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Forord
For at Rigshospitalet kan leve op til Region Hovedstadens vision om at tilbyde patienter behandling
og pleje af høj faglig kvalitet er det en nødvendighed, at alle de sundhedsfaglige professioner er
forskningsaktive.
Sygeplejen på Rigshospitalet har gennem et efterhånden omfattende udviklings- og forskningsarbejde bidraget til, at vi får en større og mere sikker viden om den sygeplejefaglige indsats.
Og det ønsker vi - traditionen tro - at formidle ved at udgive denne bog ”Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for den kliniske sygepleje på Rigshospitalet 2014”. Bogen indeholder artikler og abstracts, som beskriver forskningsprojekter, der er afsluttet i året op til udgivelsen.
Bogen indeholder 21 artikler og 31 abstracts og udgives på vores årlige Sygeplejesymposium den 11.
juni 2014, hvor det vil være muligt at høre om resultaterne af 26 forsknings- og udviklingsprojekter.
Rigshospitalet indtager en central og aktiv placering i Region Hovedstaden med sundhedsvidenskabelig forskning i international topklasse og forskning som fundament for kvalitet og fornyelse i behandling, pleje og øvrige sundhedsydelser til gavn for den enkelte patient, sundhedsvæsenet og samfundet.
Rigshospitalets forskningsstrategi for sygeplejen retter sig specifikt mod at styrke forskningen inden
for den kliniske sygepleje og fremme forskningsmiljøer, der kan tiltrække dygtige forskere. Ydermere
at sikre, at forskningsresultaterne 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, lektorer eller post. doc. ansatte og nogle har 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.
De sygeplejefaglige ledere og vores kliniske sygeplejespecialister er alle centrale aktører i at formidle,
integrere og anvende forskningsresultater i den kliniske praksis til gavn for patienter og pårørende.
Vi vil gerne takke 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 dele
faglig indsigt med så mange som muligt er meget væsentlig for sygeplejen, ikke mindst på Rigshospitalet.
Vi håber, at denne bog 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 juni 2014
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A systematic review for the Cochrane Collaboration
Af Greve IE; Vasilevskis EE; Egerod I; Mortensen CB; Møller AM; Svenningsen H; Thomsen T, Hjertecentret
Kontakt: e-mail: Ingrid.Greve@regionh.dk og Thordis.Thomsen@regionh.dk

Baggrund
Ifølge the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV- TR) (American Psychiatric
Association 2000) defineres delirium som en forstyrrelse af bevidstheden med uopmærksomhed,
ledsaget af ændringer i kognition og/eller opfattelsesevne. Tilstanden er desuden karakteriseret
ved forstyrret søvnmønster, desorientering og koncentrationsbesvær. Den udvikler sig i løbet af
kort tid, timer til dage, og har et fluktuerende forløb.
Delirium hos voksne patienter indlagt på intensiv afdeling har høj prævalens, 20-84 % på verdensplan og alvorlige konsekvenser som forlænget tid i respirator, forlænget indlæggelsestid på hospital, højere mortalitet, utilsigtede hændelser under indlæggelsen som f.eks. selv-seponering af diverse kathetre samt øgede samfundsmæssige omkostninger.
Delirium hos patienter, som har været indlagt på intensiv, er desuden forbundet med kognitive
svækkelser på lang sigt inklusiv svækket hukommelse, opmærksomhed, koncentrationsevne, evne
til at udføre daglige gøremål samt motorik. Evidens tyder på, at svækkelserne er langvarige, påvirker arbejdsevnen og for nogle patienter vil problemerne være kroniske.
Der er evidens for at tilstanden skyldes fysiologiske forhold og delirium opfattes i tiltagende grad
som et akut hjernesvigt i det samlede syndrom af multiorgansvigt hos kritisk syge patienter. Ætiologien menes at være multifaktoriel og risikofaktorer inddeles traditionelt i prædisponerende og
udløsende faktorer. Prædisponerende faktorer er alder (≥ 65 år), alkohol, rygning, forhøjet blodtryk, respirationsinsufficiens samt svækket syn og hørelse.
Udløsende faktorer specifikt for intensivpatienter er fysisk fiksering (anvendes ikke i Skandinavien),
brug af katetre, smerter som patienten ikke kan give verbalt udtryk for, sedering, medicin, søvnforstyrrelser, kritisk sygdom med organsvigt, svær sepsis, dehydrering, anæmi, hypoksæmi samt uregelmæssige blodværdier.
Traditionelt klassificeres delirium efter psykomotorisk adfærd i tre subtyper: hyperaktivt, hypoaktivt og blandet delirium. Hyperaktivt delirium er det lettest genkendelige, karakteriseret ved bl.a.
agitation og konfusion. Hypoaktivt delirium er karakteriseret ved bl.a. nedsat psykomotorisk adfærd
med apati, uopmærksomhed og nedsat talefunktion. Blandet delirium er karakteriseret ved fluktuerende episoder med aggressivitet, apati og agitation.
Den rapporterede prævalens for de tre subtyper varierer fra studie til studie. På baggrund af adskillige studier (Maldonado 2008) synes det blandede delirium dog at være den hyppigst forekommende (46 %), efterfulgt af det hypoaktive (30 %) samt det hypoaktive (24 %).
I det hidtil eneste danske kohortestudie på tre intensivafdelinger, som inkluderede kirurgiske og
medicinske patienter med delirium, fandt Svenningsen (2009), at 12 % havde hyperaktivt delirium,
71 % havde hypoaktivt delirium og 17 % blandet delirium.
Skønt validerede screenings-metoder som f.eks. The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU) til opsporing og diagnosticering af delirium i stigende grad tages i anvendelse, går tilstanden fortsat upåagtet hen på verdensplan og forveksles med andre neuropsykiatriske
tilstande som f.eks. demens og depression. Der mangler endnu fuld forståelse af den underliggende
ætiologi bag delirium og der er derfor bred enighed om, at afdækning af de underliggende årsager
er essentiel og at multikomponent-interventioner til forebyggelse og behandling er relevante (Morandi 09; Pandharipande 10).
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Formål
På baggrund af ovenstående fandt vi det derfor særdeles relevant at undersøge evidensen for en
effekt af interventioner til forebyggelse af delirium hos voksne, kritisk syge patienter indlagt på
intensiv afdeling. Vi fandt det yderligere relevant at undersøge såvel nonfarmakologiske som farmakologiske samt multi-komponent interventioner.
Metode
Et systematisk review i regi af The Cochrane Collaboration. Herved anvendte vi samme videnskabelige stringens i analysen af forskningsevidens som den, der anvendtes i de inkluderede studier og
dermed den primære forskningsproces med henblik på minimering af bias.
Inklusionskriterier:
Randomiserede, kontrollerede studier af non-farmakologiske og farmakologiske interventioner til
forebyggelse af delirium hos voksne patienter indlagt på intensiv.
Primær outcomes: Incidens af delirium, målt vha. CAM-ICU eller ICDSC; mortalitet.
Sekundære outcomes: Coma og delirium-fri dage på Intensiv; tid i respirator; indlæggelsestid på
Intensiv; kognitiv svækkelse samt utilsigtede hændelser.
Vi brugte The Cochrane Collaborations Risk of Bias tool og the GRADE System til vurdering af kvaliteten af evidensen. Denne vurdering blev foretaget primært af 2 personer (IG og TT) og en tredje
(IE) var opmand ved uenighed.
Resultater
Tre systematiske søgninger i databaserne Medline, CINAHl, CENTRAL, BIOSIS, Web of Science, Embase samt LILACS i perioden januar 2011- oktober 2013 resulterede i sammenlagt 4199 abstracts.
To forfattere (IG og TT) gennemgik søgeresultaterne ud fra in- og eksklusionskriterierne og vi inkluderede 7 studier fra USA, Canada, New Zealand, Australien, Kina og England. 17 potentielt egnede
studier blev ekskluderet, primært fordi de vurderedes at være rettet mod behandling og ikke forebyggelse af delirium.
Alle inkluderede studier undersøgte voksne, kritisk syge, respiratorbehandlede patienter indlagt på
Intensiv afdeling. Fire var farmakologiske: Phandaripande (2009) undersøgte effekten af Dexmedetomidine versus Lorazepam hos 106 medicinske og kirurgiske patienter i to centre. Wang (2012)
undersøgte effekten af Haloperidol versus placebo hos 457 patienter over 65 år indlagt til postoperativ observation på to centre. Page (2013) undersøgte ligeledes Haloperidol versus Placebo hos
141 medicinske og kirurgiske patienter på én intensiv afdeling og Shehabi (2013) undersøgte effekten af tidlig mål-styret sedation versus standard sedation hos 37 medicinske og kirurgiske patienter
i 6 centre i et pilot-studie. Tre var multikomponent-interventioner: Girard (2008) undersøgte effekten af daglig vækning + spontan respiration versus standard sedation + daglig vækning hos 336 medicinske og kirurgiske patienter i 4 centre. Mehta (2212) undersøgte effekten af standard sedation +
daglig vækning versus standard sedation hos 430 medicinske og kirurgiske patienter i 16 centre.
Kun ét studie var nonfarmakologisk: Schweickert (2009) undersøgte tidlig mobilisering versus vanlig
intensiv terapi hos 104 medicinske patienter i to centre.
Wang (2012) havde som eneste incidens af delirium som primært outcome og fandt signifikant
forskel mellem interventions- og kontrolgruppen (15.3 % vs. 23.2 %; p= 0.031). I de øvrige studier
var det sekundært outcome. (Schweickert 2009) viste færre dage med delirium i interventionsgruppen (2 vs. 4; p=0.03). De øvrige studier viste ingen signifikant effekt.
Ingen af de inkluderede studier viste forskel i mortalitet: i 4 studier måltes delirium og coma-fri
dage, hvor Phandaripande (2007) viste effekt af Dexmedetomidine vs Lorazepamp (median/IQR
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7(1-10) vs. 3(1-6); p= 0.01). Schweickert (2009) viste kortere tid i respirator (median/IQR 3.4(2.37.3) vs.6.1(4.0-9.6); p=0.02.
Ingen studier viste forskel i indlæggelsestid på Intensiv og ingen studier målte effekter på kognitiv
funktion.
Med hensyn til utilsigtede hændelser var der signifikant flere reintubationer i interventionsgruppen
hos Girard (2008); 10 % vs. 4 %; p=0.03; hos Shehabi (2013) sås signifikant mindre anvendelse af
fysisk fiksering i interventionsgruppen (5 % vs. 31 %; p= 0.03) og Page (2013) fandt flere oversederede i interventionsgruppen (15 % vs. 9 %). Mehta (2012), Wang (2012); Schweickert (2009) og
Pandharipande (2007) fandt ingen signifikante forskelle mellem interventions- og kontrolgruppe.
Konklusion
Meta-analyse af data var ikke meningsfuld at foretage på grund af forskelle mellem studierne i interventioner og outcomes. Dette systematiske review viser, at der er evidens for at nonfarmakologiske interventioner reducerer varighed af delirium og tid i respirator. Der er desuden
evidens for nogen effekt af farmakologiske interventioner; Haloperidol vs. Placebo (Wang 2012) og
Dexmedetodidine vs. Lorazepam (Pandharipande 2007).
Outcomes og follow-up-tider defineres forskelligt i studierne. Fremtidige studier indenfor dette felt
bør tilstræbe standardisering af outcomes, så meta-analyse af data fremover muliggøres.
Der er behov for flere både farmakologiske og non-farmakologiske randomiserede kontrollerede
studier, inklusiv studier, der kombinerer både farmakologisk og non-farmakologisk interventioner.
Endvidere bør interventionernes effekt på kognitiv funktion over tid evalueres. Vores systematiske
review viser, at det er muligt at foretage randomiserede, kliniske studier med lav risiko for bias af
non-farmakologiske interventioner til forebyggelse og behandling af delirium hos voksne, kritisk
syge patienter indlagt på Intensiv afdeling.
Referencer:
Greve I; Vasilevskis EE; Egerod I; Mortensen CB; Møller AM; Svenningsen H; Thomsen T: Interventions for preventing Intensive Care Unit Delirium (ICU) delirium. A systematic review for the
Cochrane Collaboration.
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At yde sygepleje i særklasse
– et kvalitetsforbedringsprojekt med fokus på fire af sygeplejens kerneopgaver i Neurologisk
Klinik
Af Winnie Seidelin, klinisk sygeplejespecialist M.A., e-mail: Winnie.Seidelin@regionh.dk og Mette
Egelund, oversygeplejerske MPA., e-mail: Mette.Egelund@regionh.dk, begge Neurocentret

Baggrund
Vidensmængden indenfor sygepleje er i rivende udvikling. Derfor kan kliniske procedurer på umiddelbare simple områder hurtigt blive forældede. Neurologisk Klinik vil gerne sikre og være kendte
for at yde sygepleje på bedste niveau – i særklasse!
Derfor blev der i 2013 sat fokus på fire udvalgte kerneområder: obstipation, mundpleje, hudpleje
og sårpleje. Områderne blev valgt fordi, obstipation under indlæggelse har mange ubehagelige
konsekvenser for patienterne, blandt andet i form af almen utilpashed, kvalme, nedsat appetit,
abdominale smerter samt eventuelt forlænget indlæggelsestid. Fortsætter obstipationsproblemet
efter udskrivelsen, kan patientens sundhed trues og livskvalitet forringes (1). En stor gruppe blandt
neurologiske patienter er særligt udsatte for at blive obstiperet på grund af nedsat førlighed og
lammelser.
Systematisk mundpleje efter hvert måltid kan reducere antallet af bakterier i mundhulen og derved
nedsætte risikoen for aspirationspneumoni (2). Det er vist blandt patienter med spiserørskræft, at
tandbørstning fem gange dagligt før operation reducerede forekomsten af postoperativ pneumoni
fra 32 % til 9 % og forekomsten af patienter, der havde behov for postoperativ trachestomi, blev
reduceret fra 12 % til 0 % (3). Der var derfor grund til at antage, at man kunne opnå en positiv effekt hos andre patienter, for vores vedkommende neurologiske patienter, ved at intensivere
mundpleje til patienterne.
I forbindelse med Region Hovedstadens prævalensundersøgelse for tryksår i november 2012 blev vi
opmærksomme på problemstillinger i relation til hudpleje og sårpleje. Vigtigheden af at pleje huden og holde den tør og intakt blev tydelig. Sygeplejepersonalet var i tvivl om, hvilket hudplejeprodukt, der var det rigtige at benytte og hvorfor. At udføre sårbehandling korrekt kræver viden på et
komplekst niveau. Da patienter med komplicerede sår sjældent forekommer i Neurologisk Klinik, er
det vanskeligt at opretholde kompetencer på dette område.
Der blev søgt om og tildelt midler fra Region Hovedstadens Kvalitetsforbedringspulje, hvilket muliggjorde gennemførelsen af projektet.
Formål med projektet var
at finjustere sygeplejepersonalets kompetencer indenfor de fire udvalgte kerneopgaver således, at sygeplejen udføres på baggrund af nyeste viden og dokumenteres.
Metode
Varighed fra marts 2013 til april 2014.
1. Kortlægning og beskrivelse af klinisk praksis i Neurologisk Klinik som udtryk for ”baseline”.
2. Litteratursøgning og relevante studiebesøg således at den nyeste viden og den bedste erfaring
inddrages i projektet.
3. Udarbejdelse af relevante arbejdsredskaber med handlingsanvisninger (instrukser, plejeplaner,
”lommehjerner”) og undervisningsmateriale.
4. Temadag for hele sygeplejepersonalet (september og oktober), hvor den nyeste viden indenfor
hvert kerneområde præsenteres; ”rydde op” i nuværende sortiment; anskaffelse af nye plejeartikler; undervisningsseancer i hverdagen også af elever og studerende.
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5. Effektmålinger i form af audit og forbrug.
6. Evaluering af indsatsen. Afrundingstemadag for sygeplejepersonalet i april 2014 med fokus på
fremtiden.
Resultater og deres betydning for sygeplejen i Neurologisk Klinik
Obstipation:
Laksantia (afføringsmiddel) deles op i tre virkningsgrupper, hvor den ene gruppe har virkning på
tarmindholdet, den anden på tarmmotorikken og den tredje lokalt på endetarmen. Ved en journalaudit i april og en i september tydede det på, at en del af klinikkens patienter blev behandlet for
obstipation ved brug af flere præpater indenfor samme virkningsgruppe og nogle patienter blev
behandlet med laksantia fra to eller tre virkningsgrupper. Endvidere var dokumentationen vedrørende patienternes afføringsproblemer meget mangelfuld i forbindelse med overflytning eller udskrivelse. Det viste sig ved en nærmere gennemgang af litteraturen, at evidensen er sparsom (4) i
forhold til effekten af behandling for obstipation med laksantia fra flere virkningsgrupper til samme
patient. På baggrund af den bedste erfaring og anbefalinger på området (5,6) er principperne for
forebyggelse og/eller behandling af obstipation i Neurologisk Klinik nu, at laksantia doseres en gang
i døgnet (til aften eller natten), og at der kun anvendes et præparat fra hver virkningsgruppe.
Mundpleje:
Klinisk praksis var uklar i forhold til opbevaring af proteser uden for patienters mund og litteratursøgning gav ikke noget entydigt svar. Efter kontakt til Odontologisk Institut, Københavns Universitet
(6) er det overordnede princip, at protesen skal være ren. Herefter kan man principielt vælge tør
eller fugtig opbevaring. På denne baggrund opbevares proteser nu tørt i Neurologisk Klinik for at
minimere risikoen for udvikling af svampesporer, medmindre patienten ønsker andet. Da klorhexidin interagerer med stoffer i dets nærhed, anbefaler vi patienter i behandling med klorhexidin
mundskyllevæske/gel, at undlade at børste tænder med tandpasta (7).
Antal notater opgjort ved journalaudit i forhold til udført mundpleje er stort set uændret lavt. Der
er stor tilfredshed i sygeplejegruppen i forhold til at have fået nye mundplejeartikler i form af tandbørste, der kan sættes til sug, og mundplejepinde som har en lang pind samt skum, der er lidt grovere end standardproduktet. Den nye viden om god mundpleje indgik som del af en fokusuge vedrørende dysfagi og kostformer i juni måned. Fokusugen blev gennemført i samarbejde med afdelingens ergoterapeuter og kostkonsulenter.
Hudpleje:
Vi kortlagde de typiske hudproblemer, der forekommer i Neurologisk Klinik. Problemstillingerne
rettede sig mod den ældre patient med en tynd og tør hud, tørre hæle og rødme i hudfolder. Der
blev taget kontakt til dermatologisk afdeling på Bispebjerg Hospital, som hjalp os med at sammensætte et sortiment af produkter, som kunne dække disse behov. Det har resulteret i, at antallet af
hudplejeprodukter i klinikken er minimeret fra 10 til 7. Fire produkter er beregnet til behandling af
lidt tør hud, moderat tør hud og meget tør hud. De vigtigste parametre for valg af produkt ved disse
problemer er fedtprocenten og patientens oplevelse/fornemmelse. Til behandling af tørre hæle
benyttes Salicyl vaseline 10 %. Og til let rødme i hudfolder anvendes Zink Pasta 30 % som barrierecream og til kraftig rødme i hudfolder eller ved ble-dermatitis anvendes Ichtyol 2 % salve. Salicyl
vaseline 10 % og Ichtyol 2 % salve blev bestilt via samarbejde med klinikkens farmakonomer og
farmaceut. Disse produkter er uden for standardsortiment. Der er udarbejdet instruks (VIP) for
hudpleje i klinikken og en oversigt med billeder og indikation for anvendelse af de syv produkter.
Sårpleje:
Ud fra Region Hovedstadens sortiment af sårbehandlingsprodukter har Neurologisk Klinik afdækket
klinikkens behov og derudfra ryddet op og indrettet afsnittenes depoter med markering af produktgruppe. Det er sket i tæt samarbejde med Rigshospitalets sårsygeplejerske Alexandra Iuel, som
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løbende har bistået med sparring, rådgivning og undervisning af sygeplejepersonalet i valg af den
rette bandage.
Med udgangspunkt i ovenstående viden om de fire kerneopgaver og tilhørende arbejdsredskaber
blev der i efteråret afholdt tre identiske temadage. 45 ansatte blandt sygeplejepersonalet samt 9
ledere og klinisk sygeplejespecialister deltog og diskuterede, hvor og hvordan sygepleje gør en forskel. Evaluering af temadagene blev foretaget ved hjælp af post-it’s. Hver deltager blev bedt om at
nævne op til 3 pointer, de havde reflekteret over i forhold til den præsenterede viden om de fire
udvalgte kerneområder. Post-it’s blev indsamlet og grupperet under kategorierne: ”Ny viden”, ”Ønsker”, ”Tanker, kommentar, spørgsmål”. Udsagnene var mangfoldige og gav et brugbart indblik i,
hvad der var lært og tænkt i løbet af dagen, og hvad der skulle arbejdes videre med fremover.
o Ingen sæbe i sår
o Anamnesen er vigtig
o Man skal vaske sår før podning
o Tandbørstning før maden
o Delegeret ordinationsret i forhold til laksantia
o At vi bliver bedre til at skrive ved overflyttelse/udskrivelse, om patienten har haft afføringsproblemer
o Vi skal holde fast i sygeplejens kerneområder i hverdagen – det øger den sygeplejefaglige
stolthed.
Konklusion
Der er fortsat behov for fokus på dokumentation af sygeplejens kerneopgaver
At arbejde med sygeplejens kerneopgaver er med til at øge den faglige stolthed
Fremtidsperspektiver
Det er planlagt, at der skal afholdes afslutningstemadage i april måned. Sygeplejepersonalet vil
blive præsenteret for resultaterne af projektet og testet i deres viden relateret til de fire kerneopgaver. Resultatet vil få betydning for det videre arbejde.
Blandt sygeplejerskerne på temadagene i efteråret var der et udtalt ønske om at få delegeret ordinationsret i forhold til laksantia. Sygeplejerskerne mener, at det vil kunne forbedre behandlingen af
obstipation. Ønsket er blevet imødekommet af klinikledelsen. Der er udarbejdet en instruks, som
beskriver arbejdsgange, krav til kompetence og ansvar i forbindelse med delegeret ordinationsret.
Indholdet i instruksen vil blive præsenteret og diskuteret på temadagene i april. Detaljeret undervisning i farmakologien vil blive forestået af klinikkens tilknyttede farmaceut, og klinikkens kliniske
sygeplejespecialister vil bistå med undervisning i at ordinere laksantia korrekt i EPM.
Undervisning med fokus på de fire kerneopgaver og herunder delegeret ordinationsret til laksantia
vil blive integreret i klinikkens introduktionsprogram for nyt sygeplejepersonale. Undervisning af
elever og studerende i klinikken har været gennemført et par gange i projektperioden og vil være et
tilbagevendende tilbud til kommende elever og studerende.
Referencer:
1. http://www.cfkr.dk/images/74_endelig_udgave_af_klinisk_retningslinje__risikovurdering_af_obstipation.pdf
2. http://www.kliniskeretningslinjer.dk/images/file/KRmundpleje-slutversion280910.pdf
3. http://www.kliniskeretningslinjer.dk/images/file/KR_mundpl_thoraxkir_050612_FINAL.pdf
4. Christensen, Peter og Krogh, Klaus (2012). Kronisk obstipation hos voksne. Ugeskrift for læger 174/40 s.2379-2382
5. Skiveren, Jette og Johnsen, Gerd (2002). Obstipation. I Maaløe, Lis og Poulsen, Ingrid (Red).
Inaktivitet, immobilitet og sygepleje. 1.udgave. Munksgaard
6. Adjunkt Esben Boeskov Øzhayat, KU, Odontologisk Institut, afd. for Oral Rehabilitering
7. Adjunkt Johanne Kongstad, KU, Odontologisk Institut, afd. for Parodontologi
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Betydningen af indsigt og færdigheder i udstyr og alarmer
– hos pårørende til patienter med Left Ventricular Assist Device (LVAD)
Af Betina Romedahl Helmer, sygeplejerske, e-mail: betina.romedahl.helmer@regionh.dk og Jytte
Graarup, klinisk sygeplejespecialist, e-mail: jytte.graarup@regionh.dk, begge Hjerte-/lungetransplantation, Hjertecentret
Kontakt og spørgsmål kan rettes til: betina.romedahl.helmer@regionh.dk

I artiklen gennemgås baggrund og formål med undersøgelsen. Efterfølgende beskrives metode og
resultatet, hvor hovedvægten lægges på beskrivelsen af resultaterne. Artiklen afrundes med et
afsnit om konsekvenser for sygeplejen og en kort beskrivelse af fremtidsperspektiverne.
Baggrund
På Rigshospitalet indopereres årligt ca. syv left ventricular assist devices (LVAD) hos patienter med
terminal hjertesvigt. LVAD´en er en mekanisk kredsløbspumpe, som understøtter patienternes
venstre ventrikelfunktion og øger patienternes overlevelse og livskvalitet (1).
Pumpen tilføres strøm via en ledning, der går til den indopererede pumpe gennem patienternes
maveskind. Ledningen kommer fra en kontrolenhed, der styrer pumpens indstillinger og som er
sammenkoblet med to batterier eller anden strømenhed. Alle delene er livsvigtigt udstyr, som
bæres af patienten alle døgnets timer.
Stabile patienter kan udskrives til eget hjem med LVAD´en og leve med den frem til transplantation,
til hjertet er i bedring eller til døden.
Patientens udstyr stiller krav om viden og færdigheder hos de pårørende, som, under patientens
indlæggelse, deltager i et oplæringsprogram. De pårørende skal kunne håndtere og udskifte
LVAD´ens forskellige dele. De skal også have kendskab til diverse alarmer og nødprocedurer, som
kan forekomme i tilfælde af manglende strøm eller systemfejl.
Undersøgelser viser, at rollen som nær pårørende til en patient med LVAD er en psykisk belastning.
De har bl.a. bekymringer om LVAD´ens funktion og alarmer (2).
Formål
At undersøge betydningen af at have indsigt og færdigheder i udstyr og alarmer hos pårørende for
at få større viden og forståelse for deres behov for oplæring. Dette med henblik på at optimerer
oplæringen i LVAD´ens udstyr og alarmer samt den sundhedsfaglige kvalitet.
Metode
Pårørende, som var samlevende med en patient, der havde fået indopereret en LVAD i perioden
september 2011- marts 2013, blev som udgangspunkt inkluderet (n=16) i undersøgel-sen.
Pårørende under 18 år samt pårørende til patienter, der var blevet transplanteret eller døde, blev
efterfølgende ekskluderet. I alt blev ni pårørende indbudt til undersøgelsen (n=9).
Problemstillingen blev belyst gennem kvalitative semistrukturerede interviews med pårørende.
Interviewene blev gennemført ud fra en semistruktureret interviewguide. Guiden indeholdt
spørgsmål, der definerede de pårørendes grunddata, herunder deres ressourcer, hvilken
undervisning de havde modtaget i vores afdeling og spørgsmål som besvarede problemstillingen.
Interviewene blev lydoptaget og efterfølgende transskriberet.
De indsamlede data blev induktiv analyseret med afsæt i U. H. Graneheim og B. Lundman´s tilgang
til tematiseret kvalitativ indholdsanalyse, hvor der tilstræbes en objektiv og systematisk beskrivelse
af en teksts eksakte indhold (3).
Dataene blev grupperet i to indholdsområder:
o Betydningen af at have indsigt og færdigheder
o Betydningen af ikke at have indsigt og færdigheder.
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Sætninger, som indeholdt information om de to områder, blev identificeret og delt i hver deres
indholdsområde. Essensen af sætningerne blev gennem analyse koncentreret ned til koder, der
efterfølgende blev delt i kategorier. Kategorierne blev grupperet efter betydning og blev omdannet
til overordnede temaer. De temaer, som analysen frembragte, besvarede problemstillingen.
Resultater
Ud af de ni inkluderede pårørende deltog seks (n=6) i undersøgelsen. To pårørende ønskede ikke at
deltage og en havde ikke mulighed for at udtrykke sig verbalt. Alle deltagerne var ægtefæller og
kvinder. Den samme kønsfordeling ses i andre studier med tilsvarende undersøgelsesgruppe (4).
Gennemsnitsalderen var 56 år (42-63). På tidspunktet for interviewene havde patienterne haft
deres LVAD i gennemsnit 371 dage (43-877). Af resultaterne fremgik det, at en af kvinderne var
ægtefælle til en patient, som ikke kunne transplanteres, de andre fem afventede at deres mand blev
transplanteret.
Alle patienterne var oppegående og selvhjulpne og hos fem ud af de seks deltagere var det
patienten selv, som varetog LVAD´en og dens udstyr i det daglige.
Alle kvinderne var ressourcestærke. Det vil sige, at alle havde uddannelse, alle havde tilstrækkelige
økonomiske ressourcer, ingen havde været alvorligt eller langvarigt fysisk syge og alle havde gode
sociale relationer. De angav dog alle, at deres mands sygdomsforløb og uvisheden om fremtiden,
påvirkede dem psykisk.
Alle deltagerne havde, inden patientens udskrivelse, fået udleveret og læst i instruktionsbogen om
LVAD´en, dens udstyr og funktioner. Fem af de pårørende havde deltaget i udskiftning af LVAD´ens
dele, mens en pårørende hverken havde fået vist eller prøvet at skifte batterier eller kontrolenhed.
Inden for hvert af de to indholdsområder fremkom analysen med to temaer.
Analysen viste, at hos pårørende, som havde indsigt og færdigheder, fremkom et tema, der
beskrev følelser af tryghed, handlekraft og psykisk velbefindende, og et tema som beskrev, at
bestræbelsen på viden kunne blive for meget.
Første tema viste, at de pårørende oplevede, at indsigt og færdigheder gav dem følelsen af tryghed i
hverdagen. Trygheden betød, at de kunne være adskilt fra ægtefællen uden at have bekymringer,
men også at de kunne sove trygt om natten.
Indsigt og færdigheder gav de pårørende følelsen af handlekraft. Det betød, at de pårørende troede
på, at de kunne håndtere de situationer, der måtte opstå bl.a. i tilfælde af alarm eller udskiftning af
dele i forbindelse med nødprocedurer. Ud fra analysen blev det tydeligt, at praktiske øvelser i at
udskifte LVAD´ens dele i trygge rammer, sammen med en sygeplejerske, havde stor betydning for
den oplevede tryghed og følelse af at have handlekraft.
De pårørende, som havde indsigt og færdigheder, oplevede også en positiv psykologisk gevinst. Det
kom bl.a. til udtryk ved, at de pårørende følte sig stolte over, at de kunne håndtere udstyret - det
gav dem selvtillid og de følte et øget selvværd. Det gav dem også et emotionelt overskud, der kom
til udtryk på forskellig vis. F.eks. kunne det give følelsen af overblik, sammenhæng og en optimistisk
tilgang, når de stod i situationer, der skulle løses og som omhandlede LVAD´en og dens udstyr.
Data fra tre af de seks pårørende dannede baggrund for det andet tema. De gav udtryk for, at viden
kunne give dem bekymringer eller at bestræbelsen på viden kunne være frustrerende pga.
omfanget.
Mangel på indsigt og færdigheder resulterede derimod i et tema, som omhandlede følelser af
mangel på kontrol og oplevelser af negative fysiske og psykiske påvirkninger. Det andet tema, som
blev fremanalyseret indenfor dette hovedområde, beskrev et ønske om at vide mere.
Mangel på indsigt og færdigheder gav de pårørende følelsen af manglende kontrol. Det betød, at de
satte deres lid til deres partner eller de sundhedsprofessionelle, selv i nødsituationer i hjemmet,
hvor der var en risiko for, at patienten kunne blive dårlig. De vidste ikke, hvordan de ville reagere
ved ”afvigelser” og tvivlede på deres egen handlekraft i forbindelse med alarmer eller skift af
kontrolenheden.
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Nogle af de pårørende reagerede fysisk på deres utryghed ved at begynde at ryste, når de skulle
håndtere udstyret. Andre beskrev søvnbesvær.
Alle deltagerne angav enten at have følt sig utrygge, bekymrede eller at have haft irrationelle
følelser som følge af manglede viden og færdigheder. Det kunne komme til udtryk både i specifikke
situationer men også generelt i hverdagen. De irrationelle følelser blev beskrevet i sammenhæng
med tænkte nødsituationer, hvor de pårørende, pga. manglende viden og færdigheder, ikke
forventede, at de magtede situationen.
Det andet tema beskrev, hvordan fire ud af seks deltagere havde et ønske om at vide mere. De
drejede sig specielt om alarmerne og øvelse i skift af kontrolenheden.
Konsekvenser for sygeplejen
I hele projektforløbet har det faste team, der sørger for patienter med LVAD og den kontinuerlige
kontakt med de pårørende, været delagtiggjort i projektet og processen bl.a. som en del af
implementeringen.
I afdelingen er der afholdt temaeftermiddage, hvor omdrejningspunktet var patienter med LVAD og
deres pårørende og her blev resultaterne fremlagt for afdelingsledelsen, læger og sygeplejersker.
Resultaterne og implementeringen af projektet har betydet, at der nu er ekstra opmærksomhed på
pårørende og deres behov for viden og oplæring. Ikke kun i tiden omkring indlæggelsen, men også i
den resterende periode, hvor patienten har den indopererede pumpe. Som en del af de faste
kontroller, bliver patienten og dennes pårørende nu en gang årlig indkaldt, hvor der er sat ekstra tid
af til undervisning og oplæring i LVAD´en. Der er i den forbindelse mulighed for at øve udskiftning af
LVAD´ens dele i trygge rammer.
Fremtidsperspektiver
Indsættelsen af en LVAD hos patienter med hjertesvigt er en forholdsvis ny behandlingsmetode. Det
kan derfor tænkes, at der i fremtiden vil komme flere af disse patienter og dermed også pårørende.
I resultaterne af denne undersøgelse fremstod de pårørende meget ens, set ud fra køn og deres
ressourcemæssige baggrund. Der er stor sandsynlighed for, at dette kan ændre sig i fremtiden, og
det er derfor vigtigt at se på selve individet. Det kan blive nødvendigt at tænke anderledes, måske
også alternativ og mere innovativt i forhold til pårørendes behov og måder at øge indsigt og
færdigheder på samt opfølgning af dette.
Reference
1. Maciver J Rao V, Ross HJ. Quality of life for patients supported on a left ventricular assist
device. Expert Rev Med Devises 2011 May; 8(3): 325-37
2. Baker K, Flattery M, Salyer J, et al. Caregiving for patients requiring left ventricular assist
device support. Heart Lung. 2010 May-Jun; 39(3): 196-200
3. Graneheim UH, Lundmann B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts,
procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurs Educ Today. 2004 Feb; 24(2):
105-12
4. Akbarin M, Aarts C. Being a close relative of a patient with a leftventricular assist device. Eur
J Cardiovasc Nurs. 201. Feb; 12(1):64-8
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Deliriumvurdering af neurointensive patienter med akut erhvervet hjerneskade – en pilotundersøgelse
Af Laura Krone Larsen, intensivsygeplejerske, neurointensiv afsnit 2093, Neurocentret; Kirsten Møller, overlæge, neuroanæstesiologisk klinik, Neurocentret; Marian C. Petersen, adjunkt, NEU; Ingrid
Egerod, klinisk professor, HovedOrtoCentret
Kontakt: laura.krone.larsen@regionh.dk

