer med at genoptage det vante daglige liv efter behandlingen.
Formål
At undersøge operable lungekræftpatienters udfordringer, problemer og behov i hverdagslivet ved
diagnosen samt tilbagevenden til hverdagslivet efter sygdom og behandling.
Rekruttering
Der er valgt en kriteriesamplingsstrategi. Kriterierne omfatter: Diagnosticering med ikke-småcellet
lungekræft (NSCLC) og henvist til operation på Rigshospitalets thoraxkirurgiske afsnit, over 18 år,
villig til at deltage i undersøgelsen, taler og forstår dansk, henvist fra Gentofte eller Bispebjerg hospital.
Design og metode
Det kvalitative dybdegående forskningsinterview kombineret med velvaliderede spørgeskemaer er
valgt som undersøgelsens design. I de kvalitative interviews anvendes en narrativ tilgang i relationen
med patienten. Ved narrative interviews handler det om at afdække, hvad der er vigtigt og betydningsfuldt for patienten (8). Der genereres dermed viden om, hvordan mennesker skaber mening og
sammenhæng i deres liv i den aktuelle situation, de står i. Temaerne i interviewene er diagnosen,
hverdagslivet, rygning og motion. Der følges op fire måneder postoperativt med interview med fokus
på patientens tilbagevenden til hverdagslivet. Interviewtemaer er hverdagslivet, kropsopfattelse,
bivirkninger, rygning og motion. Data indsamles, analyseres og fortolkes med inspiration fra Ricoeur’s
narrative filosofi (9,10).
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Derudover indsamles data ved spørgeskema om livskvalitet, helbred, angst, depression og netværk
ved begge interviewtidspunkter, ved diagnosen og fire måneder postoperativt, som en supplerende
beskrivelse af eventuelle ændringer hos patienterne gennem sygdoms- og behandlingsforløbet.
Figur 1. Oversigt over behandlingsforløb og måletidspunkter.
Interview 7 dage
efter diagnose
Diagnose

10 hverdage
Spørgeskemaer

Interview 4 måneder
efter operation
Operation

ca. 4 uger postoperativt modtager 70 % af
patienterne adjuverende behandling i 12 uger
Spørgeskemaer

Resultater
Nitten patienter er inkluderet og interviewet 7-10 dage efter diagnosticering. Follow-up-interviews 4
måneder postoperativt er gennemført med 15 patienter. To patienter var indlagt og fravalgte interview, og to patienter kunne ikke opspores 4 måneder postoperativt. Data fra både interviews og
spørgeskema er endnu ikke analyseret og kan derfor ikke præsenteres i nærværende artikel, men
foreløbige resultater fra interviewundersøgelsen vil blive præsenteret på Rigshospitalets Sygeplejesymposium, juni 2013.
Studiet vil give klinikken ny viden om lungekræftpatienters erfaringer og udfordringer ved diagnosetidspunktet samt 4 måneder postoperativt baseret på empiri og teori. Fundene skal anvendes til at
udvikle og igangsætte nye interventioner med henblik på tidlig indsats for patienter med lungekræft i
det kirurgiske forløb i Hjertecentret.
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Der er opnået økonomisk støtte til projektet fra: CIRE – Center for Integreret Rehabilitering af
Kræftpatienter, et center etableret og støttet af Kræftens Bekæmpelse og Novo Nordisk Fonden,
Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden, Helsefonden.
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Optimering af patientforløb - omlægning til delvis ambulant regi
Af Jane Færch, Klinisk sygeplejespecialist, mail: jane.faerch@regionh.dk, Hjertecentret
Baggrund og formål
Patienter indkaldt til udredning og behandling af iskæmisk hjertesygdom udgør en væsentlig del af
patienterne i hjertemedicinsk afdeling. Denne patientgruppe gav i 2011 anledning til refleksion over
egen praksis, idet flere patienter spontant udtrykte utilfredshed med ventetider og spildtid i afdelingen. Desuden var afdelingen præget af et stort patientflow (ca. 80 patienter på ugens 5 hverdage)
med stort pres på sengekapaciteten og deraf affødt psykisk belastning for både patienter og personale. Nytænkning i relation til gængse rutiner og arbejdsmetoder var således påkrævet, og omlægning
af patientforløb fra stationært til delvis ambulant regi blev iværksat okt. 2011. De overordnede formål med omlægningen var at kvalificere patientforløbet, herunder at nedbringe ventetider og spildtid uden at gå på kompromis med kvaliteten samt at optimere udnyttelse af sengekapaciteten i afdelingen ved reduktion af indlæggelsestiden.
Metode
Klinisk sygeplejespecialist, en overlæge og tre kardiologisk kompetente sygeplejersker indgik samarbejde om etablering af en ambulantfunktion placeret i sengeafdelingen. Alle udviklingsaktiviteter tog
afsæt i følgende kriterier; patientdeltagelse, tværfaglig opgaveløsning, kvalificerede forløbsprocesser
og tidsforbrug samt nedsatte ventetider.
Udviklingsaktiviteterne er løbende tilpasset ud fra forskellige tilgange. Dels moniteringer i form af
registreringsskemaer og journalauditeringer, dels personaleevalueringer, spontane og efterspurgte
patienttilbagemeldinger samt dataregistrering i SPSS statistikprogram. Der er udviklet et helbredsskema, som patienten selv udfylder forud for ambulant forundersøgelse. Helbredsskemaet omfatter
demografiske spørgsmål, patientoplevelser, evidensfunderede spørgsmål med betydning for diagnostik, forløbs – og sygdomsrelaterede problemstillinger og spørgsmål relateret til gældende dokumentationskrav (i alt 76 spørgsmål). Skemaet anvendes som udgangspunkt for indledende vurdering og
tilrettelæggelse af pleje- og behandlingsforløb og indgår som en del af den samlede journal. Patienternes besvarelser af helbredsskemaerne blev for de første 200 patienter i den nyetablerede ambulantfunktion analyseret med henblik på at få et grundlag for tilpasning og videreudvikling af patientforløbet de første måneder.
Resultater
Udvikling og implementering af nye forløbsprocesser, opgavefordeling og diverse dokumenter til
understøttelse af kommunikation og kontinuitet mellem ambulant funktionen og stationært sengeafsnit har ført til reduktion af indlæggelsesforløb fra 50-72 timer til 1.5-2 timers ambulant forundersøgelse + 12-24 timers indlæggelse. Monitorering af ventetid viser, at for 95 % af patienterne overholdes den planlagte tid ved ambulant forundersøgelse. Brug af helbredsskema har ført til større ansvar
for og involvering af patienten og resulteret i reduktion af tidsforbrug på journaloptagelse. Det har
tillige skabt mulighed for hurtigt at målrette samtale og undersøgelser mod det, der er fagligt og personligt væsentligt for den enkelte patient. Journalauditeringer viser, at der bliver udarbejdet fremadrettede sygeplejeplaner for 99 % af patienterne ved ambulant forundersøgelse, med deraf afsmittende effekt på kvalitet og effektivitet i patientforløbene under indlæggelsen. Løbende analyse af de
første 200 udfyldte helbredsskemaer blev under implementering og forankring af patientforløbet
brugt som dokumentation for kompleksiteten og kliniske problemstillinger (se figur 1-3) hos patientgruppen samt for passende tidsrammer og opgaveløsninger både i relation til ambulant regi og i sengeafdelingen. I det efterfølgende præsenteres et udvalg af data fra helbredskemaerne, som giver
indikation af kompleksiteten for den aktuelle patientgruppe.
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I opgørelserne er 76 % mænd og 24 % kvinder, hvilket svarer godt overens med andre statistikker på
kønsfordeling på denne patientgruppe. 98 % af den samlede gruppe får flere medicinske præparater.
94 % har tidligere indlæggelser bag sig, og 42 % er allerede i ambulant behandlingsregi andre steder.
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Figur 1: Sygdomme/tilstande

Figur 2: Specifikt i forhold til forestående undersøgelse og hjerte/kredsløb

Figur 3: Aktuelle kliniske problemstillinger forud for ambulant forundersøgelse

Diskussion og perspektiver
Monitorering af tidsforbrug og ventetider blev etableret dels for at afgøre om den estimerede tid
afsat til læge- og sygeplejerske samtaler inklusiv forundersøgelser var fornuftig, og dels om nultolerance for ventetider blev overholdt. Med det nye kvalificerede patientforløb er der sjældent behov
for at undskylde ventetider, og det giver en god dynamik at arbejde med respekt for, at patientens
tid er lige så vigtig som de professionelles tid.
Anvendelse af helbredsskema, som fremsendes sammen med indkaldelsesbrevet forud for ambulant
forundersøgelse, giver patienten mulighed for at forberede sig og yde indflydelse på, hvilke områder
der skal prioriteres under ambulant forundersøgelse. Planlagt tid uden forstyrrelser og brug af helbredsskema giver ro og særligt nærvær sammen med patienten, hvilket er i overensstemmelse med
hvad der fordres i forhold til forankring af patientdeltagelse (1-2). Nærvær med patienten er afgørende for patientens oplevelse af det samlede forløb, og mange møder op med komplekse problemstillinger. Ud over hvad figur 1-3 indikerer af kliniske problemstillinger, så kommer hovedparten af
patienterne med psykosociale problemstillinger. Disse problemer er relateret til deres situations afledte begrænsninger for hverdagslivet og ofte oplevelser af manglende gehør for deres lidelser ved
tidligere kontakter med sundhedsvæsnet.
Det forstyrrelsesfrie rum og nærværet med patienten giver sammen med oplevelsen af at beskæftige
sig med fagligt relevante og individuelle kliniske problemstillinger stor arbejdsglæde hos sygeplejerskerne. Patienterne bidrager til arbejdsglæden ved at komme med spontane anerkendende tilkende39

