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Forord
Det sygeplejefaglige udviklings- og forskningsarbejde på Rigshospitalet er i rivende udvikling. Sygeplejen
på Rigshospitalet bidrager på baggrund af et omfattende udviklings- og forskningsarbejde til, at der løbende
opnås ny, større og mere sikker viden om det sygeplejefaglige arbejde til gavn for den kliniske praksis. Den
sygeplejefaglige forskning og udviklingsarbejde er afgørende for, at Rigshospitalet kontinuerligt kan tilbyde
patienter evidensbaseret behandling og pleje af høj faglig kvalitet.
Rigshospitalet indtager en central og aktiv rolle i Region Hovedstaden med sundhedsvidenskabelig
forskning på højt internationalt niveau og den sygeplejefaglige forskning er et vigtigt element i det samlede
sundhedsvidenskabelige forskningsfelt.
Rigshospitalets forskningsstrategi for sygepleje sigter mod at styrke forskningen inden for den kliniske
sygepleje samt at sikre, at forskningsresultaterne anvendes i den kliniske praksis. Med denne udgivelse
”Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for den kliniske sygepleje på Rigshospitalet 2015”vil vi gerne udbrede
kendskabet til de mange spændende sygeplejefaglige udviklings- og forskningsprojekter på Rigshospitalet,
der dækker over en mangfoldighed af forskningsområder.
Bogen indeholder artikler og abstracts, som beskriver et udpluk af de forsknings- og udviklingsprojekter,
der er afsluttet inden for det seneste år.
Den sygeplejefaglige forskning er bredt forankret på Rigshospitalet. Næsten alle centre har seniorforskere,
lektorer og post.doc ansatte og i 2012 fik Rigshospitalet sin første professor i sygepleje. Sammen med de
sygeplejefaglige ledere og kliniske sygeplejespecialister har de alle en central rolle ift. at sikre et aktivt og
udviklende forskningsmiljø og som led heri at formidle, integrere og anvende forskningsresultaterne i den
kliniske praksis. Vi præsenterer årligt en stor del af den sygeplejefaglige forskning på Rigshospitalets
Sygeplejesymposium.
Der skal gå en stor tak til de mange sygeplejersker, der med stort engagement har formidlet deres
forskningsresultater, viden og erfaringer i faglige tidsskrifter og ved at holde indlæg på nationale som
internationale konferencer. At dele faglig indsigt med så mange som muligt er væsentligt for den fortsatte
udvikling af sygeplejen generelt ikke mindst på Rigshospitalet.
Vi håber, at denne bog kan være inspiration for mange sygeplejersker og øvrige faggrupper og vigtigst af alt,
at patienter og pårørende oplever den faglige kvalitet og professionalisme, som alle sygeplejersker ønsker, at
deres arbejde skal være præget af.
- Centerchefsygeplejerskerne og sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen, Rigshospitalet, juni 2015
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Abstracts for mundtlige oplæg
At betyde noget for nogen- og mærke det. En interviewundersøgelse om at leve alene i et hverdagsliv
med kræft
Projektansvarlig:

Kontaktperson:

Anne-Lene Rye Markussen, Klinisk sygeplejespecialist, Finsen

Anne-Lene Rye Markussen

Onkologisk klinik

Mailadresse og tlf.nr.:
anne.lene.rye.markussen@regionh.dk
Tlf: 3545 1850

Baggrund:
Social ulighed i sundhed er en udfordring for den danske folkesundhed og er et prioriteret fokusområde i
sundhedsvæsenet (1). Inden for kræftområdet har flere undersøgelser påvist ulighed i sundhed mht.
forskellige parametre. Overordnet ses at lav social status hænger sammen med en højere forekomst af kræft
og en reduceret overlevelse (2,3,4). Andre undersøgelser har sat fokus på komorbiditet, lighed i adgang til
og brug af sundhedsydelser, som afgørende faktorer for social ulighed i overlevelse for danske
kræftpatienter (5,6). At de sociale relationer og støtte har stor betydning i et kræftbehandlingsforløb kan
genfindes i flere kvantitative undersøgelser der påviser sammenhæng mellem dødelighed og patientens
sociale relationer, ægteskabelig status og størrelse af netværk (7,8,9). Ifølge Danmarks statistik er andelen af
danskere der bor alene stadig stigende (10) og en rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (11)
konkluderer, at det at bo alene muligvis også kan understøtte negative sociale processer og skabe isolation
af socialt dårligt stillede.
Formål:
Med udgangspunkt i viden om social ulighed i sundhed og betydningen af sociale relationer indenfor
kræftfeltet undersøges hvordan mennesker, som lever alene med kræft, oplever og håndterer et sygdomsog behandlingsforløb i et hverdagsliv.
Metode:
Undersøgelsen blev afgrænset til at fokusere på patientperspektivet og med fokus på hverdagslivets
aspekter. Der er i undersøgelsen anvendt et kvalitativt forskningsdesign med fænomenologisk perspektiv
og de empiriske data er indsamlet gennem narrative interview. Narrative interview hvor informanten var
ekspert på eget liv og egen betydningsfulde fortælling om livet, deres kræftsygdom, behandling og
tilbagevenden til et hverdagsliv (12,13,14). Undersøgelsen informanter var fire mennesker med kræft, der
havde gennemgået og afsluttet et kurativt kræftbehandlingsforløb i onkologisk klinik, i foråret 2014. Alle
boede alene og var ikke i et kærestelignende forhold, i perioden hvor de blev diagnosticeret og behandlet
for deres kræftsygdom.
Resultater:
Undersøgelsen viser, at oplevelsen af at leve alene i et hverdagsliv med kræft, er karakteriseret ved kampen
for at genvinde normalitet i et liv, betinget af nye vilkår. At leve alene var før en ramme om tilværelsen,
men med sygdom opleves en øget sårbarhed og en ensomhed, der træder frem som et eksistentielt
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underskud og gør det tydligt, at ensomhed og fælleskab er hinandens vilkår. Den enkeltes oplevelse af
relationel støtte har betydning for, i hvilken grad ensomheden får plads. Oplevelsen er desuden
karakteriseret ved en ændret kropsopfattelse, hvor følelsen af kontroltab træder frem og det er et
hverdagsliv, der anskues i lyset af dets begrænsninger. Denne erkendelse lader sygdommen træde i
forgrunden og det, der før var centralt i den enkeltes liv, bliver baggrund.
Perspektiver: At leve alene er rammen om mange danskeres liv og antallet af mennesker der bor alene i
Danmark er stadig stigende (10). I relation til viden og diskussioner om social ulighed i sundhed taler
denne undersøgelse bla. ind i betragtningerne om de negative aspekter af at bo alene og forholder sig til
betydningen af støtte og de sociale relationers rolle i et sygdoms, behandlings- og rehabiliteringsforløb. Et
forløb som mange mennesker med kræft skal gennemleve i fremtiden- alene. Med den viden som
undersøgelsen bibringer og med perspektiver for en sundhedsprofessionel indsats hos onkologiske
patienter lægges der op til en yderligere udforskning af fænomenet oplevet ensomhed og en understøttelse
af den enkeltes patients behov og ressourcer. Ligeledes sættes der fokus på hvormed de sociale relationer
kan understøttes og mobiliseres, såfremt de er tilstede i patientens liv og bevidsthed. Hvilket stiller
spørgsmål til de patienter som ikke har et socialt netværk, der kan mobiliseres og på hvilken måde oplevet
ensomhed kan opstå i sundhedssystemet som identificeret af Toombs (15) og Dahlberg (16). Sårbarhed er her
et centralt aspekt og sætter fokus på hvormed vi som sundhedsprofessionelle tager vare på mødet med
patienten, og den sensitivitet, hvormed vi må forholde os til de etiske og eksistentielle livsfænomener som
er på spil for den enkelte patient- ikke mindst i kampen for at genvinde fodfæste i livet og det nye
hverdagsliv.
Referencer:
1. Sundhedsstyrelsen 2012
2. Qualia A et. al 2013
3. Kogevinas, M; Porta, M 1998
4. Dalton, SO et. al 2008
5. Frederiksen, BL et. al 2009
6. Pilegaard Hansen et. al. 2008
7. Petersen et. al 2011
8. Pinquart, M ; Duberstein, P.R 2010
9.Holt-Lundststad J. et al. 2010
10. Danmarks Statistik 2014.
11. Statens Byggeforsknings Institut 2010.
12.Bruner J. 1999
13. White, M 2007
14. Horsdal M 1999
15. Toombs, K 1993
16. Dahlberg, K 2007
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Er det min skyld mor? Børn som pårørende til kvinder med nydiagnosticeret brystkræft
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Elsebeth Vaaben, HOC, Klinik for Plastickirurgi, Brystkirurgi og

Elsebeth Vaaben

Brandsårsbehandling. Brystkirurgisk Sektion 3103

Mailadresse og tlf.nr.:
elsebeth.vaaben@regionh.dk

Baggrund:
Hvert år oplever omkring 4000 børn at en af deres forældre får kræft. Disse børn er udsat for psykosocial
stress. Brystkirurgisk Sektion på Rigshospitalet opererede i 2013 148 kvinder under 50 år for brystkræft.
Mange af disse kvinder efterspørger viden om reaktioner og behov hos deres børn. I brystkirurgisk Sektion
har vi, via faglige diskussioner, erfaret at vi mangler viden om børns oplevelser af at være pårørende, når
deres mor får diagnosticeret brystkræft.
Formål:
Hvilke reaktioner og behov er der hos børn, i opdelte aldersgrupper, hvis mor har en nydiagnosticeret
brystkræft?
Metode:
Systematisk litteraturstudie med søgning på PUbMed, CINAHL og PsykInfo. År 2000-2014. Der fremkom
15 studier hvoraf fem dækkede problemstillingen. Studierne er kvalitetsvurderet og resumeret struktureret.
Resultater:
Børnene beskytter forældre, forsøger at være tapre, føler skyld for at finde en mening. Børnene har tanker
om døden og afventer at forældre indbyder til samtale. Generelt har børnene behov for ærlig information
om sygdom og behandling, opfordring til samtale fra forældre, samtale om svære tanker, normal hverdag
hvor skolen er involveret og de har behov for at fagfolk stimulerer til samtale mellem forældre og børn.
Desuden har børnene behov for at forældre bliver bedre til at afkode sorg hos børnene.
Perspektiver:
Ovenstående resultater skal implementeres i vores pleje til patienterne i Brystkirurgisk Sektion. Dette bl.a.
ved tværfagligt samarbejde, synliggjort dokumentation, faglige diskussioner og skriftligt informations
materiale.
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Et langt liv med kort tarm – livskvalitet og sundhedsadfærd hos patienter med tarmsvigt i
hjemmeparenteral ernæring
Projektansvarlig:

Kontaktperson:

Louise Bangsgaard, Klinisk sygeplejespecialist, Medicinsk

Louise Bangsgaard

Gastroenterologisk Klinik, Abdominalcenter

Mailadresse og tlf.nr.:
Louise.bangsgaard.01@regionh.dk

Baggrund:
Patienter med tarmsvigt har behov for hjemme parenteral ernæring og/eller væsker (HPN) for at kunne
opretholde deres ernæringsstatus og væskebalance. Administration af HPN forudsætter, at patienten er
tilkoblet dropstativ eller infusionspumpe i 6-12 timer i døgnet, oftest hver dag. Årsagerne til tarmsvigt er
primært inflammatoriske tarmsygdomme (IBD), cancer og komplikationer til operative indgreb.
Populationen af HPN-patienter er meget heterogen og deres behov for pleje og behandling er baseret på
individuel vurdering. Størstedelen af HPN-patienterne har korttarmssyndrom, og lever med en jejuno- eller
ileostomi med højt output. De har derfor behov for at være i nærheden af et toilet det meste af tiden.
Tarmsvigt er ofte en livslang tilstand, og formålet med pleje og behandling af HPN-patienter er at sikre
patienterne så høj livskvalitet (QoL) som muligt. Tidligere studier viser, at HPN-patienter har lav QoL og
føler sig meget bundet til eget hjem. Sundhedsadfærd hos HPN-patienter hvad angår tobaks- og
alkoholforbrug ikke tidligere beskrevet. Kroniske smerter og lav QoL kan være faktorer, der øger risikoen
for HPN-patienters tobaksforbrug, hvorfor det er relevant at få kortlagt rygevaner. Alkohol kan øge output
i stomien og få betydning for patientens håndtering af centrale venekateter og aseptiske teknik.
På grund af risikoen for katabol tilstand og dehydrering, er der tradition for forsigtighed i forbindelse med
at anbefale fysisk aktivitet til HPN-patienter. Det er endnu ikke beskrevet, i hvilken grad HPN-patienter er
fysisk aktive eller om de ønsker, at være mere fysisk aktive.
Formålet med dette studie er derfor at beskrive HPN-patienters selvvurderede livskvalitet og
sundhedsadfærd og sammenligne med baggrundsbefolkningen. Derudover undersøges for sammenhænge
mellem sociodemografiske- og kliniske faktorer.
Metode:
Deskriptivt tværsnitsstudie med anvendelse af standardiserede spørgeskemaer (SF36, EORTC QLQ-C30,
HADS, BDI), sociodemografiske data (civilstand, uddannelsesniveau, beskæftigelse), livsstilsfaktorer
(rygning, alkohol, fysisk aktivitet) samt patofysiologiske data fra den kliniske kvalitetsdatabase om HPNpatienter tilknyttet Medicinsk Gastroenterologisk Klinik. I alt 183 HPN-patienter blev inkluderet og tilsendt
spørgeskema 1. juni 2013.
Resultater:
I alt 147 (80 %) spørgeskemaer blev returneret, heraf 79 (54 %) kvinder og 68 (46 %) mænd, median alder 60
(21-86). Årsagen til tarmsvigt var IBD 49 (33 %), cancer 30 (20 %), komplikation til non-IBD-kirurgi 26 (18
%), mesenterisk karsygdom 19 (13 %), komplikation til gastrektomi 5 (3 %), andre årsager til tarmsvigt 12 (8
%), ukendt 6 (4 %). HPN-år var median 3,9 år (0-37 år). I alt 89 (61 %) var under 65 år, og af disse var 37 (31
%) i arbejde. I forhold til sundhedsadfærd er der i HPN-populationen 51 (35 %) daglige rygere, og 12 (8 %)
indtager mere alkohol end sundhedsstyrelsens anbefalinger. Over 81 % er mere end let aktive over to timer
om ugen, og 16 % er næsten fysisk passive. I alt 75 % vil gerne være mere fysisk aktive.
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Mean-værdier for de 8 skalaer i SF 36 (0 lavest – 100 højeste livskvalitet) fordelte sig således; Physical
functioning 59, Role limitations due to physical health 32, Role limitations due to emotional problems 62,
energy-fatique 57, emotional well-being 75, social functioning 66, pain 60, general health 40. Resultaterne
for EORTC-C30 viser tilsvarende lav QoL.
Ifølge BDI lider 60 % af minimal depression, 18 % af mild depression, 18 % af moderat depression og 3% af
svær depression.
Data er i bearbejdningsfase, og til symposiet forventes at kunne præsentere sammenligningsdata med
baggrundsbefolkningen og forhåbentligt regressionsanalyser.
Perspektiver:
Indeværende studie har stor betydning for læger og sygeplejerskers opfattelse af HPN-patienters
livskvalitet og derfor tilrettelæggelsen af pleje og behandlingen til denne patientgruppe. Om end studiet er
begrænset i sin standardiserede spørgeskemaform, forventes resultaterne at være hypotesegenererende for
fremtidige sygeplejeinterventionsstudier målrettet denne patientpopulation.
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Ingen glæde ved mad – Evaluering af ernæringssamtaler med patienter opereret for spiserørskræft
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Mette Hansen, Sygeplejerske, Hjertecentret, 3151/3152

Mette Hansen

Mai Nanna Schønau, klinisk sygeplejespecialist, Hjertecentret,

Mailadresse og tlf.nr.:

3151/3152

mettehansen1@yahoo.dk

Rie Jackson, klinisk sygeplejespecialist, Hjertecentret, 3151/3152

Tlf: 2613 8172

Baggrund:
Thoraxkirurgisk afdeling på Rigshospitalet opererer ca. 20-25 patienter for spiserørskræft årligt. Patienterne
oplever flere udfordringer efter operation relateret til ernæring. Ernæringsindsatsen til disse patienter er
blevet systematiseret og består nu i, at sygeplejersken under indlæggelsen afholder to ernæringssamtaler
med patienten og en opfølgende telefonisk ernæringssamtale efter udskrivelse. Sygeplejersken og patienten
samt evt. pårørende udarbejder sammen før udskrivelsen en individuel kostplan.
Formål:
At evaluere ernæringsindsatsen med henblik på:
- Patientens erfaringer med brug af kostplan og med at spise efter udskrivelse.
- Pårørendes betydning for patientens ernæring.
Metode:
Beskrivende undersøgelse. Der er gennemført semistrukturerede kvalitative telefoninterviews af 10
patienter, opereret for spiserørskræft. Interviewene er optaget på bånd og transskriberet ordret. Derefter
analyseret efter Kvales metode; meningskondensering. To emner relevant for problemstillingen
præsenteres. ”Kostplanen” og ”Pårørende”.
Resultater:
Interviewene viser, at kostplanen er en støtte for patienter opereret for spiserørskræft. Der fremkom fire
temaer. Det er især lige efter udskrivelsen, at det er ”Svært at efterleve anbefalinger om seks måltider om dagen”,
og kostplanen bruges, idet ”Kostplanen ses som støtte i tiden efter udskrivelse”. Flere patienter siger ”Nej tak til
fed mad og proteindrikke” og efterlyser en kostplan, der kommer med relevante alternativer. ”Pårørendes
betydning” kan være en stor støtte, hvis de ikke presser patienten for meget. Det fremkom, at patienter der
ikke har pårørende, har svært ved at overskue at spise tilstrækkeligt. På baggrund af dette kan det
konkluderes at ernæringssamtalerne er et væsentligt tiltag, men at sygeplejerskernes viden om relevante
kosttilbud og metoder til inddragelse af pårørende skal styrkes.
Perspektiver:
Sygeplejersken, der skal udarbejde en individuel kostplan, står over for en kompleks opgave, der kræver
stor viden om alternativer til mellemmåltider. Det kunne tænkes at et tværfagligt samarbejde med en
diætist kunne være en god ide fremadrettet.
Denne undersøgelse viser at den første tid efter udskrivelse er vanskelig. For at imødekomme dette kunne
man informere patient og eventuelle pårørende tidligere end dagen før operationen, som er vanlig praksis
på nuværende tidspunkt. Patienten og eventuelle pårørende kunne dermed forberede sig på, hvordan de
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praktisk kunne klare den første tid efter udskrivelse, hvor patienten er træt og har svært ved at spise. Dette
kunne især være relevant, hvis patienten bor alene og ingen pårørende har at støtte sig til i den første tid.
Den systematiserede ernæringsindsats kunne tænkes at være anvendelig for andre patientgrupper. De
positive resultater fra indsatsen med udarbejdelsen af en individuel kostplan samt telefonisk opfølgning
efter udskrivelse, kunne tænkes ligeledes at virke positivt hos andre patienter med
ernæringsproblematikker.
Nøgleord:
Ernæring, spiserørskræft, sygeplejeintervention, pårørende, kostplan
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Klinisk retningslinje om hud-mod-hud-kontakt mellem præmature børn og deres forældre
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Anne Vinter, sygeplejevejleder, JMC, Neonatalklinikken 5023.

Anne Vinther

Måstrup R, klinisk forsker og sygeplejespecialist, Videnscenter for

Mailadresse og tlf.nr.:

amning af børn med specielle behov, JMC, Neonatalklinikken 5023.

Anne.vinter@rh.regionh.dk
Tlf. 3545 5813

Baggrund:
WHO anbefaler hud-mod-hud-kontakt til tidligt fødte børn (dvs. børn født før 37 graviditetsuger) 24 timer i
døgnet. Dansk praksis ligger langt fra dette, og det er uvist hvor tidligt og hvor længe hud-mod-hudkontakten bør udføres for at have optimal effekt på barnets trivsel.
Hud-mod-hud-kontakt mellem for tidligt fødte børn og deres forældre har været anvendt i Danmark siden
1980’erne for at styrke tilknytningen mellem forældre og barn. Selvom anvendelsen af hud-mod-hudkontakt er velkendt og udbredt, er der forskel på hvor tidligt børnene begynder hud-mod-hud kontakt,
hvor længe ad gangen og hvor mange dage og uger denne nære kontakt fortsætter.
Formål:
Formålet er at undersøge, hvor tidligt man bør påbegynde hud-mod-hud-kontakt, den optimale daglige
varighed af hud-mod-hud-kontakt, og hvor længe (dage/uger/måneder) det er optimalt at fortsætte hudmod-hud-kontakten (early, continuous and prolonged), for at for tidligt fødte børn og deres forældre får
optimalt udbytte af interventionen.
Metode:
En systematisk litteratursøgning i PubMed, CINAHL og Cochrane Database udfra nedenstående
fokuserede spørgsmål resulterede i 464 artikler (inkl. gengangere), heraf blev 45 udvalgt på grundlag af
abstrakt, 23 blev kritisk vurderet, og 11 ligger til grund for anbefalingerne.
Fokuserede spørgsmål:
1. Er der evidens for at hud-mod-hud-kontakt påbegyndt fra barnets første levedøgn har positiv effekt på
barnets fysiske stabilitet, vækst, amning og forældre-barntilknytningen, sammenlignet med ingen hudmod-hud-kontakt?
2. Hvilken evidens er der for en dosis-respons-effekt (daglig varighed og/eller total varighed) af hud-modhud-kontakt på barnets fysiske stabilitet, adfærd, amning og forældre-barntilknytning?
Resultater:
Litteraturgennemgangen resulterede i følgende anbefalinger:
Anbefaling 1
Det anbefales at stabile præmature børn med postmenstruel alder 28 0/7 - 366/7uger får hud-mod-hud-kontakt
hurtigst muligt efter fødslen, så længe ad gangen som muligt, og vedblivende under indlæggelsen så længe
barnet har brug for støtte til at holde sig fysiologisk stabilt.
Hud-mod-hud-kontakt kan påbegyndes direkte efter fødslen medstabile børn ældre end 31 gestationsuger.
Anbefaling 2
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Det anbefales at præmature børn med postmenstruel alder ældre end 28 0/7 uger har hud-mod-hud-kontakt
dagligt under hele indlæggelsen på neonatalafdelingen til gavn for amning.
Det er ikke muligt at fastsætte en mindste dosis af hud-mod-hud-kontakt for effekten på amning, adfærd,
forældre- barntilknytning og vækst.
Perspektiver:
Den kliniske retningslinje er i offentlig høring. Efter godkendelse bør anbefalingerne implementeres i hele
Danmark. Implementeringen er succesfuld, når følgende standarder opfyldes:


80 % af præmature børn med gestationsalder 280/7 - 366/7 uger har haft hud-mod-hud-kontakt med
mindst den ene forælder i første levedøgn.



80 % af præmature børn med postmenstruel alder ældre end 28 0/7 uger har daglig hud-mod-hudkontakt under hele indlæggelsen på neonatalafdeling.

15

MinCancerGuide
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Caroline Find Andersen, Sygeplejerske, Onkologisk klinik afd.

Caroline Find Andersen

5011/5013, Finsencentret.

Mailadresse og tlf.nr.:
Caroline.find.andersen.01@gmail.com
Tlf: 2674 4317

Baggrund:
Mange kræftpatienter finder det overvældende eller endda umuligt at rumme og forstå den mundtlige og
skriftlige information, de modtager ved start på medicinsk kræftbehandling. Ved første samtale, hvor
patienten ofte er nervøs og utryg ved situationen, giver læger og sygeplejersker mange informationer, både
om sygdommen og om behandlingen - såvel mundtligt som skriftligt. Læger og sygeplejerske tilpasser så
vidt muligt informationen til patientens psykiske tilstand, men alligevel oplever mange patienter sig
forvirrede efter konsultationen. Forvirringen kan medføre ensomhed og angst, og patienten kan finde det
svært at overskue situationen og få svar på sine mange spørgsmål. I dag tager informationsmaterialet ikke
højde for de forskellige indlæringsmønstre. Hvis en patient ikke er i stand til at reagere hurtigt på en
bivirkning til medicinsk kræftbehandling, kan det få betydelige patientsikkerhedsmæssige konsekvenser.
Herudover er viden en helt afgørende forudsætning for livskvalitet og for kræftpatienters og pårørendes
handlekraft i hverdagen. Mange patienter er efterhånden helt fortrolige med og brugere af digitale medier,
og finder disse velegnede til informationssøgning og til at skabe sig overblik. Dette fremkaldte overvejelsen
om, hvorvidt en app på en smartphone eller tablet, kunne være behjælpelig som informationsstøtte ved
medicinsk kræftbehandling, og på denne baggrund blev der iværksat et kvalitetsudviklingsprojekt med
udvikling af en app i onkologisk klinik.
Formål:
Formålet er at skabe et elektronisk værktøj,
-

som gør det mere fleksibelt og overskueligt for patienterne at finde den information, de har brug for
i forhold til deres behandling

-

som hjælper til at skabe kontrol og overblik over behandlingsforløbet.

Metode:
Projektet er gennemført i samarbejde med Rigshospitalets innovationsinitiativ ”IdéRiget”. Projektideen blev
udtrukket som et af de ti projekter, der blev udbudt i denne sammenhæng, og projektet har derfor modtaget
support og vejledning fra Rigshospitalets udviklingsafdeling og DTU Business.
Projektet er gennemført i flere faser:
Fase 1: Åben research blandt indlagte patienter og personale om informationsbehov – og metoder
Fase 2: Udvikling af app-prototype, for at skabe dybere indsigt i patienternes behov.
Fase 3: Skuespiller indtaler tekst samt udvikling af beskrivende video om bivirkning, mekanismer og
nødsituationer.
Fase 4: Test af app-prototype blandt patienter i behandling for diagnoserne testikelkræft, UPT og AML.
Fase 5: Interview og spørgeskemaundersøgelse blandt patienter, med det formål at evaluere App´ens
anvendelighed.
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Resultater:
7 Patienter i alderen 18-50 år, har afprøvet prototypen MinCancerGuide og deres tilbagemeldinger har været
særdeles positive. Mange patienter er vant til at bruge deres telefon, til at holde styr på deres aktiviteter, og
derfor er det faldet dem naturligt også at få overblik over deres behandlingsforløb på deres smartphone eller
tablet. Det har vist sig, at videoen er et godt redskab til at forklare kompliceret mekanismer, bivirkninger, og
hvad patienten skal gøre i eventuelle situationer. Patienterne giver udtryk for, at videoerne tillige er et godt
værktøj til at inddrage og tale med de pårørende om forløb og behandling. Det har også vist sig, at nogle
patienter ikke ved, hvor deres pjecer er henne og dermed ikke i stand til at vide, hvad de skal gøre i en
specifik situation. For disse patienter har MinCancerGuide givet en betydelig informationsstøtte.
Perspektiver:
Med denne app-prototype har vi udviklet et redskab, som kan give patienter og pårørende en væsentlig
informationsstøtte gennem forløbet i medicinsk kræftbehandling. Næste skridt er at udvikle det yderligere
og få det implementeret i onkologisk og hæmatologisk klinik. Forberedelsen til denne proces foregår aktuelt.
Nøgleord:
App, bivirkninger, information, kemoterapi, kræft.
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Mindfulness – Hvad virker for hvem?
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Marian Petersen, adjunkt, ph.d., Neurocentret, afsnit 7621.

Marian Petersen
Mailadresse og tlf.nr.:
Marian.christin.petersen@regionh.dk
Tlf: 5-8624

Baggrund:
I en tidligere undersøgelse af Mindfulness hos patienter med kroniske smerter fandt vi effekt i forhold til;
smerte accept, at have kontrol over smerterne, vitalitet, bedre mental livskvalitet, mindsket angst og
mindsket depression.
Men hvad virker for hvem? Og kan patienter, der har effekt af Mindfulness, genkendes i klinikken?
Formål:
Formålet er at undersøge om der findes karakteristika hos patienter med kroniske smerter, der har effekt af
Mindfulness. Dette med henblik på at optimere og lette udvælgelse af patienter, der tilbydes Mindfulness
meditation som en del af smertebehandling. Desuden at undersøge hvilke dele af Mindfulness der hyppigst
bliver anvendt og i hvilke situationer.
Metode:
Analysen består af kvantitativ og kvalitativt data, indsamlet ved spørgeskema 6 måneder efter endt
Mindfulness forløb (n=55) og fokusgruppe interview (n=6, 4 kvinder og 2 mænd).
Logistisk regression analyse af effekt i forhold til vitalitet (undersøgelsens primær mål) blev udført i forhold
til socio- demografiske parametre: alder, antal år med smerte, antal år med brug af opioider, køn, civilstatus,
uddannelse og indkomst.
Fokusinterviewet blev transskriberet og gennemgående temaer afdækket.
Resultater:
Vi fandt signifikant flere af patienter, der gennemførte Mindfulness kurset, var gift eller havde en fast
partner. Når gruppen af patienter blev delt i have effekt eller ej af Mindfulness, var der ingen signifikant
forskel i forhold til de opstillede socio-demografiske parametre, dog var der en trend i forhold til antal år
med smerter og brug af opioider (p=0.056).
Vejrtræknings CD og Meditation var de hyppigste anvendte teknikker af Mindfulness.
Mindfulness bliver blandt andet brugt i følgende situationer; smerte, stress, falde i søvn, start på dagen, ved
sammenværd med venner og familie, anspændthed, pause i løbet af dagen, når man har det værst m.m.
Hovedtemaer fra fokusgruppeinterviewet var erkendelse af, at smerten vil være der resten af livet og kan
ikke fjernes ved medicin eller kirurgisk behandling.
Diskussion:
Mindfulness kræver ikke en masse læsning af information og instruktioner, hvilket muliggør deltagelse af
patienter, der kan have svært ved at koncentrere. Netop patienter med kroniske smerter er kendt for at have
vanskeligheder med hensyn koncentration, læsning og være social som følge af medicinering, afbrudt søvn
og bekymringer omkring hverdagen og fremtiden. Fokusgruppe interviewet trak selverkendelse, disciplin
og mental ro til at fornemme kroppen frem som temaer der havde betydning for at opnå effekt af
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Mindfulness. Samlet set supplerer og støtter resultaterne fra de kvantitative og kvalitative fund hinanden.
Perspektiver:
Det største krav for at opnå effekt af Mindfulness synes at ligge hos den enkelte patient. De, der har opnået
erkendelse af, at smerte er en del af deres liv og at Mindfulness ikke fjerner smerten, synes at opnå effekt.
Mindfulness giver patienter med kroniske smerter mulighed for at mestre at leve med smerter.
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Patienttavler – et redskab til involvering & samarbejde med patienten
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Lone Schmidt, klinisk sygeplejespecialist, RK 1, Abd.center.