Baggrund
På neurointensiv afsnit på Rigshospitalet (NIA) indlægges patienter med livstruende sygdomme i
centralnervesystemet. Blandt de hyppigste sygdomsgrupper, der behandles på afsnittet, er patienter med Subarachnoidal blødninger (SAH), mono- og multitraumer med skade på hjernen (Traumatic brain injury, TBI) og patienter med forskellige neurologiske lidelser.
De seneste år er der kommet større fokus på delirium opstået under indlæggelse, da flere nationale
som internationale undersøgelser har påvist en sammenhæng imellem forekomsten af delirium
under indlæggelse på intensivafsnit og mortalitet, længere indlæggelsestid (1,7), udvikling af demenssymptomer og atrofi af hjernen (2,3). Endvidere har undersøgelser fundet, at mange patienter
på intensivafsnit har uopdaget delirium, da kun 1/3 opdages ved klinisk skøn alene (1,8).
Neurointensive patienter med akut erhvervet hjerneskade ekskluderes ofte i undersøgelser om delirium grundet deres påvirkede bevidsthed. Nyeste forskning tyder dog på, at deliriumsymptomer
hos patienter med akut apopleksi er forbundet med længere indlæggelse, dårligere funktionsniveau
og nedsat livskvalitet ved opfølgning 1, 3, og 12 måneder efter indlæggelse (6, 1). I 2012 blev det
første valideringsstudie af CAM-ICU til patienter med akut apopleksi publiceret (5). I begge disse
undersøgelser er der tale om patienter med akut apoplexi og ikke patienter med andre typer akut
erhvervet hjerneskade så som TBI. En Amerikansk undersøgelse, foretaget på patienter i en subakut
rehabiliteringsenhed, har undersøgt deliriumvurdering med et CAM-ICU lignende instrument på
patienter med erhvervet hjerneskade (primært TBI), og fandt, at det var pålideligt og at det gav en
mere nuanceret vurdering af patienten (4).
Formål
At undersøge og beskrive anvendeligheden af CAM-ICU til detektion af delirium symptomer
hos neurointensive patienter med akut erhvervet hjerneskade. Endvidere var undersøgelsens formål at se på forekomsten og typen af delirium symptomer hos patienter med akut
erhvervet hjerneskade under indlæggelse på neurointensiv afsnit.
Inklusions- og eksklusionskriterier
Voksne patienter (>15år) med akut erhvervet hjerneskade indlagt på neurointensiv afsnit 2093 i
perioden 8. oktober til 5. november. Kun patienter, som var tilstrækkelig vågne/bevidste til at følge
simple opfordringer som at trykke i hånd på opfordring og/eller nikke og ryste på hovedet på ja/nejspørgsmål, blev vurderet med CAM-ICU. Inkluderede patienter, som ikke var tilstrækkeligt vågne til
at følge simple opfordringer, blev registreret som Umulige At Vurdere (UAV).
Børn og patienter indlagt med rygmarvsskade/Spinal Core Injuy (SCI), Myastinin Gravis, Guillian
Baré eller andre diagnoser, som ikke direkte involverer hjernen, blev ekskluderet.
Metode
I en periode på 4 uger blev der over 11 dage indsamlet data på NIA. Afsnittets elektroniske dokumentationsmodul (CIS) blev gennemgået og screenet for patienter indlagt med akut erhvervet hjerneskade. Alle patienter med erhvervet hjerneskade blev inkluderet, og følgende data blev registeret: køn, alder, diagnose, GCS, RASS, APACHE II, typen af delirium og evt. årsager til, at nogle patienter ikke var mulige at vurdere. De patienter, som kunne følge simple opfordringer, så som at tykke i
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hånd på opfordring eller blinke for ja/nej, blev deliriumvurderet ved hjælp af CAM-ICU mellem kl.
08.30 og 09.30. Tidspunktet blev valgt ud fra hensyn til patientens døgnrytme, stuegangsaktivitet,
besøg fra pårørende m.v. Alle observationer er foretaget på hverdage af undersøgelsens førsteforfatter. I den sidste halvdel af pilotundersøgelsen blev der foretaget deliriumvurderinger med Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC) i tillæg til CAM-ICU. Dette valg blev truffet på baggrund af flere episoder, hvor patienterne grundet neurologiske deficits ikke kunne samarbejde til
CAM-ICU test. I alt blev der foretaget 10 vurderinger med ICDSC.
Resultat
Der blev foretaget 127 observationer over 11 dage fordelt på 46 inkluderede patienter. I 25 ud af
de 127 observationer (19,7 %) var det muligt at udføre en CAM-ICU test, fordelt på 15 ud af de 46
(32,6 %) inkluderede patienter. To patienter talte ikke dansk/engelsk og 29 patienter var for bevidsthedspåvirkede til at vurdere med CAM-ICU på observationstidspunktet. De 46 inkluderede
patienter havde en gennemsnitsalder på 56,9 år, en GCS på 7,9 og en RASS på -3,1.
APACHE II-scoren er ikke gjort op, da den manglede at blive registreret i patientens journal på flere
af de inkluderede patienter.
På to af de inkluderede patienter var det muligt at gennemføre en CAM-ICU test ned til en GCS 10,
men omvendt var der 2 patienter med GCS 11, som var umulige at vurdere (UAV) grundet nedsat
bevidsthedsniveau, hvoraf den ene var global afatisk. Alle patienter med GCS 12 eller derover kunne samarbejde til en CAM-ICU test.
Seks ud af de 15 vurderebare patienter havde mindst én POSITIV CAM-ICU score, svarene til 40 % af
de vurderebare patienter. Én patient med nedsat hørelse, global afasi og med GCS 11 kunne ikke
samarbejde til en CAM-ICU test, men blev med 5 point på ICDSC vurderet positiv for delirium. Medregnes denne patient var det 7 ud af 15 vurderebare patienter, der var positive for deliriumsymptomer = 46,6 %. Gennemsnitlig GCS for de vurderebare patienter på vurdering tidspunktet var GCS
12,6.
Fem ud af seks patienter med positiv CAM-ICU score var hypoaktiv form (RASS -1/-2), mens én patient med positiv CAM-ICU over tre dage, havde to døgn med hypoaktiv form (RASS -2, RASS -1) for
så at skifte til hyperaktivform med RASS +1 den sidste dag. Patienten med global afasi, som blev
vurderet delirøs ud fra ICDSC, var agiteret med en RASS +2, og således hyperaktiv form.
Kontroltest med ICDSC: I 7 ud af 8 vurderebare observationer var der overensstemmelse mellem
CAM-ICU og ICDSC. Den eneste afvigelse kunne tilskrives en akut opstået komplikation hos en patient mellem de to vurderinger.
Diskussion
Afsnittets patienter med erhvervet hjerneskade var med en gennemsnitlig GCS på 7,9 i observationsperioden svært neurologisk påvirkede af deres skade og mange var derfor ikke vurderbare. Med
stor sandsynlighed ville disse patienter med tiden have været mulige at vurdere. I studiet af Naidech et al. (6) var det kun 14 % af de inkluderede patienter, som inden for 28 dage forsat ikke var
mulige at vurdere. Der var i pilotperiodens første del enkelte patienter, som muligvis ville være
vurderet positiv for delirium med ICDSC, men som ikke kunne samarbejde til CAM-ICU testen grundet kognitive deficits, og dermed kunne påvirke resultatet.
Konklusion
Det var muligt at vurdere neurointensive patienter med erhvervet hjerneskade for deliriumsymptomer ved hjælp af CAM-ICU ved GCS 12 og derover, og i enkelte tilfælde helt ned til GCS 10. Patienter med impressiv afasi eller andre deficits, som vanskeliggører CAM-ICU test, kan med fordel
vurderes ved hjælp af ICDSC. Neurointensive patienters deliriumsymptomer viser sig oftest i hypoaktiv form (stille delirium).
Bemærkning
Pilotundersøgelsen danner baggrund for en kommende deliriumundersøgelse på NIA.
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Direkte patientfeedback – patientinddragelse i kvalitetsudvikling af det samlede brystkræftforløb
Af Lene Nørby, afdelingssygeplejerske, Brystkirurgisk Sektion, e-mail: lene.plumhoff.noerby@regionh.dk og Charlotte Topp, forløbskoordinator, Onkologisk Klinik, e-mail: charlotte.topp@regionh.dk. På vegne af projektgruppen.

Patientinddragelse i forbedringen af det tværgående brystkræftforløb
I forbindelse med implementering af pakkeforløb for brystkræft etableres der på Rigshospitalet en
tværfaglig samarbejdsgruppe mellem Brystkirurgisk Sektion og Onkologisk Ambulatorium, 4262,
hvis overordnede opgave er at kvalitetsudvikle det samlede patientforløb mellem de to enheder.
Samarbejdet har udmøntet sig i tværgående patientforløbsbeskrivelser med fokus på den organisatoriske og patientoplevede kvalitet, og som understøtter overgange og sundhedsfaglige ydelser i de
standardforløb, kræftpakken indeholder.
I foråret 2013 drøftes muligheden for patientinddragelse i kvalitetsudviklingen, idet man i samarbejdsgruppen er enige om, at antagelser og den fastsatte kvalitet kun er baseret på ”standard care/best practice”, pragmatisme og konsensus og ikke en kvantitativ endsige kvalitativ kvalitetsvurdering.
Der er defineret kvalitetsmål i relation til samarbejdsaftalerne, men som både litteraturen, RH samt
regionen anbefaler, vil en kvalitativ undersøgelse være et oplagt og væsentligt supplement, således
at patienternes oplevelser og behov inddrages i den fortsatte kvalitetsudvikling (3,4).
På baggrund af ovenstående og med inspiration fra tilsvarende projekter (Hillerød, Glostrup Hospital, Grum M.( 1)) kontaktes Enheden for Brugerundersøgelser (EFB), idet de har initieret et tilbud til
Regionens afdelinger om at afholde Direkte Patientfeedbackmøder. EFB finder metoden anvendelig
på tværs af enhederne og tilbyder ressourcer i afholdelse af et Direkte Patientfeedbackmøde. Planlægning og afholdelse af mødet etableres som et formelt projekt med styregruppe og projektgruppe med en tværfaglig repræsentation og med deltagelse fra afdelings- og klinikledelsesniveau samt
en projektkoordinator. Feedbackmødet afholdes planmæssigt november 2013.
Formål
Samarbejdsgruppen definerede følgende formål med feedbackmødet:
• At give sundhedsprofessionelle indsigt i og konkret viden om patienters oplevelser af det
tværgående brystkræftforløb, med primært fokus på følgende områder: Gennemskuelighed/sammenhæng, information, tilgængelig, kontaktmuligheder, kontinuitet, ventetid og
rehabilitering
• At iværksætte nye kvalitetsudviklingsprojekter/forbedringer på baggrund af den indhentede viden
• At indhente erfaringer i forhold til metoden
• At efterleve RH’s og Region Hovedstadens anbefalinger om patientinddragelse i organisering og forbedring af konkrete patientforløb.
Metode
Der blev rekrutteret i alt ti patienter, hvoraf syv patienter deltog. Inklusionsperioden forløb over tre
måneder. Undervejs var vi nødsaget til at ændre strategi i forhold til hvornår i forløbet, patienterne
blev adspurgt om deltagelse. Udgangspunktet var i forbindelse med henvisning til onkologiske behandling, hvilket viste sig at være uhensigtsmæssigt, idet patienterne på daværende tidspunkt havde svært ved at tage endelig stilling. De var bl.a. bekymrede for, om de ville blive dårlige af den
mediciske behandling og dermed ikke ville have overskud til at deltage i mødet. Vi valgte derfor at
spørge patienterne under det onkologiske behandlingsforløb, hvilket viste sig at være en bedre
løsning.
Patienterne var alle ”radikalt opereret for brystkræft” og havde modtaget mellem 2 og 4 serier kemoterapi. Personalegruppen bestod af 15 ansatte fra begge klinikker, som var tværfaglig repræsen-
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teret og på både afdelings- og klinikledelsesniveau. Mødet blev afholdt i repræsentationslokalerne
på RH. Patienterne og konsulenterne fra EFB sad sammen ved et bord og personalet ved to borde,
fordelt mellem kirurgisk afdeling og onkologisk ambulatorium. Mødet forløb som anvist i nedenstående oversigt.










14.30-14.40: Introduktion af metoden (10 min.)
14.40-15.40: Patienterne har ordet (60 min.)
15.40-16.00: Pause (20 min.) – Patienternes input tematiseres
16.00-16.20: Personalet har ordet (20 min.)
16.20-16.40: Patienterne har ordet igen (20 min.)
16.40-16.55: Patienterne prioriterer deres input (15 min.)
16.55-17.00: Afrunding og afsked med patienter (5 min.)
17.00-18.00: Personalet prioriterer indsatsområder (60 min.)

Interviewguiden blev udarbejdet i samarbejde med EFB og tog afsæt i ovenstående formål og fokusområder. Spørgsmålene blev stillet i kronologisk rækkefølge, svarende til patientens vej gennem
systemet, dvs. med udgangspunkt i Brystkirurgisk Sektion, i overgangen mellem enhederne og afslutningsvis relateret til deres oplevelser i onkologisk ambulatorium. To repræsentanter fra personalegruppen noterede patienternes input på gule ”post it”-sedler under interviewet, som efterfølgende blev tematiseret. Personalet havde herefter ordet, hvor de reflekterede over patienternes
udsagn og samtidig havde mulighed for at stille uddybende spørgsmål, som EFB kunne anvende
under det næste interview med patienterne. Patienterne prioriterede afslutningsvis deres udsagn
og forbedringsønsker, som klinikkerne med fordel kan arbejde videre med. Efter mødet med patienterne var der afsat 1 time til opfølgning, hvor personalet under supervision fra EFB fik påbegyndt
en handleplan til styregruppen.
Resultater
Både patienter og personale syntes, at feedbackmødet var en positiv og udbytterig oplevelse. Patienterne gav udtryk for, at de overvejende har oplevet deres samlede forløb positivt, hvilket understøttede vores indledende antagelser. Patienternes udsagn gav dog også anledning til at sætte fokus på nogle områder, som kan forbedres, både internt og på tværs af forløbet.
Under opfølgningsmødet prioriterede og kategoriserede personalet patienternes udsagn som ”Justdo-it” eller som større indsatsområder. De vurderede, at nogle af ”Just-do–it”- indsatserne ”blot” vil
kræve en øget opmærksomhed på allerede gældende retningslinjer eller anden arbejdsgang, mens
de større indsatsområder som udgangspunkt vil kræve flere ressourcer, en større omorganisering
eller yderligere afdækning og inddragelse af patienterne. Et uddrag af indsatserne fremgår af nedenstående tabel.
”Just do It”
Håndtering af patienter med feber (evt. Peni)
og evt. indlæggelse
Råd og vejledning i forhold til ændret seksualitet, både før operation og i forbindelse med
efterbehandling
Udlevering af visitkort på forløbskoordinator i
forbindelse med henvisning til onkologisk
amb.
Skærpelse af kommunikationen i forbindelse
med information om kræftdiagnosen med

Større indsatsområder
Kortere ventetid på endeligt patologisvar,
operation og 1. tid hos onkologerne
Øget tilgængelighed på sygeplejetelefonen

Udskoling efter endt behandling – med fokus
på livet efter endt behandling
Større gennemskuelighed i overgangen, hvad
kan man forvente og hvem kan kontaktes
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større udgangspunkt i det enkelte individ

En bedre organisering af behandlingsforløbet,
f.eks. at 1. serie kemoterapi ikke gives op til en
weekend

undervejs i forløbet. Her blev nævnt, at fælles informationsmateriale kunne være brugbart
Derudover var der udsagn og ønsker i relation til genoptræning, som vil kræve en involvering af ekstern samarbejdspartner i primær

Er metoden anvendelig
Gruppen af deltagende patienter var repræsentativ for en stor del af brystkræftpatienter. Patienternes udsagn og ønsker kan dog som udgangspunkt ikke danne baggrund for større sundhedsfaglige eller organisatoriske forandringer. Det vil kræve et større datagrundlag med repræsentation af
flere patienter. Der er dog enighed om, at metoden er anvendelig i forhold til at afdække eksisterende oplevede kvalitetsbrist og mulige løsningsforslag fra patienterne. Disse kan bruges som input
og inspiration i det videre kvalitetsarbejde. Samtidig har personalet fået indsigt i hinandens interne
forløb og de udfordringer, vi præsenteres for i hverdagen, hvilket kan styrke samarbejdet og det
fælles perspektiv på tværs.
Evaluering
Ved det afsluttende styregruppemøde i december 2013 blev handleplanen endeligt udarbejdet.
Man besluttede, hvorledes indsatserne skulle iværksættes i de enkelte afsnit og på tværs, herunder
ansvar og tidsperspektiv.
Der er pr. 1. marts 2014 gjort status for indsatsen i de enkelte afsnit, og mange af ”Just-do-it”-indsatserne er iværksat. Eksempelvis udleveres der nu visitkort på forløbskoordinator til alle patienter i
forbindelse med henvisning til onkologisk ambulatorium, den indledende kemoterapi gives ikke om
fredagen og der har været afholdt møde med ekstern samarbejdspartner om genoptræning og evt.
nye tiltag. Derudover er ventetiden på kirurgisk og onkologisk behandling i øjeblikket reduceret
grundet ressourcetilførsel, velvidende at det kan ændre sig i takt med indtaget af patienter.
Perspektivering
Der er ønske om at etablere et større fælles projekt omhandlede visuelt patientinformationsmateriale om det samlede forløb. Der er også her et ønske om at inddrage patienterne i udviklingen af
materialet. Den indledende afdækning og brainstorming påbegyndes i samarbejdsgruppen i foråret
2014.
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EEX-ACT – et nyt koncept i kræftbehandling
Sygeplejeforskning i tværfaglig kontekst – Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter
(CIRE)
Af Lis Adamsen, Hanne Bækgaard, Malene Missel, Tom Møller, Christina Andersen, Mary Jarden,
Karin Piil, Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning, UCSF
Kontakt: Professor Lis Adamsen, UCSF, afsn. 9701, e-mail: la@ucsf.dk, tlf.: 35 45 73 38

Baggrund
Et stadigt stigende antal kræftpatienter udfordrer det moderne samfund, og der er brug for evidensbaserede interventioner, som kan understøtte patienterne i at opretholde hverdagslivet på
trods af behandlingsforløb med symptom- og bivirkningsbyrde. Pionererne Winningham og McVicar, to onkologiske sygeplejersker, gennemførte i 1989 det første studie med fysisk aktivitet som
intervention overfor kvalme blandt kvinder med brystkræft i adjuverende behandling (1). Efterfølgende viste Holmes et al. 2005 (2) og Meyerhardt et al. 2006 (3), at fysisk aktivitet kunne reducere
tilbagefald blandt patienter med brystkræft og tyktarmskræft.
I 2001 igangsatte vi Krop & Kræft på Rigshospitalet, en intervention med 9 timers ugentlig træning i
seks uger for patienter i kemoterapi (4). På verdensplan findes i dag mere end 450 randomiserede
klinisk kontrollerede undersøgelser (RCT)-studier inden for exercise oncology.
Inspireret af lovende resultater fra litteratur og egen forskning etableredes Center for Integreret
Rehabilitering af Kræftpatienter (CIRE) i 2011 som et samarbejde mellem Københavns Universitet,
Institut for Folkesundhedsvidenskab og Region H med Rigshospitalet og Universitetshospitalernes
Centre for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF), et center støttet af Novo Nordisk Fonden og Kræftens
Bekæmpelse. Ni kliniske interventionsstudier og tre studier inden for folkesundhedsvidenskab er
blevet initieret af CIRE-forskere i løbet af en 2-årig periode. Forskerteamet er tværfagligt og består
af læger, sygeplejersker, idrætsfysiologer, fysioterapeuter og sociologer. Seks forskningsinitiativer
ledes af sygeplejersker fra fem centre på Rigshospitalet (Juliane Marie Centret, Hjertecentret, Finsencentret, Neurocentret og UCSF)(5-10).
Sygeplejerskerne er ph.d.-studerende, postdoc eller seniorforskere og fungerer som daglige ledere i
projekterne. Projekterne er initieret og gennemføres i et tæt samarbejde med sygeplejersker og
læger i de enkelte klinikker og inkluderer patienter med lungekræft, brystkræft, tarmkræft, leukæmi, hjernekræft og børn med kræft.
Hypotese
Rehabilitering iværksat på diagnosetidspunktet – integreret i det samlede behandlingsforløb – vil
kunne forbedre den enkelte patients fysiske, emotionelle og sociale kapacitet.
Metode
Forskningsprogrammet er tværvidenskabeligt og tværsektorielt orienteret og gennemfører træningsbaserede interventioner. Forskningen vil identificere patientbehov, introducere interventioner, anvende randomiserede klinisk kontrollerede undersøgelser samt kombinere kvantitative (objektive fysiologiske målinger, spørgeskema) og kvalitative (interviews, deltagerobservation, dagbøger) forskningsmetoder.
I programmet inkluderes 1.300 patienter (voksne/børn) med forskellige kræftdiagnoser. Der indsamles ensartede tværgående effektparametre fra RCT-studierne. To sygeplejeforskningsprojekter
sætter fokus på at identificere patientbehov i et forløbsperspektiv (lungekræft og hjernekræft).
Resultater
Resultater fra de enkelte sygeplejeforskningsprojekter samt resultater fra det samlede forskningsprogram præsenteres på Rigshospitalets Sygeplejesymposium 2014.
De kliniske interventioner bygger på tre nøgleprincipper, der konstituerer konceptet EEX-ACT:

27

1) Early initiation during cancer treatment; 2) EXercise/physical activity and 3) Patient ACTivation.
Er det lykkedes at realisere de tre nøgleprincipper (EEX-ACT)?
1) Early initiation - Kan fysisk aktivitet integreres tidligt i behandlingsforløbet?
På tværs af forskellige kræftdiagnoser og sygdomssværhedsgrad viser resultaterne i de kliniske projekter, at det er muligt at inkludere patienter inden for seks uger fra diagnosetidspunktet, hvilket
indikerer, at netop tidspunktet omkring kræftdiagnosen kan fungere som velegnet til forandring af
livsstil og håndtering af kræftdiagnosen – ’The teachable moment’.
2) Exercise/physical activity - Hvor meget fysisk aktivitet kan man som patient håndtere, og hvad
kan kroppen tåle under kemoterapi?
Træningsprogrammerne målrettet voksne kræftpatienter er strukturerede og superviserede, har en
varighed på 12 uger og er integreret i hver af diagnosegruppernes behandlingsprotokol. Hvad angår
børn med kræft, tilbydes disse superviseret træning, der knytter sig til det enkelte barns behov
under indlæggelse. Konditions- og muskelstyrketræning anvendes på tværs af interventionsprojekter. Interventionerne tilbyder fra to til ni timers fysisk aktivitet om ugen (median fire timer/uge).
Resultaterne indikerer, at kroppen under forudsætning af screening, monitorering (pulsmålere) og
observation ved sygeplejersker kan tåle moderat til intens fysisk aktivitet. Der er ikke rapporteret
alvorlige, utilsigtede hændelser relateret til træningsinterventionerne. Siden juli 2011 har i alt 60
patienter oplevet milde utilsigtede hændelser som f.eks. muskelømhed, svimmelhed, opkast, smerter.
3) Patient Activation – Ønsker patienterne at deltage, og er de i stand til at gennemføre interventionerne?
Formålet med patientaktivering er at fremme uafhængighed og øge funktionalitet for at optimere
daglivets aktiviteter. Spørgsmålet er imidlertid, om patienterne oplever interventionerne som relevante og meningsfyldte, hvilket bl.a. reflekteres i patienternes adhærens/komplians. Gennemsnitlig
deltagelsesprocent var 60-72 %.
Vi har gennemført 90 kvalitative interviews med patienter fra fire klinisk projekter (børn, lunge-,
bryst- og tyktarmskræft samt leukæmi). De tværgående fund fra interventionerne målrettet voksne
patienter viste, at patienterne oplevede øget fysisk funktion og energi, fysisk og emotionel velbefindende samt struktur på dagliglivet og forbedret social kapital. Resultaterne viser, at kræftsyge
børn profiterer betydeligt af samværet med deres ”ambassadører” - raske skolekammerater.
Diskussion
CIRE’s forskningsprogram vil bidrage til nye teoretiske og kliniske strategier inden for sygepleje integreret i en tværfaglig og klinisk kontekst. Sygeplejerskers viden, kompetencer og attitude overfor
de kræftpatienter, der deltager i tidligt igangsatte rehabiliteringsstrategier, er af afgørende betydning for patienternes motivation for deltagelse og deres evne til selv at intervenere overfor nogle af
de gener, der er forbundet med langvarige og belastende behandlingsforløb.
Perspektiv
Den enkelte patients oplevelse af kontrol over egen situation, evne til at håndtere bivirkninger og
oplevelse af fysisk styrke og velbefindende er vigtige succeskriterier for sygeplejeforskningen. I vores forskning synliggøres sygeplejerskens nye roller (coach, navigator) (11,12) og funktioner (screening, inklusion, monitorering), netop når den specialiserede rehabilitering bliver en integreret komponent i kræftpatienternes behandlingsprotokol. De valgte forskningsdesign og metoder vil gøre
det muligt at belyse, hvorvidt EEX-ACT konceptet viser sig at være gennemførligt, sikkert og klinisk
meningsfuldt.
Dataanalyserne vil ligeledes gøre det muligt at afgøre, hvornår interventionerne har klinisk signifikans på udvalgte symptomer som træthed, smerter og depression. For sygeplejerskegruppen i CIRE
er den fremtidige forskningsambition at udvikle og afprøve yderligere multimodale interventioner
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målrettet de grupper af børn og voksne, som er de mest belastede under kræftsygdom. Samlet set
medvirker CIRE-programmet til nytænkning af rehabiliteringsbegrebet, som en integreret del af
patienternes behandlingsforløb, hvor fastholdelse af patienternes fysiske funktion og sociale netværk er centrale faktorer for livskvalitet og ”growth with cancer”.
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Effekten af Mindfulness hos patienter med kroniske smerter
- en randomiseret kontrolleret undersøgelse
Af Marian Petersen, adjunkt, ph.d., Neurocentret, e-mail: marian.christin.petersen@regionh.dk, tlf.:
35458624 og Peter la Cour, leder af Videnscenter for funktionelle lidelser, ph.d., Region Hovedstadens Psykiatri, e-mail: peter.la.cour@regionh.dk

Baggrund
Reviews af Mindfulness-meditation og kroniske smerter viser lovede resultater med hensyn til effekten af standardiseret Mindfulness-meditation hos patienter med kroniske smerter (1,2,3). Der
synes blot at være én randomiseret kontrolleret undersøgelse, der har undersøgt anvendelsen af
standardiseret Mindfulness-meditationsprogram i en gruppe af patienter med en blandet kronisk
smertetilstand (4). Fælles for nævnte undersøgelser er et behov for yderligere forskning for at afklare fordele ved Mindfulness-meditation.
Formål
Formålet med undersøgelsen er at undersøge tidligere vist positive effekt af Mindfulness-meditationsprogram samt egnethed til udførsel i ambulant regi hos patienter med kroniske smerter (> 6
mdr.) lokaliseret et eller flere steder.
Metode
Undersøgelsen er en randomiseret kontrolleret undersøgelse udført i Tværfagligt Smertecenter,
afsnit 7612. Begge forfattere var ansat i Tværfagligt Smertecenter i undersøgelsesperioden. I alt
blev 109 patienter med ikke specifikke kroniske smerter randomiseret til enten standardiseret
Mindfulness-meditationsprogram eller til venteliste-/kontrolgruppe. 79 fuldførte undersøgelsen.
Undersøgelsen løb over 2½ år (foråret 2010 til efteråret 2012). Ved et rutinemæssigt besøg blev
patienten spurgt af en ansat (læge, sygeplejerske, psykolog), om han/hun ville være interesseret i at
deltage i undersøgelsen, der så på effekten af Mindfulness-meditation ved kroniske smerter. Hvis
patienten var interesseret, blev en skriftlig invitation til et informationsmøde udleveret. Patienter
med ustabile kliniske situationer, såsom farmaceutiske behandlinger, der endnu ikke var stabiliseret
og patienter med åbenlys psykisk påvirkning såsom svære kognitive problemer eller følelsesmæssig
uro, blev ikke inviteret. Patienter med meget dårlige danskkundskaber blev heller ikke inkluderet.
Ingen eksklusioner var baseret på typen af smerter eller fysiske formåen.
På informationsmødet blev de interesserede patienter informeret om interventionen, tidsplan og
antal kursussessioner. Hvis de deltog, ville de være nødt til at bruge 45 minutter hver dag til meditation i løbet af kursets 8 ugers forløb, udfylde de relevante spørgeskemaer til tiden og oplyse om
deres grunde til at forlade kurset, hvis de gjorde det. Enhver patient, som var i stand til at opfylde
disse forpligtelser, blev anset for at være berettiget til at deltage i undersøgelsen.
Samtykkeerklæring samt accept fra Datatilsynet og Videnskabsetiske komite blev indhentet. Kontrolgruppen ventede 2½ måned før start af Mindfulness-programmet.
Effekt blev målt på smerte, fysisk aktivitet, mentalt helbred, smerteaccept og helbredsrelateret
livskvalitet. Der blev målt og sammenlignet på tre tidspunkter: ved baseline, efter 8 uger og efter 6
måneder.
Resultater
Socio-demografiske data for begge grupper er vist i tabel 1. Der blev fundet signifikant effekt med
stort udslag (Cohen’s d = .84 - .68) i forhold til smerteaccept, at have kontrol over smerterne og
mindsket angst. Signifikant effekt med medium udslag (Cohen’s d = .60 - .51) i forhold til vitalitet,
bedre mental livskvalitet og mindsket depression. Lille og ikke signifikant udslag blev fundet i forhold til smerter. Der var ingen signifikant forskel på målingerne ved 8 uger og 6 måneder (tabel 2).
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Diskussion
Undersøgelsen viser, at Mindfulness-meditation ikke bedrer den fysisk funktion overbevisende, og
at effekten på smerteniveau er lille og kun skifter langsom. Dette fund bør dog ses i sammenhæng
med flere faktorer. Mennesker med kroniske smerter har ofte lært sig at ignorere smerten for at
fungere bedst muligt. Denne vane bliver radikalt udfordret ved Mindfulness-meditation, idet dette
indebærer øget opmærksomhed på kroppen og smerten. Mindfulness -meditation er derfor ikke
rettet mod at minimere smerten men mod at ændre relationen til smerten, hvorfor de små og langsomme ændringer i smerteniveauet skal ses i dette perspektiv.
Perspektiver
Et standardiseret Mindfulness-program bidrager positivt og med klinisk relevans i forhold til flere
vigtige dimensioner af livet hos patienter med en kronisk smertetilstand. Mindfulness-meditation er
en klinisk kompleks behandling, der dog er gennemførlig i et klinisk hospitalsregi og er et realistisk
og positivt alternativ/supplement til traditionel medicinske behandling.
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Patienter med kroniske smerter havde i denne undersøgelse gavnlige effekt af Mindfulness-meditation inden for smerteaccept, smertekontrol, angst, vitalitet, mental livskvalitet og depression.
Efterfølgende er Mindfulness blevet et fast behandlingstilbud for patienter tilknyttet Tværfagligt
Smertecenter, afsnit 7612 på Rigshospitalet.
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Familiedannelse efter brug af donorsæd: Valg af åben eller anonym sæddonor og åbenhed omkring information af barnet om dets tilblivelseshistorie
Af Maria Salomon, projektleder, sygeplejerske, Fertilitetsklinikken 4071, Juliane Marie Centret
(JMC), e-mail: maria.salomon@regionh.dk, tlf: 3545 4508 eller 3545 1601
Samarbejdspartnere
Professor A N Andersen, JMC, e-mail: Anders.Nyboe.Andersen@regionh.dk, Lektor L Schmidt, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (KU), e-mail: lone.schmidt@sund.ku.dk,
Klinisk forsker og sygeplejespecialist H Hansson, Forskningsenheden KBS, JMC, e-mail: helena.hansson@regionh.dk, Overlæge, E Carlsen, JMC, e-mail: elisabeth.carlsen@regionh.dk,
Cand.scient.publ., R Sylvest, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU, e-mail: rasy@sund.ku.dk

Baggrund
Den 1. januar 2007 blev det tilladt for læger at tilbyde fertilitetsbehandling med anonym sæddonor
til enlige og lesbiske kvinder. Siden har vi på Rigshospitalets Fertilitetsklinik oplevet en fordobling af
behandlinger med anonym donorsæd (1). På baggrund af tal fra Dansk Fertilitetsselskabs årsrapport
for 2013 (2) forventes 603 børn født af kvinder bosat i Danmark, som har modtaget inseminationsbehandling med donorsæd. Heraf var 53 % enlige, 14 % lesbiske par og 33 % heteroseksuelle par.
I 2012 blev lovgivningen revideret på ny, og det blev tilladt at vælge mellem flere typer af sæddonorer, herunder anonyme eller åbne donorer, samt kendte donorer. I lande som fx Sverige og England kan man derimod udelukkende vælge åben sæddonation. I 2013 udførte man på danske fertilitetsklinikker 7.748 behandlinger på udenlandske kvinder (2). Forventede antal børn af disse behandlinger er 567. Udenlandske kvinder og par rejser i dag til Danmark, fordi de er enlige eller lesbiske og derfor ikke kan modtage behandling i deres eget land, men også fordi de ønsker behandling
med anonym sæddonation.
Etiske dilemmaer vedrørende behandling med donorsæd har været diskuteret i mange år. Herunder om forældre til børn efter anvendelse af donorsæd bør fortælle barnet om dets tilblivelse og
om, hvorvidt det er til barnets bedste, at der anvendes en åben sæddonor, således at barnet har
mulighed for at få oplyst donors identitet og et møde med donor, når barnet bliver voksent.
Forskning viser, at vi bevæger os imod større åbenhed, således at flere forældre i dag fortæller
sandheden til barnet om dets tilblivelse (3,4).
Andre studier viser, at selvom forældre til børn født efter anvendelse af donorsæd har intentionen
om at informere deres barn om dets tilblivelse, er det langt fra dem alle, der får gjort det (5,6). Et
nyere studie fra 2013 viser, at kun 16,3 % af heteroseksuelle par med børn født efter anvendelse af
donorsæd har informeret deres børn. Børnenes alder på informationstidspunktet var imellem 3 og
14 år. Endvidere fandt studiet, at jo ældre børnene blev, desto større usikkerhed følte forældrene i
forhold til den forestående information af barnet. Næsten 80 % af de adspurgte havde, da barnet
blev født, haft intentionen om at informere deres barn (6). Tidligere forskning viser, at jo ældre
barnet er, når det bliver informeret om dets tilblivelse, jo større er risikoen for, at det får følelsesmæssige konsekvenser for barnet. Den sene afsløring kan medføre, at barnet reagerer med følelser
såsom: forvirrethed, chok, rystethed, lettelse, følelsesløshed eller vrede (7,8).
Dette projekt er en del af et større forskningsprojekt, hvis formål er at sammenligne enlige kvinder
med kvinder i parforhold i forhold til en række spørgsmål, herunder at afdække den enlige kvindes
forestillinger om familiedannelse i hendes nuværende og fremtidige situation og beskrive hendes
socio-demografiske og familiemæssige baggrund.
Formål
Formålet med dette delstudie er, at sammenligne enlige kvinder med kvinder i parforhold i
relation til deres valg af donor og deres overvejelser om, de vil fortælle deres barn om dets tilblivelse.
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Projektets metode
Projektet er et deskriptivt sygeplejestyret multi-center-studie i form af en spørgeskemaundersøgelse, der udføres på de ni offentlige fertilitetsklinikker i Danmark. I undersøgelsen indgik to grupper.
Den ene bestod af enlige kvinder, som kan være lesbiske eller heteroseksuelle og den anden bestod
af kvinder i parforhold med henholdsvis en kvindelig eller en mandlig partner. Alle var i fertilitetsbehandling med donorsæd. Kvinderne måtte ikke have barn i forvejen.
Der er udviklet et spørgeskema til kvinderne i begge grupper. Deres svar vil blive sammenlignet.
Kvinden fik udleveret spørgeskemaet og en frankeret svarkuvert i forbindelse med sin første behandlingscyklus og opfordredes til at returnere det inden 14 dage. En projektsygeplejerske, tilknyttet hver klinik, var ansvarlig for indsamling af samtykke og for at udlevere skemaerne. Der blev inviteret 360 kvinder, 29 ønskede ikke at deltage og 7 blev ekskluderet, da de havde barn i forvejen.
Der blev således inkluderet 332 kvinder og 311 returnerede det besvarede spørgeskema (94 %):
184 enlige kvinder og 127 kvinder i parforhold (73 heteroseksuelle og 54 lesbiske). Inklusionen
strakte sig fra 1. februar 2012 til juni 2013. Data er indtastet i SPSS og analyseret vha. deskriptiv
statistik.
Resultater
Der var signifikant forskel på aldersfordelingen mellem de to grupper kvinder. Middelværdien for
de enlige var 36 år og for kvinder i parforhold (heteroseksuelle og lesbiske) var den 33 år. Når man
ser på kvinderne i de to grupper i forhold til deres uddannelsesniveau og socialklasse, fordeler de
sig helt ens. Vi fandt endvidere, at 91 % af de enlige kvinder ønskede oprindeligt at få barn med en
kæreste. I alt 32 % af de enlige versus 69 % af kvinderne med en mandlig partner foretrak en anonym donor. 95 % af de enlige kvinder svarede, at de havde tænkt sig at fortælle deres barn om dets
tilblivelse versus 64 % af kvinderne med mandlig partner. Af disse kvinder med mandlig partner
svarede 22 %, at de måske ville, 8 % var i tvivl og 6 % ville ikke fortælle deres barn om dets tilblivelse. Blandt lesbiske par svarede 100 %, at de har tænkt sig at fortælle det.
Diskussion
Dobbelt så mange heteroseksuelle par i forhold til de enlige kvinder foretrækker brug af anonym
sæddonor. Det at vælge åben eller anonym sæddonor har ikke nødvendigvis sammenhæng med,
om man har tænkt sig at informere sit barn om dets tilblivelse.
Resultaterne fra denne undersøgelse tyder på, at de heteroseksuelle par oplever en langt større
usikkerhed i forhold til information af barnet om dets tilblivelse, sammenlignet med de enlige kvinder. Blandt heteroseksuelle par var næsten en tredjedel usikre på, om de ville sige det eller ej. I alt
64 % af de heteroseksuelle par havde tænkt sig at informere deres barn, men da tidligere forskning
viser at, selvom de har tænkt at informere deres barn, er det langt fra sikkert, at de får det gjort, og
vi bør overveje, om også denne gruppe har brug for støtte og rådgivning. Det skal dog siges, at man
ikke har viden om, hvordan det går de familier, der har børn efter anvendelse af donorsæd, hvor
det lykkes dem at hemmeligholde det hele livet.
Selvom 95 % af de enlige har tænkt sig at informere deres barn og at det umiddelbart virker oplagt,
når hun ikke har en partner, bør vi alligevel være opmærksomme på behovet for rådgivning. Dette
forklares ved, at langt størstedelen (91 %) af de enlige oprindeligt ønskede at få børn med en partner. I tilfælde af at kvinden får en mandlig partner og at hendes børn født efter anvendelse af donorsæd ikke kan huske andet end et liv med ham, kan de risikere at opleve de samme dilemmaer
som de heteroseksuelle par.
Resultaternes betydning og konsekvenser for klinisk sygepleje
Vi bør som fagpersoner overveje behovet for rådgivning for at fremme trivsel blandt familier, der
har fået barn efter anvendelse af donorsæd. Denne rådgivning bør have fokus på kvindens eller
parrets valg af sæddonors anonymitet og informationen af barnet om dets tilblivelse. På fertilitetsklinikken afslutter vi kvinden eller parret ved levedygtig graviditet i uge 7, men behovet for rådgiv-
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ningen strækker sig muligvis længere end det. Man kunne overveje et rådgivningstilbud, der også
gælder under graviditeten, og ligeledes efter barnet er født.
Implementering af resultaterne
Rådgivning af familier, der har fået børn efter anvendelse af donorsæd, kunne være et indsatsområde for sygeplejersker på landets fertilitetsklinikker.
Fremtidsperspektiver
Vi har planlagt en follow-up af de 311 kvinder, der er indgået i studiet. Her vil vi bl.a. se på, hvordan
familierne oplever forskellige emner vedrørende det at være en familie med børn født efter anvendelse af donorsæd, herunder information til barnet om dets tilblivelseshistorie.
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Gruppebaseret patientundervisning til patienter med Colo-rectal cancer
– et nyt koncept
Af Karen Anna Riis-Pedersen, klinisk sygeplejevejleder, Onkologisk Klinik, Team 3, e-mail: karen.anna.v.riis-pedersen@regionh.dk og Lena Ankersen, udviklingssygeplejerske, Onkologisk Klinik,
e-mail: lena.ankersen@regionh.dk, begge Finsencentret