givelser og tilfredshed efter den ambulante samtale, men fremadrettet er der behov for at undersøge patienternes perspektiv mere specifikt. Eksempelvis patientens oplevelse af tilfredshedshed ud fra
kvalitetskriterier samt deres vurdering af hvilken betydning kriterierne tillægges i forhold til det samlede forløb. Det kunne ligeledes være interessant at undersøge patienternes perspektiv på fleksibilitet, brugervenlig teknologi (sms, hjemmeside) og fysiske rammer.
Der er mange positive tilbagemeldinger fra personale, som overtager patienten og dennes individuelle planer for forløb, kliniske problemstillinger samt specifikke patientbehov. Som det kan ses af resultaterne bliver der for alle (99 %) på nær få undtagelser udarbejdet målrettede og fremadrettede
planer. Det er betydelig flere sammenlignet med målinger for alle patientkategorier i samme afdeling
ved det årlige tværsnitstudie, som viser at der er planer for 70 % af patienternes oplevede kliniske
problemstillinger. Der er på nuværende tidspunkt ingen systematiske data på, hvorvidt planerne
bliver fulgt, og hvilken betydningen det har for patienten. Set i lyset af den meget korte indlæggelse
og undersøgelser der viser, at patienter efterspøger større informationskontinuitet1 og organisationskontinuitet2, vil det ligeledes være interessant at belyse i hvilket omfang planer og problemstillinger viderebringes til lokal sygehus og egen læge ved udskrivelsen.
Tak: En stor tak til sygeplejerske Merete Lundsgaard, Rikke Pilgaard og Anne Ørnstedt samt sekretær
Mette Christiansen for en stor indsats før og under etableringsfasen af patientforløb i ambulant regi.
Det har været en ren fornøjelse at være projektleder for en så engageret gruppe kollegaer.
Nøgleord: Helbredsskema, patientforløbsopkvalificering
Referencer:
1. Færch, Jane. Patientdeltagelse i sygeplejefaglig kontekst. Afdækning af hvordan patientdeltagelse kan forstås og udmøntes i en sygeplejefaglig kontekst samt hvilke implikationer patientdeltagelse kan have for klinisk sygeplejepraksis. Kandidatspeciale, Institut for Folkesundhed, Afdeling for sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet 2008. Tværsnitsstudiet
2. Færch, Jane. Patientdeltagelse – fra akademisk disciplin til konkret praksis. Udviklings- og
forskningsaktiviteter Sygepleje 2010 side 47-49. Rigshospitalet
For flere informationer kontakt Jane Færch, Iskæmifunktionen afsnit 3142, tlf. 35452767 eller jane.faerch@regionh.dk

1

Informationskontinuitet: Overlevering af information om patientens medicinske tilstand (sygdom) og patientens ønsker,
værdier og behov mellem forskellige behandlere og instanser.
2
Organisationskontinuitet: Hvert nyt tiltag skal opleves at supplere de øvrige tiltag og tilpasses det aktuelle behov.
Kilde; Videnskab og praksis. Kontinuitet i sundhedsvæsenet. Ugeskrift for læger okt. 2004
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Optimering af sygepleje til TAVI-patienter
– et udviklingsområde for en ny specialistsygeplejerskefunktion
Af Bettina Højberg Kirk, sygeplejerske, mail: bettina.hoejberg.kirk@rh.regionh.dk, Birgitte Lykkeberg,
sygeplejerske, mail: birgitte.lykkeberg@rh.regionh.dk og Karen Holst Lisby, klinisk sygeplejespecialist,
mail: karen.holst.lisby@rh.regionh.dk, Hjertecentret
Baggrund og formål
Med det formål at øge kvaliteten af sygeplejen og at optimere behandlingsforløbet for patienter, der
henvises og gennemgår behandling med Transkatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) blev en ny
specialistsygeplejerskefunktion etableret i januar 2012.
TAVI er en forholdsvis ny behandling, der i stigende grad tilbydes patienter med svær symptomatisk
aortastenose, som enten har høj kirurgisk risiko eller som afvises til konventionel hjertekirurgi (1).
Siden 2007 er ca. 380 patienter blevet behandlet med TAVI på Rigshospitalet.
Patienterne til TAVI-behandling er skrøbelige, idet de har høj alder og ofte har forskellige former for
co-morbiditet. Kompleksiteten af patienternes behov for pleje og behandling udfordrede på flere
måder vores eksisterende praksis, samtidig med at litteraturen om sygepleje til denne patientgruppe
var sparsom (2).
Sygepleje til TAVI-patienter var beskrevet i afdelingens modelprogram, men der var ikke altid planer
for sygeplejen hos de enkelte patienter, hvilket kunne bidrage til forlænget indlæggelsestid. Når det
blev drøftet, hvilke patienter, der kunne tilbydes en TAVI-behandling, savnede det tværfaglige team
viden om de enkelte patienters fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. Patienterne havde kontakter på forskellige hospitaler i udredningsfasen, og de og deres pårørende efterspurgte personale,
der kunne besvare spørgsmål vedrørende deres forløb og behandling. Med Sundhedslovens krav om
sammenhæng mellem ydelser i sundhedsvæsenet og visioner for sygeplejen i Hjertecentret, var der
således behov for at skabe et mere sammenhængende forløb for patienterne, dels ved at øge kvaliteten af sygeplejen, og dels ved at optimere det samlede TAVI-forløb (3,4). En præoperativ helhedsvurdering af patienter henvist til TAVI-behandling synes hensigtsmæssig for dermed at identificere patienternes behov for pleje og koordination af forløb.
Metode
Transcatheter Valve Therapy (TVT) specialistsygeplejerskefunktionen er inspireret af en canadisk
model som TAVI-forløbskoordinator (5). Udviklet og tilpasset til danske forhold betyder det, at TVT
specialistsygeplejersken har et bredere praksisfelt ved bl.a. at deltage aktivt i patienternes plejeforløb. TVT specialistsygeplejerskefunktionen varetages på skift af tre erfarne sygeplejersker, to fra sengeafsnit og en fra Kardiologisk Laboratorium.
TVT specialistsygeplejersken følger patienterne fra de er henvist til TAVI, og en af de væsentlige arbejdsopgaver er helhedsvurderinger, der er baseret på samtale med patienten og deres pårørende.
Ved helhedsvurderingen informeres om forløb og behandling, og patienternes fysiske, psykiske og
sociale funktionsniveau bliver vurderet ved hjælp af validerede skalaer og screeningsinstrumenter
(6,7,8,9). Efterfølgende scores patienterne på Clinical Frailty Scale, som et samlet udtryk for deres
skrøbelighed (10).
Den samlede helhedsvurdering præsenteres ved de tværfaglige teamkonferencer og indgår dermed
som en del af grundlaget for beslutningen om, hvorvidt patienten kan tilbydes en TAVI-behandling.
Helhedsvurderingen anvendes også til at optimere patientens almene tilstand før behandlingen,
f.eks. ernæring og fysisk aktivitet, og til at planlægge indlæggelsesforløbet.
I patienternes indlæggelsesforløb deltager TVT specialistsygeplejersken i modtagelse og forberedelse
af patienterne til procedure. I det postoperative forløb deltager TVT specialisten med vejledning af
sygeplejerskerne, således at der hos hver enkelt patient er planer for f.eks. mobilisering, væskebalance, smertebehandling og udskrivelse. Behov for genoptræning drøftes med patienten allerede ved
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modtagelsen, og har patienterne særlige plejebehov ved udskrivelsen, planlægges opfølgning ambulant.
Derudover samarbejder TVT specialistsygeplejersken tværfagligt både internt og med henvisende
hospitaler, der er involveret i TAVI patienternes forløb.
Resultater
I perioden januar til november 2012 blev 66 patienter (42 mænd, gennemsnitsalder 82 år), der var
afvist til kirurgi vurderet af TVT specialistsygeplejerskerne. Patienternes skrøbelighed blev vurderet
ved hjælp af 9-point Canadian Study of Health and Aging Clinical Frailty Scale. Antallet af patienter
var fordelt således:
Resultater ved Clinical Frailty Scale
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Patienterne fordelte sig hovedsageligt i 3 kategorier. Således fik 15 (23 %) patienter 3 point, dvs.
”Managing Well”, hvor medicinske problemer er velkontrollerede og patienten kan klare hverdagen.
26 (39 %) patienter fik 4 point ”Vulnerable”, hvor symptomer begrænser det daglige aktivitetsniveau,
men patienten er uafhængig af hjælp fra andre. 20 (30 %) patienter fik 5 point kategoriseret som
”Mildly Frail”, hvor patienterne har reduceret aktivitetsniveau og typisk har behov for hjælp til medicin, transport, indkøb, madlavning og rengøring (10).
Resultaternes betydning og konsekvenser for klinisk sygepleje
I patientforløbene ses flere tegn på, at TVT specialistsygeplejerskens indsats har betydet positive
forandringer:
 Patienterne har kortere udredningsforløb ved koordinering af undersøgelser.
 TVT specialistsygeplejerskens viden om de enkelte patienter er et værdifuldt bidrag ved konferencer for det tværfaglige team, hvor behandlingstilbud til de enkelte patienter besluttes.
 Antallet af telefonopkald fra patienterne både før og efter indlæggelserne er faldet, da TVT
specialistsygeplejersken informerer patienter og pårørende om forløb og behandling, så de
har en forståelse af beslutningsprocessen omkring behandlingstilbud og muligt resultat af
behandlingen.
 Patienterne virker roligere og mindre angste inden TAVI-behandlingen.
 Kvaliteten af plejen er øget, idet den enkelte patients behov bliver tilgodeset i planer for plejen.
 Antallet af indlæggelsesdage er faldet, bl.a. fordi vi målretter plejen til den enkelte patients