Lone Schmidt
Mailadresse og tlf.nr.:
Lone.schmidt@regionh.dk
Tlf: 3545 6628

Baggrund:
Litteraturen viser, at patienter vægter overblik og indflydelse på eget forløb højt. Hospitalet beskrives som
en ’pseudoverden’, hvor der er ringe mulighed for at vide hvorfor og ikke mindst hvornår ting sker. Følelsen
af ikke at have overblik over eget forløb kan give anledning til en vis utryghed og usikkerhed.
For at mindske denne følelse har afdelingen udarbejdet et skriftligt dagsprogram, der udleveres i
forbindelse med den indledende sygeplejevurdering. Dagsprogrammet beskriver patientens forløb fra start
til slut inklusiv dag til dag mål samt udskrivningskriterier. Vi har oplevet, at dagsprogrammet ikke altid
anvendes som tiltænkt, at patienterne ikke mobiliserer i det omfang, der lægges op til og, at afdelingens
forventninger til det postoperative forløb, ikke altid er tydelig for den enkelte patient. Samtidig kan det
være vanskeligt som sygeplejerske hurtigt at danne sig et overblik over, hvor i det postoperative forløb
patienten er, og hvor der er behov for at understøtte involveringen af patienten.
Vi blev under et studiebesøg i Malmø inspireret af, hvordan anvendelsen af patienttavler kan tydeliggøre,
for både patienter og sygeplejersker, hvilke forventninger der er til det postoperative forløb samt hvor langt
i forløbet den enkelte patient er. Vi blev nysgerrige på, om individuelle patienttavler som supplement til
dagsprogrammet, kan medvirke til at skabe et større overblik og mere involvering af patienten.
Formål:
Formålet er at undersøge hvorvidt kombinationen af et skriftligt dagsprogram og en individuel patienttavle
kan medvirke til at patienten føler sig medinddraget og har medindflydelse på sit postoperative forløb.
Forløbet sammenlignes med patienter der har gennemgået et postoperativt forløb udelukkende med et
skriftligt dagsprogram.
Projektet vil ligeledes belyse, hvorvidt sygeplejersken nemmere kan danne sig et overblik over den enkelte
patients postoperative forløb.
Metode:
For at undersøge patienttavlens betydning for patientens oplevelse af medinddragelse og involvering i
forhold til dagsprogrammet, har vi før implementering af patientavlerne afdækket nuværende status vha.
spørgeskemaundersøgelse til 20 patienter samt interview af yderligere 12 patienter. Interview af patienterne
er foregået i samarbejde med udviklingsafdelingen.
Samtlige sygeplejersker i sengeafdelingen og afdelingens overlæger/afdelingslæger har udfyldt
spørgeskema, der afdækkede det tværfaglige personales brug og forståelse af dagsprogrammet.
Inklusionskriteriet er patienter der gennemgår elektiv karkirurgisk operation.
Patientgruppen er udvalgt hvis deres postoperative forløb er planlagt til at strække sig over mere end 2
døgn og patienterne har fået foretaget fuld indledende sygeplejevurdering.
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Projektet starter i september 2014 og evalueres i marts 2015, hvor der vil ske en gentagelse af interview af
patienter samt udfyldelse af spørgeskema fra læger og sygeplejersker.
Resultater:
Foreløbige resultater viser, at patienterne er meget begejstret og engageret i brugen af egne tavler i det
postoperative forløb. De efterspørger eksempelvis flere ’brikker’ hvis de mobiliserer mere end
tavlen/dagsprogrammet lægger op til.
Umiddelbart synes patienterne at have et større overblik over deres postoperative forløb, men endelige
resultater foreligger slut marts 2015.
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Præoperativ Frailty, -og betydningen for det postoperative forløb efter hjertekirurgi
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Mitti Blakø, sygeplejerske, Hjertecenret, RT.

Mitti Blakø
Mailadresse og tlf.nr.:
mittimutti@gmail.com
Tlf: 2091 5919

Baggrund:
I hjertekirurgien er andelen af ældre patienter, steget markant de seneste 15 år. Erfaringsmæssigt har ældre
patienter med nedsat funktionsniveau præoperativt et øget behov for sygeplejefaglige interventioner
postoperativt, og dermed udfordringer i forhold til at følge afdelingens standardiserede forløbsprogram.
Frailty er et anerkendt geriatrisk syndrom, og frailtyscore anbefales som supplement til gængse
præoperative risikoscorer.
Formål:
At undersøge den prædiktive værdi af 5 meter gaitspeed test, i forhold til at identificere de frail ældre
patienter, som postoperativt får et øget behov for sygeplejefaglige interventioner.
Metode:
76 elektive hjertekirugiske patienter over 70 år, fik testet gaitspeed dagen inden operationen. 3 patienter
blev ekskluderet. På baggrund af gaitspeedresultatet inddeles patienterne i to grupper: Frail eller Not-frail.
Postoperativt blev de to grupper sammenlignet, ved kvantitativ prospektiv gennemgang af journaldata,
indenfor 3 generelle og 8 sygeplejefaglige parametre.
Resultat:
21 patienter (27,7 %) blev testet Frail, og 55 patienter (72,3 %) Not-frail.
Gennemsnittet for intensivdage og liggedage var højere hos Frail patienter, mens medianværdien ikke
adskilte sig. 76,2 % Frail patienter blev overflyttet til andet sygehus, mod 34,5 % Not-frail (OR=6, P=0,0021).
Frail patienter havde øget behov for hjælp til mobilisering, og signifikant øget forekomst af delir/konfusion
(OR=4,4, P=0,011).
Frail patienter opnåede halvdelen af ernæringsbehovet, og havde flere dage med KAD og
væskeregistrering, end Not-frail patienter.
Behovet for C-PAP/PEP og laksantia var uden signifikant forskel i de to grupper.
Konklusion:
5-meter gaitspeed som frailtyscore kan identificere hvilke patienter der har et øget behov for
sygeplejefaglige interventioner, i det postoperative forløb efter elektiv hjertekirurgi, inden for udvalgte
parametre.
Perspektiv:
Undersøgelsen har givet anledning til at udarbejdet et tilpasset forløbsprogram til Frail patienter, for at
målrette den sygeplejefaglige indsats og forebygge sygeplejefaglige komplikationer.
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Rehabiliteringspraksis. - Et studie af patienternes erfaringer og fortællinger om hverdagen efter
indlæggelse på intensiv
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Vibeke Knudsen, intensivsygeplejerske, abdominalcenteret,

Vibeke Knudsen

intensiv terapi afsnit 4131

Mailadresse og tlf.nr.:
Vibeke.knudsen@regionh.dk
Tlf: 3022 7721/ 3545 4131

Baggrund:
-

Et stigende antal patienter modtager intensiv pleje og behandling og med udvikling i
behandlingsformerne overlever flere patienter kritisk sygdom.

-

Da komplikationerne efter kritisk sygdom kan være omfattende, er der behov for at undersøge,
hvordan patienterne klarer sig efter udskrivelse fra intensiv afdeling.

Formål:

-

Formålet med denne undersøgelse var at belyse temaer, der kan bidrage til at forbedre
rehabilitering for patienter der er udskrevet fra intensiv, herunder i hvilket omfang spørgeskemaet
om helbred og livskvalitet, Short Form 36 (SF-36) dækkede områder af betydning for patienternes
rehabilitering.

Metode:
-

Fem tidligere intensivpatienter, der havde været indlagt med sygdommen nekrotiserende
bløddelsinfektion(NBI), blev udvalgt efter hvordan de havde evalueret deres helbredsrelaterede
livskvalitet i spørgeskemaet SF-36.

-

Der blev udført deltagerobservation og semistrukturerede interviews i patienternes hjem, syv til
otte måneder efter deres indlæggelse.

-

Patientfortællingerne blev analyseret inden for en narrativ ramme, og relateret til antropologisk
teori om ’Maskulinitet’, ’Smertefællesskaber’ og ’Håb i rehabilitering’.

-

Patienters fortællinger blev relateret til spørgsmål og svar i SF-36.

Resultater:
-

Nuværende praksis inden for rehabilitering af patienterne tog ikke hensyn til individuelle
problemstillinger.

-

Undersøgelsen viste, at følgerne efter NBI havde konsekvenser for patienters liv på områder som
seksualitet, parforhold og at genfinde en meningsfuld hverdag.

-

Multimorbiditet var relateret til problemstillinger af høj kompleksitet.

-

Komplikationer til kritisk sygdom (Post Intensive Care Syndrome, PICS), blev ikke identificeret i
sundhedssystemet.

-

Patienternes problemstillinger blev ikke afspejlet i spørgeskemaet SF-36.

Perspektiver:
Studiet peger bl.a. på følgende områder, der bør fokuseres på i fremtidig rehabilitering:
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-

Hvordan hjælpes patienterne til at få en meningsfuld hverdag

-

Screening for rehabiliteringsbehov, herunder identifikation af og opfølgning på PICS

-

Tværfaglig og tværsektoriel koordinering af rehabilitering efter kritisk sygdom

-

Maskulinitet og seksualitet i rehabilitering

-

Hvordan hjælpes patienterne til at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.
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”Ude godt – hjemme bedst” – IV behandling i hjemmet
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Lars Kjeldsen, Klinikchef, Finsenceneteret, Hæmatologisk Klinik

Katrine Fridthjof

Katrine Seier Fridthjof, sygeplejerske, Finsencenteret,

Mailadresse og tlf.nr.:

Hæmatologisk afd. 5052

Katrine.seier.fridthjof@regionh.dk
Dect: 3545 9872 / Tlf: 29864786

Baggrund:
Patienter med akut leukæmi gennemgår et langt og intensivt behandlings forløb med mange indlæggelser
til kemoterapibehandling, behandling af infektioner, samt talrige ambulante besøg. Det er overvejende fordi
der gives kemoterapi på tidspunkter, hvor ambulatorierne er lukket. Lange ophold på hospitalet har en
veldokumenteret negativ indflydelse på patientens livskvalitet. Indlæggelse øger risikoen for
hospitalserhvervede infektioner, insufficient søvn, inaktivitet, nedsat tilgængelighed til egen kost, og ikke
mindst fravær fra familie og netværk.
Internationale erfaringer fra sammenlignelige forløb på University College Hospital London (UCHL)viser,
at patienterne med supervision fra sygeplejersker, høj grad af patientinvolvering og anvendelse af en
programmerbar pumpe, kan modtage behandling med kemoterapi uden indlæggelse.
Der er et stort ønske og behov for at forbedre akutte leukæmipatienters behandlingsforløb i retning af mere
ambulante forløb, med høj grad af patient- og pårørendeinvolvering. Samtidig ønskede vi at projektet
skulle inddrage nytænkning og rum til kreativitet, -innovation hos personalet.
Formål:
Projektets formål er at undersøge muligheden for, med innovativ tilgang, at tilrettelægge og forbedre
patientforløbet for patienter med akut leukæmi, således at patienterne kan opholde sig mest muligt i eget
hjem eller på patienthotel. Samtidig undersøges potentialet for at anvende samme tilgang på resten af
Rigshospitalet.
Metode:
Projektideen blev sendt til Ideriget og fik støtte til afprøvningen.
Startfase med et fokusgruppeinterview med tidligere leukæmipatienter, som har modtaget den traditionelle
behandling under indlæggelse. Temaet for interviewet var det nye forløb med kemoterapi i hjemmet.
Pilotfase med testbehandling i eget hjem over 3 måneder, hvor 4 patienter, med akut myeloid leukæmi, fik
deres kemoterapi i hjemmet via en transportabel programmerbar infusions-pumpe. Patienterne blev
forinden oplært af sygeplejerske. Patienternes compliance blev vurderet og de udfyldte alle
evalueringsskemaer løbende.
Undervisningsprogram for 10 sygeplejersker, til oplæring af patienter, ud fra kriterier om
kemoterapikursus samt 2 års klinisk erfaring. Løbende evaluering af sygeplejerskernes oplevelser og
holdning.
Systematisk inddragelse af relevante interessenter; patienter, apotek, tværfaglige samarbejdsparter,
medicinalfirmaet som har udviklet infusionspumpen og UCHL. Data fra pilottest blev anvendt til justering
af endelig implementering.
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Resultater:
12 patienter har i løbet af 1 år gennemført forløb med hjemmebehandling via pumpe. 4 nye er i gang på
nuværende tidspunkt. Evalueringer fra patient- og pårørende viser stor tilfredshed og tryghed med
forløbene. Det lykkedes os at hjemsende helt nydiagnosticerede patienter til første kemoterapikur, hvilket
ikke var vores initiale intention. Patienterne føler sig mindre stressede og trætte, og oplever at
hjemmebehandlingen har mindre indflydelse på patienternes hverdagsliv og at de har mere overskud til at
indgå i sociale relationer. Patienterne føler sig mindre sygeliggjort og hjemmebehandlingen er med til at øge
deres livskvalitet. Forløbet forbedres kontinuerligt og implementering i hæmatologisk kliniks øvrige
enheder, samt andre klinikker, er planlagt. Kvantificerbare data på indlæggelsestid og infektioner opgøres
retrospektivt og er endnu ikke færdige. Den innovative tilgang med hurtig omsætning af ideer i praksis, er
modtaget yderst positivt. Projektideen var én af vinderne i Rigshospitalets ”IdéRiget”.
Perspektiver:
Som sundhedspersonale er man meget optaget af hele tiden at skabe den bedste kvalitet for patienten. Med
dette projekt har vi ikke stået overfor et problem som skulle løses, men med et ønske om en forbedring af
patientens oplevelse under behandlingsforløbet, undgå unødvendige indlæggelser, rationalisering af
sengeantal og forbedring i omkostningseffektiviteten. Resultaterne viser, at patienterne foretrækker
hjemmebehandling frem for behandling på sygehuset.
Potentialet i hjemmebehandling med programmerbare pumper, hvor sygeplejersker oplærer patienterne, er
meget betydeligt, idet man også vil kunne hjemsende patienter i intravenøs antibiotisk behandling.
Konceptet vil altså kunne overføres til hele Hæmatologisk Klinik, til Onkologisk samt andre kirurgiske og
medicinske klinikker på Rigshospitalet og ultimativt til andre hospitaler i hele landet.
Nøgleord:
Kemoterapi, Hjemmekemoterapi, medindragelse, infusionspumpe
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Abstracts for posters
Hvordan opleves tværfagligheden? - Et retrospektivt kvalitativt interviewstudie
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Anne Agerskov Smith, Sygeplejerske, Tværfagligt Smertecenter

Anne Agerskov Smith

Afsnit 7612, Neurocentret.

Mailadresse og tlf.nr.:

Peter Lacour, Psykolog.

anne.agerskov.smith@regionh.dk

Kaori K. Jørgensen, Psykolog.

Tlf. 6169 6853

Baggrund:
For kroniske smertepatienter er udrednings- og behandlingsforløbet ofte meget langvarigt, og de har som
regel kontakter med forskellige behandlergrupper inden for sundhedsvæsnet, såvel som med
sagsbehandlere i andre offentlige myndigheder. Man kan derfor formode, at dette forhold i særlig høj grad
præger kroniske smertepatienters oplevelse af deres behandlingsforløb. Langt de fleste kroniske
smertepatienter skal leve med deres smerter, da smerterne ikke kan helbredes. Man kan derfor også
formode, at patienternes oplevelse af behandlingsforløbet har afgørende betydning for deres liv i øvrigt og
deres liv efter behandling. Patientperspektivet er således af særlig stor betydning, når det angår
udrednings- og behandlingsforløbet af kroniske smertepatienter, og det er ligeledes af stor interesse, at
undersøge hvad patienterne tager med sig videre efter endt behandlingsforløb.
Formål:
Formålet med dette kvalitative interviewstudie var, at få indblik i hvordan en gruppe patienter oplevede
deres afsluttede tværfaglige behandlingsforløb et – to år efter afslutning. Vi har arbejdet ud fra
nedenstående forskningsspørgsmål:
-

Hvorledes har de kroniske smertepatienter, der har modtaget behandling på centret, oplevet deres
behandlingsforløb især med henblik på den tværfaglige indsats?

-

Hvilke erfaringer fra smertecentret finder patienterne som værende værdifulde i deres nuværende
liv efter afsluttet behandlingsforløb, og hvordan gør de nytte er disse erfaringer?

Metode:
Vi har udført retrospektive kvalitative interviews på otte patienter mellem et år - to efter afslutning fra
Tværfagligt Smertecenter. Patienterne er tilfældigt udvalgt ud fra eksklusionskriterierne: nedsat
hukommelse, psykisk ustabilitet, behov for tolk og under et år siden afslutning. Interviewene er udført ud
fra en semi-struktureret interviewguide, med en varighed på ca. en time. Interviewene er transskriberet
fuldt ud, og datamaterialet er derefter tematiseret og analyseret ved hjælp af analyseprogrammet Nvivo 9.
Resultater:
Under det igangværende analysearbejde af datamaterialet er specielt tre temaer fremtrædende.
At blive mødt med respekt og tillid. Samtlige patienter fremhæver betydningen af at blive mødt med tillid
og respekt som en afgørende faktor i det tværfaglige behandlingstilbud. Dette understøttes af udsagn som:
”Og så kan jeg huske, så begynde jeg at tude, fordi ... jeg var simpelthen, hold da op. Der var nogen, der troede på mig.
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Det var fantastisk”(patienten fortæller om første møde med sin kontaktlæge og sygeplejerske).
Accept af den kroniske smertetilstand– en proces. Accept af smertetilstanden er tydeligvis en udfordrende
proces, som patienterne også efter afslutning arbejder med. Flere af patienterne reflekterer over behovet for
medicinsk afklaring som en væsentlig del af arbejdet med accept.
Afslutning – hvor hører man til? Afslutningen fra smertecenteret fyldte ligeledes hos patienterne. En
patient beskrev det ”som en navlestreng der skal kappes” og det at blive afsluttet til ”sig selv”. Flere af
patienterne beskriver ligeledes frygten for samarbejdsproblemer med egen læge angående den videre
medicinske smertebehandling, og hvem man skal ringe til når man ikke har en kontaktsygeplejerske
længere.
Perspektiver:
Vi håber at kunne bidrage med et mere nuanceret billede af den kroniske smertepatient og de udfordringer
som patienterne lever med, samt understrege betydningen af en tillidsfuld og respektfuld patienttilgang.
Derudover ligges der op til en videre diskussion og udvikling af processen omkring afslutning af
patienternes forløb.
Nøgleord:
Kvalitative interviews, patientperspektiv, kroniske smerter, tværfaglighed.
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Optimeret Patient-forløb for patienter i behandling for hæmatologisk sygdom med udgangspunkt i Fast
Track principper
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Jette Sønderskov Gørløv, MD, Ph.D., sygeplejerske Connie Nexø.

Sygeplejerske Connie Nexø

Finsencenter, Hæmatologisk klinik, enhed for lymfekræft og

Mailadresse og tlf.nr.:

myelomatose 4033

Connie.Nexoe@regionh.dk
Dect tlf. 5-8031

Baggrund:
Patienter med visse former for hæmatologiske sygdomme, der gennemgår et forløb med højdosis
kemoterapi og autolog stamcelle transplantation (HD-ASCT), er præget af mange bivirkninger og
komplikationer fra behandlingen. Det viser sig i form af ernæringsproblemer, kvalme, smerter, mucositis og
diarre, samt talrige infektioner. Det medfører en stigende grad af vægttab, træthed og immobilisation og
ledsagende tab af muskelstyrke. Patienterne oplever langvarig træthed og er ofte ikke i stand til at
genoptage deres sociale liv eller arbejde fuldt ud og har behov for op til et års rekonvalescens.
Sygeplejen til patientgruppen er kompleks og kræver høj faglig kompetence hos sygeplejerskerne.
Erfaringer fra kirurgiske operationsforløb viser, at en multidisciplinær tværfaglig tilgang kan nedsætte
morbiditeten, indlæggelsestid og behovet for rekonvalescens. Fast Track er en grundig analyse af alle
elementerne i forløbet og en systematisk evidensbaseret indsats på smertebehandling, ernæring,
mobilisering og information. Sygeplejen har en væsentlig rolle i den tværfaglige tilgang.
Fast Track er ikke tidligere implementeret i komplekse medicinske forløb.
Formål:
At forbedre forløbet for patienter med hæmatologiske sygdomme, der gennemgår HD-ASCT ved at
implementere elementerne fra Fast Track forløb.
Metode:
En gennemgang af litteraturen blev brugt til at give overblik over forekomst af symptombyrden og
beskrivelse af daværende praksis hos patienter, der gennemgår HD-ASCT.
Med udgangspunkt i metoden fra Fast Track, er der udarbejdet kliniske retningslinjer baseret på bedste
evidens for hver kendt komplikation hos patientgruppen. Sygeplejens kerneområder er beskrevet i
strukturerede plejeplaner, hvor patienterne daglig screenes i forhold til mucositis, kvalme, diarre, ernæring
og fysisk aktivitet. Patienterne er inddraget i selvvurdering af kvalme, diarre og mobilisering. Der er daglig
træning ved fysioterapeut og indsatsen med information til patienten er struktureret i samtaler.
Implementeringen indebærer oplæring og undervisning af læger, sygeplejersker og fysioterapeuter om
principperne og den tværfaglige tilgang.
Patienterne blev inkluderet konsekutivt i behandlingsregimet fra maj 2013 til maj 2014 lige efter diagnose og
beslutning om HD-ASCT. Et forløb over ca. 6-7 måneder. Patienterne blev informeret om behandlingen af
læge og sygeplejerske og blev desuden set af en fysioterapeut, hvor de blev testet og fik udleveret et
individuelt træningsprogram, som de skulle anvende under indledende 3 måneders behandling inden de
blev indlagt til HD-ASCT. Undervejs blev patienterne testet 4 gange af fysioterapeuterne.
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Del resultater:
Der er inkluderet 40 patienter, hvoraf 26 patienter gennemførte HD-ASCT. Lymfom (12), myelomatose (13)
og amyloidose (1). 13 patienter modtog ikke HD-ASCT pga. sygdomsprogression. Sygeplejesamtaler om
ernæring, smerter og observation af mucositis udføres efter implementeringen systematisk og med relevant
dokumentation. De endelige data er under udarbejdelse og forventes færdig ved udgangen af april 2015.
Perspektiver:
Dette feasibility studie viser, at det er muligt at implementere fast track principperne i en medicinsk
population med komplekse symptomer. Optimering af patientforløb med udgangspunkt i Fast track
formodes at kunne nedsætte symptombyrden. Det forudsætter en systematisk og planlagt sygepleje af høj
kvalitet i det tværfaglige arbejde.
Nøgleord:
Optimeret patientforløb, høj symptombyrde.
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Selvvurderet helbred og fysisk aktivitet blandt patienter behandler for atrieflimren eller atrieflagren
med ablation sammenlignet med en normal befolkningsgruppe – resultater fra et nationalt survey
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Signe Risom, spl., ph.d. studerende, Hjertecentret, afsnit 2151

Signe Risom

Selina Kikkenborg Berg, spl., seniorforsker, Hjertecentret, afsnit

Mailadresse og tlf.nr.:

2151

Signe.stelling.risom@regionh.dk

Ann-Dorthe Zwisler, Professor Syddansk Universitet og Odense

Tlf: 6160 6084

Universitetshospital, samt Hjertecentret, afsnit 2151

Baggrund:
Patienter med atrieflimren (AF) eller atrieflagren(AFLA) rapporterer om nedsat selvvurderet helbred samt
undvigelses adfærd når de oplever anfald af arytmi. Det er vigtigt at undersøge om denne opfattelse og
adfærd ændrer sig efter ablationsbehandling samt om patienten genvinder en normal tilværelse efter
behandlingen.
Formål:
At beskrive patienternes selvvurderet helbred og fysiske aktivitet 6-12 måneder efter ablation for AF eller
AFLA og sammenligne med en alders- og køns- matchede rask general population.
Metode:
Dette landsdækkende survey var udsendt til patienter ældre end 18 år der havde gennemført ablation for
AF eller AFLA fra januar til juni 2011.
Patienterne var identificeret i Landspatientregisteret (n=714). Det omdelte survey bestod af spørgeskemaet
Short Form 36 (SF-36), og et spørgsmål om fysisk aktivitet, det blev sendt per post i december 2011 til 627
inkluderet patienter. Sundheds-og sygelighedsundersøgelsen 2005 blev brugt til at matche en alders- og
køns svarende normal population.
Forskel i selvvurderet helbred (SF-36) blev testet med t-test og chi2-test blev benyttet til at undersøge for
forskelle i fysisk aktivitets niveauer.
Resultater:
Spørgeskemaet blev besvaret af 462 patienter (74%). Vi fandt I alle subskalaer af SF-36 signifikant lavere
scorer for patienter behandlet for AF eller AFLA sammenlignet med den normale population (p=0.0001). De
fysisk aktivitets niveauer var ligeledes signifikant lavere for patienterne behandlet for AF eller AFLA
(p<0.0001).
Perspektiver:
Vi fandt at patienter behandlet for AF eller AFLA’s selvvurderet helbred og fysiske aktivitets niveauer var
signifikant lavere sammenlignet med en normal befolknings gruppe. Dette er vigtig information for de
sundhedsprofessionelle der ser patienterne til follow-up efter ablation og rehabilitering må overvejes.
Nøgleord:
Atrieflimren, atrieflagren, ablation, selvvurderet helbred, survey
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SheppHeartCABG pilot - et 2 x 2 faktorielt randomiseret klinisk forsøg omhandlende tidlig integreret
hjerterehabilitering bestående af fysisk træning og psyko-edukative konsultationer efter coronary artery
bypass grafting
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Ida Elisabeth Højskov, sygeplejerske, cand.cur. ph.d. stud.,

Ida Elisabeth Højskov

Hjertecentret, Thoraxkirurgisk Klinik, RT. Afsnit 3153

Mailadresse og tlf.nr.:
Ida.elisabeth.hoejskov@regionh.dk

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
Per Winkel, MD, DMSc
Jane Lindschou, MSc
Ingrid Egerod, RN, MSN, Ph.d.
Anne Vinggaard Christensen, MSc
Selina Kikkenborg Berg, RN, MSN, Ph.d.
Baggrund:
Patienter, der gennemgår coronary artery bypass grafting (CABG) oplever ofte problemer og symptomer af
både fysisk og psykisk karakter, som relaterer sig til operationen og den underliggende iskæmiske
hjertesygdom. Gældende nationale og internationale retningslinjer beskriver, at der efter CABG-operation,
skal tilbydes rehabilitering. Retningslinjerne for rehabilitering bygger på sparsom viden, særligt den tidlige
rehabiliteringsfase 1, der er perioden fra indlæggelse til 6 uger efter operation.
Før et større randomiseret kontrolleret forsøg effektueres er det nødvendigt, at undersøge muligheden for
rekruttering af deltagere og gennemførbarheden af interventionen.
Formål:
Formålet med SheppHeart-pilot var, at evaluere mulighederne for at rekruttere patienter og gennemføre
interventionen. Desuden at teste sikkerhed og tolerance for interventionen samt at indsamle data til sample
size beregning til det planlagte større randomiserede kontrollerede forsøg.
Metode:
I denne 2x2 faktorielle pilottest blev 60 patienter indlagt til CABG randomiseret 1: 1: 1: 1 til: 1) fysisk
træning samt vanlig behandling, 2) psykoedukativ intervention samt vanlig behandling, 3) fysisk træning
og psykoedukativ intervention samt vanlig behandling eller 4) vanlig behandling alene. Interventionerne
bestod af et fysisk træningsprogram og et psykoedukativt program, herunder mindfulness i en 4-ugers
periode efter CABG.
Resultater:
Inklusionsraten var 67 % i rekrutteringsperioden på 3 måneder. I de to interventionsgrupper med fysisk
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træning gennemførtes 59 % (924/1565) af de planlagte træningssessioner under indlæggelse. 9 patienter (30
%) gennemførte 75 % (348/447) og 9 patienter (30 %) gennemførte 50 % af de planlagte træningssessioner
(363/642). 11 patienter (42 %) deltog i ≥75 % af de fire planlagte konsultationer og 6 patienter (23 %) i 50 % af
disse. 12 patienter (46 %) indikerede, at de havde anvendt mindfulness som en del af det psykoedukative
program. De fysiske øvelser og tests viste sig være sikre og tolereret af deltagerne.
Perspektiver:
Et rehabiliteringsprogram i den tidlige fase efter CABG, der kombinerede fysisk træning og
psykoedukation viste høj inklusionsrate, at være gennemførbart og sikkert, men der var moderat
compliance ved flere elementer. Resultaterne fra denne pilottest er anvendt til sample size beregning og
tilretning af forsøgsprotokol til SheppHeartCABG, hvor 326 deltagere skal inkluderes. Inklusionen
begyndte i november 2014 og som forventes afsluttet i marts 2016.
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Telefonisk opfølgning på præoperativ information. Forud for tonsillektomi
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Line Warley Frøsig, sygeplejerske

Afd. Spl.

(Susanne Langesø Hansen, vejleder, MVU)

Debbie Mary Berthelsen

Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, Gentofte Hospital,

debbie.mary.berthelsen@regionh.dk

afd. E, Kildegårds Allé 28, 2900 Hellerup, Hovedortocenteret

Tlf: 3867 2746

Baggrund:
I Danmark får ca. 7000 patienter årligt foretaget tonsillektomi. Patienterne informeres mundtlig og skriftlig
om forløbet ved en præoperativ samtale, der finder sted i forbindelse med forundersøgelsen, op til 3
måneder før indgreb.
I øre-næse-halskirurgisk ambulatorie oplever vi en høj forekomst af postoperative opkald fra patienter, der
har gennemgået tonsillektomi. Vores erfaring er, at opkaldene omhandler smerter og smertestillende
behandling.
Formål:
1) At undersøge hvor mange patienter der har telefonisk kontakt med ambulatoriet, efter
tonsillektomi foretaget i sammedagskirurgisk regi, og hvad kontakterne omhandler.
2) At teste om supplerende præoperativ information, givet telefonisk af sygeplejerske dagen før
planlagt operation, reducerer patienternes postoperative kontaktbehov.
Metode:
1) Over en 4 måneders periode blev alle postoperative opkald til ambulatoriet registreret via et skema.
Skemaet indeholdt oplysningerne: personnummer, postoperativ dag, kontaktårsag, NRS, sygeplejeog/eller lægehandling.
2) På baggrund af fund lavede blev der lavet en intervention, bestående af telefonisk opfølgning ved
en sygeplejerske dagen før indgreb. Formålet var at supplere given præoperativ information,
særligt vedrørende smertebehandling. Effekten af interventionen blev testet ved fortsat registrering
af postoperative opkald, over en ny 4 måneders periode.
Resultat:
1) I første registreringsperiode gennemgik 149 patienter tonsillektomi. I samme periode registrerede
ambulatoriet 64 (43 %) opkald. 67 % af opkaldene omhandlede smerter.
2) I interventionsperioden gennemgik 69 patienter tonsillektomi, heraf havde 12 (17 %) postoperativ
kontakt med ambulatoriet P <0,01. Den telefoniske opfølgning viste at 49 % af patienterne ikke
havde læst informationsmaterialet eller indkøbt smertestillende medicin.
Konklusion:
Patienter har behov for supplerende præoperativ information umiddelbart før indgreb. En telefonisk
opfølgning har reduceret antallet af postoperative opkald.
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Abstracts for øvrige projekter
Akut pædiatri – scenarietræning – børneonkologisk afdeling 5054
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Pernille Roland

Pernille Roland

Afdelingssygeplejerske afd. 5054

Mailadresse og tlf.nr.:

JMC

Pernille.roland@regionh.dk

BørneUngeklinikken

Tlf: 3545 1018

Baggrund:
I Danmark diagnosticeres ca. 200 børn i alderen 0-18 årligt år med en kræftdiagnose – heraf behandles ca.
halvdelen på Rigshospitalet, hvilket gør hospitalets pædiatrisk onkologiske afdeling den største i Norden.
De senere års intensiverede medicinske behandling har betydet en øget overlevelse for børn med kræft,
men samtidig har det også øget kompleksiteten i behandlingsprotokollerne, bivirkningsbyrden samt de
behandlingsrelaterede komplikationer for patienterne. Ofte udvikles behandlingsrelaterede komplikationer
akut, dvs. inden for minutter eller få timer. Tidlig erkendelse, vurdering og behandling af sådanne
komplikationer er afgørende for at reducere sygelighed og dødelighed.
I forlængelse af flere utilsigtede hændelser i afdelingen med akutte behandlingsrelaterede komplikationer
udsendte vi i 2012 et spørgeskema til læger og sygeplejersker rettet mod deres viden og færdigheder i
akutsituationen med det onkologiske barn. Personalet gav udtryk for stor utryghed og manglende viden.
På baggrund af evidensbaserede undersøgelser omkring brugen af simulationstræning/scenarietræning
som et læringsværktøj i uddannelsen af sundhedsprofessionelle blev et udviklingsprojekt iværksat.
Formål:
At udarbejde og implementere akut scenarietræning i afdelingen så læger og sygeplejersker får øget deres
handlekompetencer i praksis, så de er i stand til bedre at vurdere, behandle, kommunikere og samarbejde
omkring det akut dårlige barn - dette i overensstemmelse med nyeste internationale guidelines.
Metode:
Forud for scenarietræningen blev personalet undervist i brugen af ABC-algoritme samt rollefordeling og
kommunikation i akutsituationen. Færdighedstræning med personalet blev gennemført og akutvogne blev
implementeret. Scenarietræningen blev udført i afdelingen på en patientstue, hvorved situationen fremstod
så autentisk og praksisnært som muligt. Efter endt scenarietræning blev der afholdt debriefing.
Resultater:
Spørgeskemaerne viser, at brugen af ABC-algoritme i forhold til vurdering af barnet samt viden om
konkrete tiltag i behandlingen af det akut dårlige barn er der den største forbedring hos personalet
foreligger. På det samarbejdsmæssige og kommunikative område er der sket tydelige forbedringer, men her
ses potentiale for yderlig tiltag.
Overordnet har alle adspurgte nu kompetencer svarende til middelscore eller over middelscore, når det
kommer til vurdering og behandling af det akut dårlige barn. I forhold til samarbejde og kommunikation
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ses en bedring, trods kompetencer svarende til middelscore eller under middelscore.
Konklusion:
Brugen af akut scenarietræning i børneonkologisk regi har markant forbedret personalets kompetencer i
plejen af det akut dårlige barn. Fælles standarder, målrettet træning og undervisning samt
implementeringen af akutvogne har givet personalet mulighed for systematiske arbejdsgange med tydelig
rollefordeling og kommunikation. Der tilsigtes derfor årlig opfølgning og recertifikation for både læger og
sygeplejersker.
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Accelererede kræftpakkeforløb i Øre, næse, halskirurgisk ambulatorium. Interviewundersøgelse af
patienternes oplevelse af den information de modtager.
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Anja Rosenkjær Foghsgaard, Sygeplejerske