Indledning
Sygeplejersker i det onkologiske team for patienter med kræft i mave og tarm (GI-teamet) har ofte
oplevelsen af at mangle tid og ro til vejledning af patienter og deres pårørende og til samtaler om
hverdagslivet med kræft. Udsagn som: jeg når ikke at spørge til, hvordan det går hjemme, jeg vil
gerne tale med patienter og pårørende om, hvordan de takler hverdagen og Jeg når aldrig andet
end at sætte behandlingen i gang er velkendte.
Organisering og en snæver tidsramme betyder, at behandlingsopgaver let bliver styrende for sygeplejerskens arbejde. Opgaver af sundhedspædagogisk og rehabiliterende karakter, som er en del af
sygeplejerskers kerneydelse, synes derimod sværere at prioritere i den travle hverdag.
Disse omstændigheder gav anledning til en omorganisering af arbejdet og til etablering af et sygeplejeambulatorium med gruppebaseret undervisning for patienter med Colo-rectal-cancer i medicinsk efterbehandling. Selvstændige sygeplejeambulatorier har i andre sammenhænge vist sig velegnede som et forum for undervisning og rehabiliteringssamtaler, og formålet med sygeplejeambulatoriet blev:
At optimere den sundhedsfremmende og rehabiliterende indsats
At styrke støtte til pårørende
At sikre bedre udnyttelse af sygeplejerskernes kompetencer
At skabe større arbejdsglæde og styrke sygeplejens fagidentitet
Colo-rectal-cancer
I GI-teamet gives der hvert år medicinsk efterbehandling (adjuverende behandling) til ca. 120 patienter med Colo-rectal-cancer. Den samlede behandling strækker sig over ½ år, fordelt på 12 behandlinger med 14 dages interval.
Behandlingen er forbundet med en række bivirkninger, som påvirker patienten i større eller mindre
grad, f.eks. træthed, smerter, ændret afføringsmønster og føleforstyrrelser. Derudover har patienterne forskellige rehabiliteringsbehov, som - under og efter behandling - skal identificeres og afhjælpes (1).
De sundhedspædagogiske opgaver rummer bl.a. information om den medicinske behandling, mulige bivirkninger og selvhjælpshandlinger, samtale og støtte i forhold til psykiske reaktioner, håndtering af forandringer i hverdagen samt samtale om rehabilitering og støttemuligheder ved overgang
fra behandling til kontrolforløb.
Sygeplejeambulatoriet
Sygeplejeambulatoriet blev etableret som en enhed i det samlede ambulatorium. I sygeplejeambulatoriet inkluderes udelukkende patienter, der modtager medicinsk efterbehandling. Alle opgaver inklusive delegerede vurderings- og behandlingsopgaver, varetages selvstændigt af sygeplejersken.
Sygeplejeambulatoriet, som er åbent tirsdage og onsdage mellem kl 8 og 12, er bemandet af to
sygeplejersker. I alt er fire sygeplejersker tilknyttet ambulatoriet. Disse er udvalgt ud fra følgende
kriterier og kompetencer: 1) fast tilknytning i ambulatoriet, 2) flere års erfaring med GI–patienter,
3) god til at skabe overblik/struktur, 4) god til målrettede informations- og undervisningsopgaver.
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Patientundervisning
Seks hyppigt forekommende problemstillinger blev valgt som temaer i patientundervisningen:
1) Fatigue
2) Ernæringsproblemer
3) Ændret afføringsmønster
4) Psykiske påvirkninger under behandling
5) Ændret hverdagsliv
6) Livsstilens betydning).
Valg af undervisningstemaer, planlægning af det faglige indhold i undervisningen, udarbejdelse af
undervisningsguides samt valg af pædagogiske metode (2) blev foretaget af sygeplejersker tilknyttet sygeplejeambulatoriet i samarbejde med den kliniske sygeplejevejleder.
Undervisningen gennemføres på en behandlingsstue i afsnittet. Der skabes plads til fire behandlingsstole, stole til pårørende og praktiske undervisningsremedier som f.eks. tavle eller computer.
Patientundervisning indgår i den samlede behandlingsplan for alle patienter, der tilbydes medicinsk
efterbehandling. Planlægning og logistik vedrørende fremmøde i sygeplejeambulatorium styres, på
samme måde som al andet fremmøde i ambulatorium, via bookning i Grønt System.
Den samlede behandlingsplan forløber over ½ år, fordelt på 12 behandlinger. Patienten ses planmæssigt af læge med bivirkningsregistrering ved alle lige behandlinger (behandling 2-4-6-8-10). Ved
de øvrige behandlinger møder patienten i sygeplejeambulatoriet til behandling og patientundervisning. Sygeplejersken har delegeret vurderingsansvar før behandlingen startes. I praksis vurderer
hun, ud fra definerede kriterier, omfang af bivirkninger samt blodprøvesvar, og på den baggrund,
om behandlingen kan gives.
Patienterne møder i sygeplejeambulatoriet kl. 9.00 eller kl. 9.15. Alle patienter er i gang med behandling kl. 10, hvorefter individuel og gruppebaseret undervisning pågår. Der deltager typisk 4-5
patienter samt 1-2 pårørende i undervisningen.
Varighed af undervisning er estimeret til minimum ½ time, men er i praksis meget varierende afhængig af deltagerinvolvering og patienters og pårørendes personlige erfaringer.
Evaluering
I løbet af sommeren 2013 blev der gennemført
1) en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter og pårørende, som havde deltaget
i undervisningen
2) fokusgruppeinterview med sygeplejersker, der er tilknyttet sygeplejeambulatoriet
3) fokusgruppeinterview med de øvrige sygeplejersker i ambulatoriet.
Resultater
I projektperioden er der inkluderet 29 patienter, 18 mænd (62 %) og 11 (38 %) kvinder. Af disse er 4
patienter ekskluderet projektet pga ændret behandlingsstrategi.
16 (64 %) patienter har besvaret spørgeskemaet.
Patienternes vurdering
Overordnet evaluerer patienterne information, undervisning og behandling i sygeplejeambulatoriet
meget tilfredsstillende. I forhold til betydningen af den undervisning, information og støtte, som
patienterne har fået i sygeplejeambulatoriet, scorer 8 patienter 10 på en skala fra 1-10, 1 patient
scorer 9 og 5 patienter scorer 8. Alle patienter oplever stemningen i sygeplejeambulatoriet behagelig.
Det blev vurderet af stor betydning, 43 % i høj grad og 50 % i nogen grad, at grupperne var sammensat af patienter i samme sygdoms- og behandlingsmæssige situation.

40

Konteksten for patientundervisningen, herunder emneopdeling, og det at undervisningen foregår i
et uforstyrret rum, har vist sig meget betydningsfuld. I GI-ambulatoriet generelt oplever patienterne ofte megen aktivitet og uro, hvorimod forholdene i sygeplejeambulatoriet opleves rolige, uden
forstyrrelser og afbrydelser.
At have sin pårørende med ved undervisningen kan også skabe tryghed. Betydningen ser dog ud til
at variere, idet halvdelen af patienterne svarer, at pårørendes tilstedeværelse har mindre betydning eller at de ikke har en mening om dette.
63 % af patienterne vurderer, at de i høj grad og 37 % i nogen grad, har fået hjælp til at håndtere de
bivirkninger og gener, som sygdom og behandling har medført.
Forudsætningen for dette er bl.a., at sygeplejerskerne anvender et forståeligt sprog og at patienterne får tilfredsstillende svar på deres spørgsmål. For alle 6 undervisningsemner svarer 91 % i høj
grad og 9 % i nogen grad til, at sygeplejerskerne anvender et forståeligt sprog og 61 % oplever i høj
grad, 33 % i nogen grad og 6 % i mindre grad at have fået svar på deres spørgsmål.
Kræftpatienter har i flere sammenhænge påpeget betydningen af at blive lyttet til, taget seriøst og
medinddraget i beslutninger vedrørende pleje og behandling (3).. Dette forudsætter, at dialogen
tager udgangspunkt i de bekymringer, problemer og ønsker, patienter og pårørende selv oplever.
I denne undersøgelse gav alle patienter udtryk for, at sygeplejerskerne lyttede til de bekymringer
de havde, 87 % i høj grad og 13 % i nogen grad.
Sygeplejerskernes vurdering
Sygeplejerskerne oplever det som et personligt og fagligt løft at have været med i planlægning,
etablering og undervisning i sygeplejeambulatoriet. De oplever sig teoretisk styrket, og at de har
fået større indsigt i patienternes håndtering af bivirkninger og gener. En sygeplejerske siger:
Jeg har fået tid til at sætte mig ind i de her emner, sidder med en gruppe, som alle bidrager med, hvordan de oplever det. Så syntes jeg bedre, at jeg kan trække noget
fælles ud og også se, hvor forskelligt det kan være.
Sygeplejerskerne finder det yderst meningsfuldt og kompetenceudviklende at varetage undervisning i sygeplejeambulatoriet, hvilket udtrykkes således:
Det her giver et løft til sygeplejen, men kan også give et løft til mig, man bliver en
dygtigere sygeplejerske.
Sygeplejerskerne vurderer, at patienterne har udbytte af undervisningen, er deltagende og bidrager
med erfaringer fra deres hverdagsliv, f.eks. om livet med en stomi. De oplever også, at patienter og
pårørende finder sammen og taler videre om dagens emne, selvom undervisningen er slut.
I forløbet har der vist sig behov for optimering og nuancering af undervisningsindholdet, f.eks. vedrørende betydningen af livsstil (KRAM-faktorerne). Der har også vist sig et behov for kontinuerlig
supervision til de sygeplejersker, der varetager undervisningen.
Sygeplejerskerne fremhæver rammerne for undervisningen som væsentlige. I sygeplejeambulatoriet er der ro, koncentration om opgaven og forstyrrelsesfrit. Sygeplejerskerne vurderer endvidere, at
deres faglige kompetencer anvendes mere optimalt end tidligere.
Perspektivering
Sygeplejeambulatoriet og patientundervisningskonceptet er nu en implementeret del af den samlede behandlingsplan for Colo-rectal-cancer-patienter i medicinsk efterbehandling.
Der pågår aktuelt et arbejde med styrkelse af konceptet, herunder selve indholdet i undervisningen. Dette tænkes udmøntet i et FAQ–katalog (Frequent asked quistions), målrettet personale og
patienter, over hyppigst stillede spørgsmål inden for de udvalgte undervisningstemaer og med svar
baseret på den nyeste evidens på området (4).
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Derudover arbejder vi på, i samarbejde med UCSF, at finde frem til en struktureret og enkel metode
til løbende måling af patienternes konkrete udbytte af undervisningen (outcome).
Referencer
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3. Kræftens Bekæmpelse: Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet, Barometerundersøgelse 2013
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interventions. Semin onc 2011;38(4).

42

Guidet Familie-centreret Omsorg – Effekt og oplevelse af struktureret kommunikation i en højintensiv neonatalafdeling
Af Janne Weis, cand.cur., Ph.D. Stud., Neonatalklinikken 5023, Juliane Marie Centret, tlf.: 35458614,
e-mail: janne.weis@regionh.dk

Baggrund
At føde før tid er en stressende oplevelse, der ofte medfører store udfordringer for forældre. Forældrenes måde at håndtere denne stress på er afgørende for familiens fremtidige funktion og velbefindende (1). Forældres oplevelser og behov er forskellige – også hos det enkelte forældrepar har
hver enkelt forælder individuelle følelser og behov (2).
Guidet Familiecentreret Omsorg (GFO) er en ny intervention, der sigter mod at realisere principper
for familie-centreret omsorg i praksis ved at sikre inddragelse af forældres personlige perspektiv
(3). I denne artikel præsenteres evaluering af GFO og resultaternes betydning for praksis diskuteres.
GFO interventionen
GFO er en teoretisk og empirisk funderet intervention udviklet med henblik på at fremme velvære
hos forældre til tidligt fødte børn i neonatalafdelingen gennem struktureret sygeplejerske-forældrekommunikation. GFO består af:
1) planlagte sygeplejerske-forældre-samtaler. Disse afholdes jævnligt gennem indlæggelsesforløbet i et privat rum
2) anvendelse af semi-strukturerede refleksionsark, som forældre udfylder som forberedelse til
nogle samtaler med henblik på at støtte deres refleksion over situationen og fokusere deres
tanker på vigtige emner, de gerne vil tale om
3) sygeplejerskers anvendelse af person-centreret kommunikation i samtalerne, hvor der tages
udgangspunkt i de udfyldte refleksionsark (3).
Formål
Formålet med studiet var at undersøge effekt af GFO på forældres stress samt evaluere forældres
oplevelse af anvendelse af GFO i en intensiv neonatalafdeling.
Metode
I et randomiseret kontrolleret studie (RCT) blev effekten af GFO på forældres stress undersøgt (4).
Forældres stress blev målt ved anvendelse af en valideret skala: Parental Stress Scale: Neonatal
Intensive Care Unit (PSS:NICU) (5). 134 forældre til for tidligt fødte børn deltog i RCT studiet. Ud fra
et tilfældighedsprincip deltes forældre i to grupper: 74 forældre modtog GFO og 60 forældre modtog standardpleje.
Forældres oplevelse af at anvende GFO sammenliget med standardpleje blev undersøgt gennem
semi-strukturerede interviews (6). 22 af forældrene deltog i interviews 3-6 måneder efter udskrivelsen. 13 af disse forældre havde modtaget GFO og 9 forældre havde modtaget standardpleje.
25 sygeplejersker gennemgik et struktureret træningsprogram og blev certificerede i anvendelse af
metoden, når de havde vist, at de havde kompetence i at levere GFO som tænkt (3).
Resultater – RCT studie
På linje med andre studier viste det randomiserede studie, at forældrene var moderat stressede, og
at mødre rapporterede signifikant mere stress end fædre. Vi kunne ikke vise, at GFO reducerede
forældrenes stress, da den fundne forskel på -0.14 mellem de to grupper til fordel for GFO ikke var
signifikant (4).
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Resultater – interviewstudie
I det kvalitative studie fandt vi tre indbyrdes sammenhængende temaer, der blev samlet i et overordnet tema:
Forældres mestring som personer, forældre og par gennem styrkende relationer med
sygeplejersker (6).
De tre undertemaer var:
o At opdage og udtrykke følelser
o Kommunikation på et dybere niveau
o Opnåelse af gensidig forståelse (Fig. 1).
At opdage og udtrykke følelser: Forældre beskrev, hvordan de oplevede det som en støtte at udfylde semistrukturerede refleksionsark som forberedelse til samtaler. Ved at sætte ord på deres refleksioner blev forældrene mere klar på egne tanker, følelser og bekymringer.
Fig. 1. Processen i de indbyrdes afhængige temaer i GFO

Opdage og udtrykke
følelser
Erkendelse af følelser og
bekymringer blev støttet
ved anvendelse af
refleksionsark
Planlagte samtaler hjalp
forældre til at prioritere tid
til forberedelse

Kommunikation på et
dybere niveau

Opnåelse af gensidig
forståelse

Planlagte samtaler
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meningsfulde

Sygeplejersker opnåede
indsigt i forældrenes liv

Samtaler udfoldede
forældreperspektivet
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forhold til forældres
bekymringer og præferencer

Forældre huskede vigtige
problemstillinger, når de var
forberedte

Forældre fik indblik i
hinandens oplevelser
Fælles beslutningstagning
mellem forældre og
sygeplejerske blev fremmet

Kommunikation på et dybere niveau: Det var vigtigt, at samtalerne var planlagte, da det gav såvel
forældre som sygeplejersker mulighed for at forberede sig til samtalen. Flere forældre brugte metaforen, at kommunikationen nåede et dybere niveau, når de sammenlignede anvendelse af GFO med
de daglige samtaler i afdelingen i forbindelse med pleje af barnet. Forældrene oplevede det støttende, når deres personlige perspektiv blev udfoldet i dialogen med sygeplejersken, hvor der blev
taget udgangspunkt i de udfyldte refleksionsark. Når forældrene havde forberedt sig, blev de bedre
i stand til at bringe emner op, de gerne ville diskutere med sygeplejersken. Herved blev helt andre
emner drøftet end i standard pleje.
Opnåelse af gensidig forståelse: GFO blev opfattet som en måde at opnå gensidig forståelse mellem
forældrene indbyrdes, og mellem forældre og sygeplejerske, når de delte personlige synspunkter og
anerkendte hinandens måde at håndtere situationen på. Sygeplejersken oplevede at få et helt andet indblik i, hvad det var, forældrene bøvlede med. Derved kunne sygeplejersken tilpasse information til forældrenes personlige behov og i samarbejde med forældrene udarbejde plejeplaner, der
tilgodeså forældres ønsker og behov. Dette medvirkede til at skabe gennemsigtighed i forløbet, så
forældrene bedre kunne håndtere det og opleve kontrol.
Diskussion
I dette studie blev vi klogere på faktorer af betydning for forældres og sygeplejerskers oplevelse af
meningsfuld og støttende interaktion, der var overensstemmende med en familie-centreret tilgang
til pleje og behandling. GFO så ud til at fremme kommunikation, ved at forældre støttedes til at
erkende og udtrykke deres følelser, kommunikation foregik på et dybere niveau og gensidig forstå-
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else opnåedes. Fund tydede dermed på, at den gensidige forståelse mindskede forældres oplevelse
af stress i forbindelse med barnets indlæggelse. Familie-centreret omsorg er en tilgang til pleje og
behandling, der er baseret på gensidigt gavnligt partnerskab mellem patienter, familier og sundhedsprofessionelle (7). Levering af effektiv pleje og behandling ud fra en patient og familiecentreret tilgang er et aktuelt emne i sundhedsvæsnets politiske agenda, hvor imødekommelse af
forældres bekymringer og præferencer betragtes som kendetegn for høj kvalitet i pleje og behandling (8).
Nøglebegreberne i familie-centreret omsorg omfatter: respekt og værdighed, deling af information,
deltagelse og samarbejde (9). Kommunikations-strategier baseret på disse nøglebegreber anses for
værdifulde i forhold til at støtte forældres mestring i den sårbare periode, hvor de skal konstruere
og udøve forældrerollen i et fremmedgørende miljø i en højintensiv afdeling (3). Der er kun beskrevet få forsøg på at realisere en familie-centreret tilgang i praksis (10). GFO er netop en intervention,
der medvirker til at ændre ad hoc kommunikation i vanlig praksis til familie-centreret tilgang (3).
Det var overraskende, at det ikke var muligt at vise en effekt på forældres stress i det kvantitative
studie. Modstridende eller ikke-signifikante resultater er også fundet i andre studier af lovende
sygepleje-interventioner. Dette kan have mange forskellige årsager så som timing af intervention,
timing af follow-up-måling eller andre forstyrrende faktorer i studieenheden (11).
En anden mulighed er, at GFO måske ikke har effekt på forældres stress men i stedet gavnede forældrene på andre måder. Det er beskrevet, at forældres tilfredshed med omsorg er et værdifuldt
resultat-mål ved evaluering af effekt af interventioner til at støtte familie og forældre (8). Det kan
derfor anbefales at inddrage forældre tilfredshed ved evaluering af GFO.
Perspektiver
Undersøgelsens resultater bidrager til den eksisterende viden om forældrenes stress og betydning
af kommunikation mellem forældre og sundhedsprofessionelle. Vores resultater viser, at GFO fremmer struktureret sygeplejerske-forældre-kommunikation og at forældrene oplever denne form for
kommunikation som gavnlig. Vi kunne ikke vise effekt af GFO på forældres stress. Det er muligt, at
GFO gavner forældre på andre måder, og fremtidige undersøgelser anbefales, hvor f.eks. forældre
tilfredshed inddrages som effekt-mål.
GFO er en lavteknologisk, billig og gennemførlig intervention. Denne type af intervention har potentiale til at øge sundhedsprofessionelles følsomhed for forældres person-specifikke perspektiver.
Dette kan medvirke til, at information, pleje og behandling kan tilpasses forældres personlige behov
og præferencer. Herved realiseres principper for familie-centreret omsorg i praksis.
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Livskvalitet og symptomer hos patienter indlagt i et onkologisk/hæmatologisk center
Af Annette Sand Strömgren1, Carsten Utoft Niemann2, Ulla Brix Tange 1, Hanne Farholt3, Nan M.
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Baggrund og formål
Helbredsrelateret livskvalitet (HRQoL) anvendes ofte som behandlingsmål i kliniske forsøg med
kræftpatienter (1). For patienter med avanceret sygdom, hvor helbredelse ikke er et realistisk mål,
kan HRQoL blive det mest interessante behandlingsmål, når man skal prioritere mellem flere mulige
behandlinger (2). HRQoL undersøges dog sjældent systematisk i daglig klinisk praksis hos indlagte
hæmatologiske og onkologiske patienter med en bred vifte af maligne sygdomme, sygdomsstadier
og behandlingsmål (3,4).
Formålet med nærværende undersøgelse var derfor at undersøge QoL og symptomer hos indlagte
patienter i håb om yderligere at integrere specialiseret understøttende og palliative indsats i den
daglige behandling og pleje af onkologiske og hæmatologiske patienter.
Metode
Design
En prospektivt, tværgående undersøgelse blev udført på to tidspunkter med fem ugers mellemrum i
maj og juni 2011 på hver af de tre hæmatologiske og fem onkologiske afdelinger på Rigshospitalet,
Københavns Universitetshospital, Danmark.
Inklusionskriterier
Alder ≥ 18 år.
Eksklusionskriterier
Manglende tilstedeværelse ved undersøgelse, ikke i stand til at udfylde spørgeskema eller manglende informeret samtykke. Patienterne kunne kun deltage én gang.
Spørgeskemaer
Demografiske data, diagnoser, symptomer og helbredsrelateret livskvalitet (EORTC QLQ-C30) blev
bedømt.
Spørgsmålene i EORTC QLQ-C30 omdannes til fem funktionsskalaer (fysisk, rolle, kognitiv, emotional og social), tre symptomskalaer (træthed, smerter, kvalme/opkastning, seks enkelte items og
øvrige symptomer (dyspnoe, appetitløshed, søvnløshed, forstoppelse, diarré og finansielle vanskeligheder) samt en skala om overordnet helbredsstatus.
Responser blev konverteret til 0-100-skalaer. For funktionsskalaer viser et højt score god funktion,
hvorimod et højt score på en symptomskala viser højt symptomniveau (5). Vi valgte et score på
henholdsvis >34 og >67 som grænseværdi for “symptom” og “alvorligt symptom”, for symptomskalaer, svarende til mere end “lidt” (33.3) og mere end “en hel del” (66.7). Hvad funktionsskalaerne
angik, var grænseværdierne henholdsvis <66 for “påvirket funktion” og <33 for “alvorligt påvirket
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funktion”, svarende til scores for mere end “lidt” eller “en hel del” på de items, der formede den
pågældende skala.
Fremgangsmåde
Afdelingens sygeplejersker gav patienterne mundtlig og skriftlig information om undersøgelsen.
Informeret samtykke blev indhentet fra alle deltagende patienter. En læge fra den pågældende
afdeling indhentede demografiske data om patienterne og en læge eller sygeplejerske fra det Palliative Team interviewede alle undersøgelsens deltagende patienter.
Etik
Undersøgelsen blev godkendt af Datatilsynet. Idet der ikke var tale om egentlig intervention overfor
patienterne, var det ikke påkrævet med godkendelse fra Videnskabsetisk Komité.
Statistik
Sammenligninger blev analyseret ved hjælp af Wilcoxon two-sample test, rank test og Fishers exact
test.
Resultater
Generelle patientkarakteristika
124 patienter blev analyseret. Gennemsnitsalderen var 59 år (SD=13,7), 42 % var indlagt i hæmatologisk afdeling (heraf 14 % til allogen stamcelletransplantation), lungecancer var den hyppigste maligne diagnose (15 %), 48,8 % havde nogen eller udtalt grad af fysisk begrænsning, 54,8 % var i adjuverende eller intenderet kurativ behandling for deres maligne sygdom.
Livskvalitet
Rollefunktion var mest (mean score=35), hvorimod patienterne scorede bedst i kognitiv funktion
(mean=70). Mean overall QoL/generelt helbredsscore var 43 (SD=25,6). Symptombyrden hos disse
indlagte patienter var påfaldende høj, især var træthed (fatigue) og nedsat appetit meget udtalte.
Rollefunktion og social funktion var mest påvirket hos hæmatologiske patienter (P = henholdsvis
0,0372 og 0,0167), mens smerter og obstipation var mere udtalt hos onkologiske patienter (P =
henholdsvis 0,0194 and 0,0064).
Diskussion
Patienter indlagt på onkologisk og hæmatologisk afdeling havde påvirket livskvalitet og betydelig
symptombyrde. Træthed og nedsat appetit var de alvorligste af de rapporterede symptomer. Der
afsløredes et påtrængende behov for symptomlindring i den daglige pleje af patienter med maligne
sygdomme.
Studiet støtter synspunktet om, at palliativ indsats bør introduceres tidligt i sygdomsforløbet og
ikke blot ved livets afslutning.
Perspektiv
Symptomatologien, der beskrives i dette studie, leder til en anbefaling af systematisk vurdering af
symptomatologi hos hæmatologiske såvel som onkologiske patienter, ligesom et mere systematisk
fokus på afhjælpning af problemer og symptomer hos indlagte patienter med maligne sygdomme
vil være berettiget.
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Ny smertebehandling ud fra en behandlingsprotokol gav bedre smertebehandling og mere fokus
på at identificere patienter med smerter
Af Birgitte Kitter, projektsygeplejerske, e-mail: Birgitte.kitter@regionh.dk, Pernille Lykke Petersen,
afdelingslæge, begge: Enhed for Akut Smertebehandling, Anæstesi og operation, Jan Christiansen,
afdelingssygeplejerske for anæstesi, sygeplejersker 2073 og dagkirurgisk afsnit 3071, Anæstesi- og
operationsklinikken og Kirsten Læssøe, Klinisk afdelingssygeplejerske i ØNH sengeafdeling 30723073-3074, Øre- Næse- Halskirurgisk klinik, alle HovedOrtoCentret

Der var i Øre- Næse- hals-kirurgisk afdelingen et stort ønske om at få mere struktur og et fælles
fodslag på tværs af klinikken i forhold til smertebehandling af de kirurgiske patienter. Dette dannede grundlaget for et samarbejde mellem Øre-Næse-Hals-kirurgisk kliniks sengeafdeling 3072/3073/3074, Anæstesi- og operationsklinikkens dagkirurgiske afsnit 3071 i samarbejde med Enhed for
Akut Smertebehandling EAS.
Baggrund
Patienter, der får udført Øre-Næse-Hals (ØNH) kirurgi, har i lighed med andre patienter postoperative smerter. Sygeplejerskerne i ØNH’s sengeafsnit oplevede, at patienterne ikke blev systematisk
smertevurderet og at der ofte var manglende konsensus omkring smertebehandlingen. Smertebehandlingen var præget af den enkelte sygeplejerske eller læges holdning og erfaring. Derfor havde
ØNH-klinikken et stort ønske om at få en struktureret og evidensbaseret smertebehandling og optimeret smertevurderingen hos patienter, der bliver indlagt og opereret i ØNH-kirurgisk klinik. Dette blev grundlaget for et projekt med afsæt i et tæt tværfagligt samarbejde mellem ØNH-klinikken
(ØNH), Anæstesi- og operationsklinikken (An/Op) og Enhed for Akut Smertebehandling.
Projektets udformning
Projektet havde til formål at optimere smertevurdering og behandling af patienter, der får udført
ØNH-kirurgi. Derfor blev et kvalitetssikrings- og udviklingsprojekt igangsat i foråret 2013. Et udviklingsarbejde, der ikke var muligt uden tæt tværfagligt samarbejde på tværs af klinikken. I denne
artikel har vi valgt at have fokus på projektets betydning for patienter, sygeplejersker i sengeafsnit
og for sygeplejerskerne i dagkirurgisk afsnit.
Projektet tog udgangspunkt i kvalitetcirklens 4 faser:
Planlægge
Klargøre
Undersøge
Afslutte
Planlægning
Der blev foretaget en indledende retrospektiv dataindsamling på 30 indlæggelsesforløb i perioden
januar til maj 2012 med fokus på stor mundbundskirurgi, hvor indgrebet varede mere end 3 timer,
samt en prospektiv dataindsamling på 16 indlæggelsesforløb efter thyroidektomi. Disse data dannede grundlag for en rapport og basis for en ny smertebehandlingsprotokol til alle patienter, der
opereres i ØNH-kirurgisk klinik. Smertebehandlingsprotokollen indeholdt en multimodal smertebehandling, som startes op inden operationen (præmedicin). Smertebehandlingen tog højde for det
kirurgiske indgrebs størrelse samt tiltag ved smertegennembrud og kvalme.
Klargøring
I implementeringsperioden blev der sat fokus på smertebehandling, udførelse og dokumentation af
smertevurdering og smertescoring af patienterne. Smertenøglepersoner udviklede en informati-
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onspjece om smertebehandling til patienterne, for derigennem at sikre et højt informationsniveau
til patienten og - som sidegevinst - at bruge deres ressourcer på tilbagemelding på smertebehandlingen på en optimal måde.
Ligeledes blev sygeplejerskerne undervist af EAS i den nye smertebehandling, smertefysiologi og
farmakologi samt behandlingen af bivirkninger som postoperativ kvalme.
Afsnittet hjemkøbte færdigpakket præ-medicin og medicinrummet blev optimeret. Logistik og arbejdsopgaver blev grundigt gennemgået, så alle patienter blev sikret at få den nye smertebehandling, der allerede igangsættes før operationen.
Undersøge
Under implementeringen af den nye smerteprotokol var EAS i løbende dialog med sygeplejerskerne
og ledelsen i ØNH-sengeafdelingen samt Dagkirurgisk afsnit for at sikre tilpasning af EPM, arbejdsgange og opgaver. For at sikre det tværfaglige samarbejde og et højt informationsniveau blev der
afholdt dialogmøder og udarbejdet skriftlig information blandt andet i form af opslag og nyhedsbreve.
I perioden blev der udført 2 audits i april & maj 2013 på to indikatorer: Ordineret præmedicin og
administreret præmedicin med henblik på at monitorere implementeringen.
Afslutning
For at sikre fastholdelsen af de nye tiltag og smertebehandlingen blev der udarbejdet en VIP (Vejledninger, Instrukser, Politikker) indeholdende de overordnede beslutninger, der var taget igennem
processen og smertebehandlingsprotokollen. Afslutningsvis blev der afrapporteret til alle faggrupper.
Projektets resultater
’Før data’
Demografi: 30 patienter gennemgik mundbundskirurgi og 16 patienter gennemgik thyroidektomi.
Ingen af de i alt 46 patienter fik igangsat oral analgetisk behandling før operation således at den
virkede optimalt i den tidlige postoperative fase, som anbefales. I stedet fik patienterne intravenøs
indgift af NSAID enten ved afslutning af operationen (23 %) eller ved smerter i opvågningen (17 %).
Der blev ikke givet fast døgndækkende smertebehandling i det postoperative døgn. Smertevurdering og smertescoring af patienter var ikke systematisk og kunne derfor ikke opgøres til en før- og
efter-måling.
’Efter data’
Der blev løbende lavet audits med fokus på ordineret og administreret præmedicin, da præmedicin
sikrer smertelindring lige efter operationen, hvor de postoperative smerter er maksimale.
Den afsluttende audit viste, at 80 % fik ordineret præmedicin og 70 % fik administreret præpakke.
Størstedelen af patienterne fik dermed startet deres postoperative smertebehandling før operation
og med dækkende døgndosis. For en del patienter var det et bevidst valg ikke at ordinere præmedicin f.eks. på grund af nedsat nyrefunktion.
Således viste audit en høj målopfyldelse på blot 1½ måned.
Smertebehandlingen i dag i ØNH klinikken
Med den nye smertebehandlingsprotokol til patienter, der får udført ØNH-kirurgi, er der nu helt
klare retningslinjer for smertebehandlingen, der tager højde for typen af kirurgisk indgreb.
I det daglige kliniske arbejde har sygeplejerskerne både i opvågningen og i sengeafsnittet nu mulighed for at imødekomme patientens gennembrudssmerter og bivirkninger effektivt og hurtigt, idet
smerteprotokollen giver retningslinjer for behandlingen og ordinationerne allerede forefindes i
EPM.
De færdigpakkede præpakker har gjort det nye tiltag med præmedicin til alle kirurgiske patienter
nemt for patienter og hurtigt for sygeplejersker at administrere. Den fornyede opmærksomhed på
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smertevurdering, præoperative sygeplejefaglige samtaler med patienten om smertebehandling
samt den nyudviklede pjece, har sammen med smerteprotokollen og præpakkerne øget fokus på
den gode smertebehandling for patienter i ØNH-klinikken.
Perspektiver
Projektet havde haft bred tværfaglig og ledelsesmæssig opbakning i afdelingen. Hele smerteprotokolprojektet har været en utrolig succes på alle punkter. Det har været let at implementere, let at
håndtere og relativt let at justere. Alle faggrupper har været involveret og haft ejerskab til projektet, som i kraft af den løbende dialog og tilpasning af arbejdsgange, samt inddragelse af de innovative løsninger, der kom frem, været særdeles brugbart og et stort løft for smertebehandlingen til
patienter i Øre-Næse-Hals-kirurgisk afdeling. Smerteprotokollen har med enkelte justeringer kunne
implementeres i ØNH-klinikkens andet afsnit på Gentofte Hospital.
Der er et stort ønske om, på sigt, at lave en patienttilfredshedsundersøgelse inden for området.
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Opfølgende samtale med pårørende, som har mistet, gør det en forskel?
Af Margrethe Lomholt, klinisk afdelingssygeplejerske, TraumeCentret, e-mail: margrethe.andrea.lomholt.soerensen@regionh.dk & Alice Slot, klinisk sygeplejespecialist, e-mail: alice.slot@regionh.dk, begge HovedOrtoCentret
Medforfattere: Bente Sørensen, Birgitta Sall Nielsen & Susanne Møller, sygeplejersker, TraumeCentret