funktionsniveau, mobilisering, ernæring og opsporing samt behandling af infektioner.
Konklusion
TVT specialistsygeplejerskefunktionen har nu eksisteret godt et år. TVT specialisten er blevet nøgleperson både for patienterne og pårørende, kollegaer og for medlemmer i det tværfaglige team. Baseret på vore erfaringer, mener vi, at patienterne har fået et mere sammenhængende forløb, og at
kvaliteten af sygeplejen til TAVI-patienterne er øget.
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Fremtidsperspektiver
TVT specialistsygeplejersken kan bidrage til den samlede indsats i udvikling af sygeplejen til TAVIpatienter. Eksempelvis er det ved helhedsvurderingerne identificeret, at patienter henvist til TAVI
beskriver, at de er overvældende trætte. Denne problemstilling undersøges nu i et sygeplejefagligt
projekt, der har som formål at dokumentere forekomsten af fatigue hos patienter til TAVIbehandling.
Ved helhedsvurderingerne er en større mængde data indsamlet. Der arbejdes på at udvikle og etablere en database, som giver mulighed for et samlet overblik og ny viden om de henviste patienters
funktionsniveau. Det giver grundlag for at udvikle sygeplejeinterventioner, så de imødekommer patienternes behov og er baseret på evidens. Samtidig er der mulighed for at afdække, om patienternes
skrøbelighed er en faktor, der korrelerer med komplikationer og resultater af TAVI-behandling.
TVT specialistsygepleje er et forholdsvist nyt fænomen, som kan udvikles yderligere og skønnes med
fordel at kunne udbredes til andre patientgrupper.
Referencer
1. Généreux P, Head SJ, Wood DA, et al. Transcatheter aortic valve implantation 10-year anniversary: review of current evidence and clinical implications. European Heart Journal (2012)
33, 2388-2400, doi:10.1093/eurheartj/ehs220
2. McRae ME, Rodger M. Transcatheter Aortic Valve Implantation Outcomes: Implications for
Practice. J Cardiovasc Nurs. 2012 May-Jun; 27(3): 270-82
3. Sundhedsloven 2007. www.retsinformation.dk
4. Visioner og Strategier for sygeplejen i Hjertecentret 2010-2015
5. Lauck S, Achtem L, et al. Implementation of processes of care to support trancatheter aortic
valve replacement programs. Eur J Cardiovasc Nurs (2011),
doi:10.1016/j.ejcnurse.2011.06.005
6. Katz S, Ford AB, Moskowitz RW, et al. Studies of illness in the aged. The index of ADL: A
standardized measure of biological and psychosocial function. JAMA 1963;185:914-9.
7. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. ”Mini-Mental State” A practical method for grading the
cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975;12:189-98
8. Katsura H, Yamada K, Kida K,et al. Usefulness of a linear analog scale questionnaire to measure health-related quality of life in elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease. J Am Geriatr Soc 2003 Aug; 51(8) : 1131-5
9. Afilalo J, Eisenberg MJ, Morin JF, et al. Gait speed as an incremental predictor of mortality
and major morbidity in elderly patients undergoing cardiac surgery. J Am Coll Cardiol
2010;56:1668-76
10. Rockwood K, Song X, MacKnight C, et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ 2005;173:489-95
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Patienternes stemme
Af Mette Rosendal Darmer, oversygeplejerske, mail: mrd@regionh.dk; Pernille Preisler, afdelingssygeplejerske; Lene Vibe Høier, klinisk sygeplejespecialist; sygeplejerske Camilla Agerskov Dichman,
Hjertecentret
Baggrund
Sundhedsvæsenet er udfordret. Patienter forventer kvalitet og individualitet, udgifter reduceres og
produktivitet øges. Det kan overvejes, om det en modsætning eller en forudsætning? Det er der ikke
noget klart svar på, men vi kan vælge at reflektere og udfordre vores faglige og organisatoriske handlinger og prioriteringer. Måske patienterne kan hjælpe os med dette uden at fagligheden og sikkerheden for patienten sættes over styr. Vi ønskede derfor at afprøve en Brugercentreret Innovationsproces til at forbedre den oplevede kvalitet (= målbar effekt) og derigennem udvikling af sygeplejen.
Teoretisk analyseramme og Metode
Innovation handler om idéudvikling og idéer omsat til en bedre praksis. I denne analyse anvender vi
brugercentreret innovation, fordi ”brugerperspektivet er afgørende i enhver form for innovation,
specielt i den offentlige sektor” (3 s. 33). Udgangspunktet er brugerne og betydningen af, at innovation er ledelsesdrevet, men udviklet af medarbejdere. Innovation er i sit væsen eksperimenterende,
fordi den starter med et ’hvad nu hvis-spørgsmål’, der
skaber nye tanker, nye idéer, og som altid har en ønsket
merværdi som driver. Co-creation består af fire analytiske
kategorier: designtænkning, borgerinvolvering, at facilitere samskabelse og læring via måling (1 s. 135-36). På hospitalet har vi tradition for at udvikle på baggrund af faglige indsigter, viden fra litteraturen og en rationel, analytisk tilgang drevet af fagprofessionelle. Co-creation er en
læringsproces, der består af fire hovedelementer: viden,
analyse, syntese og skabelse (se model), som vi har anvendt som metode (1 s. 175).
Projektet blev faciliteret af MindLab (4) og klinikledelsen. MindLab observerede læger/sygeplejerskers arbejde, interviewede en patient og klinikledelsen. På den baggrund besluttedes fokus:
Oplevelsen af at være patient på afsnittet.
Der blev udarbejdet en løst struktureret interviewguide (Kvale 1997). Tyve patienter blev interviewet
og optaget på bånd. Datamaterialet blev efterfølgende af MindLab gennemlyttet, rubriceret i emner
og klippet sammen til mønsterdannede lydklip.
Den tværfaglige arbejdsgruppen deltog i en workshop, hvor de mønsterdannede lydklip blev afspillet.
På baggrund af de tanker og følelser, som lydklippene frembragte, formulerede deltagerne deres
indsigter/tanker. Det skrives på en post-it, sættes op på en planche og drøftes kort i plenum. Processen gentages med alle lydklip. Dernæst formuleres tre udviklingsspørgsmål til hvert lydklip på baggrund af formulerede indsigter.
Næste del af processen er at Brainwrite på hvert udviklingsspørgsmål. Hver deltager skriver en idé ud
for hvert udviklingsspørgsmål, og den næste inspireres af den første, skriver egen idé etc. På den
måde formuleres der rigtig mange ideér.
Næste step er udvælgelse af idéer via en prioriteringsmatrix med ambitiøsitet (Y-akse) og betydning
for patient (X-akse). Den udvalgte idé udfoldes ved at beskrive idéen, fordel for patienter, fordel for
organisationen etc.
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Resultater
Udgangspunktet var det fokuserede spørgsmål: oplevelsen af at være patient på afsnittet og beskrives i tre former for resultat: 1) mønsterdannede lydklip, 2) Udviklingsspørgsmål og 3) Konceptplakater.
De mønsterdannede lydklip bestod af syv temaer inden for patienters oplevelse af at være indlagt: 1)
Diskretion, vente, larm. 2) Forventningsafstemning. 3) Stuegang. 4) Fysiske forhold. 5) Stemning. 6)
Rengøring. 7) Hjem.
Eksempel fra forventningsafstemning:
”Man kommer om morgenen, jamen så bliver man taget imod, så jeg synes egentlig
det, nej nu skal jeg passe på hvad jeg siger. Nej, jeg synes egentlig, at det måske kan
være lidt rodet, for man kommer jo allerede kl. 7 og det virker som om, der er nogen,
der er ved at gå hjem og der er nogen, der er ved at komme lige i det tidsrum. Man
kommer lige midt imellem vagtskiftet, så synes jeg, det er mærkeligt, at man ikke venter med at sige kl. 8, hvor morgenvagten måske er kommet. Men man bliver taget godt
imod, det er slet ikke det”.
Eksempel:
”Personalet imellem, de har faktisk meget travlt, kan jeg høre, jeg har faktisk lidt ondt
af dem. De er meget gode til at hjælpe hinanden, tager du lige det, jeg skal lige det eller noget, man kan høre at de hjælper til”.
Lydklippene viste tilfredshed og god kvalitet, men de viste også, at vi handler udfra intern faglig logik
og interesse. Patienterne har forståelse for vores handlinger og travlhed, men også undren over,
hvorfor vi handler, som vi gør. Patienternes stemmer affødte en følelsesmæssig reaktion hos de fagprofessionelle og vi reflekterede over egne handlinger og egen praksis.
Der blev formuleret 3 udviklingsspørgsmål til hvert tema (i alt 18 udviklingsspørgsmål). Her ses eksempel:
Forventnings- Hvordan kan vi:
afstemning
- sikre at patienten føler sig ventet og velkommen?
- minimere ventetiden og afstemme fælles forventning til undgåelig ventetid?
- sætte ord på /afveje dilemmaet ”vores vs. patientens tid”?
I idégenereringsprocessen formulerede vi ca. 210 idéer, hvoraf nogle er overlappende og kvaliteten
svingende. Gennem en prioriteringsproces udvalgte vi seks idéer; 1) I-day, 2) fra stuegang til indlæggelseskontrakt, 3) har patienten en forventning om at skulle arbejde – klarlægning af fordeling af
ansvar, 4) alle nye patienter får en stue/seng og modtages af deres sygeplejerske inden for 5 min, 5)
ingen ventetid ved planlagte patienter, 6) patienter deltager i arbejdsgruppe om modeller for udskrivelse. Ideén blev forsøgsmæssigt udfoldet i en konceptplakat:
Idétitel: I-day
Beskriv idéen:
Alle patienter får et
dagsprogram for hver
dag med angivelse af
dato, tid og varighed for
diverse aktiviteter.
Patienten informerer
pårørende
Ipad til alle patienter
forefindes på patientstuen