Anja Rosenkjær Foghsgaard

HovedOrtoCentret

Mailadresse og tlf.nr.:

Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, afsnit 2071

anja.rosenkjaer@regionh.dk
Tlf: 3545 8920

Baggrund:
Øre, næse, halskirurgisk ambulatorium på Rigshospitalet, modtager ca. 1600 patienter årligt henvist på
mistanke om cancer. Udredningen i de nye kræftpakkeforløb er i dag meget hurtig og
informationsmængden stor. Som patient kan det være svært at forholde sig til og forstå informationen om
udredningen. Sygeplejerskerne oplevede, at nogle patienter virkede rystede, og der var tvivl om den givne
information var forstået.
Formål:
At beskrive patienternes oplevelse af den information de får ved første besøg. Kan informationen anvendes
og er der noget, der skal ændres?
Metode:
Der er gennemført 5 semistrukturerede interview med nyhenviste patienter i kræftpakkeforløb.
Interviewene blev lydoptaget, transkriberet ordret og analyseret ved hjælp af Kvales metode til
meningskondensering.
Resultater:
Patienterne oplevede, at de fik meget information ved første ambulante besøg, men at de godt kunne forstå
og forholde sig til informationen, særlig når de fik mulighed for at bearbejde forløbet. Patienterne oplevede
generel tilfredshed over at have fået en hurtig tid, selvom nogen havde været rystede på grund af et
usikkert henvisningsgrundlag.
Det udleverede materiale havde fungeret som et fint supplement til den information patienterne allerede
havde fået. Men var ikke afgørende for, at behandlingsplanen ikke kunne forstås og følges.
Flere af forløbene blev konfereret med overlæger, hvilket gav tryghed og klarhed.
Konklusion:
Informationen til nyhenviste patienter med cancermistanke opleves tilfredsstillende. Særligt når overlæger
involveres i behandlingsplanen. Det er indtrykket, at bedre information om henvisningsgrundlaget kunne
lette forståelsen for den hurtige indkaldelse i et kræftpakkeforløb.
Perspektiver:
Fundene fra denne undersøgelse kan ikke generaliseres, da det er en kvalitativ undersøgelse. For at få et
mere generaliserbart materiale kunne man lave en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, der inkluderer
flere patienter.
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At genvinde fortrolighed med egen krop efter behandling for operabel lungekræft – en kvalitativ
longitudinel undersøgelse
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Malene Missel, klinisk sygeplejespecialist, Hjertecentret

Malene Missel

Lis Adamsen, professor UCSF

Mailadresse og tlf.nr.:

Carsten Hendriksen, lektor KU

Malene.misselegionh.dk

Jesper Holst Pedersen, overlæge, Hjertecentret

Tlf.: 5-7355

Marianne Tewes, CCS Hjertecentret

Baggrund:
Der er begrænset viden om levede erfaringer hos patienter med operabel lungekræft gennem
behandlingsforløbet i en setting baseret på fast-track kirurgi.
Formål:
Undersøgelsen har til formål a) at forstå den kropsoplevede betydning af sygdom hos patienter med
operabel lungekræft gennem behandlingsforløbet op til fire måneder efter operation, og b) at forstå
forandringer over tid der kan have betydning for patienternes hverdagsliv.
Metode:
Tyve patienter, henvist til lungekræftoperation, blev interviewet på tre tidspunkter svarende til potentielle
kritiske transitionstidspunkter efter operation: under indlæggelsen; i overgangen fra hospital til hjemmet;
ved genoptagelse af aktiviteter i hverdagen. Data indsamling, analyse og fortolkning fulgte en
fænomenologisk hermeneutisk tilgang inspireret af Ricoeur, og den teoretiske ramme var baseret på
Merleau-Ponty’s kropsfænomenologi.
Resultater:
Fire temaer viste processen med at genskabe fortrolighed med egen krop efter behandling for operabel
lungekræft: 1) oplevelse af kropslige forandringer; 2) transformation af kropslige strukturer i overgangen
fra hospital til hjemmet var uventet udfordrende; 3) kropslige oplevelser af den intersubjektive verden; og
4) transformation af kropslige forandringer til kropslig opmærksomhed.
Patienterne erfarede et relativt glat behandlingsforløb relateret til de fysiske konsekvenser af sygdom og
behandling, hvilket kan relateres til fast-track kirurgiske principper med hurtig rekonvalescens af den
’objektive’ krop. Sygdommen påvirkede imidlertid patienternes eksistens og afbrød deres tagen-for-givet
verden. Sygdom og behandling blev ikke blot erfaret som en række symptomer, men patienterne måtte
endvidere leve med en ændret identitet og selvforståelse.
Perspektiver:
Undersøgelsen kan bidrage til at udforme interventioner målrettet patienternes behov for støtte, som kan
have positiv betydning for patienternes livsverden samt reformulering af egen selvforståelse, såsom
fortællinger. Interview tidspunkterne kan anvendes til at øge opmærksomheden hos thoraxkirurgiske- og
onkologiske sygeplejersker med hensyn til behov for støtte hos denne patientgruppe samt guide timing af
støttende interventioner.
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Børns maskeangst i forbindelse med anæstesi
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Navn/e, stilling, Center og klinikadresse:

Mette Eskesen

Mette Grodum Eskesen, Anæstesisygeplejerske, Hjertecenteret,

Mailadresse og tlf.nr.:

Thoraxanæstesiologisk afdeling 3044

mettegeskesen@live.dk

Anne Langvad, Klinisk Sygeplejespecialist, MKS, Hjertecenteret,

mette.eskesen@regionh.dk

Thoraxintensiv 4141/3043FT

Baggrund:
På Thoraxanæstesiologisk afdeling bedøves ca. 300 børn årligt. Børnene bliver intravenøst eller maskeSevoflurane induceret. Maskevalget kan være aftalt ved præmedicineringen, men kan også være et valg,
hvis perifer venekateteranlæggelse ikke lykkes. Internationale studier har fundet, at omkring 60-65 % børn
udviste angst i forbindelse med anæstesi og operation. Maskeangst var et af angstelementerne. Vi har i
afdelingen set grædende, skrigende og angste børn ved anæstesi-maskeinduktion. Anæstesipersonalet har
alle oplevet og tolket maskeinduktionsproblemet forskelligt, men omfanget er ukendt.
Formål:
Overordnet formål: At teste en metode til reduktion af maskeangst hos børn i forbindelse med anæstesi i
Thoraxanæstesiologisk afdeling.
Delmål:
A: At belyse omfanget af maskeangst hos børn i forbindelse med anæstesi i Thoraxanæstesiologisk afdeling
B: At afprøve metoden til reduktion af maskeangst hos børn i forbindelse med anæstesi i
Thoraxanæstesiologisk afdeling.
Metode:
Kontrolleret undersøgelse med præ- og posttest. I prætesten blev inkluderet 9 børn i alderen 2-12 år. Den
dansk validerede modified Yale Preoperative Anxiety Scale (m-YPAS) blev anvendt til angstscoring af
børnene.
Projektansvarlig var certificeret som rater.
Børnene blev ratet tre gange: 1) Modtagelsen 2) Ankomst på operationsstue 3) Maskepræsentationen.
Data er opgjort kvantitativt.
Resultater:
3 børn (33 %) scorede højest og næsthøjest på m-YPAS ved maskepræsentationen. Deres angstniveau var
gradvist stigende fra modtagelsen -> ankomst på stuen -> maskepræsentationen.
De øvrige børns scorer lå i laveste eller næstlaveste kategori.
I dette lille studie fandt vi at 33 % af børnene havde en høj angstscore. Metoden indarbejdes i praksis på
nuværende tidspunkt og testes i løbet af foråret.
Perspektiver:
Konklusionen på gennemgang af prætestgruppen er, at der er grundlag for at udføre posttesten.
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Cystektomi, Ernæring og Helbredsrelateret livskvalitet
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Anja Kort, Sygeplejerske, stud.MPH, Abdominalcenteret, Urologisk

Anja Kort

klinik D, Afsnit 2113

Mailadresse og tlf.nr.:
anjakort@regionh.dk
Tlf: 2262 1719

Baggrund:
Radikal cystektomi er den mest komplicerede procedure inden for urologien med brud på både urinvejs- og
tarmsystemet. Operationen er associeret med lang indlæggelsestid. Studier viser, at en betydelig del af
populationen er i ernæringsmæssig risiko præoperativt. Underernæring er relateret til svækket
immunsystem, nedsat sårheling, infektioner og derved forlænget sygdomsforløb og rehabiliteringsperiode.
Det kirurgiske indgreb har signifikant metabolisk konsekvens med et proteintab, det kan tage måneder at
genopbygge. Patienter, der ikke præoperativt er i ernæringsmæssig risiko, er i risiko for at udvikle
underernæring postoperativt. Praksis for ernæringsbehandling til patientgruppen varierer og der mangler
evidens på området. Erfaringer fra Urologisk klinik D er, at patienterne har en rehabiliteringsperiode på
omkring 3 måneder.
Målinger af patienters helbredsrelateret livskvalitet giver mulighed for at indhente information vedrørende
ikke-observerbare tilstande hos patienten i et behandlingsforløb.
Formål:
At undersøge, om en ernæringsintervention i den postoperative periode, hvor patienter som et minimum
får dækket 75 % af deres energi og proteinbehov, vil kunne have en positiv effekt på den helbredsrelaterede
livskvalitet 12 uger postoperativt.
Metode:
Afhandlingen tager udgangspunkt i et randomiseret kontrolleret pilotstudie udført i Urologisk Klinik D. 36
cystektomipatienter var inkluderet i projektet, 17 i kontrol og 19 i interventionsgruppen fra Maj 2012 til
december 2013.
Primært outcome: Helbredsrelateret livskvalitet via EORTC QLQ-C30.
Sekundære outcomes: vægt, håndgribestyrke, energi og proteinindtag, samt indlæggelsestid.
Resultater:
Statistiske analyser er endnu ikke færdigbeskrevet. Analyse af primært outcome, vægt, håndgribestyrke og
indlæggelsestid viser ingen statistisk signifikant forskel imellem interventions og kontrolgruppe.
Perspektiver:
Pilotstudiet kan bidrage til opbygningen af en evidensbaseret base for kliniske praksis. I MPH afhandling
vil studiets interne og eksterne validitet vil blive vurderet, samt hvorvidt pilotstudiet vil kunne danne
grundlag for et større studie.
Nøgleord:
Radikal cystektomi, Ernæring, Helbredsrelateret livskvalitet, rehabilitering.

41

Endotracheal sugning af patienter på intensiv afdeling – Hvilken sugeteknik skal vi anvende?
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Laura Kristine Bech, Hjertecentret, Thorax Intensiv 4141/3043FT

Anne Langvad
Mailadresse og tlf.nr.:
Anne.Langvad@regionh.dk

Baggrund:
Endotracheal sugning (ES) af intuberede patienter er en af de mest almindelige invasive procedurer på
intensiv afdeling. ES kan udføres med to forskellige teknikker. En åben og en lukket sugeteknik. Det er
meget varieret, hvilken sugeteknik, der anvendes på intensive afdelinger. På Thoraxintensiv på
Rigshospitalet anvender vi åben sugeteknik. Andre intensive afdelinger anser lukket sugeteknik for at være
den bedste metode til at minimere potentielle komplikationer relateret til endotracheal sugning af
intuberede patienter.
Formål:
At identificere den foreliggende evidens for hvilken sugeteknik, der bedst reducerer forekomsten af
komplikationer relateret til ES.
Metode:
Systematisk litteraturstudie. Der er søgt i databaserne PubMed og CINAHL fra juli 2006 til juli 2014. Metaanalyser, systematiske reviews og RCT, der sammenligner komplikationsfrekvensen ved åbne og lukkede
sugesystemer hos voksne intuberede patienter, er inkluderet. Materialet er kvalitetsbedømt ud fra
validerede tjeklister og summeret i evidens tabeller.
Resultater:
Søgningen resulterede i ni studier.
Der var signifikant forskel i forhold til de to sugesystemer på


Økonomi – Lukkede sugesystemer var signifikant dyrere



Kolonisering af patogene bakterier i tuben. Lukkede sugesystemer havde 50 % flere patogene
bakterier



Øget risiko for sen ventilator associated pneumonia (VAP) ved åben ES

Der var ingen signifikant forskel på


Dødelighed



Varighed af indlæggelse på intensiv.



Incidensen af VAP



Kardio-respiratoriske komplikationer

Konklusion:
Der foreligger ikke evidens for, at lukkede sugesystemer kan foretrækkes frem for åbne i forhold til at
minimere potentielle komplikationer relateret til trachealsugning af intuberede patienter. Valg af
sugemetode bør derfor baseres på håndterbarhed, patientgruppe og cost-effectiveness.
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Erfaringer fra patienter med høj-grads gliomer og deres pårørende - en undersøgelse af behov for
rehabilitering og støttende pleje
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Karin Piil, Neurocenter 2092, Rigshospitalet

Karin Piil
Mailadresse og tlf.nr.:
Karin.piil@regionh.dk

Baggrund:
Der mangler viden om behov for rehabilitering og supportive care hos patienter med højgradsgliomer
(HGG) og deres pårørende under sygdoms- og behandlingsforløbet. Som en konsekvens heraf, mangler der
evidens for retningslinjer i klinisk praksis.
Formål:
At undersøge livssituationen, herunder behov for rehabilitering og supportive care hos patienter med HGG
og deres pårørende igennem 1 år efter HGG diagnosen.
Metode:
Patienter med HGG (n=30) og deres pårørende (n=33) deltog i individuelle interviews på fem tidspunkter i
løbet af det første år efter diagnosen. En tematisk analyse af interviewene identificerede fem temaer, som
beskriver oplevelser og behov igennem sygdoms- og behandlingsforløbet.
Resultater:
De fem temaer er (1) En individuel strategi for at tilegne sig prognostisk information, (2) Et delt håb, (3)
Engagement i sundhedsfremmende aktiviteter, (4) Tilpasning til symptombegrænsninger og (5) Roleskifte
fra familiemedlem til nærmeste omsorgsgiver. Interviewene viste, at både patienter og de pårørende har
præferencer for, hvordan de ønsker at tilegne sig prognostisk information. Det viser sig ved, at de benytter
forskellige strategier, der understøtter individuelle behov i håndteringen af at være diagnosticeret med et
HGG eller at være pårørende. Undersøgelsen viste også, at patienter og pårørende oplever en følelse af
solidaritet, og de deler håb. Med håbet bliver de motiverede for at optimere den terapeutiske effekt af de
onkologiske behandlinger. Derfor indgår de som en fælles enhed i et engagement der øger
sundhedsfremmende aktiviteter i hverdagen. Samtidig efterspørger de, at de professionelle understøtter
deres håb.
I takt med at patientens symptomer tager til i styrke og art, opstår et øget behov for støttende interventioner
og information om håndtering af symptomer. Igennem hele forløbet spiller den pårørende en væsentlig
rolle for patienten, og den pårørende har brug for særlig støtte og praktisk hjælp, for at håndtere den nye
rolle og hverdagen. Patienterne med HGG oplever ofte at blive udelukket fra de generelle
rehabiliteringstilbud, og har et behov for at rehabiliteringsprogrammer og interventioner målrettes deres
kognitive evner.
Perspektiver:
Undersøgelsen bidrager med ny viden og forståelse for patientens og de pårørendes situation, behov og
præferencer. Fremtidige projekter med rehabiliterende og supportive care interventioner vil bidrage til
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udviklingen af en evidensbaseret klinisk tilgang til denne patientgruppe og deres pårørende.
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Forebyggelse af hypotermi ved fødslen – udvikling af protokol for systematisk review i samarbejde med
Joanna Briggs Institute og Center for kliniske retningslinjer
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Susanne Søndergaard Kappel, klinisk sygeplejespecialist, JMC,

Susanne Søndergaard Kappel

Neonatalklinikken, afsnit 5021, 5023 og 5024

Mailadresse og tlf.nr.:

Janne Weis, klinisk forsker og sygeplejespecialist, JMC,

Susanne.soendergaard.kappel@regionh.dk

Neonatalklinikken , afsnit 5021, 5023 og 5024

Tlf: 5-4864

Baggrund:
Hypotermi hos børn efter fødslen er et verdensomspændende problem. Tidligt fødte og børn med lav
fødselsvægt er i særlig risiko for at udvikle komplikationer forårsaget af hypotermi, hvorfor
temperaturkontrol er afgørende for reduktion af dødelighed og sygelighed. Udvikling af en klinisk
retningslinje med anbefalinger for reduktion af risiko for hypotermi er derfor af stor betydning. I en
indledende søgning identificerede vi et systematisk review fra 2007 inden for området, men vi fandt også
flere studier, som var publicerede efter 2007. Det var derfor relevant at udarbejde et nyt systematisk review,
med henblik på at kunne udarbejde klinisk retningslinje for optimal forebyggelse af hypotermi ved fødslen
af tidligt fødte og børn med lav fødselsvægt.
Center for kliniske retningslinjer ved Aalborg Universitet udbyder et kursus fokuseret på udarbejdelse af
systematiske reviews af kvantitativ og kvalitativ forskningslitteratur som baggrund for udvikling af en
klinisk retningslinje. Kurset udbydes i samarbejde med Joanna Briggs Institute (JBI) og JBI’s
træningsprogram og softwareprogrammer stilles til rådighed under kurset.
Formål:
Udarbejdelse af systematiske reviews kræver stor ekspertise indenfor forskningsmetoder og -systematik.
Deltagelse i JBI’s træningsprogram og anvendelse af software så derfor ud til at være en fantastisk mulighed
for relative novicer indenfor dette felt. Herigennem kunne vi få redskaber og støtte til udarbejdelse af et
validt systematisk review som udgangspunkt for en klinisk retningslinje.
Metode:
Susanne Kappel (SK) blev optaget på kurset, og Janne Weis indgik som sparringspartner for SK i forløbet.
Det systematiske review udarbejdes på baggrund af en systematisk litteraturgennemgang, hvor formålet var
kritisk at vurdere og sammenfatte den tilgængelige litteratur på området.
JBI’s system, anvendes i udarbejdelsen som et arbejdsredskab. Med udgangspunkt i JBI’s system, udarbejdes
i første omgang en protokol til det systematiske review i det af JBI anbefalede software. Softwaren er
designet til at guide forfatterne under hele udarbejdelsen af det systematiske review helt fra protokollens
udvikling til det endelige systematiske review er færdigt. Den skriftlige rapport faciliteres ved, at systemet
løbende genererer en redigerbar rapport. Samtidig kan softwaren anvendes som arkiv for alt materiale til
processen. Der findes desuden fire analytiske moduler, som er udviklet til at vurdere, udtrække, og
syntetisere data fra de inkluderede studier.
Resultater:
Der er udarbejdet en protokol for det systematiske review, som er blevet bedømt og tilpasset efter
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kommentarer fra reviewere fra JBI, hvorefter protokollen er godkendt af JBI. Processen med at udarbejde et
systematisk review er blevet optimeret af JBI’s software. JBI’s software er meget brugervenlig, hvilket har
betydet at processen, har virket overkommelig.
Perspektiver:
At protokollen er peer reviewet af JBI, anser vi for en stor fordel for hele processen, idet arbejdet med det
endelige systematiske review fokuseres yderligere. Den validerede protokol er nu en klar manual for,
hvordan det endelige review skal gennemføres. Derudover er formulering af protokol samtidig anvendelig i
den endelige publikation af review’et, da indledning, baggrund og metode-afsnit stort set er på plads.
Nøgleord:
Systematisk review protokol, Hypotermi, Præmature, Neonatal
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Helt ude hvor man ikke kan bunde – Oplevelsen af postoperative komplikationer efter Radikal
Cystektomi
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Lydom, L. Klinisk Sygeplejespecialist, Abdominalcentret,

Line Noes Lydom

Urologisk klinik D, afsnit 2114

Mailadresse og tlf.nr.:

Konradsen H. Forskningsleder, Gentofte Hospital

Line.noes.lydom@regionh.dk

Thomsen, T. Seniorforsker, Abdominalcentrets Sundhedsfaglige

Tlf: 3545 2114

Forskningsenehed, afsnit 7604
Baggrund:
I 2013 var incidencen for neoplasi i urinblæren 1878 i Danmark (1). Omkring 1/4 af tilfældene er på
diagnosetidspunktet muskelinvasive (2). Radikal Cystektomi (RC) med anlæggelse af en urinafledning er
guldstandarden til behandling af muskelinvasiv blærecancer. RC er det mest komplicerede indgreb inden
for det urologiske speciale. RC er associeret med en høj incidens af postoperative komplikationer. Der
mangler dog viden omkring patienternes oplevelse af forløbet efter RC, når postoperative komplikationer
opstår.
Formål:
Formålet var at undersøge patienternes oplevelse af forløbet efter RC, når der opstår postoperative
komplikationer, herunder deres oplevelse af rekonvalescens i den tidlige periode efter kompliceret RC.
Metode:
Der blev anvendt en deskriptiv fænomenologisk tilgang inspireret af Reflective Lifeworld Research (RLR)
(3). Data blev indsamlet via individuelle, semi-strukturerede kvalitative interviews med op til nu 9
deltagere. Deltagerne blev udvalgt iht. opstillede in- og eksklusions kriterier. Der planlægges inklusion af
endnu 2-3 deltagere ud fra et ønske om at opnå en nuanceret og varieret beskrivelse af fænomenet. Data
blev analyseret ved hjælp af 4 trin som beskrevet i RLR (3).
Fund:
Indenfor RLR præsenteres fundene af den deskriptive fænomenologiske undersøgelse som en essens og en
række konstituenter. Der er foretaget en præliminær analyse af de første fem interviews, hvor essensen af
det at opleve en postoperativ komplikation er beskrevet som: At blive ramt af En voldsom bølge, bedst som
man tror man er ved at nærme sig smult vande. Endvidere fremkom seks konstituenter som er benævnt:
Udsættelse – komplikationens omkostninger; Den ustyrlige krop; Det var lidt hårdt for mange – Komplikationens
konsekvenser for de pårørende; Konen hun hjælper mig – betydningen af de pårørende; Jeg havde ikke lige set i ånden;
Har de mon gjort det ordentligt?
Postoperative komplikationer må forstås i relation til det behandlingsforløb, patienten gennemgår, ikke
som et isoleret fænomen. For patienterne medfører den postoperative komplikation: fysisk og psykisk
lidelse; kroppen oplevet som fremmed; de pårørende både som en ressource, men også som nogle der selv
lider under konsekvenserne af komplikationen; samt overvejelser omkring årsager og ansvar for
komplikationen.
Perspektiver:
Fundene peger på behov for fokus på de pårørende som en udsat gruppe samt overvejelser omkring

47

rehabiliterende tiltag, som kan støtte patienter, der har komplicerede forløb, til at finde ”hjem” til kroppen
igen. Endvidere kan fundene potentielt bidrage til udvikling af evidensbaserede interventioner målrettet
patienter og pårørende, der oplever postoperative komplikationer. Vi vurderer, at fundene kan overføres til
andre typer af kirurgiske patienter. De kan derfor være relevante for den kirurgiske sygepleje indenfor
andre specialer.
Nøgleord:
Radikal Cystektomi; Postoperative komplikationer; Reflective Lifeworld Research
Referencer:
(1) Cancerregisteret. Tal og analyser. 2013
(2) Dansk BlæreCancer Gruppe DaBlaCa. Nationale Kliniske retningslinjer for behandling af blæretumorer i
Danmark. 2014
(3) Dahlberg K, Dahlberg H, Nyström M. Reflective lifeworld research. 2. ed. ed. Lund: Studentlitteratur;
2008.
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’Hvis jeg ikke havde haft et skema, tror jeg ikke, jeg ville have snakket om det’. Udvikling af
forberedelsesskema til kræftpatienter
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Lise Bjerrum Thisted, kræftrehabiliteringssygeplejerske ved

Lise Bjerrum Thisted

Rigshospitalet, Onkologisk Klinik, Finsencentret.

Mailadresse og tlf.nr.:

Afsnit 5074

lise.bjerrum.thisted@regionh.dk

Helle Høstrup, samordningskonsulent ved Rigshospitalet,

Tlf: 3545 1121

Afsnit 9921
Baggrund:
Sundhedsstyrelsens forløbsprogram vedr. rehabilitering og palliation i relation til kræft stiller krav om at
alle patienter med kræft vurderes systematisk initialt, undervejs og efter kræftbehandling for behov for
rehabiliterende og/eller pallierende indsats. Optimalt inddrages patient og evt. pårørende ved rehabilitering
og palliation, idet den enkeltes hverdagsliv, værdier og levevilkår har indflydelse på motivation, udarbejdelse af mål og valg metoder i forhold til den sundhedsfaglige indsats. For såvel personale som
patienter er det en ny praksis, som skal indføres, og der findes intet dansk valideret redskab, men i region
Hovedstaden har tværsektoriel og tværfaglig arbejdsgruppe udarbejdet implementeringsplan for
forløbsprogrammet. De besluttede at identifikation af behov krævede udvikling af et nyt redskab, som
kunne anvendes på tværs af specialer, sektorer, kræftdiagnoser og faggrupper, som skulle tage afsæt og
inddrage patientens ekspertviden om deres hverdagsliv og de udfordringer, som de oplever, som kobles
med de sundhedsprofessionelles ekspertviden om den pågældende sygdom, behandling, symptomlindring
og mulige indsatser.
Formål:
At udvikle et redskab, som guider patienten og evt. pårørende til at identificere sine behov for støtte til livet
med kræft og forberede sig på en struktureret samtale med personalet, der efterfølgende kunne efterkomme
kravet om en mere systematiseret og sammenhængende indsats i forhold til rehabilitering og palliation på
tværs af sektorer.
Metode:
Med afsæt i litteratur, kliniske praksiserfaringer fra det palliative felt og fra rehabiliteringssamtaler i
kommuner og på hospitaler samt validerede forskningsskemaer blev der udviklet et samtaleredskab.
Redskabet tog afsæt i forløbsprogrammets begrebsramme ICF (international rehabiliteringsmodel) og
brugte elementer og inspiration fra Belastningstermometret (Distress Thermometer), Guidet Egen
Beslutning (personcentret støtte metode med refleksionsark) og de sundhedsprofessionelles kliniske
erfaringer med hvad kræftramte på tværs af diagnosegrupper er påvirket af uanset som de er i kurativt eller
lindrende behandlingsforløb eller er kræftoverlever med senfølger. Definition af rehabilitering og palliation
tager som forløbsprogrammet afsæt i WHO’s definitioner.
Der er udført tre pilottest. I første pilottest (foråret 2013) besvarede patienter og sundhedsfagligt personale
spørgeskema efter de havde set og læst den udviklede folder, som bestod af en 4 siders A5 folder om
behovsvurdering. Spørgsmål omfattede bl.a. hvad de synes om skemaets indhold, sprog, layout og opbygning, relevans, brugbarhed og evt. mangler. Herefter blev folderen tilpasset til at være et A4 ark, også iht.
region Hovedstadens krav til patientinformationsmateriale. Den anden pilottest omfattede afprøvning af
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det reviderede ark i samtaler imellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle i hospital, kommuner
og lægepraksis. Afprøvningen blev fulgt op af fokusgruppeinterviews med de, som havde afprøvet
samtaleredskabet (sommer 2013). Samlet viste pilottest, at samtalearket har sin berettigelse og giver mening
at anvende for såvel patienter og pårørende, og bistår med at skærpe fokus på hvilke behov, som de ønsker
at drøfte i en samtale med de sundhedsprofessionelle. Det hjælper samtidigt de sundhedsprofessionelle til
at skabe en fokuseret samtale. Inden tredje pilottest blev der foretaget en ny revision af skemaet i andet
layout for at skille sig ud fra andet patientinformationsmateriale, da det er patientens skema. Tredje
pilottest (vinter 2013) har afprøvet skemaet i forskellige sektorer og specialer bl.a. ved telefonkonsultation, i
onkologisk ambulatorium, palliativ enhed ved patienter med senfølger og hos to hospitalers brugerpanel.
Her anvendtes metoder som observationer og individuelle interview.
Resultater:
De tre forskellige pilottest har haft forskellige formål og valg af metoder, som hver især har givet forskellige
og værdifulde svar undervejs i processen. Efter sidste pilottest hedder redskabet: Forberedelsesskema –
støtte til livet med kræft og skal implementeres i foråret 2015. Allerede inden implementering er påbegyndt
er skemaet taget i anvendelse i flere afdelinger og kommuner.
Perspektiver:
Monitorering af indsats, når skemaet har været implementeret i cirka et år vil bl.a. omfatte interview med
patienter og sundhedsprofessionelle. Skemaet udvikles og afprøves aktuelt i tilpasset udgave til patienter
med KOL.
Nøgleord (2-5):
Rehabilitering; palliation; kræft; patientinddragelse; behov
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Hvordan forebygges det, at patienter der skal gennemgå en operation, udvikler tryksår på
thoraxkirurgisk operationsgang 3043
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Holbæk, Elisabeth, operationssygeplejerske, Hjertecentret,

Elisabeth Holbæk

Thoraxanæstesiologisk klinik

Mailadresse og tlf.nr.:

Walsøe, Charlotte, Klinisk Sygeplejespecialist, Hjertecentret,

Elisabeth.holbaek@regionh.dk

Thoraxanæstesiologisk klinik

Tlf: 2335 3931

Baggrund:
Tryksår er en væsentlig komplikation til et behandlingsforløb, hvor patienten pådrages unødige gener og
indlæggelsestiden kan forlænges. Tryksår er en stor belastning for patienten, da dette ofte er forbundet med
smerter, infektioner og nedsat aktivitetsniveau. Flere studier viser, at tryksår først kan observeres 1 – 4 dage
efter, at patienten har været udsat for tryk. Dette understøtter en hypotese om, at tryksår kan udvikles
under operationen.
For at nedbringe incidensen af tryksår vedtog Regionerne i 2012 en fælles national indsats, hvor målet var 0
tryksår i 2014. Udviklingsprojektet er initieret af dette mål.
Udviklingsprojektets formål var at undersøge hvilke faktorer, der har indflydelse på udvikling af tryksår,
hvilke steder på kroppen, der er udsat for tryk, om udviklingen af tryksår kan relateres til lejring på
operationslejet og hvordan tryksår kan forebygges på operationsgangen.
Metode:
Litteraturreview, hvilket indbefatter
a) en systematisk litteratursøgning i CINAHL og PubMed
b) en kritisk vurdering af 25 artikler
c) analyse af artiklernes fund.
Resultater:
Patienter, der gennemgår en operation, er i risiko for at udvikle tryksår. Studiet viser, at flere faktorer så
som intrinsic og extrinsic faktorer og comorbiditeter øger patientens risiko for at udvikle tryksår. Specielt
extrinsic faktorer som shearing, friktion, fugt, lejring, type af operationsmadras, lejringsudstyr og
hypotermi er risiko faktorer, som er minimeret ved revidering af klinisk praksis og implementering af nye
sygeplejefaglige og tværfaglige indsatser baseret på best practice og seneste evidens.
Perspektiver:
Projektet afdækkede uafklarede områder, blandt andet hvilke patienter, der er særlig udsat for peroperativ
hypothermi, forflytning af patienten i et tværfagligt perspektiv og sammenhæng mellem blodtryk og
tryksår.
Nøgleord:
Tryksår, operationspatient, operationsgang, forebyggelse, extrinsic faktorer
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Hvordan oplever kræftpatienter plejen i forbindelse med indlæggelse på et ortopædkirurgisk
sengeafsnit?
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Vesna Nedelkovska, Klinisk afdelingssygeplejerske,

Vesna Nedelkovska

HovedOrtoCentret, Ortopædkirurgisk afsnit 2164

Mailadresse og tlf.nr.:

Alice Slot, Klinisk sygeplejespecialist, HovedOrtoCentret

vesna.nedelkovska@regionh.dk
Tlf. 3545-0937
Alice Slot
alice.slot@regionh.dk
Tlf. 3545 1242

Baggrund:
Kræftpatienter, som indlægges i Ortopædkirurgisk Klinik, er i gang med et større udrednings- og
behandlingsforløb. Opholdet i Ortopædkirurgisk Klinik er et trin på vejen i et langt forløb – baseret på
pakkeforløb for sarkompatienter.
Et review fra 2009 (Harrison et al 2009) rapporterer, at patienternes hyppigst forekomne behov ligger
indenfor: Dagligdags aktiviteter, psykologiske behov, informationsbehov, psykosociale behov og fysiske
behov.
Kræftpatienter ønsker at blive medinddraget i beslutninger og pårørende ønsker at blive inddraget mere i
forløbene(Kræftens Bekæmpelse 2013). Formålet med dette udviklingsprojekt er at undersøge, hvorledes
patienterne oplever plejen under deres indlæggelse i ortopædkirurgisk kliniks sengeafsnit, er der også hos
os behov, som sygeplejerskerne ikke imødekommer?
Metode:
Projektet er opbygget som et kvalitativt studie, hvor der er brugt semistrukturerede interview. Patienterne,
som siger ja til at deltage i undersøgelsen, udfylder først et spørgeskema. Senere samme dag interviewes
patienten – ved interviewet er der mulighed for at uddybe svarene på spørgeskemaet og der stilles en
række opfølgende spørgsmål.
Der er på nuværende tidspunkt interviewet 12 ud af 15 patienter.
Resultater:
Patienterne oplever meget ventetid ved modtagelse i afdelingen samt en ofte hektisk stemning, da der er
travlt. Trods det oplever patienten personalet som fagligt meget kompetente. Stemningen er generel god i
afdelingen og personalet er søde og venlige. Patienterne giver udtryk for at blive mødt med forskellige
attituder afhængig af f.eks. travlhed. Dagene struktureres efter personalets rutiner, der foretages Early
Warning Score hver morgen, og muligheden for ro og hvile er begrænsede. Dørene åbnes og lukkes og
larmen fra gangene fylder for patienterne. En morgenlur er ikke på tale trods en patients 50
indlæggelsesdage. Personalet roses samtidig for deres høje faglige niveau, f.eks. at man er omhyggelige
med hygiejne. Nogle af patienterne oplever manglende information om den videre plan efter udskrivelse,
manglende inddragelse af pårørende samt manglende information om, at patienterne kan tale med
præst/socialrådgiver/(krisepsykolog) ved behov. På den anden side byder personalet sig til ift. samtaler og
er omsorgsfulde midt i alt det hektiske. En patient beskriver, hvordan huset går ned i gear om aftenen, og
der opstår en stemning, så det bliver et godt sted at komme sig.
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Perspektiver:
Resultaterne af interviewene har afstedkommet flere tiltag.
Sygeplejekonference med attitude på dagsordenen. Citater fra interviewene blev brugt til refleksion og
debat og har efterfølgende skærpet personalet opmærksomhed på vigtigheden af en imødekommende
attitude.
Modtagelse af patienterne er tværfagligt ændret, så der umiddelbart er mindre ventetid for patienten.
Udskrivningssamtalerne søges struktureret således, at patienten føler sig velinformeret om det videre
forløb.
Afsnittet deltager i et nationalt projekt om ortopædkirurgiske patienters søvn fra marts 2015.
Referencer:
Harrison J.D et al (2009): What are unmet supportive care needs of people with cancer? A systematic
review. Support Care Cancer 17:1117-1128.
Kræftens Bekæmpelse. Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet. Kræftens
bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013. København 2013.
Nøgleord:
Cancerpatienter, oplevelser, sarkompatienter, forløb, ortopædkirurgi
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Højt kvalificeret respiratorbehandling til patienter på Intensiv Terapiklinik 4131, -et medarbejderdrevet
kvalitetsudviklingsprojekt
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Oxenbøll-Collet, M. , Rosendahl-Nielsen, M. , Latocha, K. , Friis, A.