Præsentation af afdelingen
Rigshospitalets TraumeCenter er en afdeling, som er præget af uforudsigelighed. Tiden kan være
knap grundet komplekse patienter og flere pårørende på samme tid. På akut- og traumemodtagelsen behandles patienter, der er svært syge eller har pådraget sig større skader, som kræver hurtig
intervention og specialistbehandling. De kritisk syge patienter modtages af et team bestående af
personer fra flere faggrupper. Størrelsen og sammensætningen af disse afhænger af den enkelte
situation. Et akut team består af 10 personer og et traumeteam består af 16 personer – og dette
kan suppleres med yderligere specialister. De mange personer i et team kan give udfordringer i
forhold til tilstedeværelsen af pårørende på stuen under modtagelsen og behandlingen af patienten, også når patienten afgår ved døden. Det kræver ekstra ressourcer at tage sig af de pårørende,
og der skal indtænkes en sygeplejerske til at varetage denne funktion. Denne sygeplejerske må
forsøge at bevare overblikket og skabe ro i et ofte hektisk behandlingsforløb, således at det er muligt at etablere en god kontakt til de pårørende, hvor det at være nærværende og skabe tillid er
afgørende for det videre patient- og pårørende forløb.
Baggrund
Når pårørende til svært syge ankommer til TraumeCentret bliver det i hvert tilfælde vurderet, om
den pårørende skal være med patienten under behandlingen og plejen på stuen. De fleste pårørende vælger at være til stede. Sygeplejerskerne i afdelingen har efterspurgt muligheden for at tilbyde
en telefonsamtale til de pårørende i efterløbet – for at følge op på deres oplevelser samt yde støtte
til de pårørende. Dette projekt sætter særligt fokus på de pårørende, som oplever at miste deres
kære, enten på vej til hospitalet eller under deres ophold i TraumeCentret. Telefonkontakt med
pårørende i efterforløbet har vist et behov for at sætte ord på oplevelsen af at være pårørende på
stuen samt behov for at sætte ord på det at miste.
Perris et al. har tidligere belyst, at den måde man oplever omstændighederne ved et dødsfald på,
har betydning for den efterfølgende sorgproces (3).
Formålet med dette udviklingsprojekt er at afdække, hvorledes pårørende til afdøde oplever deres
ophold i TraumeCentret, herunder deres tilstedeværelse på behandlingsstuen. Endvidere undersøges, om de pårørende oplever det positivt at blive ringet op af en sygeplejerske i efterforløbet.
Metode
I perioden november 2012 til juni 2013 foretages der telefoninterview med 10 pårørende, som har
mistet en nærtstående. Inden de pårørende forlader TraumeCentret blev de tilbudt, at den sygeplejerske de har haft kontakt med under forløbet, ville ringe dem op efter 2-3 uger. Det konkrete tidspunkt blev aftalt med den enkelte pårørende. De efterfølgende telefonsamtaler indeholdt følgende
spørgsmål:
Hvordan har du det/hvordan går det?
Er der nogle områder/ting, du har behov for, at vi snakker om?
Er der noget, du har tænkt på, at vi kan gøre anderledes?
Vil du anbefale andre pårørende at blive ringet op af en sygeplejerske fra TraumeCentret?
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Under telefoninterviewet tager sygeplejersken noter, og disse noter er af projektgruppen efterfølgende tematiseret. Varigheden af samtalerne var meget forskellig grundet individuelle behov hos
de efterladte.
Resultater
Følgende temaer kom frem under interviewene:
De fysiske rammers betydning
Kontakt til lægen
Kontakt til sygeplejersken
Tilstedeværelse på traumestuen
Forløbet efter at have mistet ens pårørende
Resultaternes betydning og konsekvens for den kliniske sygepleje
Opfølgningssamtalerne viser, at det er vigtigt at sikre, at der er et pårørenderum, og at der tilbydes
mad og drikke. McLaughlin et al´s studie finder, at pårørende har brug for et privat rum med telefon og drikkevarer (2). Det, at være alene med familien uden tilstedeværelsen af andre patienter og
pårørende, betyder meget for de efterladte. Ligeledes er det vigtigt, at der er mulighed for at være i
TraumeCentret i netop den tid, som de pårørende har brug for. Det giver en form for ro og dermed
tryghed.
Ved samtaler med lægen betyder det meget, at det er den samme læge, som også modtog patienten, og at lægen inddrager de pårørende i behandlingen i de forhold, som lægen finder nødvendige
og ud fra de pårørendes individuelle behov. De pårørende foretrækker, at informationer fra lægen
gives personligt og ikke under en telefonsamtale.
Ved samtalerne var sygeplejerskerne opmærksomme på, om de pårørende havde brug for en opfølgende lægesamtale. Dette var dog ikke tilfældet hos de 10 pårørende, der deltog i projektet.
Det er af stor betydning, at sygeplejersken, der har kontakten til de pårørende, har tid og mulighed
for at skabe nærhed og udvise omsorg, således at de pårørende oplever tryghed i en for dem meget
svær situation. De pårørende oplever, at der tilbydes hjælp og støtte fx ved tilkald af hospitalspræst
og hjælp til at kontakte familie. De pårørende oplever endvidere, at det er trygt, når der etableres
kontakt til familien/venner. Derved lades de ikke alene i den første tid.
I udviklingsprojektet på TraumeCentret fortæller en pårørende
… ville føle at jeg svigtede, hvis jeg ikke var på stuen.
En anden pårørende fortæller
… ikke rart i situationen, men vil ikke undvære at være på stuen.
Vigtigt er det fortsat at informere om patientens tilstand, stuen og apparatur samt at sygeplejersken bliver hos de pårørende og følger op på de informationer, der bliver givet. Pårørendes tilstedeværelse på stuen, hvor patienten modtages og behandles, bør fortsat være et tilbud til de pårørende.
I et review fra 2010 fortæller pårørende, at deres tilstedeværelse på behandlingsstuen, når deres
nærtstående døde, gav en bedre accept af budskabet (1).
Forløbet efter at have mistet en nærtstående er en tid fyldt med sorg og afmagt. Efterforløbet er
svært, og nærmiljøet har stor betydning. I telefonsamtalen med de pårørende 2-3 uger efter, at de
har mistet deres kære på traumestuen, beretter de pårørende, at de er i gang med at finde vejen
videre i efterforløbet. En pårørende fortæller:
Det går okay – har det godt efter omstændighederne.
En anden pårørende fortæller:
Det går op og ned – god kontakt til venner – føler at hun har det rimelig.
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I en tidligere undersøgelse angiver Perris et al, at 97 % af de adspurgte pårørende finder en opfølgende telefonsamtale betydningsfuld (3).
Opfølgningssamtalerne i efterforløbet er et tilbud, som alle pårørende, der mister i TraumeCentret,
bør have. Svar som nedenstående viser MED al tydelighed dette:
Rart at tale med en anden om oplevelsen
Meget vigtigt at blive ringet op – det er kaos, kan ikke holde sammen på tid og rækkefølge
God idé – da man får afklaret spørgsmål
Godt at blive ringet op og tale med en udenforstående – ikke familie/ven
Ked af det – godt at få sat ord på det at miste
Der indgik ikke et tilbud om endnu en telefonsamtale i det aktuelle projekt. Det kan overvejes, om
dette fremover skal indgå som et spørgsmål i første telefonsamtale, således at de efterladte ved, at
der kommer endnu en mulighed for at stille spørgsmål.
Implementering af resultaterne
Resultaterne fra udviklingsprojektet viser, at samtalerne har betydning for de pårørende i efterforløbet, og at det har en positiv betydning at blive ringet op. Etableringen af opfølgningssamtalerne
vil kræve ressourcer og planlægning af tid, da kontaktsygeplejerskerne ikke kan indgå i det kliniske
arbejde, når disse samtaler skal foregå. Endvidere kan tidsforbruget være svært at estimere. En
guideline for opbygningen af samtalen kan være relevant, således at sygeplejersken føler sig fagligt
klædt på til opgaven.
Diskussion af den svære samtale bør indgå i sygeplejekonferencerne, således at personalet får mulighed for vidensdeling med kollegaerne.
Fremtidsperspektiv
Opfølgningssamtalerne bør tilbydes alle pårørende, der mister deres nærtstående i TraumeCentret,
da samtalerne betyder meget for de pårørende i efterforløbet. De pårørende har brug for at tale
med en sygeplejerske, der kender til deres oplevelser i TraumeCentret, et menneske som ikke er
familie eller ven, men en ”udenforstående”, der dog som fagperson har kendskab til situationen og
har haft tæt kontakt til de pårørende i den vanskelige situation. Det, at få sat ord på oplevelserne,
igangsætter sorgprocessen og sikrer, at manglende information afdækkes og spørgsmål afklares.
Kaos minimeres og hverdagen synes måske mindre uoverskuelig. Det at miste ens nærtstående har
stor betydning for de efterladte. Tiden i efterforløbet er præget af frustrationer, sorg og reaktioner.
Hverdagen synes svær, og det sociale netværk er vigtigt for de efterladte i forhold til at leve videre
med savnet. Et større udviklingsprojekt med udgangspunkt i nuværende projekt, vil betyde mere
empiri og dermed større viden og evidens på området, som kan bringe flere faglige aspekter i spil
og give større indsigt i de pårørendes behov i efterforløbet.
Børn og unges behov som pårørende kunne være et særligt fokusområde.
Referencer
1. Boucher M: Familiy-witnessed resuscitation. Emergency Nurses September 2010, Volume 18, nr
5. s. 10-14
2. McLaughlin K et al: Family-centred care during resuscitation event. Emergency Nurses June
2013, Volume 21, nr 3. s. 28-34
3. Parris RJ: Initial management of bereaved relatives following trauma. Trauma 2011, Volume 14,
nr 2. s.139-155
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Patientfeedback - nøglen til øget tryghed ved udskrivelse?
Af Pernille Vinding Hansen, klinisk sygeplejespecialist, e-mail: pernille.vinding.hansen@regionh.dk,
tlf.: 3545 6954 og Annelise Meldgård, klinisk udviklingssygeplejerske, e-mail: annelise.meldgaard.pedersen@regionh.dk, tlf. 3545 1439, begge Neurokirurgisk Klinik, Neurocentret

Indledning
Region Hovedstaden har i samarbejde med Enheden for Evaluering og Brugerundersøgelser (EfEB)
stigende fokus på at lade patienterfaringer være medbestemmende for indsatsen i patientforløbene. På et seminar i foråret 2013 (1) præsenteredes metoden direkte patientfeedback, som ifølge
EfEB kan udfordre praksis og give en ny fælles forståelse og konkret viden om patienters behov og
oplevelser (2). I national litteratur ses flere eksempler på, at metoden er anvendelig til kvalitetsudvikling i forskellige settings, som det neurokirurgiske speciale kan sammenligne sig med (3).
Baggrund
I Neurokirurgisk Klinik har tværfaglige oplevelser af manglende systematik ved udskrivelse af patienter og svingende kvalitet i samarbejdet med pårørende været den indledende inspiration til nærværende projekt. De sundhedsprofessionelles erfaringer viste sig bekræftet i Den Landsdækkende
Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) fra 2012, hvoraf ca. 30 % af de, som har svaret, har haft
oplevelser med:
At mangle afsluttende samtale ved udskrivelsen (n 155)
At mangle viden om medicinering efter udskrivelse (101)
At mangle viden om hvilke symptomer, der kræver kontakt efter udskrivelse (129)
Desuden var der kommentarer om, hvordan en pårørende har oplevet udskrivelse af en nærtstående uden at vedkommende, som kontaktperson, blev informeret. Endvidere en kommentar om udskrivelse, hvor der ikke blev taget højde for problematiske sociale forhold i hjemmet.
Der var enighed i klinikken om, at eksemplerne illustrerer en ikke tilfredsstillende kvalitet. En lokal
tværfaglig indsats bliver derfor besluttet.
I den indledende fase blev det klart, at fagprofessionelle har forventninger til patientens forløb,
herunder hvad den gode udskrivelse indebærer. Derimod var der ikke et klart billede af, hvad patient og pårørende forventer og har behov for.
Der er ikke fundet litteratur, som beskriver udskrivelseserfaringer specifikt fra patienter med neurokirurgiske lidelser, men et australsk studie finder, at både patienter, som har gennemgået et
kortvarigt kirurgisk forløb, og deres pårørende har oplevet utryghed på grund af manglende planlægning og information i forbindelse med udskrivning. Det er på den baggrund anbefalet at skabe
struktur omkring udskrivelserne (4). Et svensk studie kan supplere ved at pege på betydningen af, at
den enkelte oplever sig inddraget ved afdækning af individuelle behov (5).
Neurokirurgiske patienter kan adskille sig fra en bredere gruppe af kirurgiske patienter ved at præsentere sig med såvel fysiske som kognitive skader. En neurologisk skade kan betyde, at patienten
kan være ramt både på bevægeapparat og på evnen til tænkning, opfattelse, sprog og problemløsning. Nævnte problemstillinger gør det særlig vanskeligt at forstå og at handle på store mængder
information indenfor en kort tidsperiode. Det blev derfor fundet relevant at indhente erfaringer
specifikt fra patienter med kirurgiske lidelser og deres pårørende.
Formål
Formålet med nærværende projekt er at afdække udskrivningsbehov specifikt for neurokirurgiske
patienter og deres pårørende og dermed få indsigt i deres oplevelser ved udskrivelse efter et operativt indgreb. Dette med henblik på at kvalitetsudvikle udskrivningsprocessen og derved øge den
patientoplevede kvalitet.
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Metode
Direkte patientfeedback er valgt som metode med baggrund i ovennævnte erfaringer. EfEB har
medvirket ved, i samarbejde med arbejdsgruppen, at tilrettelægge patientmødet og fungere som
interviewer og facilitator. Metoden er en kombination af fokusgruppeinterview på baggrund af en
semistruktureret interviewguide, refleksion fra fagpersoner og diskussion blandt patienter og pårørende i nævnte rækkefølge. Afslutningsvis er patienter og pårørende bedt om at prioritere de problemområder, som de hver især anser som vigtigst for klinikken at arbejde videre med. Interviewet
er ikke optaget på bånd, men notater nedskrevet undervejs.
Interviewguidens spørgsmål:
1) Hvad har været godt ved jeres forløb?
2) Hvad kunne have været bedre?
3) Hvordan oplevede I udskrivelsen?
4) Var I trygge ved at skulle hjem?
5) Opstod der tvivl om noget efter udskrivelsen?
Deltagerne er valgt blandt patienter og pårørende, som har haft et forløb indenfor to måneder forud for interviewet. Inklusionskriterier i øvrigt er patienter og pårørende >18 år, dansktalende, indlæggelsesforløb af mindst 4 dages varighed og udskrivelse til hjemmet. Deltagerne er telefonisk
kontaktet for et foreløbigt tilsagn og derefter tilsendt skriftligt informationsmateriale med mulighed
for at trække tilsagn om deltagelse tilbage. Deltagerne er fire patienter og to pårørende, heraf fire
kvinder og to mænd. Aldersspredningen er fra 40 til 69 år. På dagen for interviewet er der afbud fra
en patient og en pårørende på grund af sygdom.
Resultater af feedbackmødet
Patienters og pårørendes respons ved interviewet er kategoriseret i tre hovedtemaer, som ses i
skemaet nedenfor. Enkelte andre udsagn falder udenfor de tre hovedtemaer, disse er ikke medtaget, men der arbejdes med dem i anden sammenhæng. Inden for hver enkelt kategori har patient
og pårørende prioriteret vigtigheden af udsagnene (tal i parentes), ligesom de deltagende fagpersoner, seks sygeplejersker og to læger, har vurderet, hvilke problemområder, det er muligt at arbejde videre med. Hver enkelt patient og pårørende havde 4 stemmer.
Information og medinddragelse i
udskrivningsproces
God tid til information ved forundersøgelse og udskrivning (5)
Spørg til patientens hjemtransport

Tvivl om støtte og planer efter
udskrivelse
Spørg ikke om det samme på
forskellige afdelinger
Tag stilling til al medicin, også det
som er ordineret andre steder (1)

Klar information om, hvad der
skal ske efter udskrivelse (2)

Henvisning til kommunal genoptræning klares af hospital (patient skal ikke selv rykke) (1)
Godt at man kan ringe til afdelingen ved tvivl om noget

Information om hvad skal ske ved
udskrivelse (hvem der siges farvel
til)
Ikke føle sig presset til at tage
hjem, fordi en anden skal have
sengen
Information om formål med undersøgelser og resultater af målinger (f.eks. hvorfor gentages BT
måling)

Bedre til at informere praktiserende læge
Patienten skal ikke være tovholder på sit eget forløb mellem
forskellige afdelinger. Ikke være i
tvivl om, hvilken afdeling man
”hører til” (3)
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Tryghed forud for og ved udskrivelse
Tal med patienten om, hvad
patienten har på hjertet (1)
Personalet ikke giver modstridende information (læge og sygeplejerske)
Personalet har styr på, hvem der
skal hvad af patienterne
Lægen skal give sin anbefaling i
forhold til valg af behandling (2)
Læger gode til at berolige patienten, skaber tryghed (3)

Mulighed for opfølgning v. samtale 14 dage efter udskrivelse (2)
At der ikke gik så lang tid (3 mdr.)
fra operation til scanning
Får samtale om forandringer
efter operation og fremtidsudsigter. F.eks. hvornår jeg er klar til at
arbejde (1)
Hospitalet skal være bedre til at
”følge” patient i længere forløb

Fremtidig implementering af resultater
I et forsøg på at skitsere handleplaner, som kan medvirke til løsning af problemstillingerne repræsenteret i patienternes respons, har fagpersonerne inddelt disse i tre grupper, som indikerer kompleksiteten i den fremtidige indsats:
Lige til at handle på: Måden vi omgås patienter på (hvem der siges farvel til, hvad mit BT er, når
I måler det, klar anbefaling ved valg af behandling), pårørende skal deltage i samtale i ambulatoriet, at den mindre ressourcestærke ikke bliver glemt, bliver spurgt om det samme af forskelligt personale, at man ikke føler sig glemt på indlæggelsesdagen.
Kræver større indsats i klinikken: Struktureret udskrivningssamtale tilbydes med inddragelse af
pårørende, mulighed for opfølgning ved samtale efter 14 dage, pårørende skal inddrages i indlæggelsesforløb og udskrivelse.
Indsats der rækker udenfor klinikken: Retningslinjer for epikrise tilpasses i samarbejde med
flere specialer, forløbskoordinator til alle patientforløb.
Perspektiver
I interviewet foreslår patienter og pårørende, at udskrivningsprocessen udvikles. Det kan være indsatser, som fokuserer på entydig information om procedurer og medicinering, større involvering af
patient og pårørende i udskrivningsplaner og forløbskoordinator til alle patientforløb. Gennemførelse af nævnte indsatser forventes at medvirke til en større grad af patienttilfredshed, som vil afspejle sig i de tre LUP indikatorer i 2014, som er det primære udgangspunkt for projektet.
Referencer
1. Region Hovedstaden, Casekatalog - Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser, indsamlet af enheden for brugerundersøgelser, maj 2013, lokaliseret på
http://www.patientoplevelser.dk/undersoegelser/casekatalog, [januar 2014]
2. Region hovedstaden, Direkte patientfeedback, udarbejdet af enheden for brugerundersøgelser,
lokaliseret på:
http://patientoplevelser.dk/files/dokumenter/metode/direkte_patientfeedback.pdf [januar
2014]
3. Grum, MN, Hansen KS, Fuglsang M, Direkte patientfeedback som metode, Sygeplejersken vol
21, s. 54-59; 2009
4. Boughton M; Halliday L, 2009, Home alone: patient and carer uncertainty surrounding discharge
with continuing clinical care needs. Contemporary Nurse: A Journal for the Australian Nursing
Profession, Aug; 33 (1): 30-40
5. Ann-Helene Almborg, Kerstin Ulander, Anders Thulin and Stig Berg. Patients’ perceptions of
their participation in discharge planning after acute stroke Journal of Clinical Nursing, 18, 199–
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Patientundersøgelse om Smerter i Ambulatorie for Brandsår
Af Birgitte Kitter, projektsygeplejerske, Enhed for Akut Smertebehandling, Anæstesi og Operation
4231, e-mail: Birgitte.kitter@regionh.dk og Ulla Charlotte Rechnagel, afdelingssygeplejerske, Ortopædkirurgisk klinik, ortopædkirurgisk ambulatorium, 3004, e-mail: Ulla.Charlotte.Rechnagel@regionh.dk, begge HovedOrtoCentret

Stor tilfredshed med sygeplejen og kun få patienter ønskede smertebehandling.
Men hvordan sikrer vi smertelindring ved et kort ambulant besøg?
Baggrund
I ambulatorium for brandsår er der ikke tradition for at give smertebehandling under ambulatoriebesøget. Her fortages mange forskellige sygeplejeprocedurer, som potentielt kan være smertefremkaldende.
I klinik for plastikkirurgi, brystkirurgi og brandsårsbehandling har Enheden for Akut Smertebehandling (EAS) kortlagt indlagte patienters smerteudfordringer med henblik på at kvalitetssikre smertebehandlingen. I den forbindelse blev der også sat fokus på patienternes oplevelse af smerte og
smertebehandling ved sårpleje og skift af forbinding i ambulatoriet for brandsår. Da den bedste
måde at få indsigt i patientens oplevelse af smerter er ved at spørge patienten selv, blev det besluttet at udføre en patientspørgeskemaundersøgelse.
Patient spørgeskema undersøgelse om smerter
Formålet med patientspørgeundersøgelsen var at kortlægge smerter og om der var et behov for
smertebehandling af patienterne under procedurer udført i ambulatoriet for brandsår.
Undersøgelsen blev udført i perioden okt. 2013- jan. 2014. Spørgeskemaet blev udviklet i tæt samarbejde med sygeplejerskerne i ambulatoriet for brandsår, og inden brug blev det pilottestet på 8
patienter, hvorved eventuelle uklarheder blev rettet. Spørgeskemaet indeholdt en patientdel og en
sygeplejerskedel. Patienten blev udspurgt om:
Smerteintensitet før besøget (Numerisk Rang Skala, NRS)
Maximal smerteintensitet under det ambulante besøg (NRS)
Smerteintensitet efter det ambulante besøg (NRS)
Håndteringen af smerter under det ambulante besøg
Behov for smertelindring under besøget
Behov for smertebehandling i hjemmet
Disse data blev suppleret af sygeplejersken med:
Antal af besøg i ambulatoriet
Operation
Skadesomfang
Skadested
Behandling udført i Ambulatoriet for brandsår
Smertebehandling givet til patienten i ambulatoriet for brandsår
Resultater
Der blev udleveret i alt 100 skemaer til voksne patienter, hvoraf 99 skemaer blev besvaret: 56
mænd og 43 kvinder. En patient ønskede ikke at deltage. Patienterne var gennemsnitlig 45 år. I alt
27 af besvarelserne var fra genbesøg.
I alt 19 % af patienterne havde NRS>3 inden det ambulante besøg. Under det ambulante besøg
angav 15 % NRS fra 3 til 6 og 26 % NRS>6. Efter besøget angav 21 % NRS>3.
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Til trods for smertegennembrud var der forholdsvis få patienter (9 %), der ønskede et tilbud om
smertelindring og 91 % af patienterne oplevede, at der blev taget enten ”godt” eller ”meget godt”
hånd om deres smerter. Ingen patienter modtog smertestillende medicinsk behandling under det
ambulante besøg, men fandt smertelindring i den sygepleje og omsorg, der blev givet i ambulatoriet.
Der er en tendens til, at de patienter, der har smerter før besøget, også er de patienter, der har
smerter under det ambulante besøg. (figur 1)
Maximal smerte under besøg i brandsårsambulatorie
(NRS 0-10)

Smerter under ambulatorie besøg

10

8

6

4

2

Figur 1

0

0

2

4

6

8

10

Smerteniveau inden besøg i brandsårsambulatorie (NRS 0-10)

Diskussion
Patienterne oplever primært smerter i forbindelse med udpakning af brandsåret. Smerterne er
derfor af kortere varighed, hvilket er en udfordring for sygeplejerskerne at smertedække sufficient,
især hvis patienten skal kunne gå hjem umiddelbart efter besøget. Lidt over 4 ud af 10 patienter
havde mere end lette smerter (NRS>3) og cirka hver 4. angav svære smerter (NRS>6). Til trods for
dette følte stort set alle patienter, at der blev taget ”godt” til ”meget godt” hånd om deres smerter.
Dette er et paradoks, som også kan genfindes i landspatientundersøgelsen (LUP), hvor langt de
fleste patienter er tilfredse med smertebehandlingen på de respektive sygehuse, selvom gentagne
audits på postoperative patienter finder smertebehandlingen insufficient.
Patienternes smerteoplevelse er en individuel og subjektiv oplevelse. Udfordringen for sygeplejerskerne i ambulatoriet for brandsår er at kunne identificere den patient, der måtte have behov for
smertelindring i forbindelse med besøget. For postoperativ behandling foreligger regionale mål for
smertebehandling på NRS-hvile<3 og ved mobilisering <5. Om disse mål kan overføres til patienter i
ambulatoriet for brandsår er uafklaret. Hvis det er muligt at identificere patienten, er der også en
tidsmæssig faktor, da et ambulant besøg er kortvarig og derved vanskeliggør at eksempelvis almindelig tabletbehandling når at have effekt under behandlingen.
Forslag til tiltag
Der lægges dog op til, at patienterne med fordel kan tage håndkøbssmertestillende hjemmefra i
form af paracetamol og ibuprofen. Derved inddrages patienten i identificeringen af behovet for
smertelindring og kan selv administrerer smertebehandlingen 1 til 2 timer før det ambulante besøg.
Derved sikres optimal effekt af smertebehandling - et tiltag, der skal evalueres et år efter effektuering.
Perspektiver
Flere og flere patienter udskrives tidligere efter kirurgi og tilknyttes bl.a. ambulatorier for opfølgende behandling og kontrol. Det må derfor forventes, at der i fremtiden vil være behov for øget fokus
på identificering og lindring af patientens smerter. Det bliver derfor en vigtig sygeplejeopgave, at
identificere patientens smertegrænse og behov for smertelindring i ambulatorieforløbet, da patienterne er der kortvarige. Derfor må relevante sygeplejemål for smertebehandling afklares i fremtidi-
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ge undersøgelser mht., hvilke patienter der har et behandlingsbehov med henblik på kliniske retningslinjer inden for området.
Reference
LUP2012, www.patientoplevelse.dk
Fletcher D, Fermanian C, Mardye A et al. A patient-based national survey on postoperative pain
management in france reals significant achievements and persistent challenges. Pain
2008;137:441-51
Apfelbaum JL, Chen C, Mehta SS et al Postoperative pain continues to be undermanaged, anesth
Analg 2003; 97:534-40
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Radikal Cystektomi, Ernæring og Rekonvalescens
- kan postoperativ ernæringsterapi påvirke patienternes rekonvalescenstid efter operation med
Radikal Cystektomi?
Af Line Noes Lydom og Anja Kort sygeplejersker, Urologisk klinik, Abdominalcentret
Kontakt: e-mail: line.noes.lydom@regionh.dk

Baggrund og formål
I efteråret 2010 påbegyndte vi arbejdet med at designe et projekt med fokus på den postoperative
ernæring til patienter, der grundet blærecancer opereres med radikal cystektomi (kirurgisk fjernelse af urinblæren) med anlæggelse af urinafledning på urologisk afdeling.
Formålet var at undersøge, om en ernæringsintervention i den postoperative periode kunne bedre
og mindske patienternes rekonvalescens. Rekonvalescens kan defineres som den periode eller proces, hvor en patient genvinder kræfter efter sygdom eller operation (1). Radikal cystektomi er den
mest komplicerede operation inden for det urologiske speciale med brud på både urinvejs- og
tarmsystemet (2-4). Operationen rummer komplekse sygeplejefaglige problemstillinger relateret til
ernæring, vægttab, mavetarmproblemer, infektioner, ændret bodyimage og problemer relateret til
seksualfunktionen (5). Operationen er associeret med lang indlæggelsestid og høj incidens af komplikationer (6). Postoperative komplikationer opstår hos op mod 50 % af patienterne (7,8).
Prævalensen af komorbiditet i populationen er høj (9). En betydelig del af populationen er i ernæringsmæssig risiko præoperativt (8-10). Underernæring er relateret til svækket immunsystem, nedsat sårheling, infektioner og derved forlænget sygdomsforløb og rekonvalescensperiode (8,11,12).
Det kirurgiske indgreb har signifikant metabolisk konsekvens med et proteintab, det kan tage måneder at genopbygge (13).
Patienter, der ikke præoperativt er i ernæringsmæssig risiko, er i risiko for at udvikle underernæring
postoperativt (14). Praksis for ernæringsbehandlingen varierer mellem de forskellige institutioner,
og der mangler evidens på området (15). Disse fund fra litteraturen stemmer godt overens med
vores erfaringer fra den kliniske praksis, som var motivationen til at starte et arbejde med problemstillingen. Fra maj 2012 blev der konsekutivt inkluderet patienter i projektet iht. de opstillede in- og
eksklusionskriterier. Inklusionen af patienter blev afsluttet pr. 1. december 2013.
Metode
Projektet er designet som et randomiseret kontrolleret pilotstudie. Projektet er godkendt af den
Videnskabsetiske Komité samt af Datatilsynet. I projektet sammenlignes en kontrolgruppe med en
interventionsgruppe. Kontrolgruppen behandles iht. afdelingens vanlige postoperative ernæringsregime. Dette kan beskrives som en konservativ tilgang, hvor patienten kun tillades at indtage tynde væsker per os og først opstarter kostindtag, når der er tydelige tegn på reetablering af tarmfunktionen. Interventionsgruppen modtager en kombination af tidlig oral samt parenteral ernæring,
således at de fra første postoperative døgn modtager minimum 75 % af ernæringsbehovet.
Patienterne er randomiserede til deltagelse vha. computergenereret lodtrækning. Nedenstående
flowdiagram illustrerer antal deltagere i projektet ved baseline samt ved 6 og 12 ugers follow-up af
projektets primære effektvariabel.

Antal patienter
opereret med radikal
cystektomi i perioden
n=124

Deltager ikke i
projektet (n=88)

Deltager i
interventionsgruppen
(n=19)

Returnerede
spørgeskemaer ved 6
uger (n=19)

Returnerede
spørgeskemaer ved 12
uger (n=17)

Deltager i
kontrolgruppen (n=17)

Returnerede
spørgeskemaer ved 6
uger (n=14)

Returnerede
spørgeskemaer ved 12
uger (n=14)
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Effektvariable
Målingen af rekonvalescenstiden operationaliseres via en række effektvariable. Den primære effektvariabel er et valideret spørgeskema omhandlende helbredsrelateret livskvalitet EORTC QLQC30. Dette er valgt ud fra et ønske om at anvende en indikator for patientens subjektive oplevelse
af rekonvalescensen. Livskvalitet vurderes via skemaet som et flerdimensionelt begreb bestående
af en række aspekter. Disse indbefatter fem funktionelle skalaer: fysisk-, rolle-, kognitiv-, emotionel- og socialfunktion. Tre symptomskalaer: fatigue, smerter og kvalme/opkast samt en skala, der
måler helhedsopfattelsen af livskvalitet og helbred. Dertil kommer en række enkelt-items, som
måler typiske symptomer hos patientgruppen (16). En række objektive kliniske mål, såsom vægt,
gribestyrke og biokemiske mål, udgør projektets sekundære effektvariable. Nedenstående figur
illustrerer projektets design.
Præ-op
•Spørgeskema
•Gribestyrke
•Vægt
•Biokemi

Under
indlæggelsen
•Systematisk kostog
væskeregistrering

5-6 dage

6 uger

12 uger

post-op

post-op

post-op

•Biokemi
•Gribestyrke

•Spørgeskema
•Vægt
•Biokemi
•Gribestyrke

•Spørgeskema
•Vægt

Deltagere
36 patienter er inkluderet i projektet, 17 i kontrol og 19 i interventionsgruppen. Follow-up-perioden
er på tolv uger. Nedenfor ses en oversigt over udvalgte karakteristikker ved baseline.
Variabel

Angivet med

Kontrolgruppen (n=17)

Alder
Køn (mænd)
Køn (kvinder)
BMI præ operativt
Gribestyrke (hø)
Gribestyrke (ve)
Serum Protein
Serum Albumin

Gennemsnit (SD)
Antal (%)
Antal (%)
Gennemsnit (SD)
Gennemsnit (SD)
Gennemsnit (SD)
Gennemsnit (SD)
Gennemsnit (SD)

64.9 (8.4)
12 (70.6)
5 (29.4)
25 (3.59)
33.8 (10.9)
31.2 (10.4)
72.35 (2.47)
43.59 (4.05)

Interventionsgruppen
(n=19)
66.8 (8.9)
16 (84.2)
3 (15.8)
26.63 (4.4)
34.5 (10.8)
31.5 (10.6)
72.26 (4.46)
42.74 (3.18)

Resultater
Projektets data er ved at blive analyseret i samarbejde med en statistiker og er derfor ikke parat til
præsentation i dette skriftlige indlæg. Præsentation af resultater vil indgå i det mundtlige oplæg til
sygeplejesymposiet 2014. Endvidere planlægges publikation af resultaterne i en videnskabelig artikel og det tilstræbes, at dette bliver i et PubMed/Medline indekseret tidsskrift.
Konsekvenser for klinisk sygepleje
Projektet kan uanset effekten af den afprøvede intervention bidrage til opbygningen af en evidensbaseret base for den kliniske praksis i forhold til ernæringsbehandlingen af denne patientgruppe. En
praksis, som ellers i en vis grad har været baseret på den enkelte kirurgs erfaringsbaserede viden
(17).
Den systematiske kostregistrering af alle deltagere i projektet viste, at kontrolgruppen, som repræsenterer afdelingens vanlige ernæringsregime, gennemsnitligt indtog under 50 % af deres behov i
løbet af den første uge postoperativt. Dette har medført en beslutning i klinikken om at have skærpet fokus på ernæringen til patienter, der gennemgår radikal cystektomi. Der er derfor indført systematisk kostregistrering af patienterne under indlæggelsen. Målet er, at patienten under indlæg-
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gelsen medinddrages i denne registrering, således at patientens fokus rettes mod indtagelse af
energi- og proteinrig ernæring.
Flere oplysninger: Er du interesseret i flere oplysninger om projektet kan du kontakte: Line Noes
Lydom, Urologiske klinik 2114, telefonnummer: 35 45 21 14, E-mail: line.noes.lydom@regionh.dk
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Samtale om seksualitet
- samtaler med 14 kvinder i alderen 15-30 år set akut i Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet
Af Charlotte Ejsing, sygeplejerske, gynækologisk klinik, Juliane Marie Centret, e-mail: charlotte.ejsing@regionh.dk

Baggrund
Center for Seksuelle Overgreb (CSO) modtager årligt ca. 300 akutte patienter fra den østlige del af
Danmark. Det er kvinder og mænd fra 12 år, som har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg, som søger hjælp i centret.
Af de henvendelser, der har været i CSO i 2011, har 60 % været politianmeldte og 40 % ikke anmeldte (1,10).
En gruppe som skiller sig ud i antal, er aldersgruppen 15-18 år (1,12), der udgør ca. 26 %.
Dette er en stor gruppe, som adskiller sig fra den samlede gruppe på andre områder, idet
o 17 % af de 15-18 årige var smittet med chlamydia i 2011
til sammenligning var kun 7 % af de seksuelt aktive i samme aldersgruppe, smittet på
landsplan (1,13)
o 53 % af gruppen af de 15-18 årige er udsat for bekendtskabsvoldtægt, hvorimod der i aldersgruppen 19+ år kun er 37 %, der er udsat for voldtægt begået af en bekendt (1,12)
Disse faktorer gør, at der bør være en speciel fokus på netop denne aldersgruppe.
På Center for voldtægtsofre i Hillerød (CfV) har sygeplejerskerne gode erfaringer med at tale med
patienterne om seksualitet efter et overgreb. Sygeplejersken vurderer i samarbejde med kvinden,
hvornår hun er klar til at tale om seksualitet. Oftest er det 1 måned eller senere efter overgrebet.
Resultater fra afslutningsprojektet på Gynækologisk Efteruddannelse 2010: ”Seksualitet – stadig et
tabu?!?!” (Ejsing, C.), peger på, at emnet seksualitet, er vanskeligt at komme ind på for en kvinde,
der har været udsat for et seksuelt overgreb. Samtidig viser det, at seksuelle problemer er en af de
hyppigste senfølger efter et seksuelt overgreb, og derfor er det et meget vigtigt emne at tale med
kvinden om.
På nuværende tidspunkt har vi i CSO ikke en samtale med et planlagt indhold omhandlende kvindernes seksualitet, og de faste sygeplejersker i CSO, som varetager de planlagte opfølgningssamtaler, taler kun sporadisk om disse problematikker. Oftest udspringer samtalen om seksualitet af en
positiv chlamydia-podning. Det har vist sig, at samtalen om kønssygdommen ofte fører til, at man
kan tale med kvinden om emner, som fx forholdet til kæresten, grænser i forhold til at sige fra,
prævention og forebyggelse af kønssygdomme.
Resultaterne af projektet: ”Seksualitet – stadig et tabu?!?!”, erfaringer fra CSO på Rigshospitalet
samt de erfaringer, som sygeplejerskerne på CfV i Hillerød har, peger alle på, at der på CSO bør
laves en målrettet intervention i forhold til emnet seksualitet.
Projektet ”Samtale om seksualitet” er derfor gennemført fra september 2012 til maj 2013, hvor 14
unge kvinder i alderen 15-31 år blev tilbudt en samtale om disse emner 1 måned efter, de havde
været set akut i CSO.
Formål
Formålet med projektet var at undersøge, om der var effekt af en sygepleje-intervention, som satte
fokus på at støtte og vejlede unge piger i alderen 15-18 år, som havde været udsat for et seksuelt
overgreb, i emner som kønssygdomme og prævention, men også at de kunne få mulighed for at
tale om forholdet til det modsatte køn.
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Metode
Projektet var kvalitativt. Den unge kvinde evaluerede indholdet og udbyttet af samtalen i et anonymt semistruktureret spørgeskema umiddelbart efter samtalen. Data(ene) derfra blev analyseret i
en SPSS-database.
Resultater
Der var 14 unge kvinder, som deltog i projektet, og alle udfyldte spørgeskemaet umiddelbart efter
samtalen. I det følgende kommer der beskrivelse af de resultater, som er fremkommet på baggrund
af besvarelsen på spørgeskemaerne. Overskriften afspejler, hvad spørgsmålet drejede sig om.
Fig. 1.
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figur 1.
Her har 43 % (n=6) været inden for aldersgruppen, som projektet var tilsigtet, og de resterende 57 % (n=8) har været uden for aldersgruppen, dvs 19-30 år.
Dette skyldes, at vi i projektperioden ikke havde så mange henvendelser fra kvinder i den
aldersgruppe, som projektet var tilsigtet.