Hjælper patienten:
Patienten kender dagsprogrammet og kan
planlægge deres tid,
herunder pårørendes
deltagelse og besøg.
Hjælper organisation:
Bedre viden om dagsprogrammer giver bedre
planlægning, færre fejl
og færre ’spørgsmål’

Forandringen:
Teamledelsen og en
gruppe dedikerede
sygeplejersker

Driften:
Patientansvarlig
sygeplejerske og
behandlingsansvarlig
læge.

Argumenter til ledelsen:
Større patienttilfredshed
og tryghed fordi patienten
kender tidsforløb og plan
Rationel arbejdstilrettelæggelse og overblik
Færre ’missede’ undersøgelser og dermed større
effektivitet

Resultaterne er mange små indsatser, mange ændringer i måden vi tilrettelægger sygeplejen på,
måden vi forsøger at give ”magt” tilbage til patienten, måden vi bruger vores fysiske rammer og om45

bygning af patienternes rum ud fra metaforen ”et hospitalsfrit område”, måden vi taler og handler
etc.
Analyse
Viden i innovationsprocessen handler særligt om kvalitative data. Det ”at turde tage menneskets
subjektive oplevelser af det offentlige og andre elementer i deres liv som udgangspunkt for innovationsarbejdet” (1). Processen viste, at deltagerne var indstillede på at få forstyrret deres hverdagsviden, og de reflekterede sammen over, hvordan det kunne foregå, og hvordan der kunne være så stor
en forskel på deres opfattelse og patienternes oplevelse. Det tematiserede materiale kom således i
spil sammen med faglig viden og hverdagsviden og derigennem transformeret til fælles viden – eller
en form for fælles viden. Det var i disse processer at bevidstheden for alle os deltagere blev flyttet
første gang, og der skabtes en ny og anden fælles mening, og dermed forudsætningen for andre og
mere værdiskabende handlinger. Den viden, der blev formidlet til deltagerne gennem lydklip, skabte
en emotionel genklang i os alle, men også billederne skabte en fokusering på patienternes oplevelser
– på hvor grimt og rodet hospitalet også er. Tilsammen tydeliggjorde det en manglende sammenhæng mellem formulerede og efterlevede værdier, og det blev dermed rammesættende for det innovationsarbejde, der foregik.
Der er en generel indsigt, der går igennem udviklingsspørgsmål og konceptplakater: ”Hvad nu hvis
patienternes tid var vigtigere end vores”? Det er et paradigmatisk spørgsmål til hele den måde, vi
organiserer vores faglige arbejde med patienterne. Jeg fristes selv til at sige, at patienternes tid ikke
er vigtigere end personalets, for hvad så med driften og effektiviteten? Men at lege med spørgsmålet, at tage spørgsmålet alvorligt vil betyde fuldstændig omlagte arbejdsgange fx stuegang – hvis behov opfylder stuegangen, og hvis tid? Er det hvornår lægen har prioriteret at komme? Er indholdet i
stuegangen, det sygeplejersken har brug for? Hvornår er det vigtigt, at det er lægen eller sygeplejersken eller begge, der kommer på stuegang? Og hvorfor spørger vi ikke patienten om deres behov, og
planlægger efter dette? Der er rigtig mange lydklip om ventetid, om at patienterne kan opleve, at de
ikke er ventet, at alt foregår, så det er praktisk for os, frem for hvad der er bedst for dem. Ventesituationer fyldte meget, både ift den fysiske indretning, der ventes i, og at vi ikke medinddrager og begrunder tiden i forhold til patienten. Indsigten skabte en ny forståelse i organisationen, særligt om
patienternes tid versus vores tid. Det handler om at skabe overensstemmelse mellem skueværdier og
handlinger. Vi skal alle sammen forstå, hvordan vores handlinger opleves. Vi skal ind til kernen og vi
skal holde fast i, hvad der giver effekt hos patienter og deres pårørende.
Konklusion og konsekvens for klinisk sygepleje
De mønsterdannede lydklip var vigtige for den emotionelle proces og dermed behovet for nye handlemønstre. Vi tror, som fagprofessionelle, at vi kender en stor del af patienternes oplevelser, at vi
ved, hvordan det er at være patient og vores adfærd er logisk og fornuftig. Processen viste, at vi blev
meget klogere, vi blev overraskede over de små tings betydning, og den overraskelse medførte en
kraft til at ændre - en kraft, der kommer fra personalet og ikke fra ledelsen. Ledelsens opgave er at
facilitere og drive processen, men ikke at definere indholdet. Processen har vist, at vi skal fortsætte,
indtil nye handlemønstre kan ses som en effekt for patienterne.
Referencer
1. Bason, Christian (2010) Leading public sector innovation: Co-creating for a better society, Bristol
Policy Press
2. Bøgh Andersen, Lotte, Carsten Greve, Kurt Klaudi Klausen, Jakob Torfing (2012) Executive Summery af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovative offentlig sector, der skaber kvalitet og fælles ansva
3. Jensen, Kirsten Engholm, Jens Peter Jensen, Annemette Digman & Henrik W. Bendix (2010) Principper for offentlig innovation. Fra best practice til next practice. L&R Business
4. www.mindlab.dk
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Real-time kontinuerlig glukosemonitorering hos gravide kvinder med type1 diabetes med høj risiko
for insulintilfælde i tidlig graviditet
Af Edna Stage, Klinisk sygeplejespecialist, Juliane Marie Centret, mail: edna.stage@regionh.dk, afsnit
4001, tlf. 51336
Anna L. Secher, Læge, ph.d. - studerende, Abdominalcentret, mail: anna.lilja.secher@gmail.com
Charlotte Barfred, Sygeplejerske, Juliane Marie Centret, mail: charlotte.barfred@regionh.dk
Peter Damm, Professor, overlæge, dr.med., Juliane Marie Centeret, mail: pdamm@dadlnet.dk
Elisabeth R. Mathiesen, Professor, overlæge, dr. med., Abdominalcentret, mail: elisabeth.mathiesen@regionh.dk
Baggrund
Insulintilfælde optræder hos ca. 45 % af gravide kvinder med type 1 diabetes i de første 20 uger af
graviditeten. Diabetes i graviditeten er forbundet med øget risiko for komplikationer som for eksempel for store børn, for tidlig fødsel og sygelighed hos det nyfødte barn (1). For at minimere denne risiko søges at opnå næsten normale plasmaglukoseniveauer, og dette øger risikoen for insulintilfælde.
Hos en undergruppe af gravide kvinder med type 1 diabetes, der det sidste år før graviditeten har
haft et eller flere insulintilfælde, er risikoen for at få et insulintilfælde i første halvdel af graviditeten
ca. 70 % (2).
Formål
At undersøge hvorvidt kontinuerlig brug af real-time kontinuerlig glukosemonitorering (real-time
CGM) kan forebygge insulintilfælde hos denne undergruppe af gravide kvinder med særlig høj risiko
for insulintilfælde i første halvdel af graviditet.
Opbygning af artiklen
Først præsenteres real-time CGM systemet, dernæst hvordan undersøgelsen er udført, resultaterne
af undersøgelsen og implementeringen af resultaterne i den kliniske hverdag
Hvad er real-time CGM og hvordan virker det?
Real-time CGM systemet består af en sensor, en sender og en monitor. Det viste sæt er Guardian ®real-time CGM, som er det patienterne i dette studie har brugt.
Sensoren skydes ind under huden og måler via en lille elektrode det
interstitielle glukoseniveau (i vævsvæsken). Disse data opsamles
hvert 5. minut og sendes videre via senderen til monitoren, der er at
sammenligne med en lille computer. Monitoren kan på en skærm
vise det aktuelle glukoseniveau, en kurve over de sidste timers niveau og om glukoseniveauet er på vej op eller ned. Det er vigtigt at
vide, at det målte resultat ikke er helt identisk med plasmaglukosen,
og at det er ca. 20 minutter forsinket i forhold til det aktuelle plasmaglukoseniveau. Endvidere kan monitoren indstilles til at alarmere, når målingen rammer et forudindstillet lavt eller højt niveau, og
det er denne funktion, vi bruger i bestræbelserne på at undgå insulintilfælde.
Metode
Siden februar 2011 er kvinder med insulintilfælde i året op til graviditeten eller tidligt i den igangværende graviditet, blevet tilbudt kontinuerlig brug af real-time CGM i første halvdel af graviditeten.
Kvinderne udfyldte et spørgeskema 4 gange under interventionen. På dette spørgeskema blev blandt
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andet antallet af insulintilfælde noteret. Efterfølgende er data vedrørende kvindens diabetes og barnets data indsamlet via journalen.
Baselinedata
Real-time CGM var indikeret hos 11 ud af 140 konsekutive (8 %) gravide kvinder med type 1 diabetes.
- 10 havde haft insulintilfælde i året op til graviditeten
- 1 havde haft insulintilfælde før 20. graviditetsuge
- 9 brugte insulinpen og 2 brugte insulinpumpe
- Diabetesvarighed var median 13 (range 6-21) år
- HbA1c i ca. 8. uge var 52 (40-102) mmol/mol (i gamle værdier 6,9 (5,8-11,5) %)
- HbA1c i ca. 37. uge var 44 (39-53) mmol/mol (i gamle værdier 6,2 (5,7-7,0) %)
Resultater
Real-time CGM blev brugt fra 10. graviditetsuge (6-18) og i 11 uger (3-32). Alarmerne for lavt plasmaglukose var sat til 3,8 (3,0-4,5) mmol/l. Kvinderne blev i dagtimerne alarmeret for et lavt plasmaglukose 8 (0-26) gange per uge, og i nattetimerne 4 (2-12) gange per uge.
Kun to (18 %) kvinder oplevede et insulintilfælde, efter de var startet med at bruge real-time CGM,
den ene i 18. graviditetsuge, medens hun brugte real-time CGM. Ifølge kvinden var apparatet upræcist på det tidspunkt og alarmerede ikke. Den anden kvinde havde insulintilfælde i 22. graviditetsuge,