Oxenbøll-Collet, M

, Vestergaard, A., Purkhus A. M., Gamborg, B., Nielsen, G.,

Mailadresse og tlf.nr.:

Krogshave, J., Jensen, R., Pedersen, M., Jessen, S.

marie.oxenboell-collet@regionh.dk
Tlf: 3545 6949

Baggrund:
I foråret 2013 udfordrede den faglige ledelse på Intensiv afdeling 4131 på Rigshospitalet, klinikkens
sygeplejersker i hvad høj faglighed er. Temaer der blev afdækket var: betydningen af tværfagligt
samarbejde, ensartethed i pleje og behandling, at mestre teorier, metoder og arbejdsgange i såvel den basale
som den højteknologiske sygepleje på et højt og sikkert niveau samt undervisning, videndeling og kollegial
sparring.
Genstandsfeltet for at arbejde med disse temaer blev Respiratorbehandling, da dette er en kerneydelse på
ITA 4131 og et højrisikoområde der har betydning for patientsikkerhed. Samtidig var alle respiratorer på
afdeling 4131 udskiftet og dermed opstod et behov for at se på, om vi levede op til egen målsætning om høj
faglighed.
Formål:
At sikre højt kvalificeret respiratorbehandling til intensive patienter i afdeling 4131, herunder:


undgå unødig forlængelse af respirator perioden



opnå størst mulig komfort hos den respiratorbehandlede patient



sikre gennemsigtighed og kontinuitet i den enkelte patients plan for respiratorbehandling



sikre den ønskede kompetence og klar ansvarsfordeling blandt det tværfaglige personale



undgå komplikationer og utilsigtede hændelser.

Metode:
Projektet kombinerer en button-up og en top-down tilgang, hvor medarbejderne har identificeret hvad der
er meningsfuldt, og den administrative og faglige ledelse har defineret målsætningen og de anvendte
metoder til at nå målene. Key Performance Indikator (KPI) metoden benyttes til at identificere og opstille
resultatmål, sikre fremdrift og muliggøre evaluering af projektet. Indikatorer inkluderet i projektet er:
korrekt anvendelse af fugter, korrekt håndtering af respirator, tilstrækkelig viden om respiratorbehandling,
korrekt udførelse af procedure ved trachealsugning og mundpleje.
For at nå målene, er der udarbejdet et 8 trins kompetenceprogram. Programmet tydeliggør tilsigtede
kompetencer, undervisningen tilknyttet hvert trin samt evaluering og dokumentation af den opnåede
kompetence. Undervisningsprogrammet kombinerer klinisk og teoretisk undervisning, simulationstræning,
E-learning og E-selvtest.
Resultater:
De foreløbige resultater indikerer, at processen har været hensigtsmæssig, idet klinikkens sygeplejersker
har været aktive og motiverede for at sikre den høje faglighed. På det konkrete plan viser audit klare
forbedringer på flere af de opstillede indikatorer. Baselinemålingen på medarbejdernes viden om
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respiratorbehandling har vist, at indholdet i undervisningsmodulerne er relevant, både for sygeplejersker
med 2-5 års erfaring og for sygeplejersker med > 10 års erfaring. Den korrekte besvarelsesprocent i
baselinemålingen inden afvikling af undervisningsmodulerne lå på 40-100 % af de enkelte spørgsmål.
Nogen viden er gennemgående mangelfuld på alle erfaringsniveauer, mens nogen viden ikke længere er
eksplicit hos de meget erfarne sygeplejersker.
Perspektiver:
På baggrund af de foreløbige resultater, er vores vurdering, at metoden kan overføres på andre konkrete
genstandsfelter i klinikken. At medarbejderne fra start har identificeret hvad der er meningsfuldt i den
kliniske praksis, samt ledelsens opbakning har fået stor betydning for hele kvalitetsudviklingsprojektet. Det
gør en forskel når tingene giver mening for dem der skal sikre den høje faglighed hos patienterne.
I processen består den formaliserede kompetenceudvikling af undervisning, simulationstræning, E-learning
og E-selvtest og via medarbejdernes viden om respiratorbehandling og audit er intensionen at dokumentere
den høje faglighed forbedrer patient outcome og patientoplevede kvalitet.
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Implementering af evidensbaseret praksis- innovationsprojekt mellem teori og praksis
Projektansvarlige:

Kontaktperson: Klinisk Spl. spec.

Marianne Tewes Centerchef, Hjertecenteret,

MHP, Sanne Nielsen

Oversygeplejerske Mette Rosendahl Darmer, Hjertemedicinsk

Susanne.nielsen.04@regionh.dk

klinikB.

Tlf. 5-9774

Baggrund:
Dette innovationsprojekt om implementering af delirium i Hjertecentret Rigshospitalet, Hjertemedicinsk
intensivafdeling 2143 er gennemført i samarbejde med Center for kliniske retningslinjer og
Professionshøjskolen Metropol. Kliniske retningslinjer er i dag med til at sikre ensartet og høj kvalitet i
udredning, pleje og rehabilitering ud fra videnskabelig evidens. Implementering af viden fra kliniske
retningslinjer i konkret praksis er ofte forbundet med udfordringer, og litteraturen peger ikke entydigt på
hvordan implementering lykkes. Der er ofte ikke planlagt klare strategier for implementering, og mangel på
systematiske tiltag er en barriere som kan betyde at medarbejderne ikke er rustet til implementering
Formål:


At identificere udfordringer ved implementering af en klinisk retningslinje om delirium.



At planlægge interventioner udfra identificerede udfordringer på 2143



At sygeplejerskerne lærer at træffe kvalificerede beslutninger

Strategi:


At involvere sygeplejerskerne mhp. ejerskab/medansvar



At gøre VIP om Delirium vedkommende og give klinisk mening for sygeplejerskerne

Metoder:


Patient audit



Gab analyse før-efter



Diskursanalyse før-efter



Dialogsamtale før-efter



Workshop(lydklip, undervisning, tvær-monofaglig drøftelse af udfordringer)



Sygeplejekonferencer (PRM)



Undervisning i delirium

Identificerede udfordringer på 2143:


Tværfagligt samarbejde



Fysiske rammer



Viden om delirium



Dokumentation standard kontra det individuelle



Pårørende som samarbejdspartner
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Nøglepersoner

Evaluering/effektmåling: Tegn på forandringer 2143


Plejeplaner udarbejdes



Der screenes mere systematisk



Der er fokus på profylaktiske tiltag relateret til delirium



Den delirøse patient er et tværfagligt samarbejde



Der er forskellige holdninger til hvordan samarbejdet med pårørende optimeres



Der etableres plejeteams



Den delirøse patient skærmes tidligere i forløbet



Nøglepersoner efterspørges ved handlinger/plejeplaner relateret til delirium

Perspektivering:


På baggrund af ovenstående evaluering/effektmåling planlægges implementering af delirium i hele
Hjertecenteret.
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Integreret rehabilitering for patienter behandlet for atrieflimren med ablation: Resultater fra det
randomiseret kliniske forsøg CopenHeartRFA
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Signe Risom, spl., ph.d. studerende, Hjertecentret, afsnit 2151

Signe Risom

Selina Kikkenborg Berg, spl., seniorforsker, Hjertecentret, afsnit

Mailadresse og tlf.nr.:

2151

Signe.stelling.risom@regionh.dk

Ann-Dorthe Zwisler, Professor Syddansk Universitet og Odense

Tlf: 6160 6084

Universitetshospital, samt Hjertecentret, afsnit 2151

Baggrund:
Ablation er en invasiv behandlingsform til patienter med atrieflimren (AF) med en successrate på ca. 70%.
Efter behandling med ablation beretter patienterne om nedsat fysisk aktivitet og selvvurderet helbred
sammenlignet med den almene befolkning.
Formål:
At undersøge effekten af et integreret rehabiliterings tilbud plus vanlig behandling sammenlignet med
vanlig behandling for patienter behandlet for AF med ablation.
Metode:
Patienterne blev randomiseret 1:1 til 6 måneders integreret hjerte rehabilitering bestående af 12 ugers fysisk
træning og tre psycho-edukative konsultationer med en specialtrænet sygeplejerske samt vanlig
efterbehandling (interventions gruppen) eller vanlig efterbehandling (kontrol gruppen) alene stratificeret
ved type af AF (paroxystisk eller persisterende) og køn. Det primære endepunkt var fysisk kapacitet målt
ved VO2 peak. Det sekundære endepunkt var mentalt helbred målt ved Short Form 36 (SF-36). De
eksplorative endepunkter inkluderede blandt andet; gangdistance ved 6-minutters-gangtest, sætte-og-rejsesig testen.
Resultater:
Vi inkluderede 210 patienter baseret på power beregning. 74% var mænd, gennemsnitsalder var 59 år, 72%
havde paroxystisk AF og 28% havde persisterende AF før ablationen. Hjerte rehabiliterings programmet
kombineret med vanlig behandling havde en gavnlig effekt på det primære endepunkt VO2 peak efter 12
uger (24.3 ml/kg/min versus 20.7 ml/kg/min, p=0.0004), samt de fysiske eksplorative parametre 6-minuttersgangtest (591.5 meters versus 576.3 meters, p=0.02), sætte-og-rejse-sig testen(16.0 times versus 15.5 times,
p=0.004). Vi fandt ingen signifikant forskel mellem hjerte rehabilitering og vanlig behandling i forhold til
selvvurderet mentalt helbred målt ved SF-36 (53.8 versus 51.9 points, p=0.20). Vi fandt desuden ikke en
signifikant forskel på selvrapporteret AF symptomer grupperne imellem efter 6 måneder (p=0.55).
Perspektiver:
Deltagelse i 6 måneders rehabilitering har en positiv virkning på den fysiske kapacitet for en patient
behandlet med ablation for AF sammenlignet med kontrolgruppen, men viser ingen effekt på selvvurderet
mentalt helbred. Dette resultat underbygger behovet for mere forskning på området, specielt med fokus på
patientens mentale helbred. Forskningen bør undersøge mulige interventioner der kan understøtte
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patienternes mentale helbred efter ablation og hvordan vi som sundhedsprofessionelle kan hjælpe
patienterne hurtigt tilbage til deres liv efter ablationen.
Nøgleord:
Atrieflimren, hjerterehabilitering, sygepleje konsultationer, fysisk kapacitet, selvvurderet helbred.
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Livsstilstrategi til patienter med mundhulecancer. Et interventions og implementeringsprojekt. UCSF
Fast track; patientaktivering og implementering 2014
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Frandsen, Anne, klinisk undervisningsansvarlig og projektleder

Anne Frandsen

Jensen, Tine Bloch, Ledende oversygeplejerske

Mailadresse og tlf.nr.:

Toft- Nielsen, Lone afdelingssygeplejerske

Anne.frandsen@regionh.dk

Katholm, Julie, patientforløbskoordinator

Dect. 5-8649

Alle fra HOC, Øre-næse-hals kirurgisk og Audiologisk klinik
Vejleder på projektet: Mary Jarden, Seniorforsker UCSF

Baggrund:
Hvert år diagnosticeres 1100 patienter med Hovedhalscancer(HHC) i DK, på Rigshospitalets ØNH
kirurgisk klinik udredes 2364 pt. årligt, hvoraf 530 diagnosticeres med HHC, og heraf behandles 302 med
kirurgi. Ud af disse behandles pt. med mundhulecancer svarende til 2-3 pr. uge . Disse pt. indgår i et
kræftpakkeforløb mhp. hurtig diagnosticering og behandling, og i mange tilfælde foregår udredning og
diagnosticering i løbet af en enkelt dag, og pt. får en behandlingsplan lagt før de går hjem.
Mundhulecancer er en diagnose, særligt relateret til rygning og alkohol og ifølge sundhedslovens paragraf
119 stk.3 tilbyder Regionsrådet patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet samt rådgivning.
Sundhedsstyrelsen beskriver forebyggelsesopgaver som bl.a. identifikation, registrering og opfølgning på
patientens risikofaktorer, ligesom en opgave er at vurdere behovet for præoperativ indsats og
patientundervisning tilpasset den enkelte patients ressourcer og behov.
I de senere år har man haft varierende fokus på forebyggelsesopgaver relateret til KRAM i Øre-næsehalskirurgisk og Audiologisk Klinik, da nogle af disse opgaver har skullet varetages i kommunalt regi. Der
har været en opfattelse af, at pt. der lige har fået en cancerdiagnose ikke kunne rumme livsstilsændringer,
og samtidig har den begrænsede tid samt usikkerhed overfor opgavens karakter medført en anderledes
prioritering, således at der ikke i tilstrækkelig grad har været arbejdet med disse KRAM faktorer. Forskning
viser, at det har stor effekt og betydning både for behandlingens effekt, for patientens fysiske og psykiske
velvære samt sundhedsrelateret livsstil . Samtidig viser undersøgelser, at netop diagnosetidspunktet er et
såkaldt ” teachable moment”, altså et tidspunkt hvor pt. kan motiveres til livsstilsændringer.
Ved rehabiliteringssamtalen tages afsæt i Regionhs samtaleskema ” støtte til livet med kræft” suppleret
med KRAM faktorerne ved behov. Men personalet oplever at der kan være et gap i forlængelse af dette, idet
de oplever at der ikke findes konkrete tiltag de kan tilbyde pt., og idet der kan være ventetid på det
kommunale tilbud
Formål:
At patienter med mundhulecancer opnår redskaber til og dermed udgangspunkt for en forbedret
sundhedsrelateret livskvalitet
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Delmål:


At afdække personalets viden om og holdning til KRAM faktorerne mhp. en styrkelse af
kompetencer til varetagelse af henholdsvis præoperativ samtale, samt rehabiliteringssamtaler



At strukturere rehabliteringssamtalerne, så der også udarbejdes en livsstrategiplan i samarbejde
med pt., mhp. en forbedret sundhedsrelateret livsstil

Metode:
Interventions- og implementeringsprojekt i 3 faser
1.

spørgeskemaundersøgelse til plejepersonale og læger i ØNH om viden om og holdninger til KRAM
faktorer (baseline), december 2014- januar 2015

2.

Undervisning af personalet i KRAM faktorer og motiverende samtale, planlægges ud fra behovet
afdækket i fase 1, forventes afviklet i marts- april 2015

3.

Iværksættelse af interventionen- præoperativ samtale og rehabiliteringssamtaler med fokus på
KRAM faktorer- udarbejdelse af livsstilstrategiplan, behovsvurdering og vejledning ift. Fysiske og
psykiske problemstillinger, dokumentation i OPUS, forventes opstartet maj 2015

Resultater:
Ved symposiet kan vi præsentere resultater fra spørgeskemaundersøgelsen (fase 1), erfaringer med
undervisningsindsatsen (fase 2), samt overvejelser omkring igangsættelse af interventionen (fase 3)
Perspektiver:
Hvis denne indsats viser sig succesfuld, vil det være muligt at udbrede indsatsen til andre grupper af HHC
pt., idet deres forløb og problemstillinger er sammenlignelige
Nøgleord:
KRAM, patientaktivering, sundhedsrelateret livsstil, Hovedhalscancer, personalekompetencer

62

Når selvrapportering af smerter er umulig. Hvordan smertevurderes patienterne så? Validering af mulige
smertevurderingsredskaber
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Julie Tolstrup Nissen, Sygeplejerske, Hjertecenteret, Klinik B, 2143

Julie Tolstrup Nissen
Sanne Nielsen
Mailadresse og tlf.nr.:
Julietolstrupnissen@gmail.com
susanne.nielsen.04@regionh.dk
Tlf: 4040 9949

Baggrund:
Smerter er et velkendt, komplekst fænomen på intensivt terapi afsnit (ITA). Op imod 77 % af tidligere
indlagte patienter husker oplevelsen af svære smerter under indlæggelsen. Gænse metoder til
smertevurdering forudsætter, at patienterne kan deltage aktivt, dette er som oftest ikke en mulighed for
patienter i indlæggelsesforløb på ITA. Systematisk smertevurdering i ITA-regi kan nedsætte mortalitet og
morbiditet. På Rigshospitalet er der intet anerkendt smertevurderingsredskab til brug på ITA.
Formål:
At beskrive validiteten af eksisterende smertevurderingsredskaber til vurdering af smerter hos sederede
eller cerebralt påvirkede patienter, som ikke har mulighed for at selvrapportere forekomst eller intensitet af
smerter.
Metode:
Systematisk litteratursøgning i PubMed, CINAHL, EmBase og Web Of Sience fra 2000-2014. Søgningen
inkluderede kendte smertevurderingsredskaber kombineret med henholdsvis: valid*, evaluat*, specific*,
sensitiv*. Artiklerne blev inkluderet efter population, relevans og kvalitet, herefter kvalitetsvurderet og
resumeret.
Resultater:
Critical-care Pain Observation Tool (CPOT) fremhæves som bedst valideret, men Behavioral Pain Scale
(BPS) har også en acceptabel validitet og reliabilitet. Diskriminant validitet understøttes af højere score ved
nociceptiv procedure end ved non-nociceptiv procedure. Interrater reliabiliteten er acceptabel for CPOT,
BPS og Non Verbal Pain Scale (NVPS). Criterion Validity er fundet acceptabel for NVPS og CPOT.
Correlationen mellem CPOT og selvrapporteret smerteintensitet er positiv (r=0,52 P>0,001). Specificity (73,386 %) og sensitivity (76,9-81 %).
Konklusion:
Der er begrænset mængde evidens på området, men CPOT anses som det bedst validerede
smertevurderingsredskab.
Perspektiver:
På trods af begrænset evidens for valg af smertescoringsredskab, kan implementering og stringent
anvendelse af smertevurdering gavne de patienter der ikke har mulighed for selvrapportering, da
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opioidforbruget nedsættes og udarbejdelse af smertebehandlingsplaner muliggøres.
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Oplevelse af hverdagslivet under kurativt intenderet strålebehandling for ikke-småcellet lungekræft - en
fænomenologisk interviewundersøgelse
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Suzanne Petri, Klinisk Sygeplejespecialist, MScN, RTT, RN

Suzanne Petri

Finsencentret, Onkologisk Klinik, Afsnit for Stråleterapi 3981

Mailadresse og tlf.nr.:
Suzanne.petri@regionh.dk
Tlf: 3545 1156

Baggrund:
Lungekræft er den næsthyppigste forekommende kræftform i Danmark og har samtidig den højeste
mortalitet. Strålebehandling for ikke-småcellet lungekræft er en behandlingsform, der er i vækst og
udvikling. Undersøgelser viser, at strålebehandlingen er associeret med mange alvorlige bivirkninger
såsom fatigue, ængstelse, nedsat livskvalitet og som konsekvens deraf et påvirket hverdagsliv. Men
hvordan et hverdagsliv under et kurativt intenderet strålebehandlingsforløb former sig og opleves af
patienter med ikke små-cellet lungekræft, er ikke undersøgt systematisk og udtømmende i den eksisterende
forskning.
Formål:
At undersøge hvordan patienter i kurativt intenderet strålebehandling for ikke-småcellet lungekræft
oplever hverdagslivet, for at opnå en dybere og mere nuanceret forståelse af dette hverdagsliv. Formålet er,
at denne øgede forståelse fremadrettet kan bidrage til udvikling og evidensbasering af den sygeplejefaglige
indsats i forløbet.
Metode:
En deskriptiv fænomenologisk interviewundersøgelse ved brug af forskningstilgangen Reflective Lifeworld
Research, som beskrevet af Dahlberg og kolleger, gennemførtes. Undersøgelsen er baseret på åbne
kvalitative interviews med tre patienter, der alle havde gennemført et kurativt intenderet
strålebehandlingsforløb for ikke-småcellet lungekræft.
Resultater:
Resultaterne i undersøgelsen viste sig gennem den essentielle meningsstruktur, Håb om helbredelse, der
fungerer som kompas i et amputeret hverdagsliv og de fire konstituenter; Strålebehandlingen som et livsmål, Accept
af et ændret hverdagsliv, Mellemmenneskelige relationer på godt og ondt samt Mødet med sundhedsvæsenet.
Håbets betydning i hverdagslivet viste sig at være meget væsentlig i undersøgelsen. Diskussionen af
resultaterne med tre forskellige udlægninger af håb peger på, at særligt mellemmenneskelige relationer er
en forudsætning for oplevelse af håb. Tillige peges på det essentielle i en personlig assertiv indstilling til
troen på helbredelse og derved bevarelse af håb i en svær situation.
Perspektiver:
Mellemmenneskelige relationer viste sig betydningsfulde i hverdagslivet og særligt i relation til oplevelse af
håb. Dette resultat kunne anvendes i den sygeplejefaglige indsats gennem et øget fokus på sygepleje, der
støtter relationer og relationsdannelse hos patienten i et strålebehandlingsforløb. En særlig indsats kunne
rettes mod patienter med færre mellemmenneskelige relationer og på den måde sikre en større grad af
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lighed i sundhed.
Nøgleord:
Hverdagsliv, lungekræft, strålebehandling, håb, fænomenologi
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Optimeret oplæring af tracheostomeret patienter
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Anne Lise Thomsen, Sygeplejerske

Anne Frandsen

Anne Frandsen, klinisk underviser

Mailadresse og tlf.nr.:

HOC, Øre-næse-hals og Audiologisk klinik, afsnit 3074

Anne.frandsen@regionh.dk
Tlf: 3545 8649

Baggrund:
En tracheotomi kan være nødvendig, at få udført ved akut respirationsbesvær, traumer eller visse cancer
typer der truer luftvejen.
Erfaringer fra sengeafdelingen, viser variation i hvornår og hvordan patienter postoperativt bliver oplært,
til selv at passe tracheostomien hjemme. Ifølge afdelingens retningslinjer skal patienter kunne varetage
tracheostomien inden udskrivelsen, hvorfor vi med dette projekt vil opnå kontinuitet i oplæringen og
informationen, for at sikre patientens pleje af tracheostomien, og nedsætte indlæggelsestiden.
Formålet:
At optimere oplæringen og informationen til tracheostomerede patienter præ- og postoperativt, samt
nedbringe indlæggelsestiden.
Metode:
Fase 1: retrospektivt studie med journalgennemgang fra operationer i 2013.
Inklusionskriteriet er 1. gangs tracheostomeret patient.
Eksklusionskriterierne er andre operationer og patienter som ikke selvstændigt kan deltage i oplæring.
Fase 2: intervention i forbindelse med indlæggelsessamtale, hvilket omfatter huskeliste og struktureret
undervisning til sygeplejerske, oplæringsskema til patient samt kurv til remedier.
Effekten registres ud fra struktureret spørgeguide.
Resultat:
Fase 1: 14 patienter blev inkluderet.
Oplæringen varierede fra 1-11 dage og udskrivelsen varierede fra 3 til 11 dage. Patientens psykiske tilstand
blev forbedret efter skift af kanyle til taleventil. Patientens motivation for oplæring var god trods
komplikationer.
Fase 2: Afventer data fra 14 nye patienter med forventet afslutning i sommer 2015.
Konklusion:
Materialet er for lille til at komme med endelige konklusioner, men der er positive tilbagemeldinger fra
patienter og personale.
Evaluering:
Indsatsen vil blive fulgt op ved ny journalgennemgang og tilpasset gennem evaluering ud fra spørgeguide
til patienterne.
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Perspektivering:
En arbejdsgruppe har fokus på udvikling af hjemmeside, hvor patienter kan søge vejledning.
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Oversættelse og validering af spørgeskemaet: Body Image Quality of Life Inventory
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Trine Bernholdt Rasmussen, ph.d. studerende, HJE, 9441

Trine Bernholdt Rasmussen

Selina Berg, seniorforsker, HJE, 2151

Mailadresse og tlf.nr.:

Philip Moons, professor, HJE, 2151

trine.b.rasmussen@regionh.dk

Hanne Konradsen, forskningsleder, Gentofte Hospital

Tlf: 2283 3022

Jane Dixon, professor, Yale University
Baggrund:
Inden for den sundhedsvidenskabelige forskning er det væsentligt at have pålidelige og gyldige
måleinstrumenter. Der eksisterer ingen spørgeskemaer på dansk, der kan anvendes til at undersøge
hvordan kropsopfattelsen påvirker menneskets livskvalitet. Dette aspekt kan være interessant at undersøge
blandt forskellige raske og syge grupper, og et dansk instrument af høj kvalitet er derfor ønskeligt.
Formål:
At oversætte og vurdere kvaliteten af det eksisterende engelsksprogede spørgeskema Body Image Quality
of Life Inventory (BIQLI), med henblik på anvendelse i sundhedsvidenskabelig forskning, blandt andet til
patienter behandlet for betændelse på hjerteklapperne, infektiøs endokardit (IE).
Metode:
Projektet bestod af fire faser:
1) Instrumentet blev oversat fra engelsk til dansk og fra dansk til engelsk, hvorefter en ekspertgruppe
drøftede ordlyd og forskelle, og konsensus blev opnået om den endelige danske version BIQLI-DA.
2) Kognitive interview blev gennemført, hvor forståelsen af spørgsmålene blev undersøgt (respons proces).
3) Det oversatte instrument blev pilot testet på en population af raske unge og
4) på en population af patienter behandlet for IE, der indgår i det kliniske forsøg, CopenHeart IE, der
undersøger effekten af kompleks hjerterehabilitering (interventionsgruppe) sammenlignet med ingen
rehabilitering (kontrolgruppe).
Data fra de to pilot test blev analyseret i forhold til psykometriske egenskaber for at kunne vurdere
validiteten (gyldigheden), reliabiliteten (pålidelighed) og responsiviteten (reaktionsevnen) af
spørgeskemaet. Validitet blev undersøgt via respons processer, eksplorativ faktor struktur analyse og
formodede associationer til relaterede fænomener (konvergent indholdsvaliditet). Reliabilitet blev
undersøgt via deskriptiv statistik og intern konsistens-reliabilitet (skala og item niveau). Responsivitet blev
undersøgt via interaktion mellem interventions- og kontrol gruppen over tid (ANOVA group by time
interaktion).
Resultater:
Seks studerende (67 % kvinder, gennemsnitsalder 23 (Standard deviation (SD) = 3.5)) deltog i de kognitive
interview, 189 studerende (66% kvinder, gennemsnitsalder 21.1 (SD = 3,5)) deltog i pilot test på raske unge
og 70 patienter (83% mænd, gennemsnitsalder 58 (SD = 14,2)) deltog i pilot test på patienter behandlet for
endokardit. Bekymringer om validitet opstod som følge af de kognitive test, hvor respondenter havde
vanskeligt ved at forstå spørgsmålenes kobling af kropsopfattelse og livskvalitet aspekter. Resultaterne af
den eksplorative faktor struktur analyse og formodede associationer var ikke overbevisende i forhold til at
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understøtte validiteten. Resultaterne viste høj reliabilitet baseret på intern konsistens, med en Cronbach’s
alpha = 0.92 for de raske unge og Cronbach’s alpha = 0.96 for patienter med IE. Vi fandt en statistisk
signifikant forskel mellem grupper over tid (p = 0.03), som indikerer at spørgeskemaet er responsivt og altså
kan detektere en forandring over tid.
Konklusion:
Vores resultater peger således på at BIQLI-DA har høj reliabilitet og er responsivt. Hvorvidt skemaet validt
måler kropsopfattelsens betydning af livskvalitet var vi dog ikke i stand til at konkludere på baggrund af
vores studie.
Perspektiver:
Projektet bidrager med et spørgeskema på dansk om kropsopfattelsens påvirkning af livskvalitet, som
muligvis kan anvendes i forskning. Yderligere undersøgelse af respons processer og indholds validitet er
nødvendig for at sikre at instrumentet måler det intenderede fænomen. Desuden bidrager projektet med
viden om oversættelses- og validerings processen af fremmedsprogede spørgeskemaer, som er værdifuld i
lande med et lidet udbredt sprog som dansk.
Nøgleord:
Spørgeskema
Body image
Validering
Psykometri
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Palliativ pleje til lungetransplanterede patienter
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Sara Smith Hald, Sygeplejerske, Hjertecenteret, afs 2153/4

Sara Smith Hald

Rigshospitalet

Mailadresse og tlf.nr.:

Jytte Graarup, Klinisk sygeplejespecialist

Sara.smith.hald@regionh.dk
Tlf: 3115 2858

Baggrund:
Lungetransplantation er eneste behandlingsmulighed for patienter med terminal lungesygdom. Patienterne
har et begrænset udbytte og gennemsnitslevetiden efter transplantationen er i Danmark 6,3 år.
Lungetransplanterede patienter vil inden for en årrække udvikle kronisk afstødning (BOS) med nedsættelse
af lungefunktion og deraf begrænsning i funktionsniveau og markant forringet livskvalitet. Der er behov
for at kvalificere plejen til denne patientgruppe.
Formål:
At undersøge om sygeplejersker kan anvende en palliativ indsats til at kvalificerer sygeplejen til den
lungetransplanterede patient?
Metode:
Undersøgelsen er et litteraturstudie, hvor der er søgt relevant litteratur i PubMed og CINAHL. Endvidere
er der anvendt danske anbefalinger for den palliative indsats, samt danske artikler fra Master-uddannelsen
i Humanistisk Palliation.
Resultat:
Den palliative indsats fokuserer på at lindre lidelse hos patienter med det formål at øge patienternes
livskvalitet.
Patienterne vil efter en lungetransplantation have gavn af, at der integreres en palliativ indsats sammen
med den kurative behandling, da de derved opnår en højere livskvalitet.
Der er forskellige barrierer fra sundhedspersonalets side, der hindrer en palliativ indsats til de
lungetransplanterede patienter.
De danske anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen påpeger at den palliative indsats bør opstartes når
patienterne får symptomer - ikke kun som den sidste sundhedsfaglige indsats når patienten er uafvendeligt
dødende.
Konklusion:
Et forløb med lungetransplantation kan kategoriseres som et langt palliativt forløb, hvor den
lungetransplanterede patient har behov for en kvalificeret indsats til at lindre den samlede lidelse.
Lungetransplanterede patienter vil have gavn af at sundhedspersonalet har fokus på den palliative indsats
tidligt i transplantationsforløbet, måske allerede inden patienten bliver transplanteret.
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Patient activation, counseling og exercise – acute leukemia (pace-al). Randomiseret klinisk
interverventionsundersøgelse
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Mary Jarden, Seniorforsker, Universitetshospitalernes Centre for

Mary Jarden

Sundhedsfaglig Forskning (UCSF)

Mailadresse og tlf.nr.:
mary@ucsf.dk
Tlf: 3545 7337

Baggrund:
Patienter med akut leukæmi befinder sig i en yderst belastet livssituation. Patienten har en livstruende
sygdom og skal igennem en behandling bestående af gentagne kure med højdosis kombinationskemoterapi
over et længere behandlingsforløb. En markant sygdoms- og behandlingsrelateret symptombyrde kan
besværliggøre tilbagevenden til forudgående funktionsniveau og resultere i en begrænsning af
hverdagsaktiviteter under og efter behandlingen.
Formål:
Formålet med forsøget er at afhjælpe det kompleks af problemer, som patienterne står overfor og som er et
resultat af sygdom og behandling. Herunder at forebygge og kompensere for fysisk svækkelse, for
belastende symptomer og bivirkninger samt at støtte psykosociale reaktioner. Desuden ønskes at opnå ny
viden om akutte leukæmipatienters symptombyrde, fysiske kapacitet samt livskvalitet under og efter
behandling af akut leukæmi.
Metode:
Et randomiseret klinisk forsøg af akutte leukæmi patienter i (semi)ambulantforløbet (in-hospital/hjemme),
randomiseret til enten en interventions- eller kontrolgruppe. Undersøgelsen forgik på to hæmatologiske
afdelinger Rigshospitalet og Herlev Hospital. Interventionen er et superviseret in-hospital program: 1) Fysisk
træning med cykel, styrke/funktions- og afspændingstræning samt et hjemme ’gå program’ med
skridttæller, 2) ernæringstilskud 3) psykosociale interventioner inkl. sundhedssamtaler. Udfaldsmålene er
fysiske funktionstest (6MWT og estimeret VO2 max), muskelstyrke test (arm fleksionstest og rejse-sig-sættesig test) og aktivitetsniveau (Saltin), kliniske parametre (f.eks. infektioner), psykometriske tests (EORTCQOL-C30, HADS, FACT-An), symptomvurdering (MDSAI, BFI), self efficacy, arbejdsevne, sociale
netværk/relationer (MSPSS) samt interview.
Resultater:
I alt 70 patienter, indgik i undersøgelsen fordelt i interventions- (n=34) og kontrolgruppen (n=36), og i alt
89% gennemførte undersøgelsen. Der fandtes statistisk signifikant fremgang i de fysiske og funktionelle
tests, selvrapporterede fysisk aktivitetsniveau, livskvalitet og en signifikant reduceret træthed, angst og
depression.
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Perspektiver:
I øjeblikket er denne superviserede flerdimensionelle intervention som supplement til den medicinske
behandling ikke et tilbud til voksne patienter med akut leukæmi i semiambulant regi. Med de velkendte
behandlingsrelaterede bivirkninger vil denne undersøgelse give ny viden om hvorvidt et superviseret
fysisk træningsprogram i kombination med et ernæringstilskud og afspændingstræning samt en
psykosocial indsats vil kunne forebygge og reducere tab i fysisk formåen, øge aktivitetsniveau, reducere
bivirkninger/symptombyrde både kort og langsigtet, og vedligeholde livskvaliteten hos patienter under og
efter et semiambulant forløb. At undersøge symptomprævalensen, mønstret (symptom-clusters) og
intensiteten hos en specifik diagnosegruppe (akut leukæmi under og efter behandling) fra et longitudinelt
perspektiv, kan bidrage til ny klinisk viden om symptomernes varighed og håndtering i forebyggelse, pleje
og behandling. Endvidere, at undersøge om fysisk aktivitet i kombination med anden nonfarmakologisk
indsats hos patienter med akut leukæmi kan bidrage positiv til patientens hverdag og understøtte
eksisterende evidens for at fysisk aktivitet har en forebyggende og behandlende multidimensional effekt.
Resultaterne understreger betydningen af en tidligt opstartet superviseret, struktureret, individuelt tilpasset
og multimodal træningsbaseret intervention, som tilgodeser patientens specielle kliniske behov.
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Patienterne faster og tørster i for lang tid
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Birgitte Brøchner Outzen

Birgitte Outzen

Operationssygeplejerske ort kir 3033

Mailadresse og tlf.nr.:

An/op klinikken, HOC

bbo@k9k.dk

Baggrund:
Litteraturen viser, at voksne elektive patienter faster og tørster for længe i forhold til gældende
retningslinjer. Det er ikke belyst, i hvilket omfang dette gælder børn indlagt til elektiv og
akut kirurgi. Ud fra interkollegiale samtaler opstod ønsket om afdækkelse af overskridelse af
faste- og tørstetider hos børn og voksne indlagt til elektiv og akut kirurgi, samt en specific
gruppes oplevelse af faste og tørste.
Formål:
At beskrive i hvor lang tid de fire udvalgte patientgrupper reelt faster og tørster inden operation
i en vilkårlig udvalgt periode, samt specifikt at belyse sårrevisionspatienters oplevelse af
faste og tørste.
Metode:
Der indgik 80 patienter i denne beskrivende undersøgelse af faste- og tørstetider. Der blev
anvendt interviews samt spørgeskema for at afdække overskridelser af faste- og tørstetider,
samt patienternes oplevelse af faste og tørste. I gruppe 1 havde patienterne bl.a. stærkt focus på manglende
indtagelse af mad og drikke. Interviews er analyseret vha. Steinar Kvale metoden.
Spørgeskemaer er opgjort kvantitativt i Excel. Resultaterne er opgjort i gennemsnit og
range.
Resultater:
Gruppe

Antal

Alder

Faste i timer

Tørste i timer

Metode

7

51,5 (13-91)

15 (5-48)

7,5 (2-14)

Interview

2: Elektive børn

15

10 (3-16)

12,8 (6-17)

4,2 (2-12)

Spørgeskema

3: Elektive voksne

40

55 (23-87)

12,9 (6-20)

5,5 (2-15)

Spørgeskema

4: Akutte voksne

18

50 (20-86)

13,5 (6-36)

4,2 (1-9,5)

Spørgeskema

patienter
1: Sårrevisioner
børn/voksne

Aldersspændvidde i grupperne: (1-78), (2-13), (3-64), (4-66)
Konklusion:
Vi har fundet, at faste- og tørstetider påvirker patienterne meget og overstiger danske anbefalinger
på området.
Perspektiver:
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Såfremt ressourcerne tillader det, kunne det være ønskeligt at skabe den fornødne gennemsigtighed
og overblik over et delområde af problemstillingen, og set ud fra denne undersøgelses
perspektiv kunne man til gavn for patienterne få afdækket, om det var muligt på et enkelt afsnit,
f.eks. børneafdelingen, at styrke indsatsen om at nedbringe i første omgang tørstetiden,
således at børn ikke tørstede ud over det anbefalede og blev tilbudt saft/vand to timer inden
operation. Vi kunne også gentage tidligere kampagner og undervisning omkring emnet, idet
det tidligere er påvist, at tiltag af den karakter har en effekt.
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Prospektiv undersøgelse af kognitiv funktion hos patienter med kræft i specialiseret palliativ indsats
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Kurita, G. , Seniorforsker, Onkologisk klinik, Finsencentret og

Geana Kurita

Neuroanæstesiologisk klinik, Neurocentret

Mailadresse og tlf.nr.:

Benthien, K.S.

Geana.kurita@regionh.dk

PhD-studerende, Onkologisk klinik, Finsencentret

Tlf: 5-4797

Sjøgren, P.
Professor, Onkologisk klinik, Finsencentret
Kaasa, S.
Professor, Trondheim Universitets Hospital
Hjermstad, M.J.
Adj. Professor, Oslo Universitets Hospital

Baggrund:
Der findes kun ganske få prospektive undersøgelser med objektive målinger af kognitiv funktion (KF) hos
patienter med fremskreden kræft. Derfor er den videnskabelige evidens om udviklingen af KF over tid
meget begrænset.
Formål:
At undersøge KF hos patienter med fremskreden kræft gennem 3 måneders palliativ indsats.
Metode:
Denne prospektive undersøgelse udgår fra European Palliative Care Cancer Symptom Study, som blev
udført i Europa, Canada og Australien (2011-2013). Inklusionskriterier: Patienter med fremskreden kræft,
som får palliativ indsats, >18 år, som kan deltage til mindst én opfølgende undersøgelse. Patienterne blev
undersøgt ved start og derefter hver 4. uge i 3 måneder eller indtil dødsfald. KF blev vurderet med en
forkortet udgave af Mini Mental State Examination (MMSE), der indeholder spørgsmål om år, dato,
baglæns stavning og kopiering af tegning. Maksimal score er 8 og en score på ≤ 4 er tegn på kognitiv
dysfunktion. Kun patienter med MMSE score ved alle 4 vurderinger indgik i analysen.
Resultater:
Den samlede population bestod af 1739 patienter fra 12 lande, hvoraf 608 havde komplette oplysninger om
MMSE ved T1-T4 (59% kvinder, mean alder = 66 år (SD=12), 65% boede uden partner og 69% havde ≥10 års
skolegang). Flertallet var ambulante (78.5%). De hyppigste kræftdiagnoser var: Bryst (27%), lunge (21.4%)
og gastrointestinale cancere (20.7%). 83% havde metastaser og mean Karnofsky perfomance status var
72.9% (SD=14.5). Totale MMSE mean scores varierede fra 7.1 (SD=1.5) til 7.2 (SD=1.5) og 7-8% udgjorde
patienter med de laveste scores.
Perspektiver:
Kognitiv forstyrrelse er et af de hyppigste symptomer hos patienter med fremskreden kræft med
prævalenser målt til mellem 10% to 90% og stigende forekomst frem mod dødstidspunktet. Kognitive
forstyrrelser kan forårsages af en mange forskellige faktorer. Selvom MMSE er det mest anvendte
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screeningsværktøj for kognitiv svækkelse, og det er blevet et populært instrument til at identificere kognitiv
svækkelse hos patienter med kræft, er det også blevet kritiseret for sin egnethed I forhold til lettere
kognitive forstyrrelser. Næste skridt er at undersøge årsagerne til kognitive forstyrrelser I denne kohorte af
patienter.
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Pårørende til kræftpatienter – styrket indsats
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Lena Ankersen, klinisk sygeplejespecialist, onkologisk klinik 5074

Lena Ankersen

Jytte Ørsted, oversygeplejerske, onkologisk klinik 5074

Mailadresse og tlf.nr.:
Lena.ankersen@regionh.dk
Tlf 3545 4368 / 3545 0733

Baggrund:
En spørgeskemaundersøgelse fra 2010 blandt 157 pårørende til kræftpatienter i onkologisk klinik, viste et
behov for bedre inddragelse af de pårørende i pleje og behandling, for styrket information om sygdom og
behandling, og for information om mulighed for hjælp og støtte.
Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge udkom fra
Sundhedsstyrelsen i 2012, og samme år udkom forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i
forbindelse med kræft. I begge udgivelser lægges der op til en optimeret indsats overfor pårørende til
kræftpatienter.
På denne baggrund blev der i 2012 initieret et kvalitetsudviklingsprojekt i onkologisk klinik med
involvering af alle sygeplejersker og med den samlede sygeplejeledelse som ansvarlig for interventionen.
Interventionen blev baseret på anbefalinger fra SST, Kræftens Bekæmpelse og Danske Patienter.
Formål:
Formålet var at undersøge, om en optimeret sygeplejefaglig indsats overfor nære pårørende til
kræftpatienter, kunne imødekomme de pårørendes behov for information og støtte fra de
sundhedsprofessionelle.
Metode:
Undersøgelsen blev gennemført som et pilotprojekt i et samarbejde med forskningsenheden ved palliativ
medicinsk afdeling, BBH. Metoden var en baseline (2010) - og follow-up (2013) interventions-måling, med
anvendelse af valideret spørgeskema (CaT-CoN). Interventionen blev gennemført i 6 integrerede teams i
onkologisk klinik og omfattede 1) sygeplejerskens direkte henvendelse til den pårørende ved første kontakt
og invitation til samarbejde 2) forventnings-afstemning 3) mundtlig og skriftlig information om sygdom,
behandling og patientforløb, mulighed for medinddragelse i plejen, adgang til støttemuligheder for
pårørende, praktiske forhold i ambulatorium / sengeafsnit, mulighed for møde med andre pårørende.
Resultater:
I alt 272 pårørende besvarede spørgeskemaet, heraf 157 ved baseline og 115 ved follow-up målingen. Der
blev fundet signifikant forbedrede resultater i forhold til 1) pårørendes oplevelse af at blive inddraget i
plejen og 2) oplevelse af uforstyrrethed under samtaler med de sundhedsprofessionelle. På hovedparten af
de øvrige parametre fandt vi forbedrede resultater, og selv om de ikke var signifikante, vurderes
resultaterne som opmuntrende og som et udtryk for en betydeligt øget opmærksomhed på de pårørendes
behov.

78

Perspektiver:
Resultaterne fra denne undersøgelse indikerer, at en relativ simpel, men systematisk hospitals-indsats
overfor pårørende til kræftpatienter, øger de pårørendes tilfredshed med indsatsen.
I det fremtidige arbejde vil denne indsats blive styrket og tværfagligt forankret. Vi vil arbejde videre med
udvikling af få, men stærke kvalitetsindikatorer, hvormed vi løbende kan måle de pårørendes oplevelse af
mødet med personalet i onkologisk klinik og deres tilfredshed med hjælp og støtte.
Nøgleord
Pårørende, onkologi, kræft, inddragelse
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Rehabilitation Interviews, Head and Neck Cancer Surgery
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Annelise Mortensen, klinisk udviklingssygeplejerske

Annelise Mortensen

Tine Bloch Jensen, oversygeplejerske

Mailadresse og tlf.nr.:

Mai-Britt Gram, afdelingssygeplejerske

Annelise.mortensen.01@regionh.dk

HovedOrtoCentret

Tlf: 3543 9565

Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik
Baggrund:
Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, skal alle cancerpatienter have foretaget en behovsvurdering i
relation til deres behov for rehabilitering på udvalgte tidspunkter i patientens behandlingsforløb.
Behovsvurderingen skal inkludere en vurdering af fire områder: fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle
behov.
Formål:
At afprøve og udforske form og indhold i rehabiliteringssamtaler med kirurgisk behandlede hovedhalscancer patienter og efterfølgende implementere samtalerne i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk
Klinik
Metode:
Fase 1: Der blev gennemført et pilotprojekt udført af fire erfarne sygeplejersker og den kliniske
udviklingssygeplejerske, mhp at afprøve indhold og tidspunkter for afholdelse af rehabiliteringssamtaler
Resultaterne fra pilotprojektet blev tilpasset og brugt i den endelige model for afholdelse af samtalerne.
Fase 2: Implementering af endelig model:
1.

Samtalerne udføres af sygeplejersker på tre tidspunkter i patientens forløb: før udskrivelsen; syv til 10
dage og to måneder postoperativt. Samtalerne er baseret på et samtaleskema, patienten har udfyldt før
samtalen. Desuden inddrager sygeplejersken sit professionelle skøn i den endelige vurdering af
patientens behov for rehabilitering.
Endelig bliver patienten henvist til rehabilitering I kommunalt regi.

2.

Der blev udviklet materiale: vejledninger til personalet; samtaleskema; patientvejledning

3.

Personalet (læger, sygeplejersker, sekretærer), blev informeret om det nye initiativ via morgen – og
personalemøder

Resultater:
Effekten af rehabiliteringen af patienten, viser sig på både kort og langt sigt, efter behandlingen. En
opgørelse over rehabiliteringssamtaler foretaget mellem 1. juni – 31. august 2014, viser at patienterne på
kort sigt lider af dysfagi, ernæringsproblemer, vægttab og smerter. Disse patienter er henvist til
rehabilitering i kommunalt regi.
Effekten af behandling, opfølgning og rehabilitering på langt sigt vil først vise sig efter flere år.
Perspektiver:
I Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, ønsker vi yderligere at optimere opfølgningen af Hoved-
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halscancer patienter, ved at udvikle tilbud om patientundervisning og en udgående funktion med
hjemmebesøg hos patienter ved behov for speciale specifik sygepleje.

81

Rehabiliteringssamtaler med kirurgisk behandlede Hoved-Hals cancer patienter
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Annelise Mortensen, klinisk udviklingssygeplejerske

Annelise Mortensen

Tine Bloch Jensen, oversygeplejerske

Mailadresse og tlf.nr.:

Mai-Britt Gram, afdelingssygeplejerske

Annelise.mortensen.01@regionh.dk

HovedOrtoCentret

Tlf: 3543 9565

Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik

Baggrund:
Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, skal alle cancerpatienter have foretaget en behovsvurdering i
relation til deres behov for rehabilitering på udvalgte tidspunkter i patientens behandlingsforløb.
Behovsvurderingen skal inkludere en vurdering af fire områder: fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle
behov.
Formål:
At afprøve og udforske form og indhold i rehabiliteringssamtaler med kirurgisk behandlede hovedhalscancer patienter og efterfølgende implementere samtalerne i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk
Klinik.
Metode:
Fase 1: Der blev gennemført et pilotprojekt udført af fire erfarne sygeplejersker og den kliniske
udviklingssygeplejerske, mhp at afprøve indhold og tidspunkter for afholdelse af rehabiliteringssamtaler
Resultaterne fra pilotprojektet blev tilpasset og brugt i den endelige model for afholdelse af samtalerne.
Fase 2: Implementering af endelig model:
4.

Samtalerne udføres af sygeplejersker på tre tidspunkter i patientens forløb: før udskrivelsen; syv til 10
dage og to måneder postoperativt. Samtalerne er baseret på et samtaleskema, patienten har udfyldt før
samtalen. Desuden inddrager sygeplejersken sit professionelle skøn i den endelige vurdering af
patientens behov for rehabilitering.
Endelig bliver patienten henvist til rehabilitering I kommunalt regi.

5.

Der blev udviklet materiale: vejledninger til personalet; samtaleskema; patientvejledning

6.

Personalet (læger, sygeplejersker, sekretærer), blev informeret om det nye initiativ via morgen – og
personalemøder

Resultater:
Effekten af rehabiliteringen af patienten, viser sig på både kort og langt sigt, efter behandlingen. En
opgørelse over rehabiliteringssamtaler foretaget mellem 1. juni – 31. august 2014, viser at patienterne på
kort sigt lider af dysfagi, ernæringsproblemer, vægttab og smerter. Disse patienter er henvist til
rehabilitering i kommunalt regi.
Effekten af behandling, opfølgning og rehabilitering på langt sigt vil først vise sig efter flere år.
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Perspektiver:
I Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, ønsker vi yderligere at optimere opfølgningen af Hovedhalscancer patienter, ved at udvikle tilbud om patientundervisning og en udgående funktion med
hjemmebesøg hos patienter ved behov for speciale specifik sygepleje.
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Seksuel dysfunktion hos patienter med indopereret hjertestarter
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Pernille Palm Johansen, ph.d. studerende, HJE, 9441

Pernille Palm Johansen

Selina Kikkenborg Berg, Seniorforsker, HJE, 2151

Mailadresse og tlf.nr.:

Jesper Hastrup Svendsen, Professor, HJE, 2012

Pernille.palm.johansen@regionh.dk

Ann-Dorthe Zwisler, Professor, Nationalt Videnscenter for

Tlf: 2536 1356

Rehabilitering og Palliation, Syddansk Universitet og Afdeling R,
Odense Universitetshospital samt Projektleder, HJE, 2151
Marianne Linnet Rasmussen, Senior lektor, Metropol

Baggrund:
Forekomsten af seksuel dysfunktion er generelt høj hos patienter med hjertekarsygdomme og seksuelle
problemer kan have en negativ indflydelse på livskvalitet, ligesom det er relateret til angst og depression.
Det er vist at patienter ikke får hjælp til deres seksuelle problemer af sundhedsprofessionelle, hvilket blandt
andet skyldes manglende viden hos de sundhedsprofessionelle. Blandt patienter med en implanteret
cardioverter defibrillatorer (ICD), en indopereret hjertestarter, er seksuel funktion sparsomt beskrevet.
Formål:
Formålet med projektet var at undersøge og beskrive forekomsten af seksuel dysfunktion hos patienter med
ICD.
Metode:
Projektet blev gennemført som en tværsnitsundersøgelse af mandlige patienter med ICD. Det var et
subprojekt til et randomiseret klinisk forsøg, der undersøger effekten af et seksuelt rehabiliteringsprogram.
Data blev indsamlet i forbindelse med rekrutteringen til det randomiserede forsøg. Projektet blev foretaget
som en spørgeskemaundersøgelse med følgende inklusionskriterier: mænd ≥ 18 år med implanteret ICD.
Eksklusionskriterier var ingen partner, sygdomme i urinvejene, ustabil hjertesygdom, patienter der trænede
intens flere gange om ugen, ortopædiske deficit der vanskeliggjorde træning samt neurologiske deficit der
vanskeliggjorde samtale. Respondenterne fik, via post, tilsendt spørgeskemaet ”International Index of
Erectile Function (IIEF)”, et velvalideret spørgeskema der omhandler seksuel funktion, indeholdende 15
spørgsmål med dertilhørende fem domæner: erektil funktion, orgasme funktion, seksuel lyst, samleje
tilfredshed og samlet tilfredshed. Skemaet har en sumscore hvor en høj score indikerer et godt seksuelt
funktionsniveau. Respondenterne blev udvalgt fra henholdsvis Rigshospitalet og Gentofte Hospitals ICD
databaser. I alt blev 597 spørgeskemaer udsendt.
Resultater:
Tohundredefyrre patienter responderede, 14 spørgeskemaer blev returneret ubesvaret og 21 patienter
havde ingen partner. Data fra 205 patienter (respons rate: 34,3 %) blev analyseret. Patienternes
gennemsnitsalder var 62,1 ± 11,6 år. Den samlede IIEF gennemsnits score var 41,7 ± 24,3 (score 5 til 75). De
øvrige domæner fordelte sig som følgende: erektil funktion gennemsnits score var 16,3 ± 11.7 (score 1 til 30)
hvoraf 41,4 % havde svær erektil dysfunktion (score 6 til 10), 6,8 % moderat erektil dysfunktion (score 11 til
16), 7,9 % moderat til mild erektil dysfunktion (score 17-21), 7,9 mild erektil dysfunktion (score 22-25) og
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36,1 % ingen erektil dysfunktion (score 26-30). Gennemsnitsscoren for domænet orgasme funktion var 6,2 ±
4,2 (score 0-10), for domænet seksuel lyst 6,3 ± 2,5 (score 2-10), for samleje tilfredshed 6,4 ± 5,6 (score 0 til 15)
og for samlet tilfredshed 6,3 ± 2,6 (score 2-10).
Erektil dysfunktion var således til stede hos mere end 60 % af mandlige patienter med en ICD og mere end
40 % havde svær erektil dysfunktion. Vi så at seksuel dysfunktion var stærkt korreleret til alder med en
Spearman’s korrelationskoefficient på 0,0595, p< 0,001. Inddelt i aldersgrupper viste undersøgelsen, at
blandt mænd under 50 år havde omkring 20 procent der havde rejsningsproblemer, hvorimod at det hos de
70-79 årige var over 90 procent.
Perspektiver:
Projektet bidrager med viden om seksuelle problemer hos patienter med ICD, hvilket kan bidrage til at
identificere og afhjælpe problemet. Fremadrettet søges der om adgang til relevante registre med henblik på
at undersøge om der er særlige forhold eller karakteristika, der kan relateres til et dårligt seksuelt
funktionsniveau.
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Selvscoring af smerter - Medinddragelse af patienten
i smertebehandlingen
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Helle Pautsch, Alice V. Rimmen, sygeplejersker ved Klinik

Helle Pautsch

for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afd.

Alice V. Rimmen

2104 og 2103, HovedOrtoCentret.

Mailadresse og tlf.nr.:

Rådgivning og vejledning ved:

helle.pautsch@regionh.dk

Birgitte Kitter, projektsygeplejerske, Enhed for Akut

alice.rimmen@regionh.dk

Smertebehandling, AN/OP
Alexandra Iuel, klinisk sygepleje specialist,
HovedOrtoCentret
Baggrund:
I forbindelse med audits på dokumentation af smertebehandlingen, indførsel af smertepakker udviklet i
samarbejde med Enhed for Akut Smertebehandling(EAS) til patienter med brandsår og observation af den
daglige arbejdsgang på senge afsnittet for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling(PBB) blev
det synligt, at vi ikke fik dokumentere effekten og vurderingen af den smertestillende medicin, som blev
givet ved smertegennembrud. Dette afspejlede sig i den kliniske hverdag, hvor vi ofte oplevede situationer,
hvor patienterne havde uacceptable smerter. Endvidere er det kommet frem i drøftelser med kollegaer, at
der i afdelingen var et behov for et mere struktureret redskab til dokumentation af smertebehandlingen.
En god dokumentation af smertevurdering og behandling er grundlæggende for at patienterne får en
sufficient smertebehandling, da det giver indblik i udviklingen af patientens smerter,
smertebehandlingsbehov og smertelindrende tiltag, der har en positiv effekt på patientens smerter.
Formål:
Formålet med projektet er at medinddrage patienterne i deres egen smertebehandling samt udvikle et
brugbart redskab/pjece, som sygeplejerskerne kan benytte til at få indblik i patientens oplevelse af smerter
og derved vurderer effekten af den smertebehandling, som patienten får. Redskabet/pjecen skal derud over
være med til at sikre en ensrettet og struktureret dokumentation, der giver en bedre mulighed for at
optimere den faste smertebehandling.
Metode:
Der blev foretaget audit på 20 indlæggelsesforløb i henholdsvis maj og december 2014. i den
mellemliggende periode blev der udviklet en Selvscoringspjece indeholdende information/instruks om
smertebehandlingen til patienterne og plads til at patienten selv kan skrive sin smertescore.
Pjecen blev først gennemgået af EAS og tilrettet. Herefter blev fem patienter interviewet med henblik på at
få indsigt i brugbarhed og forståelse. Undervejs i hele forløbet blev sygeplejerskerne i sengeafsnittet
inddraget med henblik på feedback og ideer til yderligere forbedringer af pjecen. Igennem hele perioden
blev pjecen løbende tilrettet, således at alles input blev brugt konstruktivt til at udvikle et redskab, der er
enkel, letlæselig og overskuelig for både personale og patienter. Pjecen er i første omgang kun målrette til
patienter, der er over 15 år, og selv er i stand til at angive NRS/VRS. Såfremt patienten ikke kan skrive
hjælper personalet med dette. Pjecen blev pilot testet i perioden: oktober/november og fuldt implementeret
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i afsnittet fra d. 5. januar 2015.
Nye audits forventes udført i foråret 2015.
Resultat:
Status i februar 2015: der er nu implementeret et redskab/selv scoringspjece i senge afsnit PBB 2103-4, som
er udviklet i samarbejde med patienterne og involverer patienterne i deres egen smertebehandling under
hele indlæggelsesforløbet.
Audits omkring pilot perioden viser en tendens til forbedring inden for dokumentation og vurdering af
smertebehandlingen. Audit resultater (Sep. 2014): I 50 % af tilfældene er effekten af den smertestillende
medicin der er givet ved behov, dokumenteret. I 35 % af tilfældene er intensiteten vurderet og
dokumenteret.
Audit resultater efter pilotperiode (Dec. 2014): I 50 % af tilfældene er effekten af den smertestillende medicin
der er givet ved behov, dokumenteret. I 85 % af tilfældene er intensiteten vurderet og dokumenteret.
I foråret 2015 planlægges nye audits for at kunne vurdere effekten efter afsluttet implementering
Konklusion:
Der ses efter pilotperioden en tendens til fremgang på vurdering og dokumentation af smerter og
smertebehandling og der er derfor en forventning om, at det vil afspejle sig positivt i fremadrettede audits.
Dertil har udviklingen af det nye redskab været med til at skabe fokus på smertebehandling og patient
inddragelse i afsnittet.
Perspektiver:
Med pjecen er der skabt et redskab, som kan bruges til at øge samarbejdet mellem patienten og
sygeplejersken for at sikre den bedst mulige smertebehandling. Pjecen kan med fordel bruges i andre
sengeafsnit og afprøves for tiden i kar.kirurgisk regi, hvor det bliver spændende at følge om pjecen også er
brugbar her.
Vi håber mest af alt på at patienterne vil få glæde af den bedre smertebehandling i form af tidligere
mobilisering, bedre søvn mm., som forhåbentligt vil medføre et kortere indlæggelsesforløb.
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TIME OUT!

Hvornår - Hvordan - Hvorfor
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Elsebeth Ingerslev, Sygeplejerske, Thoraxkirurgisk

Elsebeth Ingerslev elsebeth.ingerslev@regionh.dk

operationsgang, RT 3043, Rigshospitalet.

Charlotte Walsøe charlotte.walsøe@regionh.dk

Vejleder, Charlotte Walsøe, klinisk
sygeplejespecialist, MKS.