Tidspunkt for samtalen
Til spørgsmålet, om tidspunktet for samtalen om sex og prævention, var passende i forhold for
overgrebet, svarede 93 % (n=13) af kvinderne, at tidspunktet for samtalen var passende og 7 %
(n=1) syntes, at der var gået for lang tid efter overgrebet.
Ny viden
Kvinderne blev spurgt, om de fik informationer og svar på nogle spørgsmål om prævention, sexsygdomme og seksualitet mv., som de ikke havde viden om i forvejen. Her svarede 93 % (n=13), at de
fik de svar på de spørgsmål, som de havde behov for og 7 % (n=1) svarede andet og skrev i kommentar-feltet, at de lige havde haft seksualundervisning i skolen.
Kunne du have talt med andre?
Til spørgsmålet, om de kunne have talt med andre om disse spørgsmål, svarede 57 % (n=8), at de
godt kunne have talt med andre. Men 43 % (n=6) svarede, at de ikke kunne have talt med andre om
emnerne.
Sygeplejerskens betydning
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Sygeplejerskens betydning

Ja, det var
lettere
Nej, det havde
ingen
betydning

Til spørgsmålet om kvinderne syntes, at det
havde nogen betydning, at det var en sygeplejerske, de kunne tale med om disse emner,
svarede 86 % (n=12), at det var lettere at tale
med en sygeplejerske om disse ting og 14 %
(n=2) syntes ikke, at det havde nogen betydning.

Konklusion
Konklusionen på resultaterne fra projektet er derfor, at deltagerne i projektet har været tilfredse
med samtalen og har fået et nyttigt udbytte deraf. Tidspunktet for samtalen har været optimalt for
de fleste respondenter i forhold til, hvornår de var udsat for overgrebet, og de har været åbne og
modtagelige overfor at tale om emnerne.
Perspektivering
Resultaterne af projektet ”Samtale om seksualitet” viser, at der er et behov for at tilbyde en samtale om seksualitet, prævention og sexsygdomme til de unge kvinder, der kommer til opfølgende
kontrol i CSO. Selvom projektet var tilsigtet de 15-18 årige, har det også vist sig, at den ældre aldersgruppe fra 19 til 21 år har behovet for en sådan samtale. Man kunne eventuelt overveje at udvide aldersgruppen op til 25 år og undersøge, om der er en effekt heraf. Det, at samtalen lå 1 måned efter overgrebet, har vist sig at være et passende tidspunkt for samtalen, og derfor bør vi tilbyde en sådan samtale til unge kvinder mellem 15 og 21 år.
Det næste skridt er at oplære de øvrige sygeplejersker i det faste team i at varetage disse samtaler
og dermed gøre det til et fast tilbud i CSO. Derudover kan man i højere grad overveje at give de
kvinder, der er set ved den indledende visitationssamtale, en tid, en dag man selv er på arbejde, for
at bevare kontinuiteten og dermed i højere grad opbygge et tillidsforhold til kvinden.
Referenceliste
1) 1: Årsrapport, CSO, 2011 http://www.rigshospitalet.dk/NR/rdonlyres/2104194B-7483-461A93F5-0DB5C0D59261/0/Aarsrapport_2011.pdf
2) Saunamäki, N, Andersson, M og Engström, M. (2010). Discussing sexualty with patients: nurses
attitudes and beliefs. Journal of advanced nursing. 66(6) 1308-1316
3) Martinsen, K. (2005) Samtalen, skønnet og evidensen, omsorg i sygeplejen – en moralsk udfordring. Gads forlag
4) Graugaard, C., Møhl, B., Hertoft. (red) (2006). Krop, sygdom og seksualitet. København: Hans
Reitzels forlag
5) Jensen, P.T. (m.fl.). Sexologiske problemer i gynækologien. Udgivet 15/8-2009: hjemmeside
http://www.dsog.dk/hindsgavl/Guideline%20sexologi_gyn170809.pdf

73

74

Systematisk opfølgning i sygeplejeambulatorium efter kræftoperation – en kilde til ny viden
Af Bo Marcel Christensen, oversygeplejerske, e-mail: bo.marcel.christensen@regionh.dk og Lise
Munk Plum, klinisk sygeplejespecialist, e-mail: lise.munk.plum@regionh.dk, Kirurgisk Gastroenterologisk klinik C, Abdominalcentret

Baggrund
Moderne kræftbehandling er karakteriseret af at bevæge sig på tværs af hospitalernes traditionelle
organisering, både i relation til ambulant og indlæggelseskrævende behandling og i relation til lægefaglig specialisering. I de senere år har der både politisk og sundhedsfagligt været øget fokus på
at forbedre kræftbehandlingen i Danmark. En metode har været at samle kræftbehandling på færre
afdelinger for at kunne sikre en ensartet, høj kvalitet. Det medfører patientforløb med mange skift
af tilhørsforhold, som kan give øget utryghed i overgangene imellem afdelinger eller hospitaler,
hvilket er veldokumenteret i flere undersøgelser, blandt andet fra Kræftens Bekæmpelse (1). Forbedrede kirurgiske teknikker og effektiv onkologisk behandling øger andelen af patienter, som det
er muligt at operere med det formål at kurere deres kræftsygdom. Samlet medfører det et stort og
stadigt stigende behov for omfattende operationer i den øvre del af mave-tarmkanalen.
På Kirurgisk Gastroenterologisk klinik C, Rigshospitalet udføres blandt andet operation for kræft i
spiserør og mavesæk, bugspytkirtel og galdeveje samt lever på patienter øst for Storebælt. Fælles
for de nævnte kræftoperationer er, at de udføres som en del af en samlet kræftbehandling, idet
patienterne typisk også får onkologisk behandling i form af kemo- eller stråleterapi før eller efter
operationen. For at kunne tilbyde patienterne den bedste behandling af deres kræftsygdom, må
alle led i behandlingskæden arbejde målrettet på at sikre, at patienten får optimal mulighed for at
gennemføre hele behandlingen uden forsinkelser, som forringer effekten af behandlingen. Det betyder i relation til store kirurgiske indgreb, at vi i kirurgisk afdeling må anvende viden om, hvordan
patienter oplever og restituerer sig efter store operationer, for at kunne tilrettelægge og tilbyde
sygepleje af høj kvalitet og dermed bidrage til muligheden for, at patienten kan fuldføre næste del
af kræftbehandlingen. Litteraturen på området peger på principperne i fast-track kirurgi (2) med
bl.a. stort fokus på patientinformation og medinddragelse, minimering af det kirurgiske stressrespons, tidlig og øget mobilisation og effektiv smertebehandling som midler til at mindske komplikationer og forkorte patienternes tid i sygesengen til fordel for hurtigere genoptagelse af hverdagslivet udenfor hospitalet.
I kirurgisk klinik C arbejder vi på at udvikle optimerede operationsforløb inspireret af fast-trackprincipperne og som led i dette, er der oprettet sygeplejeambulatorier tilknyttet klinikkens 3 store
operationstyper. På nuværende tidspunkt bliver alle patienter til leverresektion, cardiaresektion for
kræft i spiserøret og operation for kræft i bugspytkirtlen således fulgt i sygeplejeambulatorier. Her
modtager patienterne præoperativ information og vejledning i relation til forberedelse til operation
(KRAM-faktorerne), ligesom de, efter et tæt samarbejde om udskrivelsen med sengeafdelingerne,
følges efter udskrivelsen med telefonisk kontakt fra første hverdag efter udskrivelsen og indtil kontakt med typisk onkologisk afdeling er veletableret. Formålet med den ambulante opfølgning efter
operationen er at følge patienternes restitution tæt for at kunne støtte, råde, vejlede og vurdere
behov for lægefaglig ekspertise. En opfølgning som både patienter og pårørende evaluerer som
tryghedsskabende og brugbar (3).
Ved etableringen af sygeplejeambulatorierne viste det sig vældig svært at finde dokumentation i
litteraturen for hvilke områder, der særligt skulle fokuseres på i ugerne umiddelbart efter udskrivelse fra de aktuelle operationer. En væsentlig opgave har derfor været systematisk og fremadrettet
at indsamle viden om, hvordan patienternes hverdagsliv er påvirket i denne periode af behandlingsforløbet for at kunne udvikle og kvalificere sygepleje og behandling relateret til netop disse områder.
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Metode
I velafgrænsede perioder i udviklingsprojekterne bliver patienternes restitutionsforløb imellem
udskrivelse efter operation og til onkologisk efterbehandling starter monitoreret systematisk i sygeplejeambulatoriet. Der udvælges områder som træthed, hvile, fysisk aktivitet, smerter, ernæring
og vægtudvikling, tarmfunktion og mere specifikke områder som f.eks. synkefunktion efter operation på spiserøret eller største bekymring aktuelt. Der anvendes et monitoreringsskema med såvel
faste svarkategorier som muligheder for kommentarer. Den præoperative samtale anvendes som
før-måling og der indsamles data fra alle efterfølgende planlagte kontakter i sygeplejeambulatoriet.
Dataindsamlingen foregår løbende i kontakten med patienten, men det er patientens aktuelle behov, som er styrende for konsultationen. Sygeplejersken sikrer sig patientens vurdering på alle monitorerede områder, inden samtalen slutter.
For patienter, som bliver opereret i bugspytkirtel og i spiserør, slutter den systematiske dataindsamling i øjeblikket ikke ved den onkologiske efterbehandling, men genoptages efter denne med
henblik på at kunne få et bedre indblik i eventuelle kirurgiske senfølger, som efter nærmere udforskning kunne være genstand for en mere målrettet rehabiliteringsindsats i fremtiden. Resultater
foreligger endnu ikke.
Eksempler på resultater som har ført til konkrete ændringer af klinisk praksis
De første 100 patienter, som gennemgik leverresektion i et optimeret operationsforløb (3, 4), er
fulgt i sygeplejeambulatoriet, som ovenfor beskrevet.
Vi lærte, at flere patienter har smerter, som forhindrer dem i daglige aktiviteter 10 dage efter operationen sammenlignet med dagen efter udskrivelsen (p= 0,015), mens 3 uger efter operationen er
andelen af patienter tilbage i niveau med før operationen. Det viser sig, at patienter har smerter
relateret til ribbenene som følge af operationen, og anbefalingerne for den smertestillende behandling efter udskrivelsen er derfor ændret for at imødekomme dette. Samtidig er information om
ribbenssmerter nu en fast del af vejledningen før operationen, så patienterne kender denne følgevirkning til operationen. Ny monitorering af smertebehandlingen er planlagt.
Efter at have fulgt 90 patienter efter operation i spiserøret ved vi, at det største problem både i
omfang og det, som bekymrer patienterne mest, er, at de skal spise meget anderledes for at kunne
dække deres behov for næringsstoffer efter en operation, hvor mavesækken formindskes og forbindes til den resterende del af spiserøret i brysthulen. På trods af vejledning af diætist og vejledning såvel under indlæggelse, skriftligt som mundtligt og tæt opfølgning og støtte i sygeplejeambulatoriet taber patienterne sig i vægt gennemsnitligt 5 % (p=0,001) i de første 4 uger efter operationen, hvilket potentielt forringer mulighederne for at modtage onkologiske behandling på det optimale tidspunkt i forløbet. Der udvikles i øjeblikket en ny tværfaglig behandlingsplan på ernæringsområdet og tæt overvågning af kostindtag og vægtudvikling fortsætter.
Et andet væsentligt område for disse patienter er smerter i ribben efter åben operation i brysthulen
gennem et operationssnit i højre side. Det viser sig, at 10 % af patienterne har en del eller mange
smerter, som forhindrer dem i daglige aktiviteter i 3-4 uger efter operationen, på trods af den
smertebehandling, vi anbefaler. Knap 20 % angiver stadig lette gener efter ½ år og der er basis for
at undersøge, om et specifikt træningstilbud kan have effekt på dette.
Til gengæld ved vi nu også, at 60 % af patienterne slet ikke har problemer med at gå en lang tur
udenfor, når de kommer hjem efter operation i spiserøret, mens 10 % har en del eller meget svært
ved det. 80 % angiver at være aktive mindst 30 minutter dagligt i ugerne efter udskrivelsen. Patienterne angiver graden af træthed efter operationen på niveau med den træthed, de havde under
kemoterapien før operationen, men der er væsentligt flere, som hviler sig mere end 30 minutter
dagligt efter udskrivelsen fra kirurgisk afdeling.
Patienter, som gennemgår en stor operation for kræft i bugspytkirtlen (whipples-operation, pancreaticoduodenektomi) følges i øjeblikket systematisk og vi forventer at kunne få afklaret om vores
indtryk af, hvorvidt disse patienter har en udtalt træthed efter udskrivelsen, har et væsentligt øget
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behov for at hvile i løbet af dagen, svært ved at holde vægten og svært ved at genoptage en fysisk
aktiv hverdag, holder stik. Det er væsentligt at få tilvejebragt denne viden for at kunne tilbyde dem
sygepleje, som retter sig særligt imod de udfordringer i hverdagslivet, som netop denne patientgruppe har i tiden efter udskrivelsen.
Diskussion og perspektivering
I en travl klinisk sygeplejepraksis kan det være en stor udfordring at dokumentere erfaringer fra den
direkte patientpleje på en sådan måde, at de kan indgå i udviklingsarbejde som supplement til videnskabelig evidens og patientpræferencer. Ved etableringen af sygeplejeambulatorier i klinik C har
der været et ønske om at kunne bidrage med systematisk indsamlet viden til de igangværende
tværfaglige udviklingsarbejder på et område, hvor litteraturen er meget sparsom. Ud over at dokumentere de sygeplejefaglige udfordringer og nødvendige kompetencer i sygeplejeambulatoriet,
har denne strategi kunnet bidrage væsentligt til at kvalificere det tværfaglige samarbejde med viden om påvirkninger af patienternes hverdagsliv efter udskrivelsen. Det er således lykkedes at
kombinere den meget vigtige funktion at støtte og vejlede patienter og pårørende i overgangen
mellem udskrivelse fra kirurgisk afdeling og indtil den onkologiske efterbehandling starter, med at
indsamle viden om, hvordan patienterne vurderer påvirkningerne af deres hverdagsliv på en række
udvalgte områder. Viden som kan være retningsgivende for prioritering af forsknings- og udviklingsaktiviteter og som kan inspirere til at søge yderligere indsigt fremover.
Referencer
1. Forskningsenheden, Palliativ medicinsk afdeling. Kræftpatientens verden. Bispebjerg Hospital,
2006
2. Kehlet H et al. Evidence-based surgical care and the evolution of fast-track surgery. Ann Surg
2008; 248:189 – 198
3. Klarskov B, Plum LM. 2 fluer med et smæk – optimerede operationsforløb ved leverresektion er
en fordel både for patienten og for afdelingen. Forsknings- og udviklingsaktiviteter i klinisk sygepleje på Rigshospitalet 2012
4. Schultz NA et al. Evaluation of a fast-track programme for patients undergoing liver resection.
Br. J Surg 2013;100:138-143
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Tryksår blandt neurokirurgiske patienter perioperativt
- et ukendt fænomen?
Af Benita Bang, klinisk udviklingssygeplejerske, Neuroanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet, e-mail:
benita.bang@regionh.dk og Linda Charlotte Hallengreen, klinisk udviklingssygeplejerske, Neurologisk afdeling, Roskilde Sygehus

Baggrund
Tryksår er en uønsket komplikation for patienten og kan bl.a. medføre smertefulde efterbehandlinger. Tryksår er et højtprioriteret fokusområde i sundhedsvæsenet i disse år med politikker på området, fokus på tryksårs-screening, jævnlige prævalensundersøgelser på landsplan og patientsikkert
sygehus.
Studier på området viser varierende prævalenser på mellem 2,7 og 66 %. Tryksår på børn indlagt på
intensiv afdeling eller tryksår opstået under operationer har en forekomst mellem 4 og 27 % (4,5).
Studier om tryksår er ofte udført på blandede patientpopulationer eller specifikke grupper som
intensive, akutte patienter eller kirurgiske patienter, sjældent på perioperative patienter alene.
Disse patienter har bl.a. meget begrænsende muligheder for repositionering. Egentlige repositioneringer under operation er ofte ikke mulige, men det foreskrives, at selv små ændringer i lejringen
hver 2-4 time kan reducere trykbelastningen og forbedre perfusionen lokalt (2,3).
Perioperative patienter har manglende sensorisk perception, nedsat mobilitet grundet anæstesi og
kirurgi, hvilket stiller store krav til lejring og lejringsmateriale. Administration af anæstetiske lægemidler kan medføre ændringer i bl.a. hæmodynamisk status, derunder hypoksisk vævsformation,
vasodilatation og hypotension, der kan gøre huden yderligere sårbar for tryk. Hypotermi, grundet
rum- og lejets temperatur samt risiko for fald i central temperatur under anæstesien, kan ligeledes
have betydning for hudens sårbarhed. Studier på området viser, at ca. 8,5 - 27 % perioperative patienter udvikler tryksår (6,7).
Der eksisterer få studier på området, og i disse fandtes en sammenhæng mellem operationslængde
<3 timer og forekomst af tryksår (6). Der er til dato kun udført en prævalensundersøgelse på neurokirurgiske perioperative patienter, hvor 15,4 % af denne patientgruppe udviklede tryksår perioperativt.
Formål
At undersøge prævalensen af hospitalserhvervet tryksår perioperativt på en neuroanæstesiologisk
operations- og anæstesiafsnit på både børn og voksne.
Metode
Der blev fortaget en prævalensundersøgelse på neuroanæstesiologisk operations- og anæstesiafsnit i en uge fra 3. til 7. juni 2013. I alt blev 39 patienter undersøgt, hvoraf 4 var under 18 år. Patienterne blev undersøgt for tryksår, inden de forlod operationsgangen. Der blev anvendt national og
europæisk guideline til kategoriseringen af tryksår 1-4 og udarbejdet et særligt skema til dataindsamling samt oprettet database. Hvis et kategori 1 tryksår fandtes fx efter saturationsmåler, blev
stedet revurderet igen efter 5-10 minutter. Hvis kategori 1 tryksår ikke længere fandtes, blev det
registreret som et nej. Denne procedure blev valgt for at skelne mellem kortvarige mærker, der ikke
er udtryk for en skade, og de blivende skader kategori 1 (8).
Som standard anvendes trykaflastende operationslejer til alle neurokirurgiske.
Derudover blev indsamlet data om diagnose, samlet tid på operationslejet, patienternes BMI, lejringstype og lejringsudstyr. Til statistisk bearbejdning anvendtes SPSS version 19.0 © og data blev
analyseret i form af frekvensanalyser.
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Resultater & Diskussion
Undersøgelsen viste, at ingen af de 39 neurokirurgiske patienter udviklede tryksår perioperativ.
Undersøgelsens resultater vakte forundring ift. eksisterende evidensbaseret litteratur på området
sammenholdt med de kendte risikofaktorer, perioperative patienter har. Der er en sammenhæng
mellem alder og tryksår, hvilket bl.a. skyldtes hudens tolerance overfor tryk og vævet tolerance
overfor oxygen reduceres med alderen (10,11,12,13).
Foruden alder finder Bergström, at køn ikke er en prædiktor for udvikling af tryksår (13).
Vores patientpopulation, undtagen børn, viste en median på 54,53 år med et interval på 16-82 år,
hvilket indikerer, at patientpopulationen er sammenligelig med andre fig.1.

Fig. 1

Fig. 2

Der er divergerende evidens bag anvendelsen af Body Mass Indeks(BMI) som prediktor for tryksår.
Der er studier, der ikke viser nogen sammenhæng (12) og studier, der viser færre eller flere tryksår
ved BMI>25 (14,15).
Vores patientpopulation havde et BMI med en median på 26,44, fig. 2 og kan sammenlignes med
baggrundsbefolkningen. Det vil sige, at de neurokirurgiske patienter fra vores studie kan ligne mange andre patienter.
Som beskrevet i afsnittet: Baggrund ses der en sammenhæng mellem tid på lejet og udviklingen af
tryksår. Vores studie viste en median på 2,3 time med et interval på 0,5 til 5,85 time, fig. 3.
I vores studie, havde den patient, der lå på operationslejet i mere end 5 timer, ikke udviklet tryksår.
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Vores studie viser, at operations- og anæstesisygeplejerskerne på neuroanæstesiologisk operations- og anæstesiafsnittet ofte anvender flere lejringsmaterialer og typer i udøvelsen af tryksårsforebyggende sygepleje til patienterne, hvilket muligvis kan forklare, at der ikke fandtes tryksår, fig. 4.
Perspektiver
Hvilken empirisk viden eksisterer blandt sygeplejerskerne på neurokirurgisk operationsgang? I besvarelse af spørgsmålet vil vi foretage yderligere case-studier på udvalgte patientforløb. Vores undersøgelse indikerer, at for at forebygge tryksår, skal der måske overvejes flere forskellige typer af
lejringsmaterialer, og den empiriske viden, sygeplejerskerne har på neuroanæstesiologisk operations- og anæstesi afsnit, kan med fordel anvendes til tryksårsforebyggelse på andre afdelinger og
til andre patientgrupper.
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Unge kvinders oplevelse af at få livmoderhalskræft og hvordan det påvirker livsplaner, identitet
og støttebehov
Af Dorte Christensen, Juliane Marie Centret, e-mail: dorte-christensen@hotmail.com

Baggrund
I dag betragtes kræft som en folkesygdom i den vestlige verden. Andelen af langtidsoverleverer
efter kræftsygdom er stigende og dette skaber et behov for viden om, hvordan livet opleves efter
behandlingen af kræftsygdom. Studier viser, at selvom dødeligheden generelt falder væsentligt som
følge af mere effektive og aggressive behandlingsmetoder, er psykosociale problemstillinger i forbindelse med en kræftdiagnose generelt væsentligt stigende (1,2,3). Blandt de kvinder, som har
fået konstateret livmoderhalskræft, er 40 procent yngre end 40 år, og der er mere end 70 procent,
som overlever efter 5 år (4). Kvinder med livmoderhalskræft, der er behandlet med avanceret kirurgi, kan gå hjem en til to dage efter operationen, men sygdommen medfører ofte en markant
ændring i kvindernes selvopfattelse og forventninger for fremtiden. Det at være gennem livstruende sygdom som livmoderhalskræft, handler mere om at lære at leve videre med denne erfaring,
end at livet vil blive det samme igen (5,6). Det er af stor betydning at udforske de psykosociale dimensioner af livet efter kræftsygdom, som de opleves af den kræftramte, for at kunne tilbyde de
bedste muligheder for at mestre de udviklingsmæssige og eksistentielle udfordringer, der specifikt
kendetegner denne livsfase med henblik på det fremtidige liv (7).
Efter behandlingen af livmoderhalskræft står de unge kvinder over for en livsopgave, som de ofte er
uforberedte til at møde (8). Sygdommen udgør et brud, som rammer ind i kvindernes hverdag. Det
er kendetegnende for yngre kvinder mellem 25 og 40 år, at de er ved at frigøre sig og i gang med at
planlægge uddannelse, karriere og familie. Når livmoderhalskræft rammer kvinden i den fertile
alder og truer muligheden for at få børn, er det et brud, der griber ind i kvindens livsfortælling. Livmoderhalskræft kan ses som et brud på en forventet livsfortælling. Moderskabet har en vigtig indflydelse på kvindens identitet (8), og ufrivillig barnløshed griber ind i det liv, kvinden havde forestillet sig, og samtidig også ændret forestilling om af sig selv (8).
Formålet er at opnå en dybere forståelse for, hvordan kvinderne forholder sig til den ændrede livssituation i forhold til identitet og selvforståelse, kvindelighed og intimitet, livsplaner og støttebehov.
Teoretisk tilgang
Det videnskabsteoretiske grundlag for afhandlingen er fænomenologi og socialkonstruktivisme.
Fænomenologien fokuserer specielt på erfaringer og oplevelser ved at betragte menneskers livsverden. Hvordan common sense-viden bliver til og særligt for begrebet livsverden, at common sense-viden overføres gennem egne erfaringer og fungere som tolkning af egne handlinger. Dataindsamling er inspireret og konkretiseret i en narrativ tilgang, hvor jeg læner mig op ad Michael Bury,
Arthur W. Frank, Paul Ricoeur og Cheryl Mattingly (10,9,11,12).
Sygdom som brud
Michael Bury beskriver sygdom som en forstyrrelse i forventninger, planer og sociale relationer, og
fører direkte og indirekte til tab af kontrol, handlemuligheder og dermed til tab eller brud i identitet
(9). Bury påpeger tre aspekter af brud ved sygdom (9). Første aspekt på brud er ’taget for givet’
antagelser og adfærd, som omfatter fokus på kropslighed, der ikke normalt bringes ind i bevidstheden. Den daværende ’taget for givet’ hverdag bliver en byrde for den unge kræftramte kvinde, og
hendes fremtidsplaner vil fra at være selvfølgeligheder blive velovervejet handlinger.
Det andet aspekt er en grundlæggende nytænkning af kvindens fortælling og selvopfattelse. Kvindens adfærd og påvirkningen af sygdommen gør, at forventninger og planer for fremtiden tages op
til revision.
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Det tredje aspekt på sygdom som brud indebærer kvindens mobilisering af ressourcer over for den
ændrede situation (9). Sårbarheden af kvindernes ændrede adfærd, accept fra det sociale netværk
og egen accept af den ændrede livssituation.
Sygdomsfortællinger
Arthur W. Frank beskæftiger sig med fortællinger i kontekst af livstruende sygdom (10). Centralt for
Frank er, at sygdom handler om at leve med tabet af kontrollen, både fysisk og psykisk. Han formulerer det således, at sygdommen og dermed tabet af kontrol kan påvirke fremtidsplaner, og fremtiden ser meget uforudsigelig og usikker ud for den sygdomsramte. Frank arbejder med begrebet
restitutionsnarrativet som et dominerende narrativ i sygdomsfortællinger. Han beskriver det som:
’Yesterday I was healthy, today I’m sick, but tomorrow I’ll be healthy again’ (10. s 77), altså den
sygdomsramtes forventning om at blive rask igen. Det skaber et narrativ og en tro på, at kræftramte kan genfinde og genskabe deres gamle jeg i den kontekst, at deres sygdom vil have en betydning
for deres fremtidige liv. Livsverden er ændret, dvs. at deres livsfortælling ikke er den samme, som
den ville have været, hvis de ikke var blevet ramt af kræft.
Narrativ identitet
Paul Ricoeur anvender begreberne personlig identitet og narrativ identitet. Den personlige identitet
er noget tidsligt, mens narrativ identitet er sprogliggørelse af denne (11). Det er fundamentalt for
det at være menneske at ville finde mening, og at livet forstås gennem fortællinger og det er fortællingen, der skaber vores identitet (11). Ifølge Ricoeur frembringer fortællingen en bevidstgørelse
af oplevelser og erfaringer og derigennem refleksion og tolkning om: Hvem er jeg?
Fortællingen kan skabe orden og konsensus i de oplevelser og erfaringer, som får betydning for at
finde eller genfinde mening og sammenhæng i egen selvforståelse og livsforståelse efter en sygdomssituation (11).
Transformative øjeblikke
Cheryl Mattinglys narrativ-teori medinddrager social handling og erfaring i spørgsmålet om: Hvordan vi skal leve vores liv? Mattingly fremhæver betydningen af at håb, ønsker og længsel motiverer
handling til at skabe forandring. Fokus er de dramatiske vendepunkter i livsfortællingen, som fører
frem til en omdefinering i kvindernes livsplaner eller ’remaking of life’ (12). Ændringer i livsplaner
medfører ofte ændringer i sygdomsfortællingen og omvendt, og ændringerne beskrives ofte i sammenhæng med dramatiske vendepunkter i livsplanerne. Det levede liv og fortællingen om livet
knyttes sammen af konflikter og forventningerne til livet, som det burde være. Mattingly taler om
øjeblikke, der huskes og opleves som signifikante vendepunkter i forbindelse med at komme sig
efter sygdom.
Metode
Datamateriale består af syv interviews med kvinder med livmoderhalskræft og observationer på et
4 ugers rehabiliteringskursus for kvinder med underlivskræft. Der gøres brug af en narrativ analysestrategi, hvor fokus ligger på kvindernes sygdomsfortællinger. Situational Analysis (13) bruges som
et teoretisk og metodisk værktøj til at fokusere på samspillet mellem empirisk data og sociale interaktioner og diskurser.
Resultater
Kvinderne befinder sig i et spændingsfelt mellem deres konkrete oplevelser og samfundets diskurser. Sygdommen afbryder deres igangværende livsfortælling og livsplaner, og sygdommen medfører ligeledes et brud i kvindernes hverdagsliv og deres relationer. Det resulterer i et behov og et
ønske fra kvinderne om at redefinere sig selv og rekonstruere livsplaner. Kvinderne oplever stilstand, føler sig magtesløse og frataget friheden til selv at vælge sit livsforløb. Kvinderne fokuserer
på skræmmebilleder i forhold til fremtiden, som fremgår, at uvished og frygt for fremtiden i høj
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grad er en belastning for nutiden. Ensomhed og social stigmatisering i sygdomsforløbet hæmmer
kvindernes adgang til støtte.
Konklusion & Diskussion
Identitet og selvforståelse: I moderskabet hersker der et omfangsrigt socialt og kulturelt pres på
kvinderne. Moderskabet fylder meget i kvindernes liv, de oplevede alle en slags sorg og tab af moderrolle. Sorg over permanent infertilitet og sorg over en anderledes graviditets- og fødselsfortælling.
Spørgsmål om seksualitet og intimitet har i høj grad indflydelse på livskvaliteten for kvinderne med
livmoderhalskræft. Afhandlingen viser, at livmoderhalskræft dramatisk påvirker kvindernes seksualitet, seksuel funktion, parforhold og kvindelighed. Især for kvinderne med bevaret fertilitet er deres seksuelle funktion påvirket af smerter, angst og stressende omstændigheder, nemlig at skulle
blive gravid. Kvinderne oplever ikke anerkendelse fra deres partner. I stedet for at intimitet og nærvær med deres partner giver ressourcer, oplever kvinderne intimitet som en byrde.
Livsplaner: Livsplanerne påvirkes af uvisheden og den usikre fremtid i forhold til mulighederne for
at skabe et tilfredsstillende hverdagsliv og det livsforløb, de forinden sygdommen havde forestillet
sig. Det faktum, at de oplever begrænsede muligheder for livsplanlægning, medfører, at kvinderne
ikke føler at have samme rettigheder og muligheder som andre kvinder, og dette påvirker kvindernes syn på deres fremtidsmuligheder for familieskabelse. Yderligere gør det sig gældende, at forholdene i nutiden har stor betydning for, hvordan fremtiden anskues. Frustration over ikke at kunne vende tilbage til det planlagte livsforløb fremstår som en af de sværeste problemstillinger for de
unge kvinder. Oplevelse af ensomhed, manglende anerkendelse og markant ændring af kvindelighed medfører, at fremtiden opleves usikker og uoverskuelig.
Støttebehov: Kvinderne med livmoderhalskræft oplever, at omgivelserne har fejlagtige forestillinger
til sygdommen og kvindernes ændrede livssituation. Kvinderne oplever stilstand, føler sig magtesløse og frataget friheden til selv at vælge sit livsforløb. De fokuserer på skræmmebilleder i forhold til
fremtiden. Det fremgår dermed, at uvished og frygt for fremtiden i høj grad er en belastning for
nutiden, hvor kvinderne efterspørger støtte, både fra nære relationer og fagprofessionelle. Kvinderne oplever det som et tabu at bede om hjælp og være sårbar. Derfor har kvinderne behov for
umiddelbar støtte og anerkendelse fra omgivelser, familie, venner og kollegaer. En støtte, som
kvinderne skal anmode om.
Perspektiver: I Danmark er forestillingen om kvinde og kvindelighed tæt forbundet med rollen som
mor. Moderskab bliver ofte fremhævet som kvindens naturlige identitet, hvor det modsatte ofte
forbindes med ensomhed og tab af kvindelighed. Det er igennem afhandlingen blevet mere tydelig
for mig, hvor vigtigt det er at sætte yderligere fokus på netop denne patientgruppe i den kliniske
praksis. Det er vigtigt, at vi som fagprofessionelle får sat det psykosociale på dagsorden. At vi hjælper kvinderne med at skabe håb for de anstrengelser, de skal igennem, således at rehabiliteringsforløbet synes meningsfuldt. På den måde kan vi som fagprofessionelle finde en platform, hvor vi
transformerer patienterne fra passive til mere aktive i deres rehabilitering.
Referencer:
1) Carlsen K. Dalton SO. Diderichsen F. Johansen C. Risk of unemployment of cancer survivors: A
Danish cohort study. European Journal of Cancer 2008; 44(13):1866-74
2) Gilså Hansen D. Søndergaard J. Ploug H. Johansen C. Rehabilitering af voksne kræftpatienter,
statusartikel: Ugeskrift for Læger; Vol. 173, Nr. 24, 2011; 1725-1727
3) Mikkelsen T. Søndergaard J. Sokolowski I. Jensen A. Cancer Survivors´ rehabilitation needs in a
primary health care context: Family Practice 2009; 26:221-30
4) Dansk Gynækologisk Cancer Database. Årsrapport 2009 2010. Landsdækkende klinisk database
for kræft i æggestokke, livmoder og livmoderhalskræft. København 2012