efter hun var stoppet med real-time CGM. Apparatet blev sat på igen, og derefter har der ingen insulintilfælde været. Der er ind til den 10. marts født 8 levende børn med en gestationsalder på 38 (3439) uger og en fødselsvægt på 3.750 (2.516-4.248) gram.
Konklusion
Det ser ud som om kontinuerlig real-time CGM er et brugbart værktøj til at mindske risikoen for at få
et insulintilfælde i graviditeten hos kvinder med en særlig høj risiko herfor.
Implementering i den kliniske hverdag
Brug af real-time CGM er omkostningstungt, idet en måneds brug koster obstetrisk klinik ca. 2.500 kr.
Vi gennemførte derfor denne undersøgelse for at se, om brugen af real-time CGM har nogen effekt
på risikoen for at få et insulintilfælde, og hvad det ville koste klinikken at tilbyde denne behandling til
udvalgte gravide. Undersøgelsen viser, at brugen af real-time CGM ser ud til at nedsætte antallet af
insulintilfælde med mindst 50 % i denne sårbare gruppe af gravide, og at de økonomiske omkostninger er overskuelige i forhold til den gevinst, der er for den enkelte kvinde, hendes pårørende og samfundet. Det forventes derfor, at denne selekterede brug af real-time CGM vil fortsætte i Obstetrisk
klinik.
Referencer
1. Mathiesen ER, Vaz JA. Insulintreatment in diabetic pregnancy. Diabetes Metab Res Rev 2008; 24
Suppl 2: s3-20
2. Ringholm L, Pedersen-Bjergaard U, Thorsteinsson B, Damm P, Mathiesen ER. Hypoglycaemia
during pregnancy in women with Type 1 diabetes. Diabet Med 2012
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Samtaler om livet med kræft
- erfaringer med afholdelse af rehabiliteringssamtaler i onkologisk klinik
Af Lena Ankersen Udviklingssygeplejerske, mail: ; Vibe Rasmussen, kræftrehabiliteringssygeplejerske,
mail: vibe.rasmussen@regionh.dk; Pauline Thomsen, forløbskoordinator, mail: pauline.thomsen@regionh.dk, Onkologisk klinik, Finsencentret
Baggrund
Implementering af rehabiliteringssamtaler med kræftpatienter er et aktuelt indsatsområde i onkologisk klinik. Ved slutningen af 2012 var der afholdt 56 rehabiliteringssamtaler på tværs af klinikkens
seks integrerede teams. Disse samtaler danner grundlaget for en tværgående opsamling af erfaringer, der beskrives i denne artikel. Erfaringsopsamlingen er gennemført primo 2013.
Onkologisk kliniks udviklingsplan for sygeplejen 2010-13 ”Hverdagsliv med kræft” (1) samt Sundhedsstyrelsens forløbsprogram 2012 for rehabilitering og palliation (2) er udgangspunktet for arbejdet
med rehabiliteringssamtaler. Der arbejdes ud fra en antagelse om, at formaliserede samtaler mellem
sygeplejersker, patienter og pårørende om problemer, ressourcer og støttemuligheder i hverdagslivet, vil kunne afdække og imødekomme rehabiliteringsbehov (3,4) samt øge patienters og pårørendes handlekraft (5).
Begrundet i forskellige diagnosekategorier, forskellige vilkår for gennemførelse af samtalerne samt
ønsket om lokalt ejerskab til opgaven, har de enkelte teams selv besluttet, hvorledes implementering
af rehabiliteringssamtalerne blev planlagt og gennemført. Det har betydet, at processerne har været
forskellige fra team til team, både mht. valg af patientkategori, tidspunkter for afholdelse af samtalerne, information af patienter og pårørende, anvendelse af samtaleguides, evaluering af samtalerne
etc. Som udgangspunkt for arbejdet deltog 2-3 udvalgte nøglepersoner for hvert team i et 2+1-dages
kursus om rehabilitering og rehabiliteringssamtaler. Disse personer fik i samspil med sygeplejeledelsen i teamet til opgave at planlægge og gennemføre implementeringen i eget team.
Formål
Formålet med erfaringsopsamlingen var
1) at beskrive, systematisere og anvende de indhentede erfaringer til planlægning af fremtidige rehabiliteringssamtaler i onkologisk klinik
2) at stille nye spørgsmål og skabe grundlag for relevante fokuserede udviklingsaktiviteter til
optimering af rehabiliteringsindsatsen (hypotese-generering).
Metode
Som metode til erfaringsopsamlingen blev der gennemført fire fokusgruppeinterviews (5) fordelt på
1) sygeplejersker, der selv havde gennemført samtalerne
2) sygeplejersker, der havde interviewet patienterne efter gennemførelse af samtalen
3) afdelingssygeplejersker.
Der blev afsat 1,5 time og der blev anvendt interviewguides til alle interviews.
Resultaterne i denne artikel omfatter alene erfaringerne fra de sygeplejersker, der afholdt samtalerne.
Analyse
Der blev afholdt to fokusgruppeinterviews med sygeplejersker, der selv havde gennemført samtalerne. I den ene gruppe deltog 5 sygeplejersker, i den anden gruppe deltog 6 sygeplejersker. Sygeplejerskerne havde hver gennemført mellem 2 og 15 samtaler.
Analysen resulterede i en meningskondensering indenfor følgende temaer 1) strukturelle forhold, 2)
anvendelse af samtaleguides 3) pårørende-deltagelse 4) indholdet i samtalerne.
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Under tema 4, som omhandlede indholdet i samtalerne, var erfaringerne særligt centreret om ”forståelse af rehabiliteringsbegrebet”, ”identificering af rehabiliteringsbehov” samt ”hvordan rehabiliteringssamtaler adskiller sig fra andre samtaler”. Disse erfaringer beskrives nedenfor. I denne artikel,
redegøres der ikke for de øvrige temaer.
Resultater
Når sygeplejerskerne beskriver, hvordan rehabiliteringsbegrebet forstås, tegner der sig et billede af,
at ordet rehabilitering endnu ikke er en naturlig, integreret del af sprogbruget i klinikken, hverken
blandt patienter eller sygeplejersker. Begrebet bliver først tydeligt, og dermed anvendeligt, under
rehabiliteringssamtalen. F.eks. sagde en sygeplejerske: ”Man må bruge andre ord for at forklare patienten, hvad det betyder, f eks noget med hverdagslivet”…”.
Et andet udsagn handler om, at også fagpersoner kan opleve uklarhed ved begrebet: ”Som sygeplejerske kan det også være svært at bruge begrebet, det dækker over meget forskelligt”. Vi ser altså en
form for begrebs-uklarhed både hos patienter og sygeplejersker, som i nogle tilfælde bliver lidt forstyrrende og som tager tid i samtalen.
Til spørgsmålet om, hvorvidt der identificeres rehabiliteringsbehov under samtalen, er det i første
omgang helt konkrete problemområder som f.eks. håndtering af smerter, spiseproblemer og træthed, sygeplejerskerne tænker på og taler om. Men det viser sig imidlertid, at der ofte allerede er
taget hånd om disse problemstillinger tidligere i behandlingsforløbet. F.eks. siger en sygeplejerske:
”der hvor der var problemer, der havde vi allerede spottet det, tingene skal ikke have lov til at sejle for
at blive opfanget i en rehabiliteringssamtale”.
Sygeplejerskerne giver således udtryk for, at der ofte ikke bliver identificeret rehabiliteringsbehov
under samtalerne, men samtidig oplever de absolut ikke samtalerne som overflødige. En sygeplejerske udtrykte, at ”der sker noget andet under rehabiliteringssamtalerne”. Dette andet kommer tydeligt frem, når de bliver spurgt om, hvordan rehabiliteringssamtaler adskiller sig fra andre samtaler i
patientforløbet. Her påpeges det, at selve ”settingen”, altså det, at der er afsat tid og rum til en
´særlig` samtale, som både patient og sygeplejerske har forberedt sig på - det skaber mulighed for at
fokusere på patientens hverdagsliv i bredere forstand frem for på enkeltstående symptomer og bivirkninger. En sygeplejerske sagde, at ”patienten får mulighed for at reflektere over sit liv, hvad kan
jeg selv gøre? hvordan kan jeg gøre det jeg vil, men på en ny måde? Samtalen bliver en guidning”.
Et andet fokus i interviewene er patientens behov for at vide, hvad der er normalt på det tidspunkt i
sygdomsforløbet, hvor han/hun er lige nu. Samtalen ser ud til at skabe en god mulighed for dette,
hvilket en sygeplejerske udtrykker på denne måde: ”´Den nye normalitet` bliver italesat, og patienten
bliver styrket under samtalen…. bekræftet i, at situationen er normal i forhold til forløbet”
I løbet af behandlingsforløbet er patienten blevet informeret om mulige symptomer og bivirkninger
til behandlingen, men ved rehabiliteringssamtalen har patienten mulighed for at blive bekræftet i, at
de bivirkninger og symptomer, der aktuelt opleves, er forventelige, hvilket kan gøre det nemmere at
tåle og acceptere generne.
Samlet set er det interessant, at sygeplejersker på den ene side mener, at der ikke altid identificeres
rehabiliteringsbehov under samtalerne, men på den anden side klart giver udtryk for, at netop disse
samtaler har et fokus, der retter sig mod patienternes håndtering af livet udenfor behandlingsrammerne, og som derfor bliver af væsentlig betydning. I relation til dette rejses spørgsmålet om, hvorvidt alle patienter skal tilbydes en rehabiliteringssamtale. En sygeplejerske siger ”Alle har behov for at
vi fokuserer på rehabiliteringsbehov, men behøver måske ikke en særlig samtale” og en anden udtrykker ”selv om vi som fagpersoner ser en række problemer, kan patienten godt give udtryk for ikke
at have behov for en samtale”
Der synes således at være enighed om, at ikke alle patienter kan eller skal tilbydes en ”særlig” rehabiliteringssamtale, men at der er et stort behov for at finde ud af, hvem det så er, der har de ”særlige
behov”.
50