Baggrund:
På thoraxkirurgisk operationsgangs endoskopistue udføres 5-8 indgreb dagligt. Det drejer sig om bronkoog oesophagoskopier på patienter, som er lungetransplanterede, har en cancer diagnose eller andre
sygdomme i lunger og oesophagus.
Forløbene er karakteriseret ved kort patient kontakt, høj effektivitet og kort udskiftningstid mellem de
forskellige indgreb.
Personalet oplever travlhed, at det er svært at bevare overblikket, at der er større fokus på at gennemføre
operationsprogrammet end på patienten, og at tjeklisten til sikker kirurgi ikke dokumenteres efter
afdelingens procedure.
Formål
At undersøge
- Om operationsteamet har fokus på den enkelte patients sikkerhed under operationsforløbet.
- Mulige årsager til at sikker kirurgi tjeklisten ikke anvendes korrekt.
Metode
Observationsstudie med kvalitativ, fænomenologisk tilgang, med fokus på det individuelle patientforløb i
forhold til sikkerhed, 11 patientforløb blev observeret og registreret i strukturerede observationsskemaer.
Et litteraturstudie blev gennemført med henblik på at identificere barrierer for mangelfuld dokumentation
af sikker kirurgi tjeklisten. Søgning blev foretaget i CINAHL og PubMed med standardiserede søgetermer.
Resultater
Observationsstudiet viser, at kravene til sikker kirurgi proceduren ikke opfyldes, da der ikke gennemføres
struktureret tjek ind, time out og tjek ud.
Litteraturstudiet viser, at sikker kirurgi tjeklisten ikke anvendes korrekt, når der er uklar rollefordeling og
kommunikation i operationsteamet og når arbejdsopgaverne ikke giver mening. Desuden dokumenteres
det at effektiviteten ikke kompromitteres af kravene om høj patientsikkerhed.
Konklusion
For at optimere patientsikkerhed på endoskopistuen, er der behov for:
- Ny struktureret procedure for sikker kirurgi tjekliste.
- Tjekliste koordinator
- Præ-operativ briefing
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Udbytte af Journal Club for sygeplejersker i onkologisk klinik
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Kirstine Skov Benthien, PhD-studerende, Onkologisk klinik,

Kirstine Skov Benthien

Finsencentret

Mailadresse og tlf.nr.:

Lena Ankersen, Udviklingssygeplejerske, Onkologisk klinik,

Kirstine.skov.benthien@regionh.dk,

Finsencentret

Tlf: 5-4796

Mette Kildevæld Simonsen, Forskningsleder, Finsencentret

Baggrund:
Journal club (JC) for sygeplejersker har i flere sammenhænge vist sig at have betydning for læring og evne
til kritisk artikellæsning, og for implementering af evidensbaseret praksis. Derfor er Journal club gjort til et
permanent tilbud til alle sygeplejersker i Finsencentret. I onkologisk klinik er indhold og rammer for JC
beskrevet i en synops, som løbende ønskes revurderet. Målsætningen er deltagelse fra alle teams i
klinikken. Ikke alle JC har lige stort læringsudbytte, og det kan være en udfordring at organisere en JC så de
virksomme faktorer er til stede. Desuden er det mere usikkert, om den viden man tilegner sig til en JC har
nogen betydning for klinisk praksis.
Formål:
Formålet med undersøgelsen er at evaluere udbyttet af JC for sygeplejersker i Onkologisk klinik,
Finsencentret.
Metode:
Evalueringen blev udført som et tværsnitsstudie et år efter opstarten af journal club for sygeplejersker i
onkologisk klinik. Et spørgeskema blev udviklet til formålet og rummede følgende emner: Oplysninger om
informanten, sværhedsgrad for artikler og undervisning, valg af emner, læringsudbytte og omsætning af
læring til klinisk praksis. Vurderingsspørgsmål blev besvaret på Likert-skala. Spørgeskemaet var opdelt, så
den første del kun var henvendt til sygeplejersker, der ikke havde deltaget mens anden del var til dem, der
havde deltaget. Spørgeskemaet blev omdelt til sygeplejersker, der var på vagt i løbet af august 2014.
Resultater:
64 sygeplejersker besvarede spørgeskemaet, heraf havde 31 deltaget mens 33 ikke havde deltaget.
For sygeplejersker, der ikke havde deltaget: 30 % havde ikke tid til at deltage og 6 % havde ikke tid til at
forberede sig. Der var ikke angivet en svarmulighed om ledelsens rolle i forhold til sygeplejerskernes
deltagelse men 39 % gav på forskellig måde spontant udtryk for, at de ikke havde støtte fra ledelsen til at
deltage. Det fremgår af de kommentarer, at nogle venter på at blive spurgt/sendt af ledelsen og andre
opfatter det som deres egen opgave at få det tilrettelagt i forhold til det kliniske arbejde. For sygeplejersker,
der havde deltaget:


Sværhedsgrad: 58 % mente artiklerne var tilpas, 32 % at de var lidt svære og 10 % at de var for
svære. 87 % mente at niveauet til JC-undervisning var tilpas og 13 % at det var lidt svært.



Emner: 84 % mente at emnerne var spændende og 10 % mente, at de var nogenlunde.



Vægtning mellem diskussion og undervisning: 71 % mente, at der var tilpas vægtning og 26 % at
der var lidt for meget undervisning.
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Anvendelse af viden i klinisk praksis: 74 % kunne i nogen til høj grad bruge deres nye viden i den
kliniske praksis.



Omtale af JC på afdelingen: 87 % talte i nogen til høj grad med deres kolleger om JC bagefter.



Brug af referat og slides: 13 % havde benyttet sig af referatet og 23 % havde benyttet sig af slides



Læringsudbytte: Alle deltagere havde lært noget. 61 % havde lært om at læse videnskabelige
artikler, 48 % havde lært noget om at udvikle deres egen sygepleje, 48 % havde lært noget om, hvor
sikker man kan være på forskningsresultater, 29 % havde lært noget om kollegernes oplevelse af
emnet.

Der var i kommentarfeltet flere ønsker om at gøre JC mere praksisnær. I 2/12 JC deltog sygeplejersker fra
alle teams, i 7/12 JC manglede repræsentation fra ét team og i 3/12 manglede repræsentation fra flere teams.
Perspektiver:
Det er en stor udfordring for sygeplejersker at frigøre sig fra det kliniske arbejde for at deltage i JC.
Målsætningen om deltagelse fra alle teams var kun nået i 2/12 JC. Det kræver støtte og organisering på
ledelsesniveau at frigøre sygeplejersker fra plejen. Det er også en kontinuerlig udfordring at vælge artikler,
der både rummer stærk evidens men ikke er for svære. At læse og anvende videnskabelige artikler kræver
en del videnskabsteori, som kan føles fjern fra praksis. Det til trods mente ¾ at de i nogen eller høj grad
kunne bruge deres nye viden i den kliniske praksis. Fremtidig udvikling vil bestræbe sig på fortsat at
tydeliggøre forankringen i klinisk praksis og at sikre ledelsesmæssig understøttelse af sygeplejerskers
deltagelse i JC.
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Vas så! Har du scoret i dag? - Nefrologiske patienter har også ret til at blive smertevurderet
Projektansvarlige:

Kontaktperson:

Erdmann, G.; Morsing, M.; Funder, K. ; Raaschou, S.; Boeskov, A.;

Mette Morsing

Førgaard, L.; Madsen, G. Sygeplejersker med særlig ansvar for

Mailadresse og tlf.nr.:

udvikling, Abdominalcentret, Klinik P, Rigshospitalet

mette.marie.morsing@regionh.dk
Tlf: 5-8870

Forkortelser:
VAS = Visuel analog skala
SSFU = Sygeplejerske med særligt ansvar for udvikling
VIP = Vejledninger, instrukser, procedurer
Baggrund:
I Nefrologisk Klinik P er der 8 afsnit, som hver har en SSFU ansat. En af de tværgående opgaver i klinikken
i 2014 blev,
at have fokus på smertescreening ud fra Region Hovedstadens VIP: ”Smertevurdering og
smertedokumentation, generelle principper for”
Formål:
At sygeplejen har fokus på smertescreening samt smertedokumentation, for derved at følge den regionale
instruks i alle nefrologiske afsnit.
Metode:
• Baseline audits i sygeplejejournaler på smertedokumentation og smertescoring i klinikkens afsnit
• Udarbejdelse af fælles undervisningsmateriale
• Fokusuge med undervisning af alt plejepersonale i smertescreening og smertedokumentation
• Smertequiz
• Audit 6 uger efter fokusugen med undervisningen
• Afsluttende audit efter et halvt år
Resultater:
Baseline audit: 18 % af patienterne(n=120) med dokumenterede smerter var smertescoret med VAS, og 64 %
var revurderet med VAS.
Audit 6 uger efter fokusuge: 40 % af patienterne(n=110) med dokumenterede smerter var smertescoret med
VAS, og 58 % var revurderet med VAS.
Audit efter 6 måneder: 30 % af patienterne(n=120) med dokumenterede smerter var smertescoret med VAS,
og 76 % var revurderet med VAS.
Perspektiver:
I Nefrologisk Klinik P har SSFU gruppen udarbejdet fælles undervisningsmateriale. Materialets formål er,
at give den nefrologiske sygeplejerske mulighed for ajourføring af sin viden omkring smertedokumentation
for at kunne efterleve den regionale vejledning.
For at kunne opfylde den regionale vejlednings krav om ensartet dokumentation og screening i forbindelse
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med dokumentation af smerter forventes det, at den nye Sundhedsplatform medfører en nemmere
arbejdsproces med hensyn til dokumentationen af smerter.
Løsningstiltag i Nefrologisk Klinik P:
-

undervisning af nyansat personale i korrekt dokumentation af smerter hos den nefrologiske patient

-

sikre fokus på patienternes smertedokumentation ved at gøre smertedokumentation til et særligt
ansvarsområde i alle nefrologiske afsnit

-

medinddragelse af de nefrologiske læger

-

patient-bruger undersøgelse
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ARTIKLER
At betyde noget for nogen - og mærke det. En interviewundersøgelse om at leve alene i et hverdagsliv
med kræft.
Af Anne-Lene Rye Markussen, Cand.cur., Klinisk sygeplejespecialist i Onkologisk klinik afsnit 5041/5043,
Finsencentret. anne.lene.rye.markussen@regionh.dk
Denne artikel er en kort præsentation af mit speciale fra kandidatuddannelsen i Sygepleje.
Baggrund
Social ulighed i sundhed er en udfordring for den danske folkesundhed og et prioriteret fokusområde i
sundhedsvæsenet (1). Inden for kræftområdet har flere undersøgelser påvist ulighed i sundhed r.t.
forskellige parametre. Overordnet ses at lav social status hænger sammen med en højere forekomst af kræft
og en reduceret overlevelse (2,3). Flere danske undersøgelser har sat fokus på komorbiditet, lighed i adgang
til og brug af sundhedsydelser, som afgørende faktorer for social ulighed i overlevelse for danske
kræftpatienter (4,5). At få en kræftdiagnose og at leve et liv med kræft medfører mange forandringer i
hverdagen og i livet som helhed (6,7). At de sociale relationer og støtte har stor betydning i et
kræftbehandlingsforløb kan genfindes i flere undersøgelser der påviser en sammenhæng mellem dødelighed
og patientens sociale relationer, ægteskabelig status og størrelse af netværk (8,9,10). At der er sammenhæng
mellem ægteskabelig status og evne til at mestre kræftsygdom og et behandlingsforløb er påvist i flere
studier. Man finder, at i relation til ægteskabelig status har ugifte et signifikant højere niveau af belastning
end gifte (11). Ligeledes finder man en tendens til, at enlige mænd kan være en sårbar gruppe med behov for
ekstra støtte under kræftbehandling (10). Patientens sociale netværk og kvaliteten af den støtte, som de
modtager, er en afgørende faktor for konsekvenser af sygdom og behandling. I en meta-analyse (12) påvises
en markant større dødelighed hos mennesker med intet eller svagt socialt netværk og der argumenteres for,
at manglende social støtte under sygdom skal betragtes som en væsentlig risikofaktor r.t dødelighed.
Andelen af danskere der bor alene er stadig stigende (13) og en rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut
(14) konkluderer, at det at bo alene muligvis kan understøtte negative sociale processer og skabe isolation af
socialt dårligt stillede. Med udgangspunkt i viden om social ulighed i sundhed og betydningen af sociale
relationer indenfor kræftfeltet kunne der af undersøgelsens litteraturgennemgang identificeres et begrænset
omfang af kvalitative undersøgelser, der medtager patientperspektivet herunder fokus på hvad der for det
enkelte menneske synes betydningsfuldt
Formålet med undersøgelse blev derfor at undersøges hvordan mennesker, som lever alene med kræft,
oplever og håndterer et sygdoms- og behandlingsforløb i et hverdagsliv.
Design og metode
Denne kvalitative undersøgelse blev afgrænset til at fokusere på patientperspektivet og med fokus på
hverdagslivets aspekter. Der er anvendt et kvalitativt forskningsdesign med fænomenologisk perspektiv.
Kvalitative interviews og undersøgelsens informanter
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Empiriske data er indhentet gennem narrative interviews, med fokus på informantens egen betydningsfulde
fortælling om livet, deres kræftsygdom, behandling og tilbagevenden til et hverdagsliv. Undersøgelsen
informanter var fire mennesker der havde gennemgået og afsluttet et kurativt kræftbehandlingsforløb for
hovedhalskræft, i onkologisk klinik. Alle boede alene og var ikke i et kærestelignende forhold, i perioden
hvor de blev diagnosticeret og behandlet for deres kræftsygdom.
Analyse
Undersøgelsens fænomen Oplevelsen af at leve alene i et hverdagsliv med kræft er analyseret gennem anvendelse
af narrativ analyse der ledte til fire faser,- At få kræft, At komme igennem behandlingen, At komme hjem og
”komme til sig selv” og At turde tro på en fremtid. Ligeledes blev fire temaer udledt af en
meningskondenseringsanalyse, - At kæmpe hele vejen, At føle sig ensom hvor man før var alene, At betyde noget for
nogen- og mærke det og At være i en anden krop.
Resultater
Oplevelsen af at leve alene i et hverdagsliv med kræft, er karakteriseret ved kampen for at genvinde fodfæste,
kontrol og normalitet i et liv, betinget af nye vilkår. Det centrale bliver drivkraften og hvorledes den enkelte
genfinder mening til fortsat at kæmpe, i et spændingsfelt mellem situationens muligheder og potentiale og
den enkeltes evne og anlæg, hvor særligt de relationelle og sociale elementer synes betydningsfulde.
At leve alene var før en selvfølgelig og tryg ramme om tilværelsen, men med sygdom og igennem en
langvarig kræftbehandling opleves en øget sårbarhed og en ensomhed. En ensomhed der træder frem med
forskellig styrke og som et eksistentielt underskud - alene men også i samværet med andre mennesker. Det
bliver tydeligt at ensomhed og fælleskab er hinandens vilkår.
Den enkeltes oplevelse af relationel støtte har betydning for, i hvilken grad ensomheden får plads. Alle
informanter beskriver et levet liv med kontakt til familie, venner eller bekendtskaber - dog med vidt
forskellige strukturelle rammer og forskellig grad af relationel støtte. Den enkeltes oplevelse af gensidighed
og den relationelle støtte som en ressourcer bliver her central og har betydning for i hvilken grad
informanterne oplever ensomhed, som fravær af andre.
Oplevelsen er desuden karakteriseret ved en ændret kropsopfattelse, hvor følelsen af kontroltab træder frem
og det er et hverdagsliv, der anskues i lyset af dets begrænsninger. Denne erkendelse lader sygdommen
træde i forgrunden og det, der før var centralt i den enkeltes liv, bliver baggrund.
Perspektiver
At leve alene er rammen om mange danskeres liv og antallet af mennesker der bor alene i Danmark er stadig
stigende (13). I relation til viden og diskussioner om social ulighed i sundhed taler denne undersøgelse bla.
ind i betragtningerne om de negative aspekter af at bo alene og forholder sig til betydningen af støtte og de
sociale relationers rolle i et sygdoms, behandlings- og rehabiliteringsforløb. Et forløb som mange mennesker
med kræft skal gennemleve i fremtiden- alene. Med den viden som undersøgelsen bibringer og med
perspektiver for en sundhedsprofessionel indsats hos onkologiske patienter lægges der op til en yderligere
udforskning af fænomenet oplevet ensomhed og en understøttelse af den enkeltes patients behov og
ressourcer. Ligeledes sættes der fokus på hvormed de sociale relationer kan understøttes og mobiliseres,
såfremt de er til stede i patientens liv og bevidsthed. Hvilket stiller spørgsmål til de patienter som ikke har et
socialt netværk, der kan mobiliseres og på hvilken måde oplevet ensomhed kan opstå i sundhedssystemet som
identificeret af Toombs (15) og Dahlberg (16). Sårbarhed er her et centralt aspekt og sætter fokus på hvormed
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vi som sundhedsprofessionelle tager vare på mødet med patienten, og den sensitivitet, hvormed vi må
forholde os til de etiske og eksistentielle livsfænomener som er på spil for den enkelte patient- ikke mindst i
kampen for at genvinde fodfæste i livet og det nye hverdagsliv.
Referencer
1. Sundhedsstyrelsen 2012(1. ) SIF 2012, Diderichsen, Andersen & Manuel 2011). Diderichsen F., Andersen I.
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Er det min skyld mor? Børn som pårørende til kvinder med nydiagnosticeret brystkræft
Af Elsebeth Vaaben, sygeplejerske, HOC, elsebeth.vaaben@regionh.dk
Hvert år oplever omkring 4000 børn at en af deres forældre får kræft (3). Disse børn er udsat for
psykosocial stress (4). Brystkirurgisk Sektion på Rigshospitalet opererede i 2013 148 kvinder under 50 år for
brystkræft (2). Mange af kvinderne efterspørger viden om reaktioner og behov hos deres børn. I
Brystkirurgisk Sektion ser vi sjældent børnene og vi har, via faglige diskussioner, erfaret at vi mangler viden
om børns oplevelser af at være pårørende, når deres mor får diagnosticeret brystkræft. Som det er i dag, er
vores information om børn som pårørende for tilfældig og ikke med baggrund i evidens.
Problemformulering
Hvilke reaktioner og behov er der hos børn, i opdelte aldersgrupper, hvis mor har en nydiagnosticeret
brystkræft?
Metode
Jeg har lavet et litteraturstudie, hvor jeg har søgt litteratur på Pubmed, CINAHL og Psykinfo. Litteraturen
viser, at forældre kan være mere positive end børnene i forhold til reaktioner og behov. Et
inklusionskriterie er derfor litteratur, som omhandler børnenes egne oplevelser af reaktioner og behov. Jeg
har søgt litteratur omhandlende børn i alderen 0‐16 år idet det er en aldersgruppe, der er kendetegnet ved
at være hjemmeboende og stadig fysisk og psykisk afhængig af deres forældre. For at gøre projektet mest
muligt anvendeligt er børnene aldersmæssigt inddelt i aldersgrupperne 0‐2 år, 3‐10 år og 11‐16 år.
Styrken ved et litteraturstudie er, at der fremkommer en bredere population af børn i forhold til at afdække
børns egne oplevelser af deres reaktioner og behov når deres mor har fået diagnosen brystkræft.
Litteraturen er suppleret med ekspertviden (Preben Engelbrekt)1.
Resultater/konklusion
Hos børn til kvinder med nydiagnosticeret brystkræft ses nogle aldersspecifikke reaktioner. I aldersgruppen
0‐2 årige kan ses reaktioner som gråd og at barnet søger den syge. Barnet har behov for faste rammer i
dagligdagen, nærhed og tryghed.
Hos de 3‐10 årige kan ses at de mindste børn reagerer på ændringer i hverdagen og de større børn reagerer
på fornemmelser og stemninger. Børnene har brug for ærlig besked om diagnose, behandling, hvem der
tager sig af børnene, hvordan de voksne har det og normalitet i hverdagen. Fra børnene er 7 år er
beskrevet, at de ved diagnose tidspunktet kan have tanker om døden. For de største børn i denne gruppe
kan ses, at børnene forsøger at være tapre for at beskytte deres forældre. Børnene har behov for at
forældrene er bedre til at afkode sorg og reaktioner. Af væsentlige fysiske reaktioner hos børnene kan
nævnes koncentrationsbesvær, appetit ‐ og søvnløshed og angst. Børnene kan få skyldfølelse i forhold til
sygdommen. De har brug for nogen at tale med om de svære følelser med. Børnene har behov for at
pædagoger og lærere skal deltage i at informere i institutionen og skolen. De har brug for venner og for
frirum.
1 Direktør for ”Børn, Unge & Sorg. Cand.scient. soc., psykoterapeut og socialrådgiver.
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For aldersgruppen 11‐16 ses samme reaktioner og behov som de ældste i forrige gruppe. Desuden ses at de
ønsker mere information om brystkræft og henvisninger til hjemmesider. De kæmper mod svære følelser
og har behov for adskillelse fra den syge. De forstår alvoren og kan aflæse den hos den voksne. De har
behov for venner som samtalepartnere og privathed omkring deres tanker og følelser. Børnene ønsker at
blive spurgt ind til og har behov for at lærerene er bedre til at spørge ind til dem.
Perspektivering
Det er af stor vigtighed at der er et tværfagligt samarbejde omkring børn som pårørende. Jeg har fremlagt
dette projekt for både læger og sygeplejersker i Brystkirurgisk Sektion. Vi har haft en tværfaglig diskussion
om emnet og der var stor enighed om at børnene er vigtige i forhold til kvindernes forløb. For at holde
fokus på emnet vil jeg løbende iværksætte tværfaglige diskussioner om emnet børn som pårørende. To
læger i brystkirurgisk Sektion har desuden meldt sig som ressourcepersoner i forhold til at tage samtaler
med børnene. For at få en endnu større faglig viden om børn som pårørende har jeg inviteret Preben
Engelbrekt til en undervisnings seance på 90 minutter.
I brystkirurgisk Sektion skal vi synliggøre, at børn som pårørende er et område vi prioriterer. Ved første
samtale i ambulatoriet skal kontaktsygeplejersken afdække om kvinden har børn, børnenes alder og andre
væsentlige oplysninger om børnene. Ved denne samtale kan vi tilbyde vores viden om børn som pårørende.
Opfølgning på denne samtale skal ske ved næste kontakt, som er en telefonsamtale 2‐5 dage efetr
diagnosen. Samtalerne om børnene skal synliggøres i vores dokumentation. Når kvinderne afslutter deres
forløb i Brystkirurgisk Sektion, kan sygeplejeepikrisen til onkologisk afdeling bl.a. indeholde resume
omkring
børnene.
I det daglige arbejde har vi nu som sygeplejersker mange faglige diskussioner om børn som pårørende. Det
er et emne der bliver taget hånd om. Mine kollegaer er meget positive overfor emnet og udtrykker stor
tilfredshed over nu at kunne vejlede med en mere sikker viden frem for tilfældig.
Jeg vil udarbejde en pjece til kvinderne, der kortfattet beskriver reaktioner og behov hos børn i specifikke
aldersgrupper. Jeg vil desuden udarbejde en VIP til brystkirurgisk sektion med oversigt over
støttemuligheder til børn som pårørende – deres reaktioner og behov ‐ mulige formuleringer om hvordan
mødrene kan informere deres børn om diagnose.
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Et langt liv med en kort tarm – livskvalitet og sundhedsadfærd hos patienter i hjemme parenteral
ernæring
Af Louise Bangsgaard, Klinisk sygeplejespecialist, Medicinsk Gastroenterologisk Klinik CA, Abdominalcenteret
Rigshospitalet, louise.bangsgaard.01@regionh.dk;
Christopher Filtenborg Brandt1, Læge, ph.D-stud., Medicinsk Gastroenterologisk Klinik CA, Abdominalcenteret,
Rigshospitalet christopher.filtenborg.brandt@regionh.dk;
Stig Mølsted2, seniorforsker, ph.d. og fysioterapeut, Forskningsafdelingen, Nordsjællands Hospital, Hillerød,
stig.moelsted@regionh.dk;
Thordis Thomsen, seniorforsker, ph.D., sygeplejerske, Abdominalcentrets Enhed for Sundhedsforskning, Rigshospitalet,
thordis.thomsen@regionh.dk,
Palle Bekker Jeppesen1, Professor, Dr. Med., Medicinsk Gastroenterologisk Klinik CA, Abdominalcenteret
Rigshospitalet palle.bekker.jeppesen@regionh.dk

Baggrund
Patienter med tarmsvigt har behov for hjemme parenteral ernæring (væske, elektrolytter, mikro- og/eller
makronæringsstoffer) (Eng: Home Parenteral Nutrition; HPN) for at kunne opretholde deres
ernæringsstatus og væskebalance. Administration af HPN forudsætter, at patienten er tilkoblet et dropstativ
eller en infusionspumpe i 6-12 timer i døgnet, oftest hver dag. Årsagerne til tarmsvigt er primært
inflammatoriske tarmsygdomme (IBD), cancer og komplikationer til operative indgreb. Populationen af
HPN-patienter er meget heterogen og deres behov for pleje og behandling er baseret på en individuel
vurdering. Størstedelen af HPN-patienterne har korttarmssyndrom og lever med en jejuno- eller ileostomi
med højt output. De har derfor behov for at være i nærheden af et toilet det meste af tiden.
Tarmsvigt er ofte en livslang tilstand, og formålet med pleje og behandling af HPN-patienter er dels at sikre
patientens overlevelse, dels at sikre patienterne så høj livskvalitet (QoL) som muligt. Tidligere studier viser,
at HPN-patienter har lav QoL og føler sig socialt isolerede. Sundhedsadfærd hos HPN-patienter, hvad angår
tobaks- og alkoholforbrug, er ikke tidligere beskrevet. Social isolation, kroniske smerter og lav QoL kan være
faktorer, der øger risikoen for HPN-patienters tobaks- og alkohol-forbrug. De generelle skadevirkninger er
rygning er velkendte, mens alkohol kan øge output i stomien og få betydning for patientens håndtering af
deres centrale venekateter og deres aseptiske teknik.
På grund af risikoen for negative effekter af fysisk aktivitet på patienternes energi og væskebalance , er de
sundhedsfaglige anbefalinger desangående restriktive. Det er endnu ikke beskrevet, i hvilken grad HPNpatienter er fysisk aktive, eller om de ønsker at være mere fysisk aktive.
Formålet med dette studie er derfor at beskrive HPN-patienters selvvurderede livskvalitet og
sundhedsadfærd og sammenligne med baggrundsbefolkningen. Derudover undersøges for sammenhænge
mellem socio-demografiske og kliniske faktorer.
Metode
Et deskriptivt, tværsnitsstudie med anvendelse af standardiserede spørgeskemaer (SF36, EORTC QLQ-C30,
HADS, BDI), socio-demografiske data (civilstand, uddannelsesniveau, beskæftigelse), livsstilsfaktorer
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(rygning, alkohol, fysisk aktivitet) samt patofysiologiske data fra den kliniske kvalitetsdatabase
indeholdende HPN-patienter tilknyttet Medicinsk Gastroenterologisk Klinik. Spørgeskemaer blev tilsendt
alle 183 patienter, der fik HPN 1. juni 2013. Demografiske karakteristika sammenlignes med
baggrundsbefolkningen i Region Hovedstaden, hvor data stammer fra Sundhedsprofilen 2013. Til at
afdække niveau af fysisk aktivitet er der til HPN-patienterne anvendt spørgeskema fra
Østerbroundersøgelsen, da denne vurderes mest relevant for HPN-patienterne.
Resultater
I alt 147 spørgeskemaer blev returneret (80%), heraf 79 (54%) kvinder og 68 (46%) mænd, median alder 60
(21-86). Årsagen til tarmsvigt var IBD 49 (33%), cancer 30 (20%), komplikation til non-IBD-kirurgi 26 (18%),
mesenterisk karsygdom 19 (13%), komplikation til gastrektomi 5 (3%), andre årsager til tarmsvigt 12 (8%),
ukendt 6 (4 %). I alt 47% havde en stomi, varighed af hjemme parenteral ernæring var median 3,9 år (0-37
år), daglig HPN-volumen var 2120 mL/d (255-6260) og 29% havde transportabel infusionspumpe.

Table 1. Demographic characteristics compared to background population
HPN N=147 (%)

Norm N=1.413 mill (%)*

P -value**

Level of education
Ground s chool a nd hi gh s chool
l ong cycl e hi gher educa tion

36 (24.5)

355.800 (27.0)

NS

10 (6.8)

167.200 (13.0)

NS

89 (60.5)

1.132.200 (80.0)

< .01

61 (68.5)

162.200 (12.0)

< .01

65 (44.2)

435.300 (36.0)

< .01

Da i l y s moki ng

51 (34.7)

213.600 (15.0)

< .01

Working age <65 years
Of whom i s ots i de l a bour ma rket
Live alone
Smoking
Motiva ted to qui t s moki ng

32 (62.8)

155.200 (73.0)

< .01

Wa nt hel p to qui t s moki ng

18 (52.9)

67.700 (44.0)

< .01

Hea vy dri nki ng

12 (8.2)

130200 (10.0)

NS

Phys i ca l i na ctive

23 (15.6)

359.400 (28.0)

***

Ina ctive motiva ted to i ncrea s e l evel of phys i ca l a ctivi ty

20 (87)

292.700 (71)

***

Alcohol
Physical activity

* Health profile Capital Region 2013, ** Chi square test, *** Not comparable

Sammenlignet med baggrundsbefolkningen i Region Hovedstaden er færre HPN-patienter under 65 år
aktive på arbejdsmarkedet, en større andel bor alene og flere ryger dagligt, se tabel 1. Flere daglige rygere
blandt HPN-patienterne er motiverede til rygestop, og flere ønsker hjælp til rygestop. Umiddelbart ser det
ud til, at der blandt HPN-patienter er færre fysisk inaktive end blandt baggrundsbefolkningen, og at flere er
motiverede for at øge deres aktivitet, men denne sammenligning skal tages med forbehold, da data ikke er
indhentet efter samme standardiserede metode.
HPN-patienters livskvalitet er ifølge SF36 signifikant dårligere end baggrundsbefolkningen, særligt indenfor
den fysiske komponent (PCS), se tabel 2. Oplevelsen af generel mental sundhed (MH) adskiller sig ikke for
HPN-patienter, ligesom de ikke oplever begrænsninger i at udfylde deres roller på grund af mentale
problemer (RE). EORTC bekræfter dette, idet HPN-patienterne ved denne metode angiver signifikant
dårligere livskvalitet overordnet, såvel som indenfor fysisk funktion, begrænsninger i at udfylde sin rolle på
grund af fysisk funktion samt social funktion (p<0.001), men ikke afviger signifikant i forhold til
følelsesmæssig og kognitiv funktion.
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De første regressionsanalyser indikerer, at volumen af daglig parenteral infusion som eneste uafhængige
variabel påvirker livskvaliteten.
Konklusion
HPN-patienter har signifikant lavere selvvurderet livskvalitet end baggrundsbefolkningen (p<.001) på alle
fysiske skalaer ifølge både SF36 og EORTC QLQ-C30. Der er høj forekomst af daglige rygere blandt HPNpatienter, til gengæld er størstedelen af rygerne motiverede for rygestop og over halvdelen af rygerne ønsker
hjælp til rygestop.

Table 2. Mean values of SF36 scales, HPN
vs. Norm matched in age and gender

Perspektiver

SF36

HPN

Norm

P*

PF

58,2362

80,0062

<
.000

stort forbedringspotentiale på HPN-patienters livskvalitet, især

RP

31,8662

73,3416

hvis man kan iværksætte terapier der kan reducere det daglig

BP

57,1806

76,8275

GH

40,6595

70,485

stor betydning for læger og sygeplejerskers tilrettelæggelse af

VT

50,2414

68,0915

pleje og behandlingen til denne patientgruppe. Omend studiet

SF

65,3646

89,231

Som livsreddende behandling for patienter med tarmsvigt står
HPN ikke til diskussion. Det tyder dog på, at der er et særdeles

infusionsvolumen, hjælpe til rygestop og reducere barrierer for
udfoldelsen af fysisk aktivitet. Indeværende studie har derfor

er begrænset i sin standardiserede spørgeskemaform, forventes
resultaterne at være hypotesegenererende for fremtidige
sygepleje-interventionsstudier målrettet denne
patientpopulation.