85

5) Flynn P. Kew F. Kisely SR. Interventions for psychosexual dysfunction in women treated for gynaecological malignancy: Cochrane Database of Systematic Reviews 2009: 15; (2):CD004708.
DOI: 10.1002/14651858.CD004708.pub2
6) Corneya KS. Friedenreich CM. Physical activity and cancer: an introduction: Recent Results Cancer Res. 2011;186:1-10
7) Daum AL. Collins C. Failure to Master early Develomental Tasks as a Predictor of Adaptation to
Cancer in the Young Adult: Oncology Nursing forum1992; 19(10):1513-1518
8) Hansen HP. Tjørnhøj-Thomsen T. Rehabilitering og kræft i et kritisk perspektiv: Klinisk sygepleje
21. årgang.nr. 1; 2007
9) Bury M. The sociology of chronic illness: a review of research and prospects: Sociology of Health
& Illness 1991; 13(4): 451-68
10) Frank, A. The Wounded Storyteller: Body, Illness, and Ethics: Chicago and London: The University of Chicago Press 1995
11) Ricoeur P. Time and Narrative: Volume 1. The University of Chicago; 1984:3-90
12) Mattingly C. Healing dramas and clinical plots. The narrative structure of experience: Cambridge
University Press 1998
13) Clarke AE. Situational Analysis Grounded Theory After the postmodern Turn: SAGE Publications;
2005

86

Visualisering under ablation af atrieflimren – stimulation af patientens egne ressourcer
- patienters oplevelse af smerte og angst under en intervention med visualisering
Af Marianne W Nørgaard, sygeplejerske, MVO, Kardiologisk laboratorium, Hjertecentret, Rigshospitalet, e-mail: marianne.wetendorff.noergaard@regionh.dk
Preben Ulrich Pedersen, sygeplejerske, Ph.D., Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg
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Baggrund
Det er velkendt, at Radiofrekvens (RF) ablation af atrieflimren (AF) er ledsaget af smerter, når det
foregår under let sedation (1). RF ablation af AF er mere effektiv end antiarytmika til at genoprette
sinusrytme og kan forbedre dødelighed, sygelighed samt livskvalitet hos patienter med symptomatisk AF (2).
AF er den hyppigste form for hjertearytmi, idet det ses hos 5 % af den danske befolkning over 65 år
og 0,4 % af hele den samlede danske befolkning. I Danmark er patienterne vågne under ablation af
AF og proceduren kan vare 3-4 timer. Flere studier har vist, at visualisering kan være et effektivt
supplement til den sædvanlige smertestillende medicin under invasive procedurer til at reducere
patientens oplevelse af smerteintensitet og angst (3,4). Vi har gennemført en klinisk kontrolleret
undersøgelse med 147 patienter for at undersøge, om visualisering kunne bruges som et supplement til sædvanlig smertestillende medicin til at mindske smerter under ablation af AF. Undersøgelsen blev gennemført i Kardiologisk laboratorium på Rigshospitalet i 2009-11. Under ablationen
guidede sygeplejersken patienterne i afslapning og visualisering efter en manual.
Undersøgelsen viste, at visualisering kunne reducere patientens oplevelse af smerte, hvis det blev
brugt sammen med sædvanlig analgetika. Endvidere viste studiet, at vi kunne reducere den smertestillende medicin, der blev brugt under proceduren (5). Der var ingen reduktion i angst i modsætning til andre undersøgelser. Udover de nævnte resultater gav patienterne udtryk for, at det havde
været en god og positiv oplevelse.
Vi havde derfor behov for at forstå, hvordan patienterne brugte visualisering til at håndtere smerte
og angst under ablation af AF, og om de oplevede andre ikke smerterelaterede fordele med visualisering.
Et kvalitativt studie kunne bidrage med viden om, hvordan patienter, der gennemgår RF ablation af
AF, oplever og håndterer smerte og angst, når visualisering bruges sammen med den sædvanlige
smertestillende medicin. Derudover kunne det give os et indblik i den tilfredshed, patienterne oplevede med proceduren. Kunne der være andre fordele ved at bruge visualisering under RF ablation
af AF?
Så vidt vi ved, er denne den første kvalitative undersøgelse af patienters oplevelse med visualisering som smertereduktion under RF ablation af AF.
Formål
At undersøge patienters oplevelse af visualisering i relation til smerte og angst i en intervention,
hvor visualisering blev brugt som smertelindring sammen med vanlig smertestillende medicin under
ablation af AF.
Metode
En kvalitativ forskningsmetode med et beskrivende design blev brugt for at opnå indsigt og opdage
betydningen af en bestemt oplevelse (6), nemlig visualisering i relation til smerte og angst i en intervention, hvor visualisering blev brugt som smertelindring sammen med vanlig smertestillende
medicin under ablation af AF (6).
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Kvalitative interviews blev udført med 14 patienter (11 mænd og 3 kvinder) i alderen 39-77 år (gennemsnit 55,79 år) fra en studiepopulation fra et klinisk kontrolleret studie med 147 patienter, udført i 2010-2011. Undersøgelsen blev udført i Kardiologisk laboratorium i Hjertecentret på Rigshospitalet. Patienterne blev kontaktet ved deres ambulante besøg ca. 2 dage før ablationen.
Kriterierne for deltagelse i den kvalitative undersøgelse var, at patienterne skulle have deltaget i
interventionsgruppen i det klinisk kontrollerede studie, og de skulle have lyst til at deltage. Deltagerne blev udvalgt, så de kunne repræsentere vigtige karakteristika for problemstillingen, dvs. de
kunne sige noget om deres oplevelse med visualisering og de kunne repræsentere køn, alder, type
af AF, ablationstype, etc. Ydermere deltog både patienter med positive og negative kommentarer
om visualisering. Ingen af de adspurgte sagde nej til at deltage i interviewundersøgelsen.
Dataindsamling
Først blev en pilotundersøgelse med to interviewpersoner udført, hvor en erfaren interviewer deltog for at supervisere primære investigator. Data blev indsamlet fra deltagerne gennem individuelle
interviews dagen efter ablationen, mens de stadig var på hospitalet. Interviewet fandt sted enten i
patientens sengestue eller på gangen og varede 15 minutter i gennemsnit. Der blev brugt en semistruktureret tematiseret interviewguide til at sikre konsistens. Interviewguiden blev ikke fulgt trin
for trin, men fungerede som en ramme. Interviewene blev optaget på bånd og transskriberet ordret
bagefter.
Den primære investigator var intervieweren og var ikke en del af den kliniske intervention.
Analyse
De transskriberede interviews blev analyseret i henhold til den kvalitative metode, induktiv indholdsanalyse (7,8) for at udlede temaer om deltagernes oplevelser med visualisering i forhold til
smerte og angst under ablation af AF, når visualisering blev brugt sammen med den sædvanlige
smertebehandling. Analysen er primært udført af primær investigator, men overordnede linjer blev
drøftet med de to andre forskere (medforfattere) for at udelukke misforståelser og maksimere validitet.
Den induktive indholdsanalyse består af tre faser: forberedelse af data, organisering af data i kategorier og sidst rapportering af data. Interviewene blev læst igennem flere gange for at opnå en
fornemmelse for en helhed. Så blev data læst igennem ord for ord, og en åben kodning blev foretaget. Kategorier blev udledt og sidste en abstraktion med formulering af overordnede temaer (8).
Resultater
Fire kategorier blev udledt fra interviewene:
- holdning til visualisering
- strategier til håndtering af smerte
- strategier til håndtering af angst
- fordele ved visualisering
Ud fra analysen kunne udledes to overordnede temaer, som dækker oplevelsen og betydningen af
at blive guidet i visualisering under ablation af AF i relation til smerte og angst: “Stimulation af patientens egne ressourcer” og “tilfredshed trods manglende smertefrihed”.
Konklusion
Visualisering brugt under ablation af atrieflimren blev rapporteret som en positiv oplevelse uden
alvorlige bivirkninger. Visualisering gav ikke komplet smertefrihed, men patienterne gav udtryk for,
at det gav smertelindring og understøttede deres egne individuelle strategier til at håndtere smerte
og angst. Vores resultater indikerer, at når visualisering bruges ved akutte smerter under ablation
af atrieflimren, forbindes det ikke kun med reduktion af oplevet smerte, men med andre ikke smerterelaterede fordele og en stor grad af tilfredshed med behandlingen.

88

Implikation for praksis
Den viden, vi har fået fra denne undersøgelse og den klinisk kontrollerede undersøgelse kan hjælpe
os med at forstå, hvordan patienter kan bruge visualisering som et redskab til at håndtere smerter
under en invasiv procedure, såsom ablation af AF. Gennemførelse af et systematisk review vil kunne hjælpe os yderligere til at identificere andre områder inden for andre invasive procedurer, hvor
visualisering kunne være nyttigt som supplement til smertebehandling.
På mange hospitaler rundt om i verden foretages ablation af AF i generel anæstesi. Nogle af disse
patienter kunne muligvis i stedet bruge visualisering sammen med lokal anæstesi og smertestillende medicin. Det vil være mindre risikabelt og formentlig en omkostningsreducerende intervention.
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Modtagere af Rigshospitalets Nightingale-pris

Sygeplejerske Metha Frøjk, den 8. september 1995
- Forbedre og udvikle sygeplejen til kronisk nyresyge patienter.
Sygeplejerske Grethe Nyholm, den 21. maj 1996
- Patienter, der har en kronisk lidelse der medfører, at de skal være i respirator. Undervisning og oplæring så disse patienter med kvalificeret hjælp kan være hjemme.
Sygeplejerske Charlotte Blix, den 9. april 1997
- Indsats for Rigshospitalets børn. Fokus på syge børn og deres behov.
Klinisk sygeplejevejleder, cand. cur. Lisbeth Due Madsen, den 9. april 1997
- Øge forståelsen, omsorgen og indsatsen overfor det lidende og døende menneske blandt professionelle.
Sygeplejerske Edna Stage, den 30. april 1998
- Udviklet sygeplejen på højt niveau til gravide med sukkersyge til gavn for den gravide, det kommende barn og hele familien.
Sygeplejerske Birgitte Goldschmidt Mertz, den 9. september 1999
- Indsats for brystkræftpatienter. Information før, under og efter indlæggelsen samt kontaktsygeplejerskeordning.
Klinisk afdelingssygeplejerske Jane Færch, den 4/5 2000
- Vedholdende indsats for at sikre patienternes velvære og den bedst mulige kvalitet i den grundlæggende sygepleje.
Børnesmertesygeplejerske Charlotte Harbou, den 30. april 2001
- Et pionerarbejde, der har ført til en enestående opbygning og varetagelse af børnesmertesygeplejerskefunktionen på Rigshospitalet.
Udviklingssygeplejerske Hanne Vest Hansen, den 11. april 2002
- Udvikler konstant sygeplejefaget, tager nye arbejdsmetoder i anvendelse og løbende indfører ændringer i sygeplejepraksis i forbindelse med patienter med handicap.
Sygeplejerske Betina Lund-Nielsen, den 19. maj 2003
- Udvikling af sygeplejen for kvinder med brystkræft der lider af kræftsår.
Transplantationssygeplejerske Doris Thomsen, den 10. maj 2004
- Initiativ og markant nyskabende og professionel indsats inden for sygepleje og udvikling af sygeplejen til hjerte- lungetransplanterede patienter.
Klinisk udviklingssygeplejerske Lise Munk Plum, den 23. maj 2005
- Gennem ny viden og holdningsbearbejdelse at påvirke sygeplejerskers indsats på ernæringsområdet.
Uddannelsesleder Annette Kolding Rørvik, den 29. maj 2006
- Utrættelig og ihærdig indsats for sygeplejen i forbindelse med operative indgreb samt uddannelser i
denne forbindelse.
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Udviklingssygeplejerske Lena Ankersen, den 29. maj 2006
- Gejst og vedholdenhed i sit arbejde med etablering af en ernæringsenhed for patienter med hovedhalscancer samt projektkoordinator i dokumentationsprojektet.
Centerchefsygeplejerske Marianne Tewes, den 21. maj 2007
- Utrættelig indsats for udvikling af sygeplejefaget til gavn for patienter og pårørende. Har stillet
skarpt på den grundlæggende sygepleje og på betydningen af sygeplejerskers faglige og menneskelige kunnen.
Patientkoordinator Pernille Hertz, den 29. september 2008
- Oprettelse af sygeplejeambulatorie til støtte og vejledning i at takle livet for unge med medfødt
hjertesygdom.
Klinisk Udviklingsansvarlig Sygeplejerske Selina Kikkenborg Berg, den 29. september 2008
- Har været banebrydende indenfor udviklingen af den kliniske sygepleje i Hjertecentret ved dannelse
af sygeplejeambulatorier med tilbud om støtte og vejledning af patienterne i at leve med en hjertesygdom.
Klinisk sygeplejespecialist Susanne Lauridsen Vahr, den 8. juni 2009
- En markant nyskabende og professionel indsats i Urologisk klinik indenfor sygeplejefaget, tager nye
arbejdsmetoder i anvendelse og sikrer implementeringen af ny og bedre sygeplejepraksis således, at
patienterne oplever højst mulig kvalitet og sammenhæng i hele behandlingsforløbet.
Klinisk afdelingssygeplejerske Margrethe Lomholdt, den 7. juni 2010
- Pårørendes tilstedeværelse på Traumestuen. Margrethe har arbejdet for, at pårørende kan være
med deres kære, når de kritisk syge eller tilskadekomne bliver indbragt på TraumeCentret. Har beskæftiget sig med emnet i flere uddannelsessammenhænge og har fremskaffet valide internationale
erfaringer med pårørende på Traumestuen.
Afdelingssygeplejerske Lotte Jensen, den 6. juni 2011
- En fantastisk evne til at forene ansvaret som personale- og driftsleder med ansvaret for faglig udvikling, og altid med fokus på at give patienten og pårørende den bedst mulige behandling og pleje.
Sygeplejerske og uroterapeut Margrethe Maegaard, den 11. juni 2012
- for hendes enestående arbejde for børn og unge med inkontinens.
Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, den 12. juni 2013
- for hendes markant nyskabende og professionelle indsats indenfor sygeplejefaget.
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Rigshospitalets Nightingalepris 2013
Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersens tale til modtager af Rigshospitalets Nightingalepris 2013,
rehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Onkologisk Klinik, Finsencentret, Rigshospitalet.
Det er mig en stor glæde, at jeg nu skal uddele Rigshospitalets Nightingalepris til en af vores sygeplejersker her på hospitalet. Det er 19. gang, at denne pris skal uddeles og 19. gang, at en sygeplejerske
skal modtage prisen som en stor anerkendelse af en indsats ud over det almindelige indenfor sygepleje, ledelse, udvikling, forskning og uddannelse.
Prismodtageren skal være karakteriseret ved at have taget enestående initiativer inden for sygeplejekundskab, specielt med fokus på udvikling af ny viden, ændrede sygeplejeroller – og adfærd, udvikling af nye metoder samt ændring af sygeplejepraksis. Naturligvis kan høje eksaminer bidrage væsentligt til udvikling af den kliniske praksis, men sygeplejekunst kan også udvikles gennem den daglige sygeplejepraksis, hvor metoder, adfærd og tilgange til patientpleje fornyr sygeplejen.
Prismodtageren er således karakteriseret ved en markant nyskabende og professionel indsats indenfor sygeplejefaget. Prisen er på kr. 10.000 som uddeles i form af et armbåndsur efter eget valg.
Det er nærliggende at fremhæve den engelske sygeplejerske Florence Nightingale, som vores pris jo
er opkaldt efter. Florence Nightingale er den sygeplejerske, der gennem historien har haft størst betydning for udvikling af sygeplejefaget. Igennem hele sit lange virke fra ca. 1845 og frem til sin død i
1910 slog Nightingale fast, at sygeplejersker ikke fødes, men uddannes til deres profession, og at det
er det, der sætter dem i stand til at tænke og reflektere over, hvordan man udfører dette erhverv.
Hun beskrev sygeplejen som et fag og hun argumenterede fagligt og statistisk for den grundlæggende sygeplejes betydning for patientens velvære.
Florence Nightingale havde en markant tro på at kunne udvirke forandring med sin sygepleje ved at
stille skarpt på patientens grundlæggende behov.
……………
Årets modtager af Rigshospitalets Nightingalepris er netop en sygeplejerske der igennem mange år
ihærdigt og vedholdende har praktiseret og vist betydningen af sygeplejerskers faglige og menneskelige kunnen.
Det er en prismodtager der igennem mere end 20 år har arbejdet med og for kræftpatienter og deres
familier.
En sygeplejerske der i 10 år har forfulgt og udviklet en væsentlig og meget vigtig del af kræftpatienters behandlingsforløb og gjort det på en så fornem vis at hun har været med til at indføre en markant, nyskabende og professionel indsats indenfor kræftrehabiliteringsområdet.
Nu sidder der sikkert en hel del i auditoriet, som er lige ved at kunne afsløre prismodtageren så derfor …..
Bedømmelseskomiteen, som udgøres af centerchefsygeplejerskerne og mig selv har i enighed besluttet, at Rigshospitalets Nightingalepris 2013 skal gives til rehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum
Thisted fra Onkologisk Klinik i Finsencentret.
………..
Årets Nightingalepris får du Lise for din fantastiske evne til at forfølge og udvikle den rehabiliterende
indsats til kræftpatienter og deres familier.
Ydermere fordi du med stort engagement og faglig kunnen deltager aktivt i regionale såvel som nationale fora hvor rehabilitering er på dagsordenen og det i en sådan grad så du meget ofte får en særlig betydningsfuld rolle i de forskellige udvalg og arbejdsgrupper.
Du er faktisk en af landets helt centrale sygeplejerske indenfor rehabiliteringsområdet – hvis ikke den
mest centrale og markante!
Du blev uddannet sygeplejerske i 1990 fra Odense og har arbejdet i Onkologisk Klinik på Rigshospitalet siden 1990. Fra 1998 som klinisk sygeplejespecialist og i nogle år som projektkoordinator for et
rehabiliteringsprojekt og siden 2006 som Rigshospitalets kræftrehabiliteringssygeplejerske med en
fortsat organisatorisk tilknytning til Onkologisk Klinik, men med en funktion på hele Rigshospitalet og
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en direkte reference til en kræftrehabiliteringsstyregruppe, med repræsentanter fra alle centre, direktionen, Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse.
Du har taget en diplomuddannelse i Health Promotion og en master i klinisk sygepleje.
Du har en fantastisk viden, erfaring og indsigt indenfor den onkologiske sygepleje og i din funktion
som kræftrehabiliteringssygeplejerske har du været med til at identificere behov for rehabilitering
for en lang række diagnosegrupper indenfor kræftområdet og det længe før at vi i Danmark fik
kræftpakker og forløbsprogrammer. Du har på baggrund af de identificerede behov igangsat en række forskellige rehabiliteringsindsatser på tværs af Rigshospitalet og deltaget i adskillige regionale og
landdækkende udvalgsarbejder om kræftrehabilitering bl.a. i Sundhedsstyrelsens regi og du har med
dit åbne og imødekommende væsen og din viden om kræftpatienter og deres problemer under og
efter behandlingen, været en øjenåbner for mange af de fagpersoner på Rigshospitalet, der har med
de kræftsyge patienter og deres familier at gøre.
Patientundervisning – en del af rehabiliteringen er et område hvor du Lise i særlig grad har sat dit
fingeraftryk. Du har igennem årene etableret og udviklet undervisning til flere patientgrupper bl.a.
patienter med gynækologisk kræft og patienter med hoved/halskræft. Også de pårørende har du i
samarbejde med tværfaglige kolleger etableret tilbud til og været meget aktiv i at udvikle et webbaseret netværk for kvinder i og efter behandling for livmoderhalskræft. Et netværk der bl.a. består
af debat-fora, netbrevkasse, råd fra bruger til bruger og faktuel vidensdeling.
Vi ved at kræftpatienter har brug for undervisning og at de efterspørger det, men du har hele tiden
tydeliggjort, at for at vi kan levere den bedst kvalitet til patienterne, kræver det uddannelse af de
fagfolk der skal undervise. Også denne undervisning har du udviklet og været kursusleder på igennem snart mange og tilbudt også til kolleger udenfor Rigshospitalet.
Du har også undervist fagpersoner i Slovenien og Rumænien og været aktiv formidler på internationale kongresser – mange gange præsenteret posters, vundet posterpris, holdt foredrag og været
inviteret taler ligesom du har publiceret i flere forskellige tidsskrifter og bogkapitler.
Du sikrer altid at der er opdaterede materiale, vejledninger og instrukser om rehabilitering og nyttige
links på Rigshospitalets inter- og intranet og er formidabel til at skabe og pleje netværk.
Jeg ved at du er meget afholdt af de patienter og pårørende du samarbejder med og meget respekteret og anerkendt af dine kolleger på Rigshospitalet.
Du udstråler altid ro, overskud og hjælpsomhed og møder altid velforberedt op. Det er en fornøjelse
at give dig en opgave for når man har gjort det behøver man ikke at tænke mere på den – alt bliver
ordnet på en yderst kvalificeret måde.
Du er også en teamplayer – det må man vel også være når turen går med TeamRynkeby til Paris på
cykel eller når du stiller op til revy i festlige sammenhænge.
Lise det er en utrolig indsats du har ydet og fortsat yder nu i tæt samarbejde med endnu en kræftrehabiliteringssygeplejerske Vibe Rasmussen.
Rigshospitalet er meget privilegeret ved at have Jer i den funktion.
Det er mig en stor glæde at kunne overrække dig Rigshospitalets Nightingalepris 2013. Min glæde
deles, ved jeg af din indstiller oversygeplejerske Jytte Ørsted og centerchefsygeplejerske Jeanette
Bech samt bedømmelseskomiteen og rehabiliteringsstyregruppen.
Til lykke med prisen Lise – jeg håber at vi alle her på Rigshospitalet såvel kolleger som patienter i
mange år frem kan nyde godt af dit engagement, din høje ekspertise og fine væremåde.
Rigshospitalet 12. juni 2013
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A longitudinal exploration of ‘Four Critical Moments’ in the daily life during treatment trajectory
in operable lung cancer patients: a research protocol
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Aim:
This paper describes a research protocol for a study exploring operable lung cancer patients’ lived
experiences in daily life at ‘Four Critical Moments’ during the disease and treatment trajectory.
Background:
Lung cancer patients may experience complex problems during the disease and treatment trajectory
and studies conclude this population to be at higher risk in developing emotional distress than other
cancer populations. It is required to explore the supportive needs of lung cancer patients through
the treatment trajectory.
Design:
A longitudinal design with a method of multiple data collection. The study is performed at four time
points ‘Four Critical Moments’.
Methods:
The study contains three samples. Sample I and sample II explores the expected four critical moments for operable lung cancer patients within the first four months following diagnosis and surgery. Sample III explores the patients’ participation and the feasibility of an exercise intervention
targeted operable lung cancer patients. For all three samples interviews will be performed 1) five
days following diagnosis, 2) the day after surgery, 3) seven weeks and 4) four month following surgery. Data from questionnaires will for all three samples be collected at baseline and four month
following surgery.
Discussion:
The study will add new perspectives on lung cancer patients’ lived experiences along the treatment
trajectory based on empirical and theoretical findings for both the general lung cancer population
and for patients participating in an exercise intervention. This will provide a basis for optimizing and
developing interventions for lung cancer patients starting in the surgical context.
J Adv Nurs 2014
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A longitudinal, qualitative and quantitative exploration of daily life and need for rehabilitation
among patients with high-grade gliomas and their caregivers
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INTRODUCTION
High-grade gliomas (HGGs) are the most malignant type of brain tumours. The 5-year survival is 10%
and a significant part of the ongoing research aims to increase survival through surgical and oncological treatments. Accordingly, there is an increasing need for investigating the HGG trajectory in order
to recommend specific guidelines for rehabilitative and supportive interventions.
METHOD AND ANALYSIS
This study protocol (phase I) describes a longitudinal, qualitative, explorative and descriptive interview study of the life situation and need for rehabilitation among patients and their caregivers and a
quantitative evaluation of health-related quality of life. Qualitative and quantitative data are collected in parallel, analysed separately and then merged. The finding of this study will, together with
the existing literature, form the background for phase II, which is a feasibility study with a preexperimental one-group design testing a rehabilitative and supportive intervention programme. The
aim of this paper was to describe the design of an upcoming study. Interviews with 30 patients and
30 caregivers will provide information about how the life situation is experienced during the first
year after being diagnosed with HGG. Quantitative measurements of quality of life, well-being and
physical activity will provide additional information. More precisely, both qualitative and quantitative data will support the planning of the programme regarding the type of intervention(s), with or
without supervision, the appropriate time along the trajectory, frequency, localisation, endpoint
measurements and eligible patients and/or caregivers.
ETHICS AND DISSEMINATION
According to the Research Ethics Committee, approval is not needed for phase I as it is a nonintervention part of the study. Ethical approval of phase II will be sought at the time where the content of the intervention programme has been developed. Dissemination will occur through presentation and findings will be published in peer-reviewed journals.
BMJ Open 2013;3(7). pii: e003183. doi: 10.1136/bmjopen-2013-003183. Print 2013.
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Introduction:
Challenges exist in identifying, recruiting and motivating sedentary patients with cancer to initiate
physical activity towards recommended levels. We hypothesise that the onset period of adjuvant
chemotherapy can be ‘the open window of opportunity’ to identify and motivate sedentary patients
with breast and colon cancers, at risk for developing coronary heart disease, to initiate and sustain
lifestyle changes.
Aims:
To investigate the feasibility of oncologists/ nurses screening for physical inactivity, in order to identify and recruit an at-risk population of sedentary patients with breast or colon cancer at the onset
of adjuvant chemotherapy. Furthermore, the study will examine the adherence to one of two multimodal exercise interventions lasting 12 weeks; (1) hospital- based, high intensity, group exercise
intervention (2) home-based, low intensity, individual, pedometer intervention. Both arms will be
compared with a control group.
Methods and analyses:
All newly referred patients will be screened for sedentary behaviour, using national recommendations. Testing at baseline, 6, 12 and 39 weeks will include; (1) physiological testing (VO2-peak, one
repetition maximum muscle strength and lung function (2) fasting full body dual-energy X-ray absorptiometry scan (3) fasting blood glucose, insulin, lipids and cholesterols, (4) psychometric questionnaires (general well-being, quality of life, anxiety and depression, motivational readiness). The
randomised controlled trial feasibility design is selected in order to examine barriers for recruitment, programme adherence, safety aspects and potential efficacy to the interventions during adjuvant chemotherapy.
Ethics and dissemination:
The Scientific Committee of the Capital Region (case No. H-1-2011-131) and the Danish Data Protection Agency ( j. No. 2011-41-6349) approved the study. Data will be entered and locked into a database hosted by the Copenhagen Trial Unit, Rigshosptialet. Data will be available for analyses to project members and the trial statistician after the 45 included patients have completed the 12-week
test. Results will be published in peer-reviewed scientific journals.
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Brugerundersøgelse for patienter i Neurokirurgisk ambulatorium omhandlende ventetider ved
besøg ved brug af IPad
Projektansvarlige:
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Baggrunden for undersøgelsen var, at vi i LUPen fra Neurokirurgisk ambulatorium havde flere patienter og pårørende der syntes, der var for lang ventetid inden de blev kaldt ind af lægen. Samtidig
var vi interesserede i at høre om de havde andre ønsker til konsultationsform; enten pr telefon, brev
eller andet i stedet for at møde op. Dette var især vigtigt for os, da vi har patienter fra hele landet og
et kontrolbesøg er der afsat 10-15 minutter til.
Til sidst var vi interesserede i at høre om de fik svar på de spørgsmål, de stillede til konsultationen.
Inden sommeren 2013 gik vi i gang. For at kunne databehandle hurtigt og tidssvarende, valgte vi at
bruge IPads for besvarelser. Dette var første gang vi brugte denne metode og fik hjælp udefra af et
eksternt firma til opsætning og redigering samt indsættelse af billeder.
Indsamling af data fra patienterne løb over 3 uger og vi fik 15 besvarelser.
Vi havde en klar forventning om at have indsamlet flere data og er derfor opmærksomme på denne
metode for indsamling og gjort os vores erfaringer med fordele og ulemper ved brug af IPads.
Af svar på vores spørgsmål om ventetid er det kommet frem at overvejende positive svar fra patienterne. Næsten ingen uacceptabel ventetid. De har ikke ønske om at blive ringet op eller modtage
brev i stedet for fremmøde. De allerfleste fik svar på de spørgsmål, de stillede til kontrolbesøget.
Men hvorfor fik vi ikke flere besvarelser? Skulle patienterne og de pårørende personligt opfordres til
at svare mere direkte? Var det det forkerte tidspunkt at besvare spørgeskema? Havde det været
anderledes, hvis de kunne have taget et spørgeskema med hjem i tasken? Hvis de havde set
spørgsmålene inden de havde været inde ved lægen, var de så mere motiverede for at svare?
De svar vi modtog fra patienterne svarede nogenlunde overens med hvad vi forventede, med en
positiv drejning. LUPen havde givet et godt billede af det i forvejen kendte.
Det overraskende i undersøgelsen var, at vi formodede der var flere der ville give deres mening til
kende, mens de var i ambulatoriet. Men åbenbart ikke ved hjælp af en IPad.

98
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Baggrund:
Projektet tager afsæt i PBL-projekt fra foråret 2013, hvor det blev undersøgt, om hysterektomerede
patienter burde informeres og instrueres i bækkenbundstræning. Projektet blev startet af en undren
over, at man på andre gynækologiske afdelinger instruerede og vejledte i det, men at det ikke var en
fast del af sygeplejen i gynækologisk klinik, Rigshospitalet.
Formål: Formålet var at undersøge, hvilken effekt bækkenbundstræning har hos hysterektomerede
kvinder samt hvordan det kunne implementeres.
Metode:
Datamateriale er indsamlet gennem litteratursøgning på internationale databaser, samt
spørgeskemaundersøgelse til 10 hysterektomerede patienter inddelt i hhv. interventions- og
kontrolgruppe, der blev fulgt i 8 uger. Vi har anvendt Leavitts model til implementering af
bækkenbundstræningen i afdelingen.
Resultater:
Litteratursøgningen gav os ikke evidens for bækkenbundstræningseffekt på hysterektomerede
patienter. Der var studier, som påpegede, at der kunne være en effekt og at det skulle undersøges
yderligere. Vi ændrede tilgangen og undersøgte hvilke senfølger/komplikationer, hysterektomerede
patienter oplevede. Dette er fx genital prolaps eller inkontinens. Vi fandt evidens for, at
bækkenbundtræning kan forebygge eller nedsætte risiko for disse senfølger. Undersøgelsen i
afdelingen viste, at der ikke var forskel imellem kontrol- og interventionsgruppen. Kvinderne i
interventionsgruppen udtrykte en påskønnelse og glæde over at være blevet vejledt og instrueret og
den vej igennem at have fået ansvar for egen rehabilitering. Det skal påpeges, at undersøgelsen gik
over 8 uger. Senfølger opstår ofte senere, hvorfor effekten ikke er målbar efter 8 uger. Vi
undersøgte, om vores kollegaer følte sig sikre i at vejlede i bækkebundstræning - kun få følte sig
sikre. Efter fokusdagene, som var et led i implementeringsprocessen, gentog vi undersøgelsen og
mange følte sig nu sikre i at vejlede i bækkenbundstræning.
Diskussion:
Der findes evidens for, at bækkenbundtræning har en forebyggende effekt på senfølger hos hysterektomerede patienter. Efter fremlæggelse af resultater for kollegaer og ledelse blev det besluttet at
implementere bækkenbundstræning i afdelingen. Vi har valgt i det ovenstående at beskrive projektet som helhed frem for kun PBL-projektet.
Selvom kvinderne i spørgeskemaundersøgelsen ikke mærkede en fysisk effekt, mærkede de psykisk
velvære og at sygeplejens kvalitet blev højnet.
Perspektiver:
Resultaterne fra evidens og undersøgelse giver anledning til at undersøge yderligere og følge patienterne over en længere periode. Bækkenbundtræning er en god indgang til at tale seksualitet med
patienterne og kan give patienterne en øget fornemmelse og kontakt til deres underliv efter et gynækologisk indgreb.
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DenHeart
Projektansvarlige:
Selina Kikkenborg Berg, post doc, , afsnit 2151, Hjertecentret
Medforfattere:
Jette Svanholm, RN, MSc, Ph.D., Astrid Lauberg, RN, MScN, Britt Borregaard, RN,
MPQM, Margrethe Herning, RN, MED, Anna Mygind, MSPH, Ph.D., Anne Vinggaard Christensen, MSPH, Lars Thrysøe, RN, MLP, Ph.D.

Kontaktperson:
Selina Kikkenborg Berg
selina@rh.dk
35459526

Baggrund:
Forskelle mellem diagnostiske grupper indenfor kardiologien er ikke fuldt ud undersøgt i relation til
vigtige patientrapporterede outcomes: funktionsstatus, symptombyrde og livskvalitet. Et nationalt
survey med det formål at inkludere alle diagnosegrupper der behandles på de danske hjertecentre
er designet som DenHeart studiet.
Formål:
De primære formål med dette studie er at beskrive: (i) forskelle i patientrapporterede outcomes
mellem diagnosegrupper ved udskrivelse fra et Hjertecenter i DK og indlæggelsesrelaterede prædikterende faktorer, (ii) patient rapporterede outcomes ved udskrivelse fra et Hjertecenter som prædiktor for a) 1 års morbiditet/mortalitet, b) arbejdsmarkedstilknytning efter 1 år og c) forbrug af
sundhedsydelser efter 1 år.