Diskussion og konklusion
At rehabiliteringsbegrebet kan være svært at forstå og italesætte, kan have flere forklaringer. Antropolog Helle Ploug Hansen beskriver de vanskeligheder, der er forbundet med at overføre gængse
forståelser af rehabiliteringsbegrebet til situationer med uhelbredelig sygdom, hvor fremtidsperspektivet kan være meget usikkert (7). Ligeledes kan den senere tids politiske kobling af begrebet rehabilitering og palliation (2) medvirke til forvirring om, hvornår vi taler om palliative behov, og hvornår vi
taler om rehabiliteringsbehov. Der er således behov for at arbejde videre med en tydeligere definering eller præcisering af begrebet rehabilitering, og hvordan det kan italesættes overfor patienter og
pårørende på en meningsfuld måde.
Sygeplejerskernes erfaringer tyder på, at når forståelsen af rehabiliteringsbegrebet bliver bredere og
med et fokus, der ikke kun retter sig mod identificering og løsning af specifikke problemer, så giver
rehabiliteringssamtalerne rum for væsentlige drøftelser om handlekraft og mestring af livet under og
efter kræftbehandlingen. Rehabiliteringssamtaler er med til at identificere patientens individuelle
rehabiliteringsbehov, men en del af disse behov identificeres også i andre sammenhænge gennem
forløbet.
Der sker mere - og andet - under rehabiliteringssamtalerne end identificering af behov:
 der samles op på patientens forløb
 der bliver ”rundet af” og skabt forståelse for ”en ny normalitet” og
 der skabes rum for en generel dialog om livet med kræft på tværs af specifikke symptomer
og bivirkninger
 der skabes et anderledes og tydeligere fokus på sygeplejens kerneområder
Perspektivering
Alle kræftpatienter har behov for, at vi som fagpersoner har fokus på rehabilitering. Men som noget
helt centralt står nu spørgsmålet om, hvordan vi finder/screener de patienter, der har størst behov
for en rehabiliteringssamtale og for en særlig rehabiliteringsindsats. Det vil være et fokus for rehabiliteringsarbejdet i onkologisk klinik de kommende år.
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Sundhedsorienteret rehabilitering i hæmatologisk regi
- resultater fra et pilotinterventionsstudie
Af Mary Jarden, adjunkt, sygeplejerske, cand.cur., ph.d., Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF)
En markant sygdoms- og behandlingsrelateret symptombyrde hos leukæmipatienter kan besværliggøre tilbagevenden til forudgående funktionsniveau og resultere i en begrænsning af hverdagsaktiviteter under og efter behandlingen (1). For at afhjælpe disse symptomer og svækkelser er fysisk træning og sundhedssamtaler i de senere års undersøgelser anvendt som strategier for rehabilitering
blandt kræftpatienter (2).
En litteraturgennemgang bekræfter, at fysisk træning som en non-farmakologisk intervention har en
lovende positiv fysisk og emotionel effekt hos patienter med hæmatologiske sygdomme. Der findes
dog kun tre mindre pilotstudier, der undersøger effekten af fysisk aktivitet af patienter med akut
leukæmi i induktionsbehandling (3,4,5) og ingen i den efterfølgende og ofte langvarige og komplekse
ambulante konsoliderings-behandlingsperiode. Der er således manglende viden og evidens for effekten af fysisk aktivitet hos patienter med akut leukæmi. I denne artikel vil jeg præsentere resultater
fra vores publicerede pilotinterventionsstudie gennemført i perioden april 2010 - januar 2011 (6).
Formål, design og intervention
Formålet med pilotstudiet er, at undersøge gennemførligheden og sikkerheden af seks ugers superviseret rehabiliteringsintervention som supplement til den medicinske behandling samt hvorvidt interventionen vil kunne forebygge og reducere tab i fysisk- og funktionskapacitet, øge aktivitetsniveauet,
reducere symptombyrden og opretholde livskvaliteten hos patienter med akut leukæmi under konsolideringsbehandling i ambulant regime.
Interventionen blev udført på hæmatologiske afdelinger på Rigshospitalet og Herlev Hospital under
patienternes ambulantbesøg og havde seks ugers varighed á tre-fire timer/uge fordelt over tre dage.
Interventionen er et superviseret program af konditionstræning på en ergometercykel, styrke-/funktions- og afspændingsøvelser, ernæringstilskud, ugentlig sundhedssamtaler og et ”gå-program” med
skridttæller (se tabel 1a og 1b). Interventionen er designet og underbygget af generelle principper og
anbefalinger fra American College of Sports Medicine (7), og de foreløbig forholdsregler for exercise i
patienter med maligne hæmatologiske sygdomme (1). Sundhedssamtaler er inspireret af teknikker og
principper fra ”motivational interviewing” (8-11).
Metoder og population
Vi inkluderede patienter > 18 år diagnosticeret med akut leukæmi ved afslutning af induktionsbehandlingen, som havde normal EKG, blodtryk, regelmæssig puls og ingen kardiovaskulær betydende
comorbiditet. Baseline testning var før konsolidationsbehandling og post-testning var gennemført
efter seks uger. Effekten af interventionen blev målt ved fysisk og funktionstests: Seks minutters gåtest, rejse-sig-sætte-sig test og højre og venstre biceps curl test. Livskvalitet, emotionelt velbefindende og symptomer blev undersøgt med velvaliderede kvantitative spørgeskemaer, herunder Functional Assessment of Cancer Therapy-Anemia scale (FACT-An), General wellbeing was assessed with the
36-Item Short Form Health Survey (SF-36), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) og M.D.
Anderson Symptom Inventory (MDASI).
Resultater
I alt 20 patienter, der opfyldte inklusionskriterierne, indgik i undersøgelsen, og de havde en gennemsnitsalder på 54 år (18-68 år). 13 mænd og fire kvinder. De to interventionsperioder var i gennemsnit
5,2 uger (4-6 uger). Kun én patient takkede nej til at deltage (96 % accept), og i alt 85 % gennemførte
undersøgelsen. I gennemsnit var patientdeltagelsen i sundhedssamtale sessionerne 92 % (70-100 %),
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i interventionen 73 % (47-100 %) og for brug af skridttælleren 85 % (56-100 %) af de forventede dage.
Ingen utilsigtede reaktioner eller skader blev observeret.
Der fandtes statistisk signifikant fremgang i de fysiske og funktionelle test: Seks minutters gå-test ved
10,5 %, rejse-sig-sætte-sig test ved 19,6 % og højre og venstre biceps curl 18,7 % og 19,4 %. Der var
ingen signifikant ændring i det selvrapporterede fysiske aktivitetsniveau, men 42 % af patienterne
rapporterede stillesiddende adfærd ved baseline, og kun 13 % var stillesiddende ved posttestning.
Der var en statistisk signifikant forbedring i den totale livskvalitet ved FACT-An, også i forhold til vitalitet, mental sundhed og den fysiske komponent score af SF 36. Ved HADS fandtes ingen statistisk
signifikant ændring i angst og depression. Den totale symptombyrde (MDASI) var signifikant reduceret, inklusiv fatigue, kvalme og distress, ligesom der var statistisk signifikant færre begrænsninger i
hverdagsaktiviteter som følge af bivirkninger.
Konklusion
Denne seks ugers superviseret intervention med fysisk aktivitet og sundhedssamtaler viste sig at
være anvendelig, sikker og veltolereret med fysisk, funktionel og symptomforbedringer hos patienter
med akut leukæmi under konsolideringsbehandling i det semiambulante forløb. Interventionen bidrager til at mindske træthed og øge vitalitet og livskvalitet. Patienter kan aktiveres og fastholdes i en
rehabiliteringsintervention under et intenst og krævende ambulantbehandlingsforløb. Resultaterne
skal bekræftes i en større undersøgelse, som i øjeblikket udføres som et randomiseret kontrolleret
studie ”PACE-AL” Patient Activation through Exercise and Counseling - Acute Leukemia (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01404520).
NOTE:
Tak til: Lundbeckfonden, NovoNordisk fond, Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter
(CIRE), et center etableret og støttet af Kræftens Bekæmpelse og NovoNordisk fonden.
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Sygeplejerskers imødekommenhed og nærvær på operationsstuen gør forskellen
- når patienter går uden ledsagelse til operation
Af Monica Kegel Dalsgaard, Klinisk udviklingssygeplejerske, MKS. Anæstesi- og operationsklinikken,
HovedOrtoCentret, mail: monica.kegel.dalsgaard@regionh.dk, tlf 3545 1554
Indledning
Tidligere har det på danske hospitaler været sædvanlig praksis, at patienter forud for operation bliver
transporteret fra deres stationære kirurgiske afsnit til operationsafdelingen liggende i en seng kørt af
en portør. Flere hospitaler har i de senere år taget en ny praksis i brug, hvor elektive kirurgiske patienter, hvis de ikke har indtaget præmedicin, går uden ledsagelse til operation fra deres stationære
afsnit. I HOC har udvalgte elektive kirurgiske patienter således siden 2011 gået uden ledsagelse til
operation.
Modtagelsen af den elektive kirurgiske patient på operationsgangen er et sparsomt belyst emne i
litteraturen. Dette projekts formål var at undersøge og belyse, hvordan elektive kirurgiske patienter
oplevede modtagelsen på operationsgangen, når de på egen hånd var gået til operation, og hvad
disse patienter oplevede som værende af betydning i modtagelsen. Projektet har åbnet mulighed for
at udvikle og øge kvaliteten i klinisk praksis på operationsgangene i HOC.
Artiklen er baseret på Masterprojektet ”Modtagelsen af operationspatienten – når patienten går
uden ledsagelse til operation”. Januar 2013, Afdeling for sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet.
Fund
Projektet viste, at de adspurgte elektive kirurgiske patienter havde en overvejende positiv oplevelse
af modtagelsen på operationsgangen og den præoperative periode, når de gik til operation uden
ledsagelse af portør. Det var sygeplejerskernes imødekommenhed og nærvær i modtagelsessituationen på operationsstuen, der havde den overvejende betydning for denne positive oplevelse.
Projektet afdækkede fire temaer, der udtrykte, hvad patienterne oplevede som værende af betydning, da de gik på egen hånd til operation.
 at skabe kontakt til personalet ved ankomst til operationsgang
 at føle sig set i ventetiden op operationsgangen
 at vække tillid i sygeplejerske-patient relationen på operationsstuen
 at opleve indflydelse i operationsforløbet
Analysen viste, hvordan patienterne blev påvirket af flere faktorer på deres vej til operationsstuen/gangen, blandt andet ventetid på elevatoren og manglende mulighed for at skabe kontakt til personalet på operationsgangen, hvilket patienterne tillagde stor betydning. Usikkerheden og nervøsiteten blev forstærket ved ventetid på operationsgangen, hvor en manglende kontinuerlig kontakt til
personalet affødte følelser som forladthed og tanker om manglende interesse fra sygeplejerskernes
side. Den øgede usikkerhed patienterne oplevede sammenholdt med tidligere forskning formodes at
være en yderligere belastning for patienterne, hvor de i forvejen var udsatte og sårbare i en situation
præget af usikkerhed og nervøsitet for den forestående operation (1,2,3).
Risikoen er, at sygeplejerskernes manglende synlighed og opmærksomhed i ventetiden, efter patienterne er ankommet til operationsgangen, kan medføre et tillidsbrud i den begyndende sygeplejerskepatient relation, hvis patienterne ikke føler sig set og imødekommet på dette tidspunkt. Da sygeplejersker på operationsstuer kun har kort tid til at opbygge et tillidsfuldt forhold til patienterne, er det
af afgørende betydning, at der bliver taget vare på tilliden fra starten, således at patienterne får
bedst mulige vilkår til at indgå i relation med sygeplejerskerne (4).
Fundene viser, at elektive kirurgiske patienter i den præoperative periode befinder sig i en balance
mellem usikkerhed og mestring, hvor kommunikation, kontakten til og sygeplejerskernes engagement er af afgørende betydning for patientens oplevelse af modtagelsen på operationsgangen.
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Konsekvenser for praksis
Projektets fund har givet materiale til og lægger op til en refleksion og kvalitetsforbedring af nuværende kliniske praksis i modtagelsen af de elektive kirurgiske patienter på operationsgangen. Fundene har givet mulighed for at skabe en ny forståelse af eksisterende praksis og skabe grundlag for forskellige udviklingsaktiviteter i anæstesi- og operationsklinikken i HOC. Ved at belyse patienternes
oplevelser i modtagelsen på operationsgangen kommer sygeplejerskens rolle i forhold til perioperativ
sygepleje i spil samt arbejdsrutiner og rammer. Fundene får betydning for organisatoriske forhold og
arbejdsgange for både operationsgang, portører og sengeafdeling, der skal optimeres i forhold til, at
der er indført en praksis, hvor patienter går til operation uden ledsagelse.
Et vigtigt fremtidigt indsatsområde vil være at etablere et modtagelses- og venteområde, der muliggør for patienterne at skabe kontakt til sygeplejerskerne på operationsgangen, samt at definere en
klar rollefordeling om, hvem der har til ansvar at modtage den elektive patient, således at patienternes behov for at skabe og være i kontakt med personalet, når de ankommer til operationsgangen,
bliver imødekommet. Her kan indtænkes den allerede eksisterende stuekoordinatorfunktion på operationsgangen, hvor et medlem af teamet er ansvarlig for afvikling af dagens program på en hensigtsmæssig måde for både patienter og samarbejdspartnere. Ligeledes overvejes muligheden for at
opstarte et pilotprojekt, der involverer både operationsgang og sengeafdeling, hvor én portør guider
og følger en gruppe elektive kirurgiske patienter, der skal opereres og gå uden ledsagelse, således at
disse ikke skal vente unødigt på elevatoren med deraf følgende påvirkning følelsesmæssigt med øget
usikkerhed og nervøsitet i den præoperative periode.
Metode
Undersøgelsen havde sin forankring i en fænomenologisk-hermeneutisk videnskabsteoretisk ramme,
der omsat af Lindseth og Norberg tog afsæt i den franske filosof Paul Ricoeurs tanker om forklaring
og forståelse (5). Data blev indsamlet ved hjælp af kvalitative interviews. Patienterne blev interviewet dagen efter deres operation med afsæt i en semistruktureret interviewguide udarbejdet og
valideret til indeværende undersøgelse (6). Undervejs i interviewene blev stillet uddybende og sonderende spørgsmål, der gav patienterne yderligere mulighed for at komme frem med, hvad de oplevede som væsentligt. Interviewene blev optaget på diktafon og straks efter transskriberet ordret til
en tekst, inklusiv de nonverbale og ekstraverbale ytringer som latter, betoninger, hoste samt pauser i
samtalen, der indgik på lige fod som data, eftersom disse ytringer kunne sige noget om den underliggende mening.
Ved hjælp af Lindseth og Norbergs strukturanalyse var hensigten at nå fra en overfladetolkning (naiv
fortolkning) til en dybdetolkning (kritisk fortolkning) for at komme frem til en mulig forklaring på,
hvad interviewteksten handlede om. Analysen foregik i flere faser, hvor fortolkningsprocessen startede med en naiv læsning af teksten, hvor der blev skabt de første spontane antagelser om, hvad
teksten overordnet handlede om. Gennem meningsenhederne blev udledt betydningsenheder, som
søgte at forklare og forstå, hvad der blev talt om i teksten. På baggrund af de menings- og betydningsenheder, der viste sig centrale i teksten blev der formuleret temaer, der efterfølgende blev kritisk analyseret og diskuteret op mod eksisterende forskning og teori, der kunne belyse forståelsen og
betydningen af analysens fund yderligere. Fokus var her ikke på, hvad teksten beskriver, men på mulige tolkninger, som teksten åbnede op for. Teksten skulle således ikke længere kun have en mening,
men skulle via kritisk fortolkning tillægges en betydning og give nye dimensioner af patienternes
væren-i-verden.
Fremtidsperspektiver
Projektet har vakt stor tværfaglig interesse og sat fokus på en daglig klinisk praksis i Anæstesi- og
operationsklinikken i HOC. Flere tiltag er på den baggrund allerede sat i gang, og den indbragte viden
kan anvendes til understøtning af udviklingen mod en evidensbaseret klinisk sygeplejepraksis.
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TEVAR – et nyt patientforløb
Af Marianne Nybro Grum, klinisk sygeplejespecialist, mail: marianne.grum@rh.regionh.dk, Jane
Færch, klinisk sygeplejespecialist, mail: jane.faerch@rh.regionh.dk, Ditte Krøjgaard, sygeplejerske,
mail: ditte.krøjgaard@rh.regionh.dk og Christina Engel, sygeplejerske, mail: christina.engel@rh.regionh.dk, Hjertecentret
Artiklen beskriver sygeplejerskernes arbejde med et nyt patientforløb på kardiologisk afdeling på
Rigshospitalet, med det formål at udvikle og implementere et sygeplejeprogram/modelprogram for
patienter indlagt til TEVAR
Baggrund og formål
I 2009 etablerede Rigshospitalet en ny behandling for patienter med udposning eller rift på den del af
hovedpulsåren (aorta), der ligger i brystkassen. Behandlingen kaldes TEVAR (Thoracic Endo Vascular
Aortic Repair) og har til formål at stabilisere væggen i hovedpulsåren og forebygge blødning med død
til følge (1). Ved behandlingen indsættes en rørprotese (stent) i hovedpulsåren, og behandlingen
foregår i fuld bedøvelse. Stenten består af et net, der er lavet af både metal og stof (se figur 1), og
indsættes i kroppen via lysken. Behandlingen tilrettelægges og gennemføres på nuværende tidspunkt
i et tværfagligt samarbejde mellem Karkirurgisk klinik, Radiologisk klinik og Kardiologisk klinik. Fra
maj 2009 til december 2012 har i alt 39 patienter fået denne behandling på Rigshospitalet. Fra patienterne indlægges i sengeafsnittet, kan der gå 1-4 dage inden indsættelse af stenten. I denne periode stabiliseres patienten og udredes, da der er specifikke krav, som skal være opfyldt i forhold til at
kunne tilbyde TEVAR. Selve behandlingen foregår på en avanceret operationsstue (hybridrum), og
patienten tilbringer efterfølgende det første døgn på en intensiv afdeling. Derefter kommer patienten tilbage til sengeafsnittet og observeres særligt vedrørende blodtryksregulering, smertebehandling og risiko for udvikling af tilstødende komplikationer. I kardiologisk regi var dette en helt ny patientgruppe, og da sygeplejerskerne stod uden de specifikke kompetencer, var det påkrævet at få afdækket og beskrevet sygeplejen til denne patientgruppe. Formålet var derfor at udvikle og implementere et sygeplejeprogram for patienter indlagt til TEVAR.