RE

62,3188

81,734

<
.000
<
.000
<
.000
<
.000
<
.000
.646

MH

74,8264

81,3391

.0748

PCS

34,9383

47,7842

MCS

49,6387

54,3422

<
.000
. 043

* Independent samples MannWhitney U Test
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Hud-mod-hud-kontakt mellem for tidligt fødte børn og deres forældre
Udarbejdelse af en klinisk retningslinje.
Af Sygeplejevejleder Anne Vinther, Neonatalklinikken Juliane Marie Centret, anne.vinther@regionh.dk tlf: 3545 9422.
Klinisk forsker og sygeplejespecialist Ragnhild Måstrup, Videnscenter for amning af børn med specielle behov,
Neonatalklinikken Juliane Marie Centret, ragnhild.maastrup@regiionh,dk tlf: 3545 5330.
Baggrund
Hud-mod-hud-kontakt mellem for tidligt fødte børn og deres forældre har været anvendt i Danmark siden
1980’erne for at styrke tilknytningen mellem forældre og barn. Selvom anvendelsen af hud-mod-hudkontakt er velkendt og udbredt, er det uvist hvor tidligt og hvor længe hud-mod-hud-kontakten bør udføres
for at have den optimale effekt på barnets trivsel. Hud-mod-hud-kontakt vil sige, at barnet ligger på
forældrenes bare bryst, hvor barnet er kun iført ble og evt. hue.
WHO anbefaler hud-mod-hud-kontakt til tidligt fødte børn 24 timer i døgnet. Dansk praksis ligger langt fra
dette og der er stor forskel på hvor tidligt børnene begynder hud-mod-hud kontakt, hvor længe ad gangen
og hvor mange dage og uger denne nære kontakt fortsætter.
En undersøgelse af danske neonatalafdelinger viste, at barrierer for hud-mod-hud-kontakt kan være barnets
ustabilitet. Afdelingerne anslår, at stabile børn i kuvøse i gennemsnit har hud-mod-hud-kontakt 2-4 timer
dagligt i 63 % af afdelingerne, og 4-8 timer dagligt i 37 % af afdelingerne (1). En anden dansk undersøgelse
viste, at 97 % af de for tidligt fødte børn har fået hud-mod-hud-kontakt under indlæggelsen, 54 % af børnene
inden 6 timer efter fødslen (2).
I Danmark fødes der hvert år ca. 60.000 børn og ca. 6,5 % (3.800 børn) bliver født for tidligt, dvs. før 37
graviditetsuger.
Formål
Med henblik på udarbejdelse af en klinisk retningslinje med anbefalinger om hud-mod-hud-kontakt var
formålet, at undersøge, hvor tidligt man bør påbegynde hud-mod-hud-kontakt, den optimale daglige
varighed af hud-mod-hud-kontakt, og hvor længe (dage/uger/måneder) det er optimalt at fortsætte hudmod-hud-kontakten, for at tidligt fødte børn og deres forældre får optimalt udbytte af interventionen.
Metode
En systematisk litteratursøgning i PubMed, CINAHL og Cochrane Database udfra nedenstående fokuserede
spørgsmål resulterede i 464 artikler (inkl. gengangere), heraf blev 45 udvalgt på grundlag af abstrakt, 25 blev
kritisk vurderet, og 13 ligger til grund for anbefalingerne.
Fokuserede spørgsmål:
1. Er der evidens for at hud-mod-hud-kontakt påbegyndt fra barnets første levedøgn har positiv effekt på
barnets fysiske stabilitet, vækst, amning og forældre-barn tilknytningen, sammenlignet med ingen hud-modhud-kontakt?
2. Hvilken evidens er der for en dosis-respons-effekt (daglig varighed og/eller total varighed) af hud-modhud-kontakt på barnets fysiske stabilitet, adfærd, amning og forældre-barn tilknytning?
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Resultater
Litteraturgennemgangen viste at hud-mod-hud-kontakt mellem for tidligt fødte børn og deres
mødre/forældre forbedrer børnenes fysiske stabilitet (3-6) giver dem en roligere adfærd og bedre
søvnmønster (4), og større vægt- og længdeøgning (7) sammenlignet med ingen hud-mod-hud-kontakt.
Hud-mod-hud-kontakten er også signifikant associeret med tidligere og længere ammeperiode både fuld og
delvis amning (2, 8, 9). Endvidere bidrager hud-mod-hud-kontakten til udviklingen af forældre-barntilknytningen: børnene viser mindre negativ affekt, forældrene er mere sensitive overfor barnet, og har mere
fysisk kontakt med hinanden og barnet (10).
Det er væsentlig at bemærke, at de fysiologiske fordele som stabil temperatur og roligere adfærd kun er til
stede så længe barnet er hud-mod-hud, så i samme omfang som disse effekter ønskes, bør barnet have hudmod-hud-kontakt. Bedre søvnmønster, større vægt- og længdeøgning, længere ammeperiode, samt
tilknytning er langtidseffekter af hud-mod-hud-kontakt.
Tidlig og længerevarende hud-mod-hud-kontakt har vist positiv effekt på amning (2, 8). Ingen studier har
undersøgt, hvor hurtigt efter fødslen eller hvor meget/hvor længe barnet skal have hud-mod-hud-kontakt
for at opnå ønsket effekt på vækst, adfærd og forældre-barn tilknytning. Derfor kan der ikke, baseret på
nuværende evidens, gives en anbefaling om, hvor mange timer dagligt barnet bør være hud-mod-hud.
Hud-mod-hud-kontakt har gavnlig effekt og der er ikke dokumenteret skadelige effekt. Der er derfor ingen
grund til at udsætte opstarten af hud-mod-hud-kontakten for tidligt fødte børn fra postmenstruel alder 28
uger.
Litteraturgennemgangen resulterede i følgende anbefalinger:
Anbefaling 1
Det anbefales at stabile tidligt fødte børn med postmenstruel alder 28 – 36 uger får hud-mod-hud-kontakt
hurtigst muligt efter fødslen, så længe ad gangen som muligt, og vedblivende under indlæggelsen så længe
barnet har brug for støtte til at holde sig fysiologisk stabilt (3-5).
Der er begrænset viden om børn under 30 graviditetsuger, men man finder ingen skadelige effekter (6, 11).
Hud-mod-hud-kontakt kan påbegyndes direkte efter fødslen med stabile børn ældre end 31 uger (3).
Anbefaling 2
Det anbefales at tidligt fødte børn med postmenstruel alder ældre end 28 uger har hud-mod-hud-kontakt
dagligt under hele indlæggelsen på neonatalafdelingen til gavn for amning (2, 8, 9).
Det er ikke muligt at fastsætte en mindste dosis af hud-mod-hud-kontakt for effekten på amning, adfærd,
forældre- barn tilknytning og vækst.
Perspektiver
Den kliniske retningslinje er godkendt af Center for Kliniske Retningslinjer og anbefalingerne bør
implementeres i hele Danmark. Implementeringen er succesfuld, når følgende standarder opfyldes:


80 % af tidligt fødte børn med gestationsalder 28 - 36 uger har haft hud-mod-hud-kontakt med
mindst den ene forælder i første levedøgn.



80% af tidligt fødte børn med postmenstruel alder ældre end 28 uger har daglig hud-mod-hudkontakt under hele indlæggelsen på neonatalafdeling.
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Ingen glæde ved mad - Evaluering af ernæringssamtaler med patienter opereret for spiserørskræft.
Af Mette Hansen, sygeplejerske, BA. Thoraxkirurgisk afdeling 3151/2. Hjertecenteret, Rigshospitalet. E-mail:
mettehansen1@yahoo.dk. Mai Nanna Schønau, klinisk sygeplejespecialist, cand. cur. Thoraxkirurgisk afdeling 3151/2.
Hjertecenteret, Rigshospitalet. E-mail: Mai.Nanna.Schoenau@regionh.dk Rie Jackson, klinisk sygeplejespecialist, MKS.
Thoraxkirurgisk afdeling 3151/2. Hjertecenteret, Rigshospitalet. E-mail: Inger.Marie.Jackson@regionh.dk
Baggrund
Omkring 400 patienter får årligt konstateret spiserørskræft i Danmark. På diagnosetidspunktet har
kræftsygdommen ofte spredt sig, og resektion af spiserøret er derfor kun mulig for 1/3 af patienterne (1).
For patienter der får konstateret spiserørskræft er 5 års overlevelsen 13 pct. For de operable patienter øges 5
års overlevelsen til 32 pct. (1) Ved spiserørskræft kan der forekomme symptomer som træthed, dyspnø og
appetitløshed, og der kan opleves fysiske, psykiske og sociale forandringer (2). Underernæring forekommer
hyppigere hos patienter med spiserørskræft end hos patienter med andre kræftsygdomme (3).
Undersøgelser viser, at de opererede patienter ofte oplever problemer som appetitløshed, vanskeligheder
med at spise, smerter ved synkning samt vægttab (4).
Thoraxkirurgisk afdeling på Rigshospitalet opererer hvert år ca. 20 patienter med spiserørskræft. Resektion
af spiserøret indebærer, at tumor i spiserøret fjernes og mavesækken trækkes op til det forkortede spiserør,
hvilket får stor betydning for patienternes ernæringssituation og oplevelse af at spise. Fokus på ernæring er
derfor en vigtig del af sygeplejen til de opererede patienter.
Thoraxkirurgisk afdeling har startet et interventionsprojekt i ønsket om at systematisere og forbedre
ernæringsindsatsen til de opererede patienter, så de får indsigt i og forståelse for kostens betydning i forhold
til fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, der kan opstå i forløbet efter resektion af spiserøret. Det
ønskes, at patienterne i forhold til ernæring får viden og indsigt så de kan udvikle selvstændige
handlekompetencer.
En lille gruppe sygeplejersker i afdelingen står for at holde ernæringssamtaler. Der afholdes tre
strukturerede ernæringssamtaler i forbindelse med operationen. De første to samtaler holdes under
indlæggelsen, og ved den anden samtale udarbejdes en kostplan, evt. i samarbejde med pårørende. Ved den
tredje samtale, som finder sted 1-2 uger efter ambulant kontrol, følges der op på den nuværende situation og
kostplanen tilpasses.
Formål
Formålet med dette projekt at at evaluere ernæringsindsatsen med henblik på:
- Patientens erfaringer med brug af kostplan og med at spise efter udskrivelse.
- Pårørendes betydning for patientens ernæring.
Metode
Beskrivende undersøgelse. Der er gennemført semistrukturerede kvalitative telefoninterviews af 10
patienter, opereret for spiserørskræft, 8 mænd og 2 kvinder. Interviewene er optaget på bånd og
transskriberet ordret. Derefter analyseret efter Kvales metode; meningskondensering (5).
Resultater
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Gennem analysen er der fremkommet fire temaer som præsenteres i det følgende.
Svært at efterleve anbefalinger om seks måltider om dagen. Det fremgår af interviewene, at patienterne oplever
flere udfordringer ved at spise seks gange om dagen, som det er anbefalet efter udskrivelse bl.a. siger en
patient: ”Jeg spiser ikke seks gange om dagen, fordi jeg er begyndt at arbejde, og det er jeg vældig glad for og jeg
arbejder i lang tid.” (patientinterview nr. 1). Når patienten skal hjem og begynde at spise igen efter
operationen, og de anbefalede måltider skal kombineres med et arbejdsliv, kan udfordringen skabe et
dilemma. En anden patient siger: ”jeg spiser ikke så ofte som jeg burde spise, fordi jeg glemmer det. Jeg glemmer det
simpelthen” (patientinterview nr. 3). Manglende sult gør det her vanskeligt at finde et mønster eller en
metode til at huske at spise.
Kostplanen ses som støtte i tiden efter udskrivelse. Kostplanen opleves af mange som en støtte i den vanskelige
tid efter udskrivelse. En patient siger: ”Det var virkelig et godt råd synes jeg at få at vide, hvor meget jeg skulle
spise. For faktisk havde jeg mest lyst til ikke at spise noget. Jeg havde det mest behageligt, når jeg ikke spiste. Så jeg
skulle nærmest læres op i at spise noget igen” (patientinterview nr. 2). Kostplanen har fungeret som en støtte og
et redskab til at begynde at spise igen efter udskrivelsen.
Nej tak til fed mad og proteindrikke. Flere patienter giver i interviewene udtryk for at de ønsker alternativer til
proteindrikke og fed mad. En patient siger: ”Det der med at gøre tingene for fede, så går jeg helt i baglås og kan slet
ikke spise noget. Min mave kan ikke holde til det fede, så får jeg ikke lyst til at spise mere” (patientinterview nr. 8). En
anden patient fortæller: ”Nu har jeg jo det problem at jeg er meget kræsen. Beregningen indeholdt, at jeg på det
tidspunkt skulle tage en proteindrik om formiddagen og en om eftermiddagen. Men det har jeg så droppet, fordi jeg ikke
kan li dem og ikke orker at drikke dem” (patientinterview nr. 1). Patienten giver udtryk for, at han mangler flere
alternativer til mellemmåltider som han kan veksle mellem.
Pårørendes betydning. De pårørende spiller en stor rolle for patienten. Flere patienter oplever, at pårørende
deltager og hjælper patienten i at få ændret spisevaner og spise, som kostplanen anbefaler. Støtten fra
pårørende kan også opleves som et pres om at få spist tilstrækkeligt. Et pres, der kan opleves både positivt
som et skub men også som en belastning for patienten. Det fremkom i undersøgelsen, at patienter der ikke
har pårørende, har svært ved at overskue at spise tilstrækkeligt.
En patient fortæller: ”Der er min mand altså også en stor støtte... for han siger bare hvad jeg skal spise”. ”Her er det
min mand der laver maden, og så er det også et meget fint fif, at det ser lækkert ud. Ja så spiser du lidt mere”
(patientinterview nr. 5). En patient oplever ikke pårørende som en støtte. Patienten siger: ”hvis min kone siger
til mig ”Du skal altså også spise de der ting nu” – så er det ligesom det stopper helt ikke?” (patientinterview nr. 4).
Patienten oplever det som et pres at blive fortalt og mindet om, hvad han skal spise. Han går i baglås og kan
ikke håndtere at blive fortalt, hvad han skal gøre. Det fremgår af analysen, at pårørende spiller en stor rolle
for flere patienter.
Konklusion
Det har vist sig, at ernæringssamtalerne er et væsentligt tiltag. Patienter og pårørende bruger kostplanen,
især i den første tid efter udskrivelse, som et redskab og støtte i at få spist som anbefalet. Der har dog vist sig
et behov for alternativer til fed mad og proteindrikke, som flere patienter har svært ved at spise efter den
første tid. Under ernæringssamtalerne skal patienten ved udarbejdelse af kostplanen selv komme med
forslag til, hvad han kan lide. Dette kræver, at sygeplejersken har stor viden og kompetence i ernæring og
kender til de forskellige ernæringstilbud der findes, hvor sygeplejersken kan trække på flere alternative
fødevarer og mellemmåltider, der ikke er fede i smag og konsistens.
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Pårørende ses ofte som en vigtig støtte for patienten til at spise igen. Der er dog patienter, der oplever et pres
fra pårørende til at spise bestemte fødevarer, hvilket resulterer i, at de ikke kan spise. Fund viser derved et
dilemma mellem, at de pårørende presser patienten for meget, men samtidig er en støtte, og metoder til
inddragelse af pårørende skal derfor styrkes, så pårørende kan støtte patienten bedst muligt.
Perspektivering
Sygeplejersken, der skal udarbejde en individuel kostplan, hvor der skal tages højde for patientens
ernæringsbehov samt patientens smag og ønsker til mad, står over for en kompleks opgave, der kræver stor
viden om alternativer til mellemmåltider. Det er derfor vigtigt at der fremadrettet arbejdes med disse
kompetencer.
I opgaven er det beskrevet, at den første tid efter udskrivelse er vanskelig. For at imødekomme dette kunne
man eventuelt informere patient og eventuelle pårørende tidligere i forløbet end dagen før operationen, som
er vanlig praksis på nuværende tidspunkt. Derved havde patienterne en større mulighed for at forberede
sig på, hvordan de praktisk kunne klare den første tid efter udskrivelse, hvor patienten er træt og har svært
ved at spise. Dette kunne især være relevant, i de situationer hvor patienten selv står med ansvaret omkring
indkøb og madlavning.
Referencer:
(1) Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase (DECV). Årsrapport 2013. Endelig udgave 2.
juni 2014.
(2) Wainwright, D., Donovan, J.L., Kavadas, V., Cramer, H., Blazeby, J.M. Remapping the Body: Learning to Eat
Again After Surgery for Esophageal Cancer. Qualitative Health Research 2007; Vol 17(6): 759-771.
(3) Martin, L., Lagergren, P. Long-term weight change after oesophagal cancer surgery. British Journal of Surgery
2009; 96: 1308-1314.
(4) Martin, L., Lagergren, J., Lindblad, M., Pouvelas, I., Lagergren, P. Malnutrition after oesophageal cancer
surgery in Sweden. British Journal of Surgery 2007; 94: 1496-1500.
(5) Kvale, Steiner; et al. InterView – Introduktion til et håndværk. Hans Reitzels Forlag. 2. udgave, 6. oplag 2008,
kap. 12, s. 223-242.
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MinCancerGuide - en fast støtte til kræftpatienter
Af Caroline Find Andersen, Sygeplejerske, Onkologisk klinik afd. 5011/5013, Finsencentret,
Caroline.find.andersen.01@gmail.com

Problemstilling
Mange kræftpatienter finder det overvældende eller endda umuligt at rumme og forstå den mundtlige og
skriftlige information, de modtager ved start på medicinsk kræftbehandling. Ved første samtale, hvor
patienten ofte er nervøs og utryg ved situationen, giver læger og sygeplejersker mange informationer, både
om sygdommen og om behandlingen - såvel mundtligt som skriftligt. Læger og sygeplejerske tilpasser så
vidt muligt informationen til patientens psykiske tilstand, men alligevel oplever mange patienter sig
forvirrede efter konsultationen. Forvirringen kan medføre ensomhed og angst, og patienten kan finde det
svært at overskue situationen og få svar på sine mange spørgsmål.
I dag tager informationsmaterialet ikke højde for de forskellige indlæringsmønstre. Hvis en patient ikke er i
stand til at reagere hurtigt på en bivirkning til medicinsk kræftbehandling, kan det få betydelige
patientsikkerhedsmæssige konsekvenser. Herudover er viden en helt afgørende forudsætning for
livskvalitet og for kræftpatienters og pårørendes handlekraft i hverdagen. Mange patienter er efterhånden
helt fortrolige med og brugere af digitale medier, og finder disse velegnede til informationssøgning og til at
skabe sig overblik. Dette fremkaldte overvejelsen om, hvorvidt en app på en smartphone eller tablet, kunne
være behjælpelig som informationsstøtte ved medicinsk kræftbehandling, og på denne baggrund blev der
iværksat et kvalitetsudviklingsprojekt med udvikling af en app i onkologisk klinik.
Formål
At skabe et elektronisk værktøj


som gør det mere fleksibelt og overskueligt for patienterne at finde den information, de har brug for
i forhold til deres behandling.



som hjælper til at skabe kontrol og overblik over behandlingsforløbet.

113

Metode
Projektet er gennemført i samarbejde med Rigshospitalets innovationsinitiativ ”IdéRiget”. Projektideen blev
udvalgt af Rigshospitalets Innovation Board, som et af de ti projekter, der fik et 6 måneders
innovationsstipendium, og projektet har derfor modtaget support og vejledning fra Rigshospitalets
udviklingsafdeling og DTU Business.
Projektet er gennemført i flere faser:
Fase 1: Åben research blandt indlagte patienter og personale om informationsbehov – og metoder
Fase 2: Udvikling af app-prototype, for at skabe dybere indsigt i patienternes behov.
Fase 3: Udvikling af beskrivende video om bivirkning, mekanismer og nødsituationer. Tekst indtalt af
skuespiller Niels Weyde.
Fase 4: Test af app-prototype blandt patienter i behandling for diagnoserne testikelkræft, ukendt primær
tumer og akut myeloid leukæmi.
Fase 5: Interview og spørgeskemaundersøgelse blandt patienter, med det formål at evaluere App´ens
anvendelighed

Resultater
7 patienter i alderen 18-50 år, har afprøvet prototypen MinCancerGuide og deres tilbagemeldinger har været
særdeles positive. Mange patienter er vant til at bruge deres telefon, til at holde styr på deres aktiviteter, og
derfor er det faldet dem naturligt også at få overblik over deres behandlingsforløb på deres smartphone eller
tablet. Det har vist sig, at videoen er et godt redskab til at forklare komplicerede mekanismer, bivirkninger,
og hvad patienten skal gøre i eventuelle situationer. Patienterne giver udtryk for, at videoerne tillige er et
godt værktøj til at inddrage og tale med de pårørende om forløb og behandling. Det har også vist sig, at
nogle patienter ikke ved, hvor deres pjecer er henne og dermed ikke i stand til at vide, hvad de skal gøre i en
specifik situation. For disse patienter har MinCancerGuide givet en betydelig informationsstøtte.
Perspektiver
Med denne prototype har vi udviklet et redskab, som kan give patienter og pårørende en væsentlig
informationsstøtte gennem forløbet i medicinsk kræftbehandling. Næste skridt er at udvikle det yderligere
og få det implementeret i onkologisk og hæmatologisk klinik.
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Implementering af resultaterne
Rigshospitalet er et højt specialiseret universitetshospital, og vi gør meget for at være i front, også når det
gælder udvikling. Den teknologiske udvikling stormer frem, og vi skal vælge at investere i det, hvis vi
ønsker at være med i fronten.
Jeg er kun stødt på en enkelt privat klinik i USA, som har en app, der kan noget tilsvarende MinCancerGuide. Derfor
vil Rigshospitalet være banebrydende, hvis man vælger at udvikle dette støtteværktøj til vores patienter. Med
sundhedsplatformen får vi mulighed for at integrerer de forskellige programmer et sted. Derfor skal der ikke
arbejdes med dette endnu, men kortlæggelsen af relevant information vil gøre os klar til at udnytte de
muligheder, som kommer med sundhedsplatformen og det nye CMS (hjemmeside) på Rigshospitalet.
Implementeringens faser:
1.

nøgleperson for hvert team identificeres

2.

videreudvikling af app

3.

udvikling af 21 beskrivende videoer

4.

etablering af udviklingsprojekt

Hver enkelt nøgleperson, vil have ansvaret for at beslutte hvilke informationer, deres patienter har brug for.
Dermed er den person ansvarlig for at informationen er opdateret.
Muligheder til udbredelse af projektet:
1.

Kræftpatienter, som modtager kemoterapi i Onkologisk klinik (6 teams)

2.

Kræftpatienter, som modtager kemoterapi i Hæmatologisk klinik

3.

Kræftpatienter, som går i kontrolforløb

4.