Metode:
DenHeart er et tværsnits survey med registeropfølgning. Alle diagnostiske grupper behandlet på de
danske hjertecentre I løbet af et år (15. april 2013 til 15. april 2014) vil blive inviteret til at udfylde et
spørgeskema ved udskrivelse fra hospitalet. Anvendte spørgeskemainstrumenter er: SF-12, Hospital
Anxiety and Depression Scale, EQ-5D, Brief Illness Perception Questionnaire, HeartQoL og Edmonton
Symptom Assessment Scale. Følgende variable indsamles fra registrene: aktionsdiagnose, procedurer, ko-morbiditet, længde af hospitalsindlæggelse, type af indlæggelse, besøg hos praktiserende
læge og anden primær sektor, udleveret receptpligtig medicin, vital status og dødsårsag. Derudover
tilknytning til arbejdsmarkedet, sygefravær, førtidspension, uddannelsesniveau og personlig indkomst.
Resultater:
Efter 6 måneders dataindsamling har 10.000 patienter udfyldt et spørgeskema, en svarprocent på
ca. 45 % i denne uselekterede totalpopulation. Dataindsamlingen slutter i april 2014.
Diskussion og perspektiver:
Dette nationale multicenter studie inkluderer lige nu patienter. Mere end 10.000 patienter har udfyldt spørgeskemaet indtil nu. Disse unikke data kan hjælpe til at kvantificere helbred i en population. Resultaterne vil hjælpe os til bedre at forstå determinanter for patienters helbredsstatus og
prædiktorer for mortalitet of brug af sundhedsydelser
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Effekten af fysisk træning til at reducere seksuel dysfunktion hos patienter med kardiovaskulær
sygdom – et systematisk review og metaanalyse
Projektansvarlige:
Pernille Palm Johansen, Ph.d. studerende, Hjertecentret, 2151, CopenHeart
Selina Kikkenborg Berg, Forsker, Hjertecentret, 2151 og Preben Ulrich Pedersen, Professor, Center for Kliniske Retningslinjer, Aalborg Universitet

Kontaktperson:
Pernille Palm Johansen
Pjoh0022@regionh.dk
25361356

Baggrund: Seksuel dysfunktion er hyppigt forekommende hos patienter med kardiovaskulær sygdom. Seksuel dysfunktion påvirker livskvalitet og generelt velbefindende i negativ retning. Fysisk
træning viser potentiale i forhold til at forbedre seksuel dysfunktion, men resultater er modsatrettede. Dette studie vurderer, via en systematisk gennemgang af litteraturen, effekten af fysisk træning i forhold til at reducere seksuel dysfunktion hos voksne med kardiovaskulær sygdom.
Formål: Formålet er at bestemme den reelle effekt af en fysisk trænings intervention i forhold til at
reducere seksuel dysfunktion hos voksne med kardiovaskulær sygdom.
Metode: På baggrund af en peer review bedømt protokol er der foretaget en systematisk litteratursøgning. 78 potentielle studier blev identificeret. Fire studier, tre randomiserede kontrollerede forsøg samt et pseudo kontrolleret forsøg er inkluderet i review’et. Vurdering af metodisk kvalitet, dataudtræk og syntese er udført i software systemet (JBI-Sumari). Tre forsøg måler effekten af en
træningsintervention på ”international index of Erectile Function (IIEF)” spørgeskema, med scorer
der spænder fra 5 til 25 (30). IIEF data er poolet i en meta-analyse. Vægtede middel forskelle og 95%
konfidensintervaller er rapporteret. Heterogenitet imellem studier er vurderet med Chi-square.
Resultater: Resultaterne viser I IEF værdier før og efter intervention for træningsgruppen på 11,50 ±
5,30 vs 15,14 ± 4,92 point, og for kontrol 8,10 ± 4,02 vs 8,95 ± 3,90 point, 11,0 ± 1,0 vs 16,6 ± 1,0
point for træningsgruppen og for kontrol 10,5 ± 0,7 vs.11.0 ± 0,7 points, 15,8 ± 4,19 vs 26,7 ± 2,18
point for træningsgruppen og for kontrol 15,5 ± 4,18 vs 24,7 ± 2,62 point. Pooling af IIEF data i en
meta-analyse viser en effekt af intervention med en samlet middelværdi forskel før og efter træning
på 5,11 (4,67-5,54) point, p <0,0001, med heterogenitet imellem studier på 26,2 %. Resultatet understøttes af et fjerde randomiseret kontrolleret forsøg, der viser en statistisk signifikant forbedring
i ”Sexual Activity Profile” spørgeskema mellem grupperne efter 8 ugers træning.
Diskussion: I større befolkningsundersøgelser er det set, at fysisk træning kan forebygge erektil dysfunktion hos mænd med endnu ikke erkendt sygdom. Dette review tyder på, at fysisk træning kan
reducere seksuel dysfunktion hos personer med kardiovaskulær sygdom, hvilket tilføjer en yderligere dimension på eksisterende viden.
Perspektiver: Resultaterne fra dette review viser at, fysisk træning kan være et potentielt nonfarmakologisk alternativ eller supplement til den medicinske behandling af seksuel dysfunktion hos
patienter med kardiovaskulær sygdom. Det samlede antal patienter i reviewet er småt, ligesom der
er nogle metodiske usikkerheder, hvorfor yderligere forskning på området er nødvendig.
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En komparativ undersøgelse af traditionel laryngoskopisk intubation versus fiberoptiksk intubation
foretaget af anæstesisygeplejersker
Projektansvarlige:
Troels Edsen, Projektsygeplejerske og anæstesisygeplejerske, Neurocentret,
afsnit 3042
Medforfatter: Lone Therkelsen, afd.sygeplejerske; Finn Moltke, overlæge; Marian Petersen, sygeplejerske, Ph.D. , Neuroanæstesiologisk afsnit, Rigshospitalet

Kontaktperson:
Troels Edsen
troels.edsen@region
h.dk. 35453042

Baggrund:
Den laryngoskopiske intubation har i årtier været praktiseret af anæstesisygeplejersker, og deres
erfaringsmængde er enorm. Men kan fiberoptisk intubation udføres af anæstesisygeplejersker lige så
sikkert som vanlig laryngoskopisk intubation og har patienterne færre gener med denne intubationsmetode.
Formål:
Det primære formål er, at dokumentere om fiberoptisk intubation sammenlignet med traditionel
laryngoskopisk intubation kan øge den oplevede patientkomfort, således at patienten oplever mindre
smerte i mund og svælg, færre gener i form af hæshed, samt et mindre antal tandskader. Desuden, at
øge patientsikkerheden, ved at dokumentere om man kan nedsætte antallet af ”vanskelige”
intubationer (der kræver tilkald af læge) ved at lade sygeplejersker udføre fiberoptisk intubation.
Metode:
Undersøgelse af fiberoptisk versus laryngoskopisk intubation er udført som et kontrolleret prospektivt
studie med randomiseret konsekutiv inklusion af patienter. Der skal bruges 98 patienter i hver
gruppe. For at tage højde for evt. dropouts sættes antallet ca. 20% højere, til 120 patienter i hver
gruppe.
Resultater:
Der er indgået i alt 211 patienter i projektet, heraf er 100 laryngoskopisk intuberede, og 111
fiberoptisk intuberede.
Resultaterne viser ikke nogen signifikant forskel på de 2 intubationsformer, ved følgende
målepunkter: Antal forsøg, antal personer og den anvendte tid. På målepunkterne smerter i mund og
kæbe samt hæshed er der heller ikke nogen signifikant forskel på de 2 intubationsformer. Der, hvor
projektet har vist en trend i forskellen på de 2 intubationsformer, er på målepunktet smerter i svælg
og larynx. Vi kan konkludere, at patientsikkerheden er lige så høj ved den laryngoskopiske intubation
som ved fiberoptisk intubering. Desuden viser projektet, at af de patientoplevede gener, er det kun
ved smerter i svælg og larynx at vi kan se en tendens, der viser en forskel på de 2 intubationsmetoder.
Diskussion:
Vil de opnåede resultater med dette projekt give en bedre anæstesisygepleje til den neurokirurgiske
patient? De foreløbige delresultater giver ikke et klart svar, hvorfor vi afventer den videre statistiske
behandling for bedre at kunne belyse dette.
Perspektiver:
Fremadrettet vil vi gå dybere ind i de statistiske beregninger for at se om der er sammenfald mellem
andre parametre for eksempel: BMI og smerter, tid og hæshed, og smerter og hæshed.
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Er det relevant at spørge om patienttilfredshed på anæstesi og operationsgangen?
Projektansvarlige:
Klinisk udviklingssygeplejerske Monica Kegel Dalsgaard og
oversygeplejerske Pernille Olsbro, HovedOrtoCentret, Anæstesi- og operationsklinikken, 4231, Kvalitetsudvalget i Anæstesi- og operationsklinikken i HovedOrtoCentret

Kontaktperson:
Monica Kegel Dalsgaard (5-1554) og
Pernille Olsbro (5-1234)
Monica.kegel.dalsgaard@regionh.dk
Pernille.olsbro@regionh.dk

Baggrund: Hvert år udføres den landsdækkende LUP-undersøgelse for at få belyst kvaliteten af hospitalernes ydelser ud fra patienternes synsvinkel og oplevelser. I LUP-undersøgelsen er det desværre
ikke muligt at få belyst patienternes oplevelse af kvaliteten i den sygepleje der ydes af anæstesi- og
operationsklinikken, idet der ikke indsamles og registreres data i LUP fra dette område.
Tidligere forskning viser at patienter er udsatte og sårbare i tiden op til en forestående operation, og
at det at skabe tryghed og kvalitet i forløbet op til og efter er afgørende for patientens oplevelse af
det samlede operationsforløb.
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.
Formål: Patienternes møde med personalet vægtes højt i anæstesi- og operationsklinikken. Patienternes oplevelser af og ønsker til det perioperative forløb ønskes synliggjort, så der åbnes mulighed
for at udvikle og øge kvaliteten af bl.a. sygeplejen i klinisk praksis i operationsforløbet.
Udfordringen er at klinikken ikke har adgang til data, der kan belyse patienternes oplevelser og ønsker, for dermed at åbne mulighed for at udvikle og øge kvaliteten i klinisk praksis på operationsforløbet.
Metode: Over en uge besvarede 108 patienter et spørgeskema, valideret til indeværende undersøgelse. Skemaet var anonymt, og det var frivilligt at deltage. Patientgruppen dækkede specialer i HOC
og inkluderede elektive patienter over 18 år, der talte og forstod dansk. Det var muligt at komme
med yderligere kommentarer.
Resultater: Svarprocenten var på 60 % fordelt på fire specialer.
Overordnet var alle patienter meget tilfredse eller tilfredse med forløbet i Anæstesi- og operationsklinikken. Ingen var utilfredse. Der var stor tilfredshed med præoperativ information, modtagelse på
operationsgangen og sygeplejerskernes omsorg. 100 % mente at personalet var engageret og kompetente. Der var områder der kunne forbedres så som tørstetider, venteområde, ventetid og patienternes påklædning.
Diskussion: Patienternes oplevelser omkring tørstetider, venteområde, ventetid og påklædning gav
stof til eftertanke, og det blev tydeligt, hvor vigtigt det var at projektet var tværfagligt, idet ovenstående oplevelser var afhængig af flere faggruppers medvirken i et tæt tværfagligt samarbejde.
Perspektiver: Anæstesi- og operationsklinikken ønsker kontinuerligt at forbedre kvaliteten af patientbehandlingen og tilfredsheden i forbindelse med patientens perioperative forløb. De enkelte
faggrupper har hver især arbejdet videre med resultaterne af undersøgelsen, og undersøgelsen vil
blive gentaget i 2015. Udviklingen i sygeplejen har taget udgangspunkt i patienternes oplevelser og
udtalelser, og især patienternes oplevelser i undersøgelsen har givet anledning til diskussion omkring rammer og sygeplejerskernes ageren i modtagelsen på operationsgangen.
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Ernæringsprojekt: Interventioner af kostvaner til personer med demens og vægttab
Projektansvarlige:
Jakobsen, O.; Sørensen, H. Sygeplejersker, Neurocentret, Hukommelsesklinikken 6911

Kontaktperson:
Hanne Sørensen
Hanne.soerensen.03@regionh.dk

Baggrund:
Det er vigtigt for ældre mennesker ikke at blive underernærede, for det er med til at bevare funktionsevnen og dermed livskvaliteten. Specielt ældre mennesker med en demenssygdom taber sig
ofte, selv med lavt BMI og også efter diagnose og behandling. Vægttabet er utilsigtet, men sammenhæng med livskvalitet er uvist. Såfremt man med kostvejledning kan ændre kostvaner, således
at de holder vægten, kan man muligvis bedre livskvaliteten.
Vi vil gerne undersøge om der er en sammenhæng mellem vægtændring og kostændring og livskvalitet.
Formål:
At undersøge om der er en sammenhæng mellem forbedrede kostvaner og livskvalitet.
Metode:
Vi vil inkludere alle patienter, som efter udredning får diagnosen Alzheimer eller Levy Body Demens,
har en pårørende eller anden person, som de har tæt kontakt til og har haft et utilsigtet vægttab.
Disse patienter tilbydes ved en sygeplejesamtale 3 uger efter diagnosen, med gennemgang af kostregistrering for en normal dag. Herudfra gives der kostvejledning til passet den enkelte, samt de får
udleveret en pjece med gode kostråd.
Til vurdering af livskvalitet foretages EQ-5D-5L – udfyldes af både patient og pårørende.
Herefter skal de til en fornyet sygeplejesamtale efter 9 måneder med fornyet gennemgang af kostregistrering og udfyldelse af skema vedr. livskvalitet.
Resultater:
Vi ser langt færre af disse patienter, end vi forventede. Vi havde forventet problemet større, men
årsagen er nok, at det har været disse patienter, vi har brugt mange ressourcer på.
Diskussion:
Vi har måttet ændre inklusionskriterier fra BMI under 25 til utilsigtet vægttab, idet lav BMI ikke er
ensbetydende med underernæring. Vi planlagde at give patienterne den første information om
undersøgelsen ved informationssamtalen (hvor diagnosen gives), men dette er ikke muligt. Patienterne kan kun forholde sig til diagnosen og hvad det kommer til at betyde for dem.
Perspektiver:
Vi forventer at inkludere mindst 50 patienter.
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Fysisk aktivitet i primær versus sekundær indikation ICD modtagere 6-12 måneder efter ICD
implantation – et tværsnitsstudie med registeropfølgning
Projektansvarlige:
Selina Kikkenborg Berg, post doc, afsnit 2151, Hjertecentret
Medforfattere: Lau Caspar Thygesen, MSc, PhD, Jesper Hastrup Svendsen,
MD, DMSc, Anne Vinggaard Christensen, MSc, Ann-Dorthe Zwisler, MD,
PhD

Kontaktperson:
Selina Kikkenborg
Berg
selina@rh.dk,
35459526

Baggrund:
Patienter med hjertesygdom bør være moderat aktive i minimum 2,5 time om ugen. Patienter
med ICD (hjertestøder) undgår muligvis fysisk aktivitet og oplever varierende adgang til rehabilitering.
Formål:
Formålet med studiet var at beskrive (i) fysisk aktivitetsstatus blandt patienter med ICD i forhold
til indikation for ICD implantation sammenlignet med internationale retningslinjer og sammenlignet med en matchet normal population (ii) patienters overbevisninger om, og deltagelse i, fysisk
aktivitet i forhold til ICD indikation (iii) faktorer der prædikterer lav fysisk aktivitet og (iv) fysisk
aktivitet som en prædiktor for mortalitet.
Metode:
Studiet var en spørgeskemaundersøgelse sendt med posten til en uselekteret gruppe af ICD patienter. Spørgsmål omhandlende fysisk aktivitet og IPAQ spørgeskemaet blev brugt til at vurdere
fysisk aktivitet. Der blev sendt spørgeskemaer til 499 patienter. Svarprocenten var 71,7 %. Der
blev lavet sammenligninger med en matchet reference population og patienterne blev fulgt i registrene i 15 måneder.
Resultater:
Gennemsnitsalderen var 65,5 år med 82% mænd. 37% deltog i et rehabiliteringsprogram. 21 % var
stillesiddende sammenlignet med 8 % i referencepopulationen (p < 0.0001). Kun 13% af patienterne fulgte retningslinjerne for fysisk aktivitet. Lav fysisk aktivitet var prædikteret af primær indikation (forebyggende anlæggelse af ICD) og højere ko-morbiditet. Desuden var lav fysisk aktivitet
associeret med øget mortalitet (OR 3.91; 95%CI (1.11;13.71), dog ikke statistisk signifikant efter
justering.
Diskussion og perspektiv:
Der er et stort potentiale for at forbedre de kliniske outcomes som er modificerbare af fysisk akivitet, fx livskvalitet og mortalitet i ICD populationen, da retningslinjerne ikke efterleves.
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Hvad oplever patienterne i forløbet på operationsgangen?
Projektansvarlige:
Lene Svane Kristensen, Anæstesisygeplejerske, Hjertecentret, Thorax Anæstesiologisk Klinik 3044
Vejleder: Anne Langvad, Klinisk sygeplejespecialist, Hjertecentret, Thorax
Intensiv

Kontaktperson:
Lene Svane Kristensen
LeneSvane@mailonline.dk
35453044

Baggrund:
Litteraturen viser, at det er et alvorligt indgreb, at få foretaget en hjerteoperation, da hjertet af
mange opfattes som kroppens centrale organ, der er styrende for livet og følelser. Under en operation vil indgrebet udløse et akut stressrespons. Responset er oprindeligt en ”kamp og flugt” reaktion. Udskillelsen af specielt kortisol, kan have negative følger for patienten, hvorved der sker en øget
proteinnedbrydning og øget infektionsrisiko pga. nedsat immunforsvar. Stimulering af sympatikus
kan virke hæmmende og føre til kvalme og opkast. Den præoperative angst kan aktivere det fysiske
stressrespons.
Formål:
Patientens forløb i den vågne fase på operationsgangen i Hjertecentret kan yderligere påvirke det
akutte stressrespons, hvorfor denne undersøgelses formål er, at få viden om hvad patienterne oplever i forløbet på operationsgangen.
Metode:
En kvalitativ undersøgelse af 7 patienter interviewet på 4. dag efter deres hjerteoperation. Der benyttes en semistruktureret interviewguide. Interviewene blev lydoptaget og transskriberet ordret.
Materialet tematiseres med inspiration af Steiner Kvale.
Resultater:
Temaerne Fysisk miljø, Ventetiden på gangen/uden for operationsstuen, Klimaet på operationsstuen, At være velforberedt og Mødet med personalet på operationsgangen blev fundet.
Konklusion:
Det tyder på, at ventetiden på operationsafdelingen ikke har betydning for patienten. Rod på gangen og fysisk koldt miljø på stuerne nævner patienterne som fysiske faktorer, der påvirker dem negativt, men tillægges ikke så stor betydning idet der opleves et varmt psykisk miljø.
Personalets verbale og nonverbale kommunikation har stor betydning for den personlige modtagelse.
Perspektiver:
Det vigtige fund i denne undersøgelse er, at der skabes en relation mellem patienten og sundhedspersonalet der er til stede i patientens forløb på operationsgangen, at det er kendte ansigter inden
og under operationen. Dette opleves af patienten som tryghedsskabende for det videre forløb og
kan være en positiv faktor på patientens stressrespons.
Det er på nuværende tidspunkt rutine at kirurgen og anæstesilægen taler med patienten inden selve
operationsdagen, men ikke at patienten møder anæstesisygeplejersken og operationssygeplejersken
som vil være tæt på patienten under hele operationen, hvorfor det er dette samspil der skal sættes
fokus på i fremtiden
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Hvilke behov har patienten med lungecancer ved modtagelsen til operation?
Projektansvarlige:
Tina Maria Ostrowska, operationssygeplejerske og Klinisk Sygeplejespecialist, MKS Charlotte Walsøe, Hjertecentret, afsnit 3043

Kontaktperson: Tina
Maria Ostrowska
tinamariao@msn.com

Baggrund:
Studier viser at patienter, der skal opereres er angste, og derfor kan være stressede. Angst og stress
øger patientens risiko for postoperative komplikationer, og kan dermed forlænge patientens forløb
og påføre patienten unødvendige gener og ubehag. Sygeplejefaglige og lægelige interventioner kan
formindske patientens angst og stress. Men der mangler viden om patientens oplevelser og behov.
På Hjertecentrets thoraxkirurgiske operationsgang er det patienten, der skal opereres for lungecancer, oplevelser og behov i modtagelsessituationen, der ønskes viden om.
Formål:
At undersøge hvilke behov patienten har ved modtagelsen til operation for lungecancer.
Metode:
Kvalitativ undersøgelse med anvendelse af en semistruktureret interviewguide. Seks patienter udvælges ad hoc, interviewet lydoptages, transskriberes ordret og analyseres ud fra Kvales 6 analysetrin med meningskodning, kondensering og fortolkning.
Resultater:
Ved analyse af interview tekst fremkom 12 undertemaer, her findes at patienterne generelt var tilfredse med deres modtagelse på operationsgangen. Specielt oplevede alle patienterne et godt samarbejde og en god stemning personalet imellem. Der blev etableret en relation mellem patienten og
operationspersonalet, men ikke nødvendigvis en tæt personlig kontakt. Stemningen på operationsstuen og relationen var to vigtige faktorer for, at patienterne følte sig trygge. Dette genfindes i litteraturen, hvor der blandt andet konkluderes, at kollegial respekt fremmer samarbejde og den gode
atmosfære omkring patienten. Andre studier viser, at sygeplejerske-patient relationen baseres på et
socialt bekendtskab mere end en fysisk og følelsesmæssig relation.
Konklusion:
Tillid, tryghed og relationen til operationspersonalet er vigtige behov for operationspatienten, derfor bør teamsamarbejdet sættes i fokus og undersøges nærmere.
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Hvornår kan præmature børn ammes fuldt
Projektansvarlige:
Ragnhild Måstrup, ph.d.-studerende
JMC, Neonatalklinikken 5023

Kontaktperson:
Ragnhild Måstrup
Ragnhild.maastrup@regionh.dk
3445 5330

Baggrund: Mange præmature børn kan ikke ammes fuldt fra fødslen. Det er vigtigt for sygeplejepersonalet på neonatalafdelingen, at kunne vejlede mødre i, hvad de kan forvente sig hvornår mht.
amning.
Formål: At beskrive præmature børns postmenstruelle alder (PMA) ved forskellige ammemilepæle,
og analysere faktorer, der har indflydelse på, hvor hurtigt børnene etablerer fuld amning.
Metode: Undersøgelsen er en del af en prospektiv spørgeskemaundersøgelse af en dansk kohorte
med 1221 mødre og deres 1488 præmature børn med gestationsalder (GA) 24 – 36 uger.
Resultater: Af undersøgelsens børn påbegyndte 99 % amning og 68 % var fuldt ammede ved udskrivelse. Ekstremt præmature børn, dvs. børn født før GA 28 uger, påbegyndte amning ved gennemsnitlig PMA 31,8 uger, børn født senere påbegyndte amning hurtigere efter fødslen. Meget præmature børn, dvs. børn født med GA 28-31 uger, havde laveste gennemsnitlige PMA (35,5 uger), når de
kunne die et fuldt måltid. Børn født med GA 32-34 uger havde laveste gennemsnitlige PMA (36,3
uger) og ekstremt præmature børn havde højest gennemsnitlige PMA (37,5) ved etablering af fuld
amning.
Medindlæggelse af moderen i neonatalafdelingen direkte efter fødslen var associeret med 1,4 (95 %
CI 0,3-2,6) dag tidligere etablering af fuld amning, og at barnet var intrauterint væksthæmmet var
associeret med 5,6 (95 % CI 4,1-7,1) dage senere etablering af fuld amning.
Diskussion: Udviklingen af præmature børns ammekompetencer er multifaktoriel og afhængig af
faktorer både ved børn, mødre og klinisk praksis og udvikles således ikke ved en fast PMA.
Studier af flaskeernærede præmature børn har ligeledes vist, at ekstremt præmature børn er forsinkede i spiseudvikling i forhold til andre præmature børn. At intrauterint væksthæmmede børn er
forsinkede kan skyldes større morbiditet, og at de rimeligvis skal opnå større vægtøgning, før sonden
seponeres.
At børn hurtigere ammes fuldt, når moderen medindlægges på neonatalafdeling kan skyldes, at
moderen er i stand til at observere og reagere på barnets tidlige sulttegn, muligheden for flere amninger i døgnet, og at mor og barn ikke stresses af separation.
Perspektiver: Det er forventeligt, at ekstremt præmature børn og intrauterint væksthæmmede børn
etablerer fuld amning senere end andre præmature børn, og tålmodighed bør udvises. Der bør i
Danmark arbejdes på, at alle mødre til præmature børn kan medindlægges i neonatalafdelingen
direkte efter fødslen for at fremme ammeetablering og familiedannelse.
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KAG/PCI via arteria radialis. Hvilke komplikationer angiver patienten? Hvilken betydning har det
for patienten?
Projektansvarlige:
Sygeplejerske Marleen Christensen, Klinisk sygeplejespecialist Marianne W. Nørgaard og Oversygeplejerske Mette R. Darmer, Hjertemedicinsk klinik, Hjertecentret.
Christensen, Marleen og Marianne Wetendorff Nørgaard, Kardiologisk laboratorium 2012, Afdeling, institution/hospital og by: Klinik B, Hjertecentret

Kontaktperson:
Sygeplejerske
Marleen Christensen
marleen.christen
sen@regionh.dk

Baggrund:
På Rigshospitalet foretages årligt 7000 KAG/PCI procedurer. Siden Juni 2012 er der implementeret
ændring af procedure fra arteria femoralis til arteria radialis, da flere undersøgelser viser, at risiko
for blødning og død reduceres. På sigt forventes det at 75 % af KAG/PCI procedurer foretages via
arteria radialis. Det er uvist, hvor mange patienter der angiver smerte eller neurologiske symptomer
i efterforløbet.
Formål:
At undersøge hvor mange patienter der angiver smerte og/eller neurologiske symptomer efter procedure, og i hvilken udstrækning symptomerne har betydning for patienterne i hverdagen.
Metode:
Der er søgt litteratur og foretaget telefoninterviews ud fra tematiseret struktureret spørgeskema
med enkelte åbne spørgsmål. De første 66 patienter er inkluderet konsekutivt fra 1/6 2012, og interviewene er gennemført 7-9 måneder efter udskrivelsen. SPSS er anvendt til statistisk analyse.
Resultater/Konklusion:
Der er forberedt 66 interviews, 3 patienter er mors, 15 patienter har ikke været muligt at opnå telefonkontakt med. 48 patienter, 41 mænd og 7 kvinder, i alderen 42-84 år er interviewet, heraf er der
3, der har haft smerte i hånd/arm i op til 7 dage. En patient har haft neurologiske symptomer i 14
dage. Ingen patienter angiver, at det har haft betydning i deres hverdag. 5 patienter kunne ved telefoninterviewet ikke føle puls i arteria radialis og er indkaldt til Doppler undersøgelse.
Perspektivering:
I en praksisændring er det af stor betydning, at få indsamlet de oplysninger fra patienterne, som kan
bidrage til at optimere fremtidig information og sygepleje. Studiet giver anledning til ændring af
vores praksis vedrørende information om postoperativ smerte og neurologiske symptomer, smertebehandling og instruktion i pulsmåling. Et prospektivt studie, hvor patienterne får udleveret en
spørgeguide og forberedes på telefoninterview 4–5 uger efter udskrivelsen, kan være et fremtidigt
studie for at opnå større indsigt i de komplikationer patienterne angiver i det postoperative forløb
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Kirurgisk projekt på Rigshospitalet – Er det mon interessant for sygeplejersker?
Projektansvarlige:
Dorthe Hjort Jakobsen, Klinisk oversygeplejerske, JMC, afsnit 4074.
Henrik Kehlet, professor, JMC, afsnit 4074

Kontaktperson:
Dorthe Hjort Jakobsen
dorthe.hjort@regionh.dk
Tlf: 3545 7308

Baggrund:
De sidste årtier er der i tiltagende grad fokuseret på resultater af kirurgiske procedurer, blandt andet
grundet en øget andel af ældre højrisikopatienter, der undergår kompliceret kirurgi. Fokus har
blandt andet inkluderet morbiditet, der opstår som følge af kirurgisk stressrespons med efterfølgende smerte og organfunktion, hospitaliseringsbehov og rekonvalescens. Rigshospitalet har i ”Handlingsplanen 2013-2015” som mål at styrke implementeringen af Fast track kirurgiske forløb i alle
klinikker, da der er evidens for, at en multimodal indsats reducerer den postoperative morbiditet,
hospitaliseringsbehovet og rekonvalescensen. Direktionen på Rigshospitalet tog derfor i 2013 initiativ til at starte et ”Kirurgisk projekt” med ansættelse af en fuldtids projektleder (DHJ), samt en tilknyttet deltidsansat lægelig ekspert (HK), og en person fra Budgetkontoret (PB).
Formål:

o At optimere kirurgiske forløb i alle kirurgiske klinikker på Rigshospitalet.
o At sikre implementering af nyeste evidens i pleje- og behandlingsprogrammerne.
o At der på hver kirurgiske klinik foreligger en procedurespecifik handlingsplan for plejeog behandling med løbende monitorering, audit og diskussion.
Metode:
Hver kirurgiske klinik får én gang om året data på seneste års liggetid, genindlæggelser og mortalitet. Hver kirurgiske klinik får foretaget audit af procedurespecifikke operationsforløb med fokus på
sygeplejens kerneområder såsom medinddragelse af patienten, smerter, kvalme, mobilisering og
ernæring. Analyse af outcome data udfra spørgsmålet: ”Hvorfor er patienten på hospitalet i dag?”
Nedsætte klinikspecifikke ekspertgrupper med henblik på optimering af behandlingsforløbene efter
principperne i ”Fast track”.
Resultater:
Data fra audit viser generelt problemer med basale sygeplejefaglige problemstillinger såsom smerter, kvalme og manglende mobilisering i den postoperative periode.
Diskussion og perspektiver:
Audit-metoden har vist sig at være effektiv til kvalitetsudvikling. De præliminære data tyder på behov for nye tiltag indenfor pleje og behandling, både fagligt/klinisk og organisatorisk. Arbejdsmetoden, hvor klinikerne sikres adgang til egne data dels fra LPR og dels fra audit, ser ud til at være en
effektiv metode til optimering af de kirurgiske forløb på Rigshospitalet - under forudsætning af, at
der handles på data.
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Kvinders psykosociale behov efter gynækologisk kræft: Udvikling og pilottestning af en kompleks
intervention GEB-GYN-C
Projektansvarlige:
Mette Linnet Olesen, Sygeplejerske, MPH og ph.d. studerende, Gynækologisk Klinik 4004 & Forskningsenheden Kvinders
og Børns Sundhed 7821, Juliane Marie Centret

Kontaktperson:
Mette Linnet Olesen
Mette.linnet.olesen@regionh.dk
3545 6850 Egen mobil 4142 0877

Baggrund: Antallet af patienter der overlever kræft er stigende. Det er derfor vigtigt at udvikle og
teste interventioner som kan støtte kræftoverlevere til at opnå bedst mulig livskvalitet. Forskning
viser at kvinders livskvalitet efter gynækologisk kræft generelt er god, men nogle oplever problematikker som træthed, ændret fertilitet og seksualitet, angst for recidiv og ensomhed.
Formål: At udvikle og pilotteste en intervention målrettet kvinders psykosociale behov efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft.
Metode: Interventionen blev udviklet i overensstemmelse med Medical Research Council’s guideline
om udvikling af komplekse interventioner.
Resultater:
Interventionen blev udviklet på baggrund af møder med centrale sundhedsprofessionelle, litteraturreview og seks semi-strukturerede interviews med kvinder, som gik i eksisterende kontrolforløb.
Metoden Guidet Egen-Beslutning (GEB), udviklet til diabetes patienter, blev valgt som teoretisk
ramme for interventionen. GEB består af refleksionsark og sundhedsprofessionelles kommunikationskompetencer. GEB blev justeret til kvindernes behov efter gynækologisk kræft (GEB-GYN-C).
Under primær pilottestning dannede kvinders oplevelse af GEB-GYN-C baggrund for justeringer,
heriblandt udviklingen af symptomark og et ’fidelity assessment tool’. Et systematisk oplæringsprogram blev planlagt for de sygeplejersker, som skulle levere interventionen. Under sekundær pilottestning udviklede sygeplejerskerne praktiske færdigheder i brug af metoden, finale justeringer
fandt derefter sted og ’fidelity assessment tool’ blev testet. Udvalgte effektmål blev i begge pilotfaser testet for sensitivitet. Forsøgets primære effektmål blev udvalgt og patientantal beregnet.
Diskussion:
Feedback i pilotfaserne understøttede hypotesen om, at GEB var overførbar til gynækologiske
kræftoverleveres behov. Alle trin i processen var nødvendige for at justere metoden til den nye ’setting’.
Konklusion og perspektivering
GSD-GYN-C er udviklet og valideret og testes nu i et randomiseret studie, hvor 109 kvinder er inkluderet.
Tidsramme
Fra sept. 2011 til jan. 2013 blev dette pilotstudie gennemført, det omfatter udviklingen og pilottestning af en autonomiunderstøttende psykosocial intervention målrettet kvinder i kontrolforløb efter
operativ behandling for gynækologisk kræft.
Den færdige intervention GEB-GYN-C testes aktuelt i et randomiseret interventionsstudie i gynækologisk ambulatorium 4004/RH, hvor 109 kvinder ud af i alt 200 er randomiseret på nuværende tidspunkt. Selve interventionsstudiet blev påbegyndt 1. Jan. 2013, vi forventer at have resultater medio
jan. 2016.
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Mødet med Multipel Sclerose sygeplejersken
Projektansvarlige:
Kontaktperson:
Anne Krakau Hansen, Afdelingssygeplejerske,
Anne Krakau Hansen
Neurocentret, Dansk Multipel Sclerose Center, afsnit 2082
krakau@rh.dk
Medforfatter: Signe Gro Kristensen
4535459473
Baggrund: Der er i dag omkring 12.500 mennesker med multipel sclerose (MS) i Danmark, hvert år
diagnosticeres 350 nye tilfælde. Forekomsten af MS er fortsat stigende, specielt blandt kvinder, som
nu udgør ca. 2/3 af patienterne. I og med at behandlingsmulighederne forbedres, lever patienterne i
dag et længere og mere aktivt liv. Patienter med MS har derfor et behov for støtte, information og
rådgivning for at kunne mestre deres kroniske sygdom bedst muligt. Der er behov for yderligere
data til at belyse, hvilke emner der på nuværende tidspunkt fylder i sygeplejekonsultationerne, hvorledes MS patienterne vægter vigtigheden af forskellige emner og hvor tilfredse de overordnet set er
med sygeplejekonsultationerne.
Formål: Vi ønskede at undersøge og beskrive sygeplejen til den ambulante patient med MS. Dette
med henblik på at afklare, hvorledes vi med sygeplejefaglig baggrund bedst møder patienten, således at han/hun får størst muligt udbytte af den ambulante sygeplejekonsultation og derved hjælp til
at mestre egen sygdom.
Metode: Undersøgelsen blev udført som kvantitativt multicenterundersøgelse med deltagelse af 13
ud af de 14 MS klinikker i Danmark. Et spørgeskema blev uddelt til patienterne omhandlende patientens behov, samt oplevelse af kvaliteten af de ambulante sygeplejekonsultationer. Spørgeskemaet
blev udfyldt anonymt af patienten og sendt i lukkede svarkuverter til forskeren, der var ansvarlige
for data-indtastning. Klinik og MS-sygeplejerske var ligeledes anonyme for forskeren. Det endelige
spørgeskema blev udarbejdet ud fra gennemgang af dokumenteret emner fra 120 sygeplejejournaler, og der blev udarbejdet en pilottest på 33 patienter. Spørgeskemaet bestod af 39 emner, der var
grupperet i 6 temaer (sygdom, symptomer, medicinsk behandling, livsstil, socialt, og andet/diverse).
Data blev indsamlet over en periode på 5 måneder i år 2011. Alle data blev medtaget i analysen, dvs
delvis udfyldte skemaer også bidrager i analysen. Der blev lavet simpel deskriptiv statistik (Ms Excel)
dels på hele populationen dels på undergrupper.
Resultat: 1157 spørgeskemaer blev uddelt og 844 blev returneret - svarende til en svarprocent på
73%. Respondenterne fordelte sig med 77% kvinder og 23% mænd, alder 18-81 år og tid med MSdiagnose 0-31 år. I forhold til MS-sygeplejekonsultationerne var andelen af ”meget tilfreds” eller
”tilfreds” patienter på 99%. 70% af patienter fandt det ”meget vigtigt” eller ”vigtigt” at tale om: sygdomsforløb, træthed, sygdomsdæmpende behandling, attak, bivirkningshåndtering, føleforstyrrelser, attak-behandling, blodprøver, træning og diagnose. Yderligere undersøgte vi, hvorvidt køn, alder og tid med MS-diagnosen havde betydning for besvarelsen. Overordnet var der ikke nogen forskel i forhold til alder, køn eller længde af sygdomsforløb. De emner, de fleste patienter syntes, der
blev talt for lidt om, var: Vitaminer, kost, seksualitet, vægt, psykolog, netværk, øvrig medicin, humør/depression, egen læge og søvn.
Konklusion: Undersøgelsens formål blev opfyldt. Undersøgelsen identificerede, hvad der fylder i
konsultationerne, hvad der er vigtigst for patienterne, og hvad der tales for lidt om. Det, som fylder
og prioriteres af patienterne, udgør en bred vifte af emner, som ikke kun er relateret til den medicinske behandling, men i høj grad handler om hjælp til at leve med en alvorlig kronisk sygdom. Tilfredsheden med MS-sygeplejekonsultationerne er meget høj. Perspektivering: Med henblik på udviklingsmuligheder foreslås videre arbejde med en ”skriftlig invitation”, som kan understøtte samtale om de emner, der ikke dækkes optimalt.
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OVERSÆTTELSE AF COMFORTneo – et smertescoringsredskab
Projektansvarlige:
Mette Andersen, oversygeplejerske, Maria Scheutz, sygeplejersken, Rikke
Louise Stenkjær, afdelingssygeplejerske, Juliane Marie Center,
Neonatalklinikken, 5023.
Vejleder: Yrsa Andersen Hundrup, sygeplejerske

Kontaktperson:
Mette Andersen
Mette.andersen.05@regi
onh.dk
Tlf. 35458292

Baggrund: COMFORTneo skalaen er et smertescoringsinstrument udviklet til at vurdere graden af
smerter hos nyfødte børn. Skalaen er udviklet til vurdering af såvel kortvarige som længerevarende
smerter. Center for kliniske retningslinjer anbefaler brugen af COMFORTneo til systematisk vurdering af smerter hos nyfødte i Danmark. Instrumentet er oprindeligt udviklet i Holland, men er publiceret i en engelsk udgave i 2009.
Formål: Formålet med denne artikel er at beskrive, hvordan smertevurderingsinstrumentet
COMFORTneo er blevet oversat til dansk og tilpasset danske forhold.
Metode: Vi har fulgt principper, som er anerkendte for god praksis for oversættelse og kulturel
tilpasning af et instrument fra kildesprog til et andet sprog. Denne oversættelsesprocedure omfatter
otte trin: 1) Forberedelse. 2) Forlæns oversættelse. 3) Sammenligning og kritisk gennemgang af
oversættelserne. 4) Tilbageoversættelse. 5) Gennemgang af tilbageoversættelsen, 6) Tilpasning af
COMFORTneo til danske forhold. 7) Pilottestning og 8) Korrektur og endelig vedtagelse.
Resultater: Oversættelse og tilpasning af COMFORTneo har været en frugtbar proces. Umiddelbart
er anvendeligheden af COMFORTneo bekræftet gennem involvering af mange sygeplejersker i oversættelsesprocessen. Involvering af sygeplejerskerne har været betydningsfuldt da de gennem kommentarer har medvirket til udarbejdelse af en dansk udgave af COMFORTneo, der giver mening for
danske sygeplejersker.
Diskussion: Vi har anvendt en systematisk metode til oversættelse af et instrument til vurdering af
smerter hos nyfødte. Metoden er beskrevet af en gruppe af specialister under ISPOR (International
Society for Pharmacoeconomics and Outcome Research). ISPOR er en forskningsorganisation, som
overordnet har til formål, at facilitere implementering af sundhedsrelateret forskning på en meningsfuld måde. En gruppe af specialister har foretaget en kritisk gennemgang af de eksisterende
metoder og retningslinjer for oversættelse af en tekst. Der er lagt vægt på at præsentere en trinfor-trin-metode, som er tilstrækkelig klart beskrevet, så den kan følges af enhver. Vi har oplevet
denne metode som velegnet til vores formål.
Perspektiver: Ved at følge god praksis for oversættelse og kulturel tilpasning af et instrument er
COMFORTneo klar til implementering i danske neontalafdelinger. Dette er af stor betydning, da instrumenter til smertescoring af tidligt fødte og syge nyfødte efterlyses i mange danske neonatalafdelinger.
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Patient Activation through Counseling and Exercise - Acute Leukemia (PACE-AL): a randomized
controlled trial

Projektansvarlige:
Seniorforsker Mary Jarden, UCSF, afsn. 9701, Ryesgade 27, 2200 Kbh. N i samarbejde med Finsencentret
Medforfattere: Møller T, Kjeldsen L, Birgens H, Christensen JF, Bang Christensen K,
Diderichsen F, Hendriksen C, Adamsen L.