Figur 1 (hentet fra http://www.masashikomeda.com/web/2011/12/tevarbenefit.html)
Metode
Litteratursøgninger er gennemført, og tilgængelige kilder er inddraget, hvor det har været muligt, i
opbygning af sygeplejeprogrammet. Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sygeplejerskerne. Formålet var at afdække sygeplejerskernes egen vurdering af opnåede kompetencer samt
at identificere eventuelle områder, der kræver en yderligere indsats. Endelig er der gennemført en
udvidet journalaudit på alle indlagte patienter fra dec. 2011 til dec. 2012 for at få uddybende viden
på specifikke områder. Udviklingen er sket i et tæt samarbejde mellem klinisk sygeplejespecialist og
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erfarne sygeplejersker i afsnittet. Fra begyndelsen har det været vigtigt at involvere resten af sygeplejerskegruppen i implementering af ny viden og afprøvning af diverse redskaber. Som oplæringsmetoder er sidemandsoplæring, praksisnær supervision og sygeplejekonferencer anvendt samt undervisning af karkirurgisk læge, der har været med til at understøtte det tværfaglige samarbejde om
denne patientgruppe.
Resultater
Siden forskere fra USA og Japan beskrev indsætning af de første stents i 1999, er der udgivet en del
forskningsartikler (søgt i Pubmed, Medline, Cinahl). Forskningen er koncentreret om behandlingsmæssige spørgsmål og undersøgelserne er i høj grad tekniske og procedurerelaterede. Der er ikke
fundet forskningsartikler, der omhandler sygeplejen specifikt til denne patientgruppe. Forskningsartiklerne beskriver komplikationer i form af blodpropper, blødninger, hjerneblødning, lækage ved
stenten, afklemning af nerver, der kan give lammelser og føleforstyrrelser samt afklemning af blodforsyning, som kan forårsage iltmangel til vitale organer. Indsættelse af stenten kan således give anledning til alvorlige komplikationer. Risikoen for de dødelige komplikationer anslås at være 1-2 ud af
100 behandlinger, hvor dødsfald oftest rammer personer, der i forvejen er svært syge.
I den gennemførte spørgeskemaundersøgelse til sygeplejerskerne viser resultaterne, at 78 % mener,
at de har de fornødne redskaber og kompetencer til at pleje denne patientgruppe. Det fremgår dog,
at der er behov for at undersøge følgende områder nærmere: Obstipation (forstoppelse), smerter og
fysisk aktivitet efter TEVAR. Anbefalinger for fysisk aktivitet kræver et tværfagligt samarbejde, så
dette blev i første omgang udsat til senere afklaring. Sygeplejerskerne i afdelingen havde desuden en
antagelse om, at en stor del af disse patienter var meget psykisk påvirkede under indlæggelsen. Derfor blev disse områder genstand for den uddybende journalaudit efter udvalgte kriterier suppleret
med indhentning af baggrundsdata. Resultaterne herfra viser, at 11 patienter mellem 48 og 77 år fik
TEVAR i 2012. Ti af disse patienter blev indlagt akut, og indlæggelsestiden var 12 dage i gennemsnit.
Syv patienter udviklede komplikationer i form af tilstødende infektioner, organpåvirkning og væske i
lungehinden. Desuden viste 4 patienter tegn på delir (organisk psykosyndrom).
Vedrørende obstipation viser journalauditen, at alle patienter på et tidspunkt havde problemer med
afføringen. Enten var de obstiperede eller også havde de fået diarrelignende afføring pga. laksantia
(afføringsmidler). Ligeledes ses der blandt patienterne forskellige smertebilleder. Få patienter havde
ingen smerter, og 2 patienter havde så mange smerter, at de i perioder fik meget store mængder
smertestillende uden tilfredsstillende effekt. Vedrørende patienternes psykiske tilstand tegner der
sig et billede af en patientgruppe, der er udsat for stor uvished og utryghed ved egen krop. Flere sygeplejersker beskriver patienterne som angste, og begyndende symptomer på depression nævnes
hos nogle.
Resultaternes betydning og konsekvenser for klinisk sygepleje
Udgangspunktet var et ønske om at agere fagligt og professionelt overfor denne patientgruppe med
den rette viden som baggrund for handlinger hos patienterne. Viden fra forskningen er kombineret
med det praksisnære arbejde med patientgruppen i et tværfagligt samarbejde. Sygeplejerskerne
giver udtryk for at være kvalificerede til at tage sig af patienterne, når de kommer i afdelingen.
Rent praktisk er der udviklet et modelprogram, der beskriver sygeplejeopgaver fra patienternes indlæggelse i afsnittet til overflytning til lokalsygehus efter TEVAR. Desuden er der en checkliste, der
guider sygeplejerskerne med viden om, hvilke observationer og handlinger, der skal til ved eventuel
udvikling af komplikationer efter behandlingen. Ligeledes er der udarbejdet en patientpjece og billedmateriale til evt. brug for patienter og som undervisningsmateriale til sygeplejersker.
Patienterne kan ved ankomsten være præget af smerter, for nogle patienter i brystet, andre ryg,
mave eller ukarakteristiske smerter og i varierende intensitet. De fleste patienter har et forhøjet
blodtryk, kan være svedende, have kvalme og opkastninger samt generel uro og usikkerhed. Sygdommens karakter kan udløse angst og en eksistentiel trussel. Her har sygeplejerskerne fortsat en
udfordring i at få indsigt i hver enkelt patients oplevelse af den aktuelle situation og betydning for
den sygepleje, der skal tilrettelægges. Patienter har endvidere gener i forbindelse med et strengt
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sengeleje, der er ordineret for ikke yderligere at øge riften eller udposningen på hovedpulsåren inden
TEVAR. Flere patienter føler sig ”låst fast”, må ikke komme ud på wc og får ondt i ryggen af at ligge.
Patienterne kommer i risiko for at udvikle obstipation dels pga. sengelejet, men også fordi de ofte får
morfika som smertestillende medicin. Aktuelt arbejdes der på implementering af en guideline, så den
rette forebyggelse af obstipation kan sættes i gang allerede ved indlæggelsen. Data fra den udvidede
journalaudit kan være med til at give et udvidet billede af patienternes smerteproblematikker: lokalisation, karakter, mønster, intensitet og individuelle varianter. Forløbene med de 2 patienter, der var
meget vanskelige at smertedække, har givet anledning til at tage kontakt til en smertelæge med
henblik på rådgivning i forhold til den gængse smertebehandling. I journalauditten blev det også tydeligt, at patienterne er i risiko for at udvikle delir. I Hjertecentret er der fokus på dette område, så
konkrete handlemåder for forebyggelse og pleje af patient i delir er tilgængelige i lokal VIP. Vedrørende udvikling af komplikationer efter TEVAR hjælper den udarbejdede checkliste sygeplejerskerne i
forhold til observationerne, så hurtig identificering og handling kan sættes i gang ved behov.
Fremtidsperspektiver
Udviklingen af patientforløbet er fortsat i gang. Især obstipations- og smerteproblematikkerne er der
behov for yderligere opfølgning på, da journalauditen har givet anledning til at tænke nye tiltag ind i
det eksisterende modelprogram eller supplerende guidelines for at kunne imødekomme disse udfordringer for patienterne. Patienterne er indlagt med en alvorlig diagnose. Vi mangler viden om, hvordan patienterne oplever det at gennemgå behandlingen og at leve dagligdagen efter TEVAR, og hvordan sygeplejerskerne bedst støtter og vejleder i forhold til dette. Derfor er der brug for en undersøgelse af dette, og afklaring af om der er behov for ambulant sygeplejefaglig opfølgning for denne
patientgruppe. Her kan telefoninterviews, fokusgruppeinterviews eller direkte patientfeedback med
tidligere indlagte patienter være en mulighed for indhentning af ny viden om mulige behov hos disse
patienter.
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Patienters oplevelse af deres seksualitet 1 år efter behandling med hematopoietisk stamcelletransplantation
Af Kristina Thygesen, Sygeplejerske, cand.scient. san (stud), Finsencenteret, Hæmatologisk klinik 2,
afd. 4043. Mail: kristina.thygesen@gmail.com. Mobil: 22 64 86 97, Medforfattere: Mette Schmidt,
Sygeplejerske, Finsencenteret, Hæmatologisk klinik 2, afd. 4043, Mary Jarden, Postdoc, ph.d.,
cand.cur., sygeplejerske
Baggrund
Seksualitet er et komplekst og subjektivt begreb, som kan inkludere kropsopfattelse, seksuel respons
(lyst, funktion og nydelse), seksuelle roller og parforhold. Selvom en livstruende sygdoms indflydelse
på seksualiteten ikke er den første eller mest umiddelbare bekymring for patienter, der skal behandles for en kræftsygdom, så er det et sommetider overset aspekt af helbredelse og livskvalitet efter
behandlingen (1).
Sundhedsstyrelsen udgav i 2005 ”vejledning om sygeplejefaglige optegnelser”, som beskriver, at
dokumentation som minimum skal omhandle, hvorvidt patienten har potentielle og/eller aktuelle
problemer i forhold til seksualitet. Set i lyset af denne vejledning har patienterne, såfremt de ønsker
det, et reelt krav på, at sundhedspersonalet inddrager deres seksualitet i plejen og behandlingen (2).
I takt med at overlevelsen efter hematopoietisk stamcelletransplantation (HSCT) forbedres, er der
behov for at sætte øget fokus på langsigtede komplikationer hos denne patientgruppe, herunder
seksuel dysfunktion (3).
Konditionering med højdosis bestråling og kemoterapi, forud for behandlingen, er associeret med
alvorlige både korte og langvarige toksiciteter, som kan resultere i ændringer i seksual funktion og
seksuel tilfredsstillelse (4).
Thygesen et al. har i et systematisk review undersøgt, hvilken effekt HSCT har på seksualiteten (5).
Patienterne rapporterede i vekslende grad et ændret seksualliv og flere seksuelle forandringer, og
ætiologien af disse forandringer var forskellige mellem kønnene. Det systematiske review fandt ingen
kvalitative studier, der omhandlede denne problematik. Der er imidlertid begrænset kvalitativ empiri,
der omhandler, hvordan patienterne oplever kropslige, sociale eller psykiske forandringer, og hvilken
betydning de har for deres seksualitet efter HSCT.
Formål
Formålet med studiet er, at skabe indsigt i patienters oplevelse af deres seksualitet 1 år efter HSCT
ud fra et biopsykosocialt perspektiv. Dette perspektiv tager udgangspunkt i, at biologiske, psykologiske og sociale faktorer spiller en vigtig rolle i forbindelse med sygdom.
Metode og materiale
Studiet bygger på en kvalitativ undersøgelse med semi-strukturerede dybdeinterviews. Gennem interviewet søges at forstå betydningen af centrale biopsykosociale temaers indvirkning på seksualiteten efter HSCT. Guidet af eksisterende viden erhvervet gennem en litteraturgennemgang er interviewguiden baseret i sin udformning på ekspertkonsensus, forskningsresultater og dermed dokumentation i den videnskabelige litteratur. Informanterne (n=9) er patienter rekrutteret fra hæmatologisk klinik 2 på Rigshospitalet 11-13 mdr. efter HSCT i perioden 1. november 2011 til 1. marts 2012.
Empirien er gennemarbejdet og analyseret ud fra Poul Ricoeur’s fænomenologisk-hermeneutiske
fortolkningsteori (6,7). Metodens fordel er en dialektisk bevægelse mellem forståelse (en ikkemetodisk pol) og forklaring (en metodisk pol), hvor mennesker gennem fortællinger fletter kendsgerninger og værdier sammen.
Resultater
Tre hovedtemaer (En forandret krop, mestring af eget liv samt identitet og seksualitet) og 6 subtemaer (Et negativt kropsbillede, fysiologiske begrænsninger, udfordringer i parforholdet, nedpriori61