Kontaktperson:
Mary Jarden
35 45 73 37
mary@ucsf.dk

BMC Cancer 2013 Oct 2;13:446. doi: 10.1186/1471-2407-13-446.
BACKGROUND
Patients with acute leukemia experience a substantial symptom burden and are at risk of developing
infections throughout the course of repeated cycles of intensive chemotherapy. Physical activity in
recent years has been a strategy for rehabilitation in cancer patients to remedy disease and treatment related symptoms and side effects. To date, there are no clinical practice exercise guidelines for
patients with acute leukemia undergoing induction and consolidation chemotherapy. A randomized
controlled trial is needed to determine if patients with acute leukemia can benefit by a structured
and supervised counseling and exercise program.
METHODS/DESIGN
This paper presents the study protocol: Patient Activation through Counseling and Exercise--Acute
Leukemia (PACE-AL) trial, a two center, randomized controlled trial of 70 patients with acute leukemia (35 patients/study arm) following induction chemotherapy in the outpatient setting. Eligible patients will be randomized to usual care or to the 12 week exercise and counseling program. The intervention includes 3 hours + 30 minutes per week of supervised and structured aerobic training
(moderate to high intensity 70-80%) on an ergometer cycle, strength exercises using hand weights
and relaxation exercise. Individual health counseling sessions include a self directed home walk program with a step counter. The primary endpoint is functional performance/exercise capacity (6 minute walk distance). The secondary endpoints are submaximal VO₂ max test, sit to stand and bicep
curl test, physical activity levels, patient reported outcomes (quality of life, anxiety and depression,
symptom prevalence, intensity and interference). Evaluation of clinical outcomes will be explored
including incidence of infection, hospitalization days, body mass index, time to recurrence and survival. Qualitative exploration of patients' health behavior and experiences.
DISCUSSION
PACE-AL will provide evidence of the effect of exercise and health promotion counseling on functional and physical capacity, the symptom burden and quality of life in patients with acute leukemia during out patient management. The results will inform clinical practice exercise guidelines and rehabilitation programs for patients undergoing treatment for acute leukemia. Optimizing the treatment and
care pathway may ease the transition for patients from illness to the resumption of everyday activities.
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Patienters oplevelse af at blive plejet af studerende
Projektansvarlige:
Klinisk underviser Brita Drostby
Afsnit 2064, Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 2104, HovedOrtoCentret

Kontaktperson:
Britta Drostby
britta.drostby@regionh.dk
Tlf.: 3545 8453

Baggrund:
Da hospitaler fokuserer på at yde høj kvalitet i patientplejen, er det af betydning at vurdere, om der
er en sammenhæng mellem tilstedeværelsen af studerende i en hospitalsafdeling og den måde patienternes behov bliver mødt på. Der mangler viden om dette i en dansk kontekst. Alt efter undersøgelsen udfald, kan fundene bruges til at justere den kliniske undervisning (i afsnittet)
Formål:
At afdække patienters forventninger til og oplevelser af at blive plejet af studerende.
Metode:
Der blev i januar og februar 2013 foretaget 5 interviews med patienter indlagt til plastikkirurgi. Interviewguiden var udarbejdet ud fra 7 kategorier, som bl.a. blev fundet vha. litteraturstudie.
Interviewene blev lydoptaget og transskriberet af undersøgeren. Kvale og Brinkman blev anvendt i
analysen.
Resultater:
Ingen af informanterne udviste negative forventninger til at skulle plejes af studerende. Nogle patienter oplevede fordele ved at blive plejet af studerende, da studerende ofte har mere tid til at fordybe sig i plejen. Ingen patienter oplevede ulemper. Der var hos informanterne en accept af, at studerende skal øve sig for at blive dygtige til faget, og at man gerne stiller sig til rådighed for dette.
Fundene er i overensstemmelse med internationale fund.
Diskussion:
Da patienter i stigende grad klager over behandling og pleje i sundhedsvæsenet, kunne man have
forventet en skepsis fra deres side til at blive plejet af uuddannet personale. Ligeledes er man fra
uddannelsens side begyndt at undervise sygeplejestuderende i kliniske læringslaboratorier. En af
begrundelserne for dette er, at deres afprøvning af sygeplejeinterventioner ikke skal være til gene
for patienterne. Fundene i denne undersøgelse er derfor, trods få informanters udsagn, vigtige at
have kendskab til i en uddannelsesmæssig sammenhæng.
Perspektiver:
Patienternes positive oplevelse af, at de studerende har tid til dem, kan, når der samtidig er kvalificerede vejledningskompetencer i en afdeling, udnyttes i et læringsmæssigt perspektiv og bliver samtidig en sidegevinst for sundhedsvæsenet.
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Patienters oplevelse af rehabiliteringssamtaler efter operation for lungekræft
Projektansvarlige:
Silvia Mungenast, sygeplejerske, Onkologisk afd. 5111
Finsencentret
Mai Nanna Schønau, klinisk sygeplejespecialist, Thoraxkirurgisk klinik
3151/2, Hjertecentret

Kontaktperson:
Silvia Mungenast
silvia@molsted.com

Baggrund
Lungekræft er den hyppigst forekomne kræftsygdom og forårsager flest kræftdødsfald. Operation
er den eneste kurative behandling, hvilket kun er muligt hos ca. 20% af alle patienter diagnosticeret
med lungekræft. De første 2-3 uger i det postoperative forløb er præget af uafklarede spørgsmål.
Undersøgelser viser, at en tidlig rehabiliteringsindsats i form af en samtale inden udskrivelsen forebygger patienternes tvivl om deres forløb efter udskrivelsen.
Formål
At undersøge patienters oplevelse af rehabiliteringssamtaler efter operation for lungekræft samt
undersøge, om samtalerne giver patienterne en oplevelse af sammenhæng.
Metode
Kvalitative semistrukturerede telefoninterviews med fem patienter opereret for primær lungekræft. Interviewene blev lydoptaget og transskriberet ordret. Interviewene blev analyseret med
udgangspunkt i Kvales teori om meningskondensering.
Resultater
Tre centrale temaer fremkom ved analysen: den samme sygeplejerske til den første og den opfølgende rehabiliteringssamtale, rehabiliteringssamtale med eller uden pårørende og samtalen som
omsorg. Under disse temaer fremgik det, at patienterne ønsker den samme sygeplejerske til begge
samtaler for at sikre en oplevelse af sammenhæng. For nogle patienter var det en ulempe at have
pårørende med, da de ikke kunne tale frit. Patienterne følte sig hørt og set som individer ved begge
samtaler og oplevede samtalen som omsorg.
Diskussion/konklusion
En rehabiliteringssamtale under indlæggelse samt en opfølgende samtale efter udskrivelsen er med
til at skabe en oplevelse af sammenhæng for patienter opereret for lungekræft. Det blev opfattet
som tryghed, når samtalerne blev holdt af den samme sygeplejerske. Selve samtalerne blev set som
omsorg. Hvorvidt pårørende skal inkluderes i disse samtaler kan diskuteres.
Perspektiver
Nærværende undersøgelse understøtter resultater fra et interventionsprojekt, hvor effekten af
rehabiliteringssamtalerne er testet på samme patientpopulation. Rehabiliteringssamtalen har betydning for patienterne og har effekt på håndtering af rehabiliteringsproblemstillinger. Rehabiliteringssamtalen er derfor implementeret i Thoraxkirurgisk klinik for patienter opereret for lungekræft.
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Postoperativ mundhygiejne
Projektansvarlige:
Maja Skarsholm, sygeplejerske, Tand-mundkæbekirurgisk Klinik, 2002, HovedOrtoCentret

Kontaktperson:
Maja Skarsholm
Maja.kofoed.skarsholm@regionh.dk,
35459646

Baggrund:
Mundhygiejne er et væsentligt element i forebyggelse af postoperative komplikationer og infektioner i det Tand-Mund-Kæbekirurgiske speciale. Ved kontrolbesøg i ambulatoriet konstateres tilfælde
af utilstrækkelig postoperative mundhygiejne.
Formål: Undersøge i hvilket omfang ortodontisk-kirurgiske patienters postoperative mundhygiejne
er utilstrækkelig. Sikre at patienterne er informeret om nødvendige forholdsregler i forhold til at
opnå god postoperativ mundhygiejne, så risikoen for infektioner mindskes.
Metode:
1) Afdækning af relevant litteratur
2) Retrospektiv audit af plejepersonalet og tandlægernes dokumentation i OPUS: 1.6.201231.10.2012.
Resultater:
I 12 ud af 52 patientforløb er der indikation for at opstarte supplerende antibiotisk behandling postoperativt, svarende til 23,1 procent. I 41 patientforløb er der givet instruktion i mundhygiejne, svarende til 78,8 procent. I 17 patientforløb har plejepersonalet dokumenteret mundhygiejne, svarende
til 32,7 procent. Kun i ét tilfælde har de dokumenteret utilstrækkelig mundhygiejne.
Tandlægerne dokumenterer mundhygiejne i 48 patientforløb, svarende til 92,3 procent.
Diskussion:
Det er bekymrende at 23,1 procent af alle patientforløb opstartes i supplerende antibiotisk behandling og peger på utilstrækkelig postoperativ mundhygiejne.
Når 24,4 procent af patientforløb, hvor der er givet instruks i mundhygiejne, ender med infektion,
tyder det på mangelfuld instruktion.
Plejepersonalets dokumentation fremstår mangelfuld, da der kun dokumenteres vedrørende mundhygiejne i 32,7 procent af samtlige forløb.
Tandlægerne dokumenterer i højere grad vedrørende mundhygiejne, men dokumentation savner
stringens.
Perspektiver:
Projektets resultater afdækker behov for tiltag, der forbedrer instruktion i mundhygiejne og dokumentation af samme.
Planlagt intervention: Undervisning af personale samt udarbejdelse og implementering af tjekliste til
indlæggelsesforløbet. Opfølgende audit efter gennemført undervisning samt implementering af
tjekliste.
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Primær indikation prædikterer livskvalitet og angst prædikterer mortalitet blandt ICD patienter:
resultater fra et nationalt tværsnits survey CopenHeartICD survey med registeropfølgning
Projektansvarlige:
Selina Kikkenborg Berg, post doc, afsnit 2151, Hjertecentret
Medforfattere:
Lau Caspar Thygesen, MSc, PhD, Jesper Hastrup Svendsen, MD, DMSc, Anne
Vinggaard Christensen, MSc, Ann-Dorthe Zwisler, MD, PhD

Kontaktperson:
Selina Kikkenborg
Berg
selina@rh.dk
35459526

Baggrund:
Til trods for at en ICD (hjertestøder) er yderst effektiv i forebyggelsen af pludselig død oplever mange patienter, der får en ICD, alligevel psykologiske vanskeligheder som fx angst, depression og reduceret livskvalitet.
Formål:
Formålet med studiet var at beskrive patientrapporterede outcomes blandt ICD patienter: (i) sammenlignet med en matchet normal population, (ii) sammenlignet i forhold til ICD indikation
(=forebyggende eller behandlende), (iii) faktorer, der prædikterer patientrapporterede outcomes og
(iv) om og hvordan patientrapporterede outcomes prædikterer mortalitet.
Metode:
Studiet var et spørgeskema sendt med posten til en uselekteret gruppe af patienter 18+ år, der
modtog en ICD i perioden 1. januar til 30. juni 2011 (n=499). Følgende instrumenter blev brugt: SF36, HADS, HeartQoL, EQ-5D og Multidimensional Fatigue Inventory
Resultater:
Svarprocenten var 72%. Gennemsnitalderen var 65,5 år og 82% var mænd. 53% havde ICD på primær indication (forebyggende). Sammenlignet med en alders- og kønsmatchet population uden
sygdom havde ICD populationen værre mentalt helbred (55.0 vs. 51.7 point) og fysisk helbred (52.6
vs. 41.9 point). Patienter med primær indikation havde lavere scorer på selvvurderet helbred, livskvalitet og fatigue, fx fysisk helbred 39.8 vs. 44.3 point, sammenlignet med sekundær indikation
(behandlende). Angst, dårligt selvvurderet helbred, fatigue og lav livskvalitet var alle prædiktorer for
mortalitet. Angst var den stærkeste prædiktor med en justeret odds ratio på 4.17 (1.49;11.66).
Diskussion og Perspektiver:
Patienter med ICD på primær indikation havde lavere scorer på selvvurderet helbred, livskvalitet og
havde mere fatigue. Angst, dårligt selvvurderet helbred, fatigue og lav livskvalitet var alle prædiktorer for mortalitet. Der bør sættes systematisk ind overfor disse psykologiske outcomes i klinisk sygeplejepraksis
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SheppHeartCABG pilot - et 2 x 2 faktorielt randomiseret klinisk forsøg omhandlende integreret
hjerterehabilitering i fase 1 (indlæggelse) bestående af fysisk træning og psyko-edukative konsultationer
Projektansvarlige:
Ida Elisabeth Højskov, sygeplejerske, cand.cur.. ph.d.stud. Hjertecentret, Thoraxkirurgisk Klinik, RT. Afsnit 3153, 3061, 3154
Medforfattere:
Philip Moons, RN, Ph.d., Niels Viggo Hansen, BSc, MA Ph.d., Helle Greve, RN,
MSN, Dorte Bæk Olsen, RN, MCN, Søren La Cour, MA, MPH, Christian Glud,
MD, DMSc, Jane Lindschou, MSc, Daniel Steinbruchel, MD, DMSc, Selina Kikkenborg Berg, post doc

Kontaktperson:
Ida Elisabeth Højskov
ida.elisabeth.hoejsk
ov@regionh.dk
tlf.: 35 45 18 43

Baggrund: Patienter, der gennemgår coronary artery bypass grafting (CABG) oplever problemer og
symptomer, der er både fysiske og psykiske og relateret til operationen og den underliggende iskæmiske hjertesygdom. Gældende nationale og internationale retningslinjer beskriver, at patienter
efter CABG-operation skal tilbydes rehabilitering. Retningslinjerne bygger på sparsom viden om specielt rehabiliteringsfase 1, perioden fra indlæggelse til 6 uger efter operation.
Formål: Forsøget (SheppHeartCABG) vil undersøge effekten af integreret hjerterehabilitering bestående af en fysisk træningskomponent, en psyko-edukativ komponent eller disse komponenter kombineret overfor vanlig behandling.
Metode: Forsøget er designet som et 2 x 2 faktorielt randomiseret klinisk single center forsøg med
central randomisering 1:1:1:1. Forsøget deler patienterne i en af de tre interventionsgrupper versus
kontrolgruppe med blindet resultatvurdering. Der er inkluderet 15 patienter i hver interventionsgruppe og 15 i kontrolgruppen.
Interventionen består af enten: fysisk rehabiliteringsprogram, psyko-edukativt rehabiliteringsprogram eller disse to i kombination. Alle interventionsgrupper modtager vanlig behandling.
Den fysiske komponent er cykling på motionscykel, respiratorisk fysioterapi og nakke/skulder øvelser under indlæggelse og et træningsprogram fra udskrivelse til 4 uger efter CABG.
Tilgangen i de psycho-edukative konsultationer er, at patienten lærer at fortolke og reagere på relevante fysiske og psykiske symptomer, at øge patienternes håndtering af forløbet og mindske angst,
depression, smerte og søvnproblemer inspireret af RR Parses Human Becoming Practice Methogologies og ved brug af Mindfulness.
Resultater: SheppHeartCABG-pilot er gennemført med inklusion i perioden fra september til december 2013 og de sidste test i januar 2013 Data fra SheppHeartCABGpilot forsøget er ved at blive
indscannet, hvorefter Copenhagen Trial Unit vil foretage statistiske analyser af datamaterialet primo
marts 2014. Resultaterne vil forelægge til præsentation på Sygeplejesymposiet 2014.
Diskussion og perspektiver:
Såfremt resultaterne fra SheppHeartCABG er positive vil det betyde en ændring af retningslinjerne
for rehabilitering i den tidlige fase til patienter, som har gennemgået CABG. Ændringer, som vil betyde, at hverdagslivet efter CABG normaliseres hurtigere end det er tilfældet med de nuværende
retningslinjer for rehabilitering.
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Spiserehabilitering hos børn: SOFUS - Sikker Overgang til Familieliv Uden Sonde/svære spiseproblemer
Projektansvarlige:
Bodil Oest Moustgaard, sygeplejerske, Juliane Marie Centret, BørneUngeKlinikken (BUK) afsnit 4271/5003

Kontaktperson:
Bodil Oest Moustgaard
bodil.oest.moustgaard@regionh.dk
35 45 65 34

Baggrund:
Det er et kendt problem, at nogle børn, der har fået sin ernæring via sondemad på grund af alvorlig
sygdom, kan have svært ved at komme af med sonden og lære at spise. Nogle af børnene har aldrig
spist selv og har derfor ingen spiseerfaring. Ifølge hospitalsplan fra 2007, skulle der etableres en højt
specialiseret enhed til spiserehabilitering/sondeafvænning, og den blev etableret i BørneUngeKlinikken ultimo 2011. Der findes ikke mange studier om emnet sondeafvænning af børn, men de studier
der er, beskriver forskellige metoder til sondeafvænning.
Formål:
Formålet var, at afprøve et spiserehabilitering /sondeafvænningsprogram, der støtter og vejleder
børn og forældre i at lære barnet at spise.
Metode:
Udvikling af Sondeafvænningsprogrammet SOFUS - Sikker Overgang til Familieliv Uden Sonde/svære
spiseproblemer. SOFUS-teamet består af en pædiater, diætist, psykolog, ergoterapeut, sygeplejerske og socialrådgiver. Alle børn i Øst Danmark kan henvises til SOFUS af en pædiater fra en børneafdeling. Teamet laver en individuel plan i samarbejde med familien, hvor barnet enten indlægges i 3
uger i BørneUngeKlinikken, eller følges ambulant. Planen indeholder f.eks. ændring af måltidsrytme,
måltidsobservation og inddragelse af barnet i familiens måltider. Under indlæggelse er en samtale
med teamets psykolog en del af forløbet, ellers er det et tilbud.
Resultater:
Mellem ultimo 2011 og december 2013 er 75 børn blevet henvist, hvoraf 51 børn havde sonde. Aktuelt er 31 børn i behandling og 13 børn i alderen 1 – 5½ år er sondeafvænnet. Syv børn har været
indlagt i 3 uger og 6 børn er afvænnet ambulant. Tre børn har stadig sonden til medicin/væske. Diagnoserne var bl.a. børn med nyresygdom, neurologisk sygdom og præmature børn.
Diskussion:
Ved at have etableret SOFUS med landsdelsfunktion for Øst Danmark, er der ikke længere behov for
at sende disse patienter til Odense eller til Graz i Østrig. Vi har mulighed for sondeafvænning lokalt,
med de fordele det er for familierne bedre at tage sig af søskende og mulighed for delvist at passe
deres arbejde. Ambulant sondeafvænning tager dog længere tid end ved indlæggelse, da reduktionen i sondemaden er mere gradvis. Ved at SOFUS-teamet påtager sig ansvaret for barnets ernæring
under sondeafvænningen, fjernes presset fra forældrene.
Perspektivering:
SOFUS arbejder på et spørgeskema til familierne, med henblik på en evaluering af det forløb, de har
været igennem. Det kunne endvidere være interessant at dokumentere, om SOFUS betyder, at der
kan ydes en væsentlig bedre kvalitet for barnet og familien med færre og kortere indlæggelsestid til
følge. Selv om det har været muligt at henvise børn fra hele Regionen har vi modtaget få henvisninger fra andre Børneafdelinger, der er derfor planlagt foreløbigt et besøg på Hvidovre Pædiatriske
afdeling med introduktion af SOFUS
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Study protocol: rehabilitation including social and physical activity and education in children and
teenagers with cancer (RESPECT)
Projektansvarlige:
Postdoc Hanne Bækgaard, UCSF, afsn. 9701 i samarbejde med Juliane Marie
Centret
Medforfattere: Thorsteinsson T, Helms AS, Adamsen L, Andersen LB, Andersen
KV, Christensen KB, Hasle H, Heilmann C, Hejgaard N, Johansen C, Madsen M,
Madsen SA, Simovska V, Strange B, Thing LF, Wehner PS, Schmiegelow K, Larsen
HB.

Kontaktperson:
Hanne Bækgaard
Hanne.baekgaard@re
gionh.dk

BMC Cancer 2013;13:544. doi: 10.1186/1471-2407-13-544.
BACKGROUND:
During cancer treatment children have reduced contact with their social network of friends, and
have limited participation in education, sports, and leisure activities. During and following cancer
treatment, children describe school related problems, reduced physical fitness, and problems related to interaction with peers.
METHODS/DESIGN:
The RESPECT study is a nationwide population-based prospective, controlled, mixed-methods intervention study looking at children aged 6-18 years newly diagnosed with cancer in eastern Denmark
(n = 120) and a matched control group in western Denmark (n = 120). RESPECT includes Danishspeaking children diagnosed with cancer and treated at pediatric oncology units in Denmark. Primary endpoints are the level of educational achievement one year after the cessation of first-line cancer therapy, and the value of VO2max one year after the cessation of first-line cancer therapy. Secondary endpoints are quality of life measured by validated questionnaires and interviews, and physical performance. RESPECT includes a multimodal intervention program, including ambassadorfacilitated educational, physical, and social interventions. The educational intervention includes an
educational program aimed at the child with cancer, the child's schoolteachers and classmates, and
the child's parents. Children with cancer will each have two ambassadors assigned from their class.
The ambassadors visit the child with cancer at the hospital at alternating 2-week intervals and participate in the intervention program. The physical and social intervention examines the effect of
early, structured, individualized, and continuous physical activity from diagnosis throughout the
treatment period. The patients are tested at diagnosis, at 3 and 6 months after diagnosis, and one
year after the cessation of treatment. The study is powered to quantify the impact of the combined
educational, physical, and social intervention programs.
DISCUSSION:
RESPECT is the first population-based study to examine the effect of early rehabilitation for children
with cancer, and to use healthy classmates as ambassadors to facilitate the normalization of social
life in the hospital. For children with cancer, RESPECT contributes to expanding knowledge on rehabilitation that can also facilitate rehabilitation of other children undergoing hospitalization for longterm illness.
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Svælglappen “Den værste af dem alle”
Projektansvarlige:
Sygeplejerske Ane Møller, HovedOrtoCentret, Børneklinikken, afsnit
3083

Kontaktperson:
Ane.moeller@regionh
35453083/26805096

Baggrunden:
Rigshospitalet har landsdækkende funktion for børn født med læbe-gumme-ganespalte. En komplikation til spalten er talevanskeligheder, derfor udføres årligt 70-80 svælglapper - taleforbedrende
operationer til børn født med ganespalte (+/- læbe-gummespalte). Disse operationer kan have en
lang række konsekvenser for børnene i det postoperative forløb f.eks. i forhold til smerter vanskeligheder med at spise, drikke og tale postoperativt. Sygeplejerskens opgave er derfor at støtte, hjælpe og vejlede børn og forældre bedst muligt igennem indlæggelsen.
Formål: Formålet med dette projekt er at kvalificere den præoperative samtale som indgangen til
det forestående samarbejde mellem sygeplejerske, barn og forældre. Ønsket er at kvalificerer det
faglige niveau, så de sygeplejefaglige handlinger er fagligt velbegrundede og at sygeplejerskerne
arbejder ud fra et fælles grundlag og forståelse af barnets og forældrenes situation. Problemstillingen er: Hvordan kan den præoperative samtale planlægges og gennemføres for et barn og forældre
indlagt til en taleforbedrende operation?
Metode: Der er indhentet ny forskningsbaseret viden, der kan understøtte planlægning og gennemførelse af de præoperative samtaler. Der er søgt eksisterende viden om børn med læbe-gummeganespalter i databaserne: PubMed, Cinahl, Sve-med+ og Psykinfo med søgeordene: cleft lip and
palate, psychosocial, coping, children, paryngoplasty. Resilience. Vedr. Overvejelser over samtalens
opbygning og selve gennemførelsen af samtalen er Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel valgt.
Endvidere er der søgt inspiration hos Kvale, som grundlag for udvikling af en samtaleguide i lommeformat til sygeplejerskerne.
Resultater: Der er få forskningsartikler, der beskriver børn og forældres reaktioner og oplevelser
vedr. taleforbedrende operationer. Artiklerne giver faglig indsigt i, hvordan forældrenes udgangspunkt kan være ved indlæggelsen, f.eks forståelse for forældrenes mestringsstrategier, forældres
bekymringer på deres barns vegne og konfliktfyldte følelser i mødet med sundhedsvæsnet. Det gennemgående i artiklerne er, at lydhørhed fra personalets side, rutinemæssigt forholdende sig til barnets og forældrenes emotionelle og sociale velbefindende i forbindelse med behandlingen, har stor
betydning. Resiliensbegrebet er inddraget om risiko og positiv adaption, beskyttende faktorer og
sårbarhedsfaktorer, som kan benyttes i mødet med børnene og familierne. Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel er bl.a brugt til at tænke barnets deltagerforudsætninger ind i forhold til viden
om barnets kognitive niveau og barnets plads i samtalen.
Konklusion: Der er opbygget en skitse for gennemførelse af strukturerede præoperative samtaler.
Fremadrettet skal dette implementeres i afdelingen, evalueres og løbende justeres i takt med ny
viden på området.

122

Sygeplejekonsultationer til par, der venter barn med medfødt hjertesygdom (prænatale samtaler).
Projektansvarlige:
Sygeplejerske Inger Merethe Filipsen, Juliane Marie Centeret,
BUK. Hjerteambulatorium for børn og unge 5004

Kontaktperson: Inger M. Filipsen
Inger.merethe.filipsen@regionh.dk
Tlf. 35450803 mobil 40434498

Baggrund:
Det er i dag muligt at foretage avancerede ultralydsscanninger af den gravide kvindes foster omkring
18. svangerskabsuge for bl.a. at se om hjerte og kar er normale. Såfremt der konstateres hjertemisdannelse, føder kvinden på RH og barnet indlægges på neonatalafdeling. Nogle par stilles med mulighed for at få abort på grund af svær hjertemisdannelse. I 2008 startede et samarbejde mellem
Føtalmedicinsk Ambulatorium 4002 og Hjerteambulatoriet for Børn og Unge 5004, hvor fokus var
familiens spørgsmål til, hvordan hverdagen kunne tegne sig med et sygt barn. Lægen gav parret
sygeplejerskens telefonnummer og hvis de ønskede det, kunne de ringe og aftale tid til en samtale.
Formål: Formålet med sygeplejekonsultationen (den prænatale samtale) er at øge parrets viden om
hverdagen med en konkret hjertesygdom og støtte deres beslutningsgrundlag vedr. graviditet og
fødsel, abort eller comfort care af et barn med hjertesygdom.
Metode:
Kontakten til Hjerteambulatoriet etableres ved, at det kommende forældrepar ringer og der aftales
tid til den første samtale samt udleveres en email-adresse, hvortil familien bliver bedt om at skrive
nogle af de spørgsmål og tanker ned, der fylder for lige præcis dem. Der sættes 60 min. af til den
første samtale, som finder sted på fastlagte ugedage. Hvis senabort er valgt, finder samtalen sted,
når det passer familien. Familien bestemmer, hvem der deltager. Den anden samtale og rundvisning
på RH tager ca. 1,5 time og tilbydes 3-4 uger inden fødslen, hvor familien ser neonatalafdeling, evt.
intensivafdeling. Ved denne samtale beskriver familien, hvordan de vil mestre hverdagen. Sygeplejersken og familien planlægger i samarbejde om der er behov for støtte fra anden professionel side
(læge, præst, psykolog).
Resultater: I 2008 ringede 8 familier og tallet er steget til 22 familier i 2013. For mange er det et
stort chok og en sorg at et barn fødes med en hjertesygdom og for nogle er det meget traumatisk at
vælge abort eller Comfort Care. Der foreligger ingen systematisk dataindsamling på, hvad familierne
får ud af de prænatale samtaler. Vi ved ikke, hvor stor en procentdel, der tager i mod tilbud om en
prænatal samtale.
Diskussion: Hjerteambulatoriet for Børn og Unge varetager de prænatale samtaler og da familierne
efter fødsel og operation er tilknyttet der, danner det god mening. Familierne udtrykker, at det giver
stor ro at se afdelingerne og tryghed at have en kontakt til hospitalet, som ikke vedrører selve sygdommen, men livet med denne. Familier, som har fået abort, udtrykker sorg og frustration over ikke
at kunne fortsætte her. De udskrives til lokalsygehus eller egen læge. Der mangler et mere systematisk tilbud til familier og samarbejdspartnere på RH (4002,5024,5033,4141,4144).
Perspektiver
I august 2013 blev der afholdt nordisk møde i København i pædiatrisk kardiologi. Der blev etableret
kontakt til Lund, Stockholm og Oslo, som også har prænatale samtaler. Disse forløber anderledes
end på RH. Der påtænkes studiebesøg i 2014 mhp. vidensudveksling. Den kan danne grundlag for at
forbedre kvaliteten både på den organisatoriske struktur og patientoplevelserne. Det vil også være
muligt at øge kvantiteten af familier, der tilbydes en prænatal samtale.
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The emerging role of exercise and health counseling in patients with acute leukemia undergoing
chemotherapy during outpatient management
Projektansvarlige:
Seniorforsker Mary Jarden, UCSF, afsn. 9701 i samarbejde med Finsencentret
Medforfattere: Adamsen L, Kjeldsen L, Birgens H, Tolver A, Christensen
JF, Stensen M, Sørensen VA, Møller T.

Kontaktperson:
Mary Jarden
35 45 73 37
mary@ucsf.dk

Leuk Res 2013;37(2):155-61. doi: 10.1016/j.leukres.2012.09.001. Epub 2012 Sep 27.
Abstract
This study investigates the feasibility, safety and benefits of a 6-week exercise and health counseling
intervention in patients with acute leukemia undergoing consolidation chemotherapy during outpatient management. Seventeen of twenty patients completed study requirements (85%), adherence
to exercise was 73% and for health counseling 92%. There were improvements in the 6-min-walkdistance (p=0.0013), sit-to-stand test (p=0.0062), the right and left biceps arm-curl tests p=0.0002
and p=0.0002, respectively; health-related quality of life (p=0.0209) (FACT-An), vitality (p=0.0015),
mental health (p=0.0471) and physical component scale (p=0.0295) (SF36). Significant reduction in
the symptom burden (p=0.0021) and symptom interference on daily life activities (p=0.0069)
(MDASI). No adverse reactions were observed.
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Tid til mobilisering
Projektansvarlige:
Karoline Schou, Sygeplejerske, Hjertecentret, klinik B, afs. 3142/2144
Jane Færch, Klinisk sygepleje specialist, Hjertecentret, klinik B, afs. 3141/2 &
2144, Jane.faech@regionh.dk

Kontaktperson:
Karoline Schou
schoukaroline@hotmail.com

Baggrund:
KAG og PCI procedure foretages aktuelt i Danmark overvejende via arterie femoralis med efterfølgende sengeleje i to timer. Sengeleje er forbundet med frygt grundet indskrænket bevægelsesfrihed
og dertil forbundne smerter og gener. Der er til stadighed behov for at udforske sengelejets betydning for udvikling af komplikationer. En pilottest blev primo 2013 iværksat med henblik på at undersøge, hvorvidt det var sikkert at mobilisere patienterne direkte efter KAG/PCI. I den forbindelse var
det relevant at indhente viden om patienternes oplevelser i forbindelse med ændret praksis herunder evt. udvikling af komplikationer efter udskrivelsen.
Formål:
Indhente viden om patienters oplevelser i forbindelse med direkte mobilisering efter KAG/PCI via
arterie femoralis samt evt. patientoplevede komplikationer efter udskrivelsen.
Metode:
34 patienter fra pilotprojektet blev telefonisk kontaktet 14 til 21 dage efter udskrivelsen, heraf ønskede fire ikke deltagelse. Semistruktureret interviewguide blev anvendt, interviewene blev optaget
og transskriberet indtil mæthed (13 i alt), øvrige 17 blev kun interviewet om komplikationer. Materialet er analyseret ved Kvales ad hoc metode, kodning og meningskondensering samt ved frekvensanalyser.
Fund:
På baggrund af analysen fremkom følgende fire hovedtemaer; 1) Tanker om direkte mobilisering, 2)
Mindre sygeliggjorte, 3) Tillid til personale og 4) Komplikationer. Ingen af patienterne havde gjort sig
nogle specielle tanker om tidlig mobilisering. Flere patienter gav imidlertid udtryk for, at det havde
en positiv indflydelse på deres helbred og at de oplevede sig mindre sygeliggjorte. Patienterne havde generelt ingen bekymringer i forbindelse med mobilisering og gav udtryk for tillid til at personalet
havde styr på det. Hovedparten oplevede ingen komplikationer (70%) og de der gjorde, handlede
alle om forbigående gener.
Konklusion:
Patienterne oplever sig trygge ved direkte mobilisering efter KAG/PCI og har tillid til, at personalet
har styr på forløbet. Direkte mobilisering medvirker til oplevelse af mindre sygeliggørelse. En tredjedel oplevede forbigående gener i efterforløbet, dog uden betydning for hverdagslivet.
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