tering af seksuelle behov, ændrede sociale roller og rekonstruktion af identiteten) blev identificeret.
Informanterne beskrev en række biopsykosociale forandringer, som påvirkede deres seksualitet, og
flere oplevede, at disse forandringer påvirkede deres identitet. De oplevede, at deres krop var forandret efter behandlingen, hvilket resulterede i et negativt kropsbillede. De kropslige forandringer førte
til fysiske begrænsninger, der direkte eller indirekte resulterede i seksuel dysfunktion.
Respondenterne nedprioriterede deres seksuelle behov fordi deres livssituation havde gjort, at overlevelse fyldte alt. Oplevelse af ændrede sociale roller både i familielivet og i deres sociale netværk
påvirkede deres selvbillede og identitet, og flere udtrykte et stort behov for at ”finde tilbage” til deres identitet inden behandlingen.
Diskussion
Resultaterne i dette studie har skabt indsigt i informanternes oplevelse af deres seksualitet ud fra et
biopsykosocialt perspektiv. Forløbet efter behandlingen blev karakteriseret ved forandrings- og tabsprocesser af både fysisk, psykisk, social og spirituel art, som i vekslende grad førte til seksuel dysfunktion.
Informanterne oplevede alle forandringer i deres sociale roller af forskellig karakter, herunder ændrede roller i parforholdet, familie og arbejdsliv. Flere beskrev et ønske om at rollerne blev byttet
tilbage, da det ikke var befordrende for deres seksualliv. Dette er i overensstemmelse med Yi & Syrjala, som beskriver, at rolleforandringer forårsaget af patientens fokus på overlevelse og behovet for at
ægtefællen indtager rollen som omsorgsperson kan forhindre, at seksuallivet vender tilbage (3).
Informanterne har undervejs i forløbet haft svært ved at acceptere og blive konfronteret med, at
deres liv, som de levede før behandlingen, ikke vender tilbage. Ifølge Zachariae & Mehlsen indebærer
mestring af et liv med alvorlig sygdom, at både patienten og hans familie må revidere deres selvopfattelse, deres muligheder i livet og at identiteten forandrer sig i overensstemmelse med den nye
situation (8).
Resultaterne indikerer ligeledes, at forandringer i den enkeltes fysiologiske, psykologiske og sociale
identitet påvirker hinanden og har betydning for seksualiteten. Deres liv har i en kortere eller længere periode været revet ud af kontekst hvilket betyder, at de skal genetablere stabiliteten og meningen i deres liv.
Seksualiteten er en del af det enkelte individs identitet og livskvalitet, og seksuelt samvær og intimitet kan reducere emotionel stress samt forbedre den psykosociale reaktion ved sygdom og komplikationer efter behandlingen (9). Ydermere kan det have indflydelse på patienten og hele familiens integritet og kan i høj grad invalidere hverdagslivets orden. Inddragelse af patienternes seksualitet må
derfor ikke negligeres men prioriteres i plejen og behandlingen efter HSCT.
Kliniske implikationer
Denne patientgruppe bør informeres om, at seksuel dysfunktion er et problem, som de måske vil
opleve i deres forløb efter behandlingen. Det er ligeledes essentielt at tydeliggøre, at vi som sundhedsprofessionelle gerne vil diskutere og tale om emnet seksualitet. Disse samtaler burde starte tidligt i forløbet, så patienterne forberedes på de potentielle forandringer i seksual funktionen. Endeligt
har vi som sundhedsprofessionelle et ansvar overfor patienterne i forhold til at forbedre deres muligheder for forebyggende og terapeutiske interventioner i relation til de identificerede forandringer,
der kan påvirke deres seksualitet og seksualliv. Resultaterne fra dette studie er præsenteret i afdelingen, hæmatologisk klinik 2 på Rigshospitalet, med en efterfølgende dialog og diskussion om seksualitet hos denne patientgruppe. Ydermere er de præsenteret på et tilsvarende møde på hæmatologisk
afdeling på Odense Universitetshospital.
Forskningsimplikationer
Det biopsykosociale perspektiv kunne med fordel anvendes i et fremtidigt interventionsstudie, hvor
fokus netop lægges på forebyggende interventioner indenfor hvert af de tre hovedtemaer: en forandret krop, mestring af eget liv samt identitet og seksualitet. Ydermere er fremtidige studier nødvendige for at klarlægge reversibiliteten ved disse biopsykosociale forandringer. Det vil derfor være op62

lagt, at interviewe de samme informanter igen to år efter HSCT og dermed identificere, hvilke biopsykosociale forandringer de på dette tidspunkt oplever samt, hvordan de oplever deres seksualitet.
Konklusion
Informanterne oplevede fysiske, psykiske og sociale forandringer, som i forskellig grad påvirkede
deres seksualitet og identitet. Denne undersøgelse har hjulpet os til at forstå, hvordan patienter oplever deres seksualitet og seksual funktion et år efter HSCT.
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