Rigshospitalet app

Fremtidsperspektiver
MinCancerGuide har været testet af kræftpatienter, som også har indgået i to andre IdéRiget-projekter.
Pilottesten af MinCancerGuide har vist, at app’en er et alsidigt værktøj, som både støtter andre innovative
tiltag, og hjælper med at gøre andre produkter tilgængelige for patienten.
MinCancerGuide er som udgangspunkt og i dette projekt tænkt til kræftpatienter. Strukturen bag app’en
kombinerer relevant information for et patientforløb på en enkel måde. Derfor er det muligt og oplagt at
genbruge systemet bag app’en til alle patienter på Rigshospitalet og andre hospitaler for at skabe
sammenhæng i forløbne. Projektets fremtid afhænger dog af om der findes midler til færdigudvikling af
app’en og til implementering.
Nøgleord
App, bivirkninger, information, kemoterapi,
kræft, cancer.
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Palliativ indsats til lungetransplanterede patienter
Af Sara Smith Hald, sygeplejerske og Jytte Graarup, klinisk sygeplejespecialist, Afs. 2154, Hjertecenteret.
Baggrund
Lungetransplantation er ofte eneste behandlingsmulighed for patienter med en terminal lungesygdom.
Patienterne har et begrænset udbytte af transplantationen og levetiden efter transplantationen er i
gennemsnit 6,3 år i Danmark.(1)
Lungetransplanterede patienter vil inden for en årrække udvikle kronisk afstødning - Bronchiolitis
Obliterans Syndrome - (BOS) som er et udtryk for fald i lungefunktion over tid hos lungetransplanterede
patienter. Tilstanden er irreversibel og 60-75 % af lungetransplanterede patienter vil udvikle BOS inden for
de første 5 år efter transplantationen. (2)
Uanset hvornår BOS opstår, vil det resultere i åndenød, begrænset funktionsevne og nedsat livskvalitet (2,3).
En undersøgelse fra 2008 viste, at gruppen af lungetransplanterede, som har udviklet BOS har et markant
nedsat funktionsniveau. Dette påvirker i høj grad deres livskvalitet. De fysiske begrænsninger fylder meget
for patienterne, men ligeså udtalt er de psykosociale konsekvenser. De patienter, som lider af kronisk
afstødning oplever en konstant frygt, for ikke at kunne trække vejret. Angsten for infektioner og
bivirkninger af den immundæmpende medicin fylder ligeledes meget for denne patientgruppe (4).
Fordi lungetransplanterede patienter har begrænset levetid efter transplantationen og ofte lever med nedsat
livskvalitet, er det relevant at tale om palliation til lungetransplanterede patienter (5).
Palliation betyder lindring og begrebet anvendes om den professionelle indsats for at forebygge og lindre
lidelse for mennesker ramt af livstruende sygdom med fokus på at forbedre patientens livskvalitet (6).
Formål
At undersøge om sygeplejersker kan anvende en palliativ indsats til at kvalificere sygeplejen til den
lungetransplanterede patient?
Metode
Undersøgelsen er et litteraturstudie, hvor der er søgt relevant litteratur i PubMed og CINAHL.
Der er anvendt søgeordene lungtransplant, and palliative care or terminal care and nursing
Desuden er der fundet relevant litteratur ved gennemgang af referancer af andre artikler. Det er anvendt
dansk litteratur i form af sundhedsstyrelsens anbefalinger af den palliative indsats samt litteratur fra
Masteruddannelsen i Humanistisk Palliation ved Aalborg Universitet.
Resultater
Alle anvendte artikler og undersøgelser (2,3,5,8) peger på, at en palliativ indsats, som sidekøres med den
gængse behandling, forbedrer patienternes livskvalitet og i høj grad bør være et tilbud til alle patienter,
uanset diagnose(8).
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De danske anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen påpeger, at den palliative indsats bør opstartes når
patienterne får symptomer og skal være et tilbud på lige fod med gense kurative behandling. Ikke kun som
den sidste sundhedsfaglige indsats når patienten er uafvendeligt dødende(6).
Og da den lungetransplanterede patient i høj grad oplever nedsat livskvalitet – de oplever også i mere udtalt
grad forringelse af livskvalitet end andre transplanterede patienter, samt patienter der lever med kroniske
sygdomme(6).
Men det er langtfra, at lungetransplanterede patienter rent faktisk bliver tilbudt en palliativ indsats. Fra
sundhedspersonalets side formår man ikke at give patienterne en palliativ indsats, der inkluderer hele det
palliative felt med lindring af den samlede lidelse(5).
Der er forskellige barrierer fra sundhedspersonalets side, der hindrer en palliativ indsats til de
lungetransplanterede patienter.
En udtalt barriere er, at sundhedspersonalet udelukkende opfatter palliation som den sidste
sundhedsfaglige indsats inden en patient dør. Det vil sige ”end of life-care” (4,6).
Sygdomsforløbet for en lungetransplanteret patient, som har udviklet BOS er ofte svært at gennemskue,
hvilket også vanskeliggør den palliative indsats for sundhedspersonalet(2,3,5).
En anden barriere for den palliative indsats beskriver, hvordan sundhedspersonalet frygter, at patienterne
opfatter at sundhedssystemet har opgivet dem, hvis der iværksættes en palliativ indsats og der tales om
lindring i stedet for helbredelse. I kommunikationen omkring palliation og lindring ligger underforstået at at
patienten døende, og derved er sundhedspersonalet bange for at fratage patienterne håb(5,8)
De barrierer, som forhindrer at lungetransplanterede patienter får en kvalificeret palliativ indsats
sideløbende med kurativ behandling er først og fremmest, at sundhedspersonalet, herunder sygeplejersker
reelt ikke kender palliationsbegrebets omfang og ved hvad det rummer. Ligeledes at der er en vis
berøringsangst i forhold til at betegne en patients behov som palliative og derved åbne for muligheden for,
at patienten er inde i et forløb, som i sidste ende resulterer med døden(8).
Undersøgelser af patienters behov for palliation viser dog imidlertid at patienter lever med visheden om
døden som nært forestående, især når de oplever symptomer på faldende lungefunktion.
Patienterne giver udtryk for at de taler med deres pårørende og andre patienter om døden, men de oplever
ikke at døden bliver omtalt og drøftet med sundhedspersonalet(4).
Lungetransplanterede patienter oplever i høj grad angst og depression. Visheden om en relativ begrænset
levetid efter transplantationen kan være medvirkende til at øge den psykosociale lidelse. Transplantationen
vil afhjælpe patienten med hans umiddelbare kroniske og livstruende forløb, men selvom transplantationen
forlænger patientens liv, bliver hans tilstand afløst af et andet kronisk forløb som transplanteret. (9).
Konklusion
Der er i de seneste år i for sundhedsvæsnet skabt en udvikling inden for området palliation. Palliativt
Videncenter er oprettet med formål at forske i og kortlægge den palliative indsats i Danmark. Aalborg
Universitet har oprettet en masteruddannelse i Humanistisk Palliation målrettet til sygeplejersker (6).
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Sundhedsstyrelsen har udarbejdet klare anbefalinger for den palliative indsats i Danmark.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at den palliative indsats starter, når en patient oplever symptomer og bør
foregå sideløbende med den gængse kurative behandling. Ikke blot som den sidste sundhedsfaglige indsats
inden døden indtræffer (6).
Lungetransplanterede patienter oplever generelt nedsat livskvalitet. Selvom de med transplantationen får
bedring i forhold til deres lungesygdom, bliver deres livstruende tilstand som terminal lungesyg afløst af et
nyt kronisk forløb, hvor de risikerer at udvikle BOS inden for en kort årrække (9).
Der er forskellige barrierer fra sundhedspersonalets side, der hindrer en palliativ indsats til de
lungetransplanterede patienter.
Lungetransplanterede patienter vil have gavn af at sundhedspersonalet har fokus på den palliative indsats
tidligt i transplantationsforløbet, måske allerede inden patienten bliver transplanteret.
Perspektiver for sygeplejen
Palliation har traditionelt set været et tilbud til patienter med en cancer-diagnose. Dette kommer bl.a. til
udtryk ved, at omkring 97 procent af de patienter, som bliver visiteret til hospice har en onkologisk diagnose
(6).
Der er derfor brug for at optimere den palliative indsats til ikke-onkologiske patienter. Der kan med fordel
afsættes ressourcer til undervisning og uddannelse på de enkelte sygehusafdelinger. Det kan også være
relevant at have sygeplejersker som ressource-personer på de forskellige, der har relevant uddannelse og
viden om palliation.
Referencer
(1) Iversen M, Bendstrup E, LTX, Lungetransplantation, Dansk Lungemedicinsk Selskab, 2013
(2) Song MK, De Vito Dabbs A et al, Course of Illnes after the Onset of Chronic Rejection in Lung Transplant
Recipients, American Journal of Critical care, 2008
(3) Colman RE, Curtis R, Barriers to Optimal Palliative Care of Lung Transplant Candidates, Chest 2013
(4) Thomsen D, Østergaard Jensen B, Patients’ experiences of everyday life after lung transplantation,
Journal of Clinical Nursing, 2009
(5) Song MK, De Vito Dabbs A et al, Palliative care referrals after lung transplantation in major transplant
centers in the United States, Crit Care med 2009
(6) Sundhedsstyrelsen, Anbefalinger for den palliative indsats, 2011
(7) Dalgard KM, Jacobsen, MH (red), Humanistisk Palliation Hans Reitzels Forlag, 2011
(8) Mahtani-Chugani V, González-Castro V, How to provide care for patients suffering from terminal nononcological diseases: barriers to optimal palliative care approach, Palliative Medicine 2010
(9) Rosenberger EM, Dew MA, Psychosocial Issues Facing Lung Transplant Candidates, Recipients and
Family Caregivers
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Patienternes oplevelse af den information de modtager under det accelererede kræftpakkeforløb - En
interviewundersøgelse
Af sygeplejerske Anja Rosenkjær Foghsgaard, BA, HovedOrto Centret, Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik,
afsnit 2071, Rigshospitalet, anja.rosenkjaer@regionh.dk
Baggrund
Sundhedsstyrelsen har siden 2007 udgivet retningslinjer for kræftpakkeforløb. Forløbene er gennem årene
blevet revideret, så udredningen er blevet hurtigere.
Det betyder, at patienterne på kort tid skal gennem et omfattende udredningsprogram med megen
information om objektive fund ved øre-næse-halsundersøgelse, biopsitagning, diverse
røntgenundersøgelser, blodprøver, tandlægetilsyn, scanninger og operationsklargøring med samtale med
operatør, anæstesilæge og sygeplejerske og stillingtagen til en stor mængde skriftligt materiale, som kun kort
gennemgås. I øre-, næse- og halsambulatoriet på Rigshospitalet omhandler det ca. 1600 patienter, der årligt
bliver henvist på mistanke om hoved-/halscancer.
Tidligere undersøgelser har vist, at patienterne er glade for den hurtige og grundige udredning, selvom det
kan opleves som kaotisk og overvældende (1).
Krise og angst i forbindelse med en mistanke om cancer er en vigtig faktor at have med i sine overvejelser,
når man har med patienter – der afventer en diagnose – at gøre. Studier har vist, at det at være i krise og føle
angst er højest i prædiagnosefasen, altså i perioden, hvor mistanken vækkes, til diagnosen stilles (2, 3). At
lytte i den situation, og samtidig forholde sig til en stor mængde oplysninger, synes at være en næsten
umulig opgave.
Formålet med dette projekt er at undersøge patienternes oplevelser af den information, de får ved det første
besøg i ambulatoriet. Hvad synes de om informationen? Kan den anvendes? Er der noget, der skal ændres?
Problemformulering:
Patienter henvist på mistanke om hoved-/halscancer i accelererede pakkeforløb, der er rystede og bange;
- hvad er deres oplevelser omkring den information de får, og hvordan informeres de om den videre
udredning, så de ikke blokerer mentalt?
Metode
Et kvalitativt interview blev valgt til at belyse problemformuleringen og til at finde og forstå centrale temaer
om patienternes oplevelser under deres første besøg i ambulatoriet.
Udvælgelse af informanter
Det var vigtigt at finde ud af, hvor mange patienter, der kom i øre-, næse- og halsambulatoriet, der havde
svært ved at modtage den nødvendige information, fordi de var bange eller på grund af overvældelse over
udredningsforløbet.
Der blev over en periode på otte uger i juni, juli og august 2014 registreret patienter i kræftpakkeforløb.
Patienter der selv udtrykte, at de ikke kunne (høre) mere og patienter der nonverbalt signalerede, at en
blokering af informationen opstod, så sygeplejersken skulle gentage sig selv flere gange, fordi man
fornemmede, at patienten ikke havde forstået det, der var blevet sagt, blev registreret.
I alt blev 18 patienter registret. Heraf blev fem patienter interviewet. Alle var mænd i alderen 43-72 år, med
en gennemsnitsalder på 53,4 år. Alle blev – efter endt udredning – diagnosticeret med en cancerdiagnose.
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I samarbejde med patienten blev en dato for interviewet derefter aftalt. Alle deltagere ønskede at komme i
forbindelse med anden undersøgelse på hospitalet.
Dataindsamling
Der blev udarbejdet en semistruktureret interviewguide, der var omdrejningspunkt for samtalen.
Patienterne blev informeret om, at interviewene ville tage ca. 10-20 minutter og ville blive lydoptaget.
Etiske overvejelser
De etiske overvejelser gik bl.a. på, om det var rimeligt at bede patienten deltage i et interview og fylde
yderligere informationer om projektet på. Særligt efter alt det de lige havde været igennem med i forvejen
megen information og diverse forundersøgelser.
Analyse og resultater
Der var fire centrale temaer, der kom til udtryk efter analysen. To af temaerne fremkom ud fra det,
patienterne var blevet spurgt om. De to andre temaer opstod ud fra nye fund der fremkom under
interviewet. Til sidst blev patienterne spurgt om det udleverede materiale som et 5. tema.
Tema 1. Hurtigt forløb
Der var en generel tilfredshed over det hurtige forløb. Patienterne var meget glade for at komme til så
hurtigt og beskrev det som tilfredsstillende og positivt, selvom de ved det første besøg havde været bange
og rystede.
Tema 2. Forvirrende information
Under hele forløbet fik patienterne meget information om udredningen og eventuel behandling, som kunne
være forvirrende. Men selvom de var bange og udtrykte, at det var for meget, så kunne de godt forstå og
forholde sig til informationen. Særlig når de fik tid til at bearbejde det, der var sket.
Tema 3. Manglende information
Næsten alle udtrykte utilfredshed over den information, de havde fået hos den læge, der havde henvist dem.
De følte ikke, at de var blevet ordentligt informeret om, hvorfor de var blevet henvist; at det var på mistanke
om kræft kom helt bag på dem.
Tema 4. Tryghed/klarhed
Patienterne gav udtryk for, at de gange, hvor en overlæge var blevet konfereret eller involveret i
behandlingsplanen, havde det givet meget tryghed og klarhed. Det betød noget, at overlægen kom og sagde,
hvad han eller hun mente.
Tema 5. Materialet
Det blev undersøgt, om skriftligt materiale var udleveret, om de havde læst det og om de kunne bruge det til
noget. Der var blandede reaktioner på det udleverede materiale. Det havde fungeret som et fint supplement
til den mundtlige information, patienterne allerede havde fået, men var ikke afgørende for, at
behandlingsplanen kunne forstås og følges, hvis det ikke var blevet læst.
Diskussion og konklusion
At patienterne er bange og rystede, når de bliver set første gang i øre- næse- halsambulatoriet viser
litteraturen, er en forventelig reaktion (2, 3). Litteraturen viser også, at informationsbehovet er stort i netop
denne periode, hvor patienterne afventer den endelige diagnose (4, 5).
Blandt personalet var man bange for, at de patienter, der forlod afdelingen i en sådan tilstand, ikke havde
forstået det, der var blevet sagt, og hvad den videre plan var.
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Resultaterne af dette projekt viser, at selvom de interviewede patienter er bange for fremtiden og det videre
forløb, så kan de godt håndtere det accelererede forløb med megen information.
Patienterne var meget glade for at få en hurtig tid, og at behandlingen blev sat i værk med det samme. Den
information, de fik, kunne være meget og forvirrende, fordi det skulle gå så stærkt. Men på trods af det
havde det fungeret fint, og der var ikke problemer med at huske det, der var blevet sagt; særligt når der var
gået et par dage, hvor det havde været muligt at tænke det hele igennem, hvilket en undersøgelse lavet på
lungecancer patienter også støtter op om. Den beskriver, at andelen af patienter, der korrekt husker den
givne informationen vedrørende diagnose og behandlingsplan, er høj (6).
Et tilfældigt opstået fund viste, at det gav tryghed og afklaring, at en overlæge blev involveret i patientens
behandlingsplan. Man kan diskutere, om det ikke altid vil have den effekt på patienten, at “overlægens ord”
vægter mere, men det var ikke et spørgsmål om, hvilken behandling man skulle vælge, men at den samme
information blev gentaget og dermed stadfæstet overfor en patient, der var bange og rystet.
Et andet fund, der opstod tilfældigt, var patienternes oplevelse af mangel på information hos den læge, der
havde henvist dem i et kræftpakkeforløb. Om patienterne ikke var informeret eller ikke huskede
informationen, kan kun afklares, hvis de, der havde henvist patienten, også var blevet spurgt til den
information, der var blevet givet. Patienterne havde måske ikke været så rystede, hvis de forinden var blevet
fortalt, at det var et kræftpakkeforløb, de var blevet henvist til.
Det udleverede skriftlige materiale havde ikke den store betydning for patienterne. Men måske en
opfølgende samtale kunne være med til at minimere patienternes frygt, eller måske havde det blot været
tilstrækkeligt med ordentlig information, da patienten var hos den læge, der besluttede, at det her så
mistænkeligt ud?
Det kan konkluderes, at den måde patienterne, der deltog i denne undersøgelse, fik informationen i det
accelererede kræftpakkeforløb på, blev oplevet tilfredsstillende.
Selvom personalet kan opleve patienterne som rystede, bange og forvirrede, kan de godt forstå det, der
bliver sagt, særligt når der er gået et par dage, hvor de har haft tid til at reflektere over det hele, hvorfor der på baggrund af denne undersøgelse - ikke er grund til at ændre praksis.
Referencer
1 Junge A, Risør M, Toustrup K, et al. Hoved-hals-kræft-patienters oplevelse af accelererede
patientforløb. Ugeskrift for læger 2010. 172/4 : 274-278.
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4 Wiljer D, Walton T, Gilbert J, et al. Understanding the Needs of Colorectal Cancer Patients during the
Pre-diagnosis Phase. Journal of cancer education 2013. 28: 402-407.
5 Wiljer D, Walton T, Gilbert J, et al. Understanding the Needs of lung cancer patients during the prediagnosis phase. Journal of cancer education 2012. 27: 494-500.
6 Gattellari M, Butow P, Tattersall M, et al. Misunderstanding in cancer patients: Why shoot the
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Prospektiv undersøgelse af kognitiv funktion hos patienter med kræft i specialiseret palliativ indsats
Af Geana Paula Kurita, Seniorforsker, Onkologisk klinik, Finsencentret og Neuroanæstesiologisk klinik, Neurocentret
geana.kurita@regionh.dk og Kirstine Skov Benthien, PhD-studerende, Onkologisk klinik, Finsencentret og Per Sjøgren,
Professor, Onkologisk klinik, Finsencentret og Stein Kaasa, Professor, Trondheim Universitets Hospital og Marianne
Jensen Hjermstad, Adj. Professor, Oslo Universitets Hospital.
Baggrund
Der findes kun ganske få prospektive undersøgelser med objektive målinger af kognitiv funktion (KF) hos
patienter med fremskreden kræft. Derfor er den videnskabelige evidens om udviklingen af KF over tid
meget begrænset.
Formål
At undersøge KF hos patienter med fremskreden kræft gennem 3 måneders palliativ indsats.
Metode
Denne prospektive undersøgelse udgår fra European Palliative Care Cancer Symptom Study, som blev
udført i Europa, Canada og Australien (2011-2013). Inklusionskriterier: Patienter med fremskreden kræft,
som får palliativ indsats, >18 år, som kan deltage til mindst én opfølgende undersøgelse. Patienterne blev
undersøgt ved start og derefter hver 4. uge i 3 måneder eller indtil dødsfald. KF blev vurderet med en
forkortet udgave af Mini Mental State Examination (MMSE), der indeholder spørgsmål om år, dato, baglæns
stavning og kopiering af tegning. Maksimal score er 8 og en score på ≤ 4 er tegn på kognitiv dysfunktion.
Kun patienter med MMSE score ved alle 4 vurderinger indgik i analysen.
Resultater
Den samlede population bestod af 1739 patienter fra 12 lande, hvoraf 608 havde komplette oplysninger om
MMSE ved T1-T4 (59% kvinder, mean alder = 66 år (SD=12), 65% boede uden partner og 69% havde ≥10 års
skolegang). Flertallet var ambulante (78.5%). De hyppigste kræftdiagnoser var: Bryst (27%), lunge (21.4%) og
gastrointestinale cancere (20.7%). 83% havde metastaser og mean Karnofsky perfomance status var 72.9%
(SD=14.5). Totale MMSE mean scores varierede fra 7.1 (SD=1.5) til 7.2 (SD=1.5) og 7-8% udgjorde patienter
med de laveste scores.
Perspektiver
Kognitiv forstyrrelse er et af de hyppigste symptomer hos patienter med fremskreden kræft med
prævalenser målt til mellem 10% to 90% og stigende forekomst frem mod dødstidspunktet. Kognitive
forstyrrelser kan forårsages af en mange forskellige faktorer. Selvom MMSE er det mest anvendte
screeningsværktøj for kognitiv svækkelse, og det er blevet et populært instrument til at identificere kognitiv
svækkelse hos patienter med kræft, er det også blevet kritiseret for sin egnethed I forhold til lettere kognitive
forstyrrelser. Næste skridt er at undersøge årsagerne til kognitive forstyrrelser I denne kohorte af patienter.
Undersøgelsen er finansiered af Research Council at Norwegian University of Science and Technology og St. Olavs
Hospital - Trondheim University Hospital.
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Præoperativ Frailty - og betydningen for det postoperative forløb efter hjertekirurgi
Af sygeplejerske BA Mitti Blakø, Rigshospitalet Hjertecentret 3153/4. E-mail: mitti.blakoe@regionh.dk
Problemstilling
Inden for det hjertekirurgiske speciale er andelen af patienter over 70 år steget markant de seneste 15 år, og
var i 2012 på 46 % (1). Generelt er en del af de ældre patienter præget præoperativt af nedsat fysisk og/eller
kognitivt funktionsniveau, hvilket kan antages at have betydning i forhold til behovet for sygeplejefaglige
interventioner i det postoperative forløb, samt eventuelle udfordringer i forhold til at følge det planlagte
postoperative forløbsprogam.
I Danmark risikovurderes hjertekirurgiske patienter præoperativt ud fra Euroscore, som benyttes til at
beregne mortalitets risici forud for operationen. Studier peger dog på, at scoren er mangelfuld i forhold til at
forudsige risikoen for død og alvorlige komplikationer forud for et hjertekirurgisk indgreb hos ældre
patienter, og det anbefales, at man medtænker andre scorer hos denne gruppe (2).
Frailty/sårbarhed
Den scorer som har vist sig bedst egnet som supplement til de gængse risikoscore, er frailtyscoren.
Frailty er et anerkendt geriatrisk begreb, som har mange definitioner og kan måles på forskellige måder.
Fælles for dem er, at de søger at afgrænse den gruppe af ældre patienter som er sårbare. Frailty kan
beskrives som: "en klinisk genkendelig tilstand af øget sårbarhed som følge af alder, således at evnen til at klare
hverdag og akutte stressorer nedsættes" (3)
Kardiovaskulær sygdom menes at være en af de vigtigste årsager til at et individ udvikler frailty, da der
biologisk er en tæt sammenhæng mellem kardiologiske patienter og frail patienter. (4)
Den enkelt-frailtyscore, som ved lægefaglige studier har vist sig bedst egnet til at give en prognose på
risikoen for komplikationer og død efter hjertekirurgi, er 5 meter gait speed test (5). Frailty er her defineret
ved at det tager 18 sek. eller mere at gå 3x5 m.
Formål
5 meter gait speed viser sig bedst egnet til at give en prognose på, hvilke ældre patienter der er frail og
dermed i øget risiko for postoperative komplikationer efter hjertekirurgi. Der er derfor relevant at undersøge
om scoren kan have en prædiktiv værdi, i forhold til hvilke ældre patienter der er i øget risiko for at udvikle
sygeplejefaglige problematikker i det postoperative forløb, samt hvilke sygeplejefaglige interventioner de
evt. i højere grad har behov for.
Metode
I lighed med lignende undersøgelser, blev den ældre patient i dette studie defineret som + 70 år.
Patientens gaitspeed testes ved antal sekunder det tager at gå 3x5 meter.
Inklusionskriterier: Alle elektive patienter over 70 år indlagt til hjertekirurgi på afdeling 3153/3154, i
perioden 20 maj – 22 august 2014.
Eksklusionskriterier: Kørestolsbrugere. Dyspnøe og/eller angina som forhindrer at testen kan udføres
forsvarligt. Akutte og sub akutte patienter med venteforløb på hjertemedicinsk afdeling.
I undersøgelsen deltog i alt 76 patienter som iht. gaitspeed-scoren blev inddelt i 2 grupper:
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1.

Non Frail = Samlet gaitspeed på 17 sek. eller derunder (kontrolgruppe)

2.

Frail = Samlet gaitspeed på 18 sek. eller der over.

Begge grupper blev undersøgt ved prospektiv gennemgang af journaldata fra deres postoperative forløb på
Rigshospitalet, indenfor 11 udvalgte sygeplejefaglige parametre.
Resultater
Baggrundsdata

Non Frail (n=55)

Frail (n=21)

Alders gennemsnit

75,6 (70-87)

78,0 (70-90)

Køn

M: 75 % (n=41)

M: 57 % (n=12)

K: 25 % (n=14)

K: 43 % (n=9)

Forløb
Antal dage på intensiv
Antal liggedage på RH
Udskrevet til

Non Frail (n=55)

Frail (n=21)

OR

I gennemsnit 2,7 (1-27)

I gennemsnit 6,9 (1-64)

Medianværdi 1

Medianværdi 1

I gennemsnit 8,6 (5-27)

I gennemsnit 13,5 (6-64)

Medianværdi 7

Medianværdi 8

34,5 %

76,2 %

6,1

lokalsygehus/død

95%

P-

CI

værdi

1,92-

0,0021

19,11

Behovet for postoperativ sygepleje: Inden for de 11 udvalgte parametre for sygeplejefaglige interventioner
der blev undersøgt, er her udvalgt følgende:
Bevidsthedsniveau

Non Frail (n=55)

Frail (n=21)

OR

95%

P-værdi

CI
Beskrevet konfusion og/eller

14 % (n=8)

42,9 % (n=9)

4,35

delir
Ernæring

1,40-

0,011

13,83
Non frail (n=34)

Frail (n=14)

OR

95%

P-værdi

CI
Energiindtag 1. reg.dag efter

Gennemsnit: 65,5 %

Gennemsnit: 55,1 %

OP

(10-103 %)

(25-85 %)

af energibehov

af energibehov

Proteinindtag 1. reg.dag efter

Gennemsnit: 62,1 %

Gennemsnit: 54,3%

OP

(22-96 %)

(33-89 %)

af proteinbehov

af proteinbehov

1,59

0,465,51

2,65

0,5413,02

Aktivitet

Non Frail (n=55)

Frail (n=21)

Antal dage med behov for

Gennemsnit 3,4 dag (1-27)

Gennemsnit 9,6 dag (2-62)

personstøtte ved mobilisering

Medianværdi 2

Medianværdi 5
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0,46

0,23

Væskeregistrering

Non Frail (n=55)

Frail (n=21)

Antal dage med væskeskema

Gennemsnit: 4,3 dag (1-27)

Gennemsnit: 11,1 dag (2-64)

Medianværdi: 3

Medianværdi :8

Udskillelse

Non Frail (n=55)

Frail (n=21)

Antal dage med KAD

Gennemsnit: 4,2 dag (2-27)

Gennemsnit: 10,6 dag (2-64)

Medianværdi: 2

Medianværdi: 6

Betydning
Studiet viste et 2-4 gange så stort behov for visse sygeplejefaglige interventioner hos frail patienter,
sammenlignet med non-frail patienter over 70 år. 5 meter gaitspeed som frailtyscore har altså en prædiktiv
værdi, i forhold til at udpege hvilke patienter der er har en mulig øget forekomst af sygeplejefaglige
problematikker, og dermed øget behov for sygeplejefaglige interventioner efter elektiv hjertekirurgi. Scoren
er desuden hurtig og nem at bruge, og er derfor anvendelig som screeningsredskab i klinisk praksis.
Fremtid
Studiet viste et behov for at tilpasse forløbsprogrammet til de ældre frail patienter, for at målrette den
sygeplejefaglige indsats og forebygge sygeplejefaglige komplikationer.
På baggrund af dette er der på Rigshospitalet udarbejdet et tilpasset forløbsprogram til denne gruppe i
hjertekirurgisk regi. Forløbsprogrammet har særligt fokus på forebyggelse af delir/konfusion, fysisk træning
og forlænget observation af kostindtag samt væske ind og udgift.
Der er aktuelt iværksat et nyt studie med det formål at undersøge den præventive effekt af det tilpassede
forløbsprogram, mhp at kvalitetssikre interventionen. Studiet som har et kombineret kvalitativt og
kvantitativt design, vil ud over at kvalitetssikre det tilpassede forløbsprogram, følge frail patienter efter
udskrivelse/overflyttelse fra Rigshospitalet, samt undersøge evt. genindlæggelser, og patienternes fysiske og
kognitive tilstand et år efter hjerteoperationen.
Referencer:
(1) Bypass-kirurgi tal og risiko, - hjerteoperation på voksne, -thoraxkirurgisk klinik, RH intranet 07-02-20014. (2)
Robinson T.N., Wu S.D., Pointer L. ” Simple frailty score predicts postoperative complications across surgical
specialties”. The American journal of surgery, No 4, 2013. s.545. (3) Afilalo J., Mottillo S., Eisenberg M.J.,
”Addition of frailty and disability to cardiac risk scores identifies elderly patients and high risk of mortality or major
morbidity” PupMed 2012, s.3 (4) Afilalo J, Alexander K.P., Mack M.J, ”Frailty assessment in the cardiovascular
care of older adults” Journal of the Amarican College of cardiology. No 8. 2014. (5) Afilalo J., Eisenberg M.J.,
Morin J-F., ”Gait speed as an incremental predictor of mortality and major morbidity in elderly patients undergoing
cardiac surgery” PubMed 2010.
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Sikker kirurgi – Time OUT! – Hvornår – Hvordan – Hvorfor

Af Elsebeth Ingerslev, Sygeplejerske, Thoraxkirurgisk operationsgang, RT-3043, Rigshospitalet,
elsebeth.ingerslev@regionh.dk og Charlotte Walsøe, Klinisk Sygeplejespecialist, MKS. charlotte.walsøe@regionh.dk
Baggrund
Patientsikkerhed er et fokusområde både nationalt og internationalt. ’Sikker kirurgi tjeklisten’ blev
introduceret i 2008 af The World Alliance for Patient Safety, som ligger under World Health Organisation
(WHO). Den indebærer ’tjek ind’ ved modtagelse af patienten, ’time out’ før kirurgien påbegyndes og ’tjek
ud’ før patienten forlader operationsstuen. Formålet var at lancere en tjekliste for ’sikker kirurgi’, som kunne
anvendes globalt, således at man kan undgå utilsigtede hændelser i forbindelse med kirurgiske indgreb. Et
andet formål var at sikre god kommunikation og teamwork blandt medlemmerne i operationsteamet (1).
Studier viser, at efter implementering af ’sikker kirurgi tjeklisten’ ses et fald i utilsigtede hændelser under
kirurgi på op til 50 %. Det beskrives desuden, at der forekommer fald i komplikationer generelt, præoperativt såvel som post-operativt, fordi operationsteamet er bedre forberedt til hver enkelt procedure, (2, 3).
Som følge af WHO’s anbefalinger, har RegionH indført ’sikker kirurgi tjekliste’ på alle hospitaler.
Hjertecentret har opsat mål for kvalitet og sikkerhed. ”Målet med kvalitetsarbejdet i Hjertecentret er: at
skabe kvalitet, sikkerhed og det gode patientforløb internt i centret og på tværs af centre og sektorer”. Det er
ligeledes Hjertecenterets mål at ’sikker kirurg tjeklisten’ anvendes.
På Thoraxkirurgisk operationsgang, afdeling RT-3043 på Rigshospitalet, har man gennem de seneste år set
en stigning i antallet af operationer og undersøgelser. Nye operationsteknikker, adgang til ny teknik og
bedre anæstesi medfører, at man kan gennemføre langt flere procedurer hver dag, end man kunne tidligere.
Desuden er der fokus på det accelererede patientforløb, som medfører, at patienterne i dag gennemgår
operationer, undersøgelser og indlæggelser på langt kortere tid, end de gjorde tidligere. På endoskopistuen
på afdeling 3043 ses højt patient flow, med 25 og 30 patienter om ugen. Arbejdsgangen er karakteriseret ved
høj effektivitet, korte forløb og meget kort udskiftningstid. Dette stiller store krav til
operationssygeplejersken, som både skal være effektiv, have fokus på de individuelle patientforløb, på
patientsikkerhed og på kvaliteten af sygeplejen. Operationssygeplejerskerne oplever travlhed, at det er svært
at bevare overblikket, at der er stort fokus på at gennemføre operationsprogrammet og at ’sikker kirurgi
tjeklisten’ ikke anvendes efter afdelingens procedure.
Formål
At undersøge
- om operationsteamet har fokus på den enkelte patients sikkerhed under operationsforløbet.
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- mulige årsager til at sikker kirurgi tjeklisten ikke anvendes korrekt.
Metode
For at finde eksisterende viden om mulige barrierer for dokumentation af ’sikker kirurgi tjeklisten’, søges i
CINAHL og PubMed med standardiserede søgetermer: Surgical checklist, surgery, patient safety, nursing,
team, team involvement, samt resistance og barrier. 8 artikler blev fundet relevante for projektet.
Der gennemføres et observationsstudie med kvalitativ, fænomenologisk tilgang med fokus på det
individuelle patientforløb i forhold til sikkerhed. Der fokuseres på at opdage og beskrive, hvad der foregår i
praksis ved modtagelsen af patienterne. Observatøren sætter sin egen forforståelse i parentes, og noterer det
oplevede ned undervejs, så nøjagtigt og præcist, som det er muligt. ”Som det forstås og opleves, uden
forudfattet mening”, (4). Observationsstudiet fandt sted over to dage, 11 patientforløb blev observeret og
registreret i strukturerede observationsskemaer.
Resultater
’Sikker kirurgi tjeklisten’ bliver ikke dokumenteret korrekt på endoskopistuen. Dokumentationen er
mangelfuldt, det er forskelligt, hvad der bliver udfyldt, og hvem der deltager fra gang til gang, dette kan
påvirke patientens sikkerhed. På diagrammet herunder, viser de blå/røde søjler, hvordan og hvad der er
dokumenteret.
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Der identificeres følgende fire fokusområder ud fra observationsstudiet og de inkluderede artikler.
Kommunikation i operationsteamet
Manglende ligeværdighed og hierarki imellem faggrupperne kan influere negativt på kommunikationen i
operationsteamet. Ligeledes er engagement og accept af ’sikker kirurgi tjeklisten’ væsentlige faktorer, som
påvirker stemning og kommunikation i teamet, og det kan dermed være en mulig barriere for manglende
dokumentation i ’sikker kirurgi tjeklisten’. Studier beskriver, at operationssygeplejersken ser det at
opretholde patientsikkerheden, som en af sine vigtigste opgaver, det er den personalegruppe, der er mest
positivt indstillet i forhold til ’sikker kirurgi tjekliste’ (2, 6).
Giver arbejdsopgaverne mening?
Studier viser, at manglende meningsfuldhed kan være en væsentlig barriere i forhold til implementering af
’sikker kirurgi tjeklisten’ (2,7,9,10). Endvidere tyder udsagn fra observationsstudiet på, at ’sikker kirurgi
tjeklisten’ ikke er opfattet eller forstået, som en del af proceduren på endoskopistuen, og dermed ikke
implementeret.
Rollefordeling i operationsteamet
På endoskopistuen er det ikke klart defineret, hvem der har ansvaret for dokumentationen i ’sikker kirurgi
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tjeklisten’. De forskellige elementer i tjeklisten varetages af forskellige personer, det varierer fra patient til
patient, hvem der gør hvad. Litteraturen beskriver, at har operationsteamet specialekendskab, fælles
forståelse, klart definerede arbejdsopgaver og et velfungerende teamsamarbejde, øges effektiviteten (5).
Effektivitet
Effektivitet er vigtig på endoskopistuen for at nå dagens program, og som beskrevet ovenfor, er der flere
faktorer, som påvirker effektiviteten i teamet. I flere studier dokumenteres det dog, at effektiviteten ikke
kompromitteres af kravene om høj patientsikkerhed (2,5,9).
Konklusion og betydning for klinisk sygepleje
Der er et behov for at have fokus på ovenstående områder, når ’sikker kirurgi tjeklisten’ skal reimplementeres. Arbejdsgangene med tjeklisten skal defineres og optimeres, eventuelle hierarkiske strukturer
identificeres. Operationssygeplejersken er en vigtig del af denne proces, da et af ændringsforslagene
medfører, at operationssygeplejersken skal fungere som tjekliste koordinator. Et andet forslag vil være at der
etableres en præ-operativ briefing. Operationssygeplejerskerne i den allerede etablerede endoskopigruppe
har en vigtig rolle i re-implementeringen, både som ’rollemodel’ og som garant for kvaliteten af sygeplejen
og patientsikkerheden. Ved re-implementeringen skal der planlægges information og undervisning af
operationspersonalet, og ledelsen, samt hele endoskopiteamet skal inddrages i processen, så der sikres
meningsfuldhed i proceduren.
Fremtidige perspektiver er fokusuger, med ’sikker kirurgi tjeklisten’ som omdrejningspunkt. Kontinuerlig
evaluering af dokumentation i ’sikker kirurgi tjeklisten’ ved fremlæggelse af månedlige opgørelser fra
kvalitetskoordinator. Evaluering af re-implementering ved gentagelse af observationsstudiet og
identificering af evt. andre problemstillinger.
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”Ude godt – hjemme bedst” -Behandling med kompleks kemoterapi samt anden IV-medicin i hjemmet
Af Katrine Seier Fridthjof, sygeplejerske, mail: katrine.seier.fridthjof@regionh.dk, Hæmatologisk afd., Finsencenteret
Introduktion
”Det gjorde man følte sig lidt mindre syg, bare det ikke at opholde sig på et sygehus. Det var meget tidsbesparende for
mine pårørende, vi bor et godt stykke væk, så det at de ikke skulle ud på en længere køretur gjorde det hele meget lettere
i deres hverdag. Det var rigtig godt at være hjemme ved at familien og lave almindelige ting. Man følte det jo ret tæt på
en almindelig hverdag/ feriedag, det gav utrolig stor frihed. God hjælp til positive tanker og ikke de negative som
hurtigere er der når man er indlagt..”

Patienter med akut leukæmi gennemgår et langt og intensivt behandlings forløb med mange og hyppige
indlæggelser til kemoterapi, behandling af infektioner samt herimellem talrige ambulante besøg med
henblik på kontrol af blodværdier og evt. transfusion med blod og blodplader. Samlet er patienterne indlagt
helt op til 30 dage alene med henblik på at få intravenøs kemoterapi, udelukkende fordi der gives
kemoterapi på tidspunkter, hvor ambulatorierne ikke er åbne. Herudover indlægges de når de får alvorlige
infektioner, trods forebyggende antibiotika. Samlet set er det således ikke ualmindeligt at en patient med
akut leukæmi er indlagt 60 til 70 dage i deres samlede behandlingsforløb, som ofte strækker sig over et halvt
år. De lange ophold på hospitalet har en veldokumenteret negativ indflydelse på patientens livskvalitet(1+3).
Indlæggelse øger således risikoen for hospitalserhvervede infektioner(2), begrænser mulighed for aktivitet
og motion, medfører insufficient søvn, nedsat tilgængelighed til egen kost, nedsat energi pga. svære
infektioner og sidst men ikke mindst fravær fra familie og netværk.
Der er således et stort behov for at forsøge at ændre organiseringen af akutte leukæmipatienters
behandlingsforløb i retning af mere ambulante forløb og med en endnu højere grad af patient- og
pårørendeinvolvering, som altid opfattes meget positivt af patienterne og disses familier.
University College Hospital i London (UCHL) har stor erfaring med brug af transportable infusionspumper
til hæmatologiske patienter og har opbygget en dedikeret ambulant enhed til formålet. De har mange års
erfaringer med patientinvolvering og oplæring (2). Vi har i projektperiode hentet en masse erfaring og har
været på 2 studiebesøg på UCHL.
Formål
Projektets formål er at undersøge muligheden for at omlægge behandling af patienter med akut leukæmi,
med udvalgte kemoterapikure til ambulant regi ved brug af de avancerede, programmerbare pumper,
således at patienterne kan opholde sig mest muligt i eget hjem eller eventuelt på patienthotel. Projektet skal
dokumentere, at den ambulante kemoterapi er teknisk gennemførlig, men også at den kan organiseres under
hensyntagen til patienternes tryghed og tilfredshed ved at modtage kemoterapi i eget hjem.
Projektets formål er derudover at estimere det samlede potentiale ved anvendelsen af de avancerede
pumper i Hæmatologisk klinik, dels ved udbredelse af pumpeanvendelsen til andre kemoterapiregimer i
hele Hæmatologisk Klinik, dels ved at udvide brugen af pumperne til ambulant indgift af flere daglige
intravenøse doser antibiotika, til patienter der skal have langvarig infektionsbehandling. Projektet
undersøger endvidere det potentielle brug af pumperne til antibiotikaindgift på andre udvalgte klinikker på
Rigshospitalet.
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Metode
Medicinalfirmaet Smiths Medical har udviklet en programmerbar transportabel infusionspumpe (CADD
Solis-VIP), som kan give multiple daglige infusioner med variabel infusionshastighed og tid. Pumpen kan
rumme et stort antal programmer, der kan hentes frem til deres specifikke formål. Ved brug af disse pumper
vil man for hovedparten af de kemoterapiregimer, der gives i Hæmatologisk Klinik, på sigt kunne omlægge
behandlingen således at den kan gives i ambulant regi med regelmæssigt fremmøde af patienten i en
dedikeret ambulant enhed.
Vi indkaldte i startfasen tidligere patienter med akut leukæmi til et fokusgruppeinterview. Denne gruppe
har alle modtaget det tidligere behandlingstilbud, under indlæggelse på Hæmatologisk klinik.
Temaet for interviewet var projektideen, fordele og ulemper, samt ideer til forbedring på baggrund af deres
erfaringer. De var yderst positive overfor projektideen og bidrog med gode kommentarer og vinkler.
Projektperioden med testbehandling i eget hjem forløb over 3 måneder, hvor patienterne fik deres
kemoterapi intravenøst gennem et Hickmankateter (CVK) via denne transportable infusions-pumpe. Vi
inkluderede for enkelthedens skyld kun patienter med akut myeloid leukæmi (AML). Patienternes
compliance blev vurderet. Det omfattede forståelse for reaktion på tekniske problemer med pumpen og
fysiske uventede reaktioner på behandlingen.
I pilotfasen var 4 patienter inkluderet. Den første patient testede pumpen i afdelingen under behandling,
hvorefter de tre andre modtog deres kemoterapibehandling i hjemmet, dog med fremmøde til skift af
pumpekassette hver 3. dag.
Som udgangspunkt kunne alle AML patienter blive inkluderet. Eksklusionskriterierne er fysiske
komplikationer sproglige vanskeligheder, eller nedsat compliance.
Iscenesættelse
Når man vil lave forandringer og skabe nye arbejdsgange i en travl kliniks hverdag, er det vigtigt at kende
sine interessenter og tage dem med på råd, hvis forandringerne skal bundfældes og forankres. Det gælder
patienter, pårørende, kollegaer og samarbejdspartnere. Endemålet for projektet er at omlægningen til
ambulant regi af kemoterapi og antibiotikabehandling er en naturlig og velimplementeret rutine i hele
Hæmatologisk Klinik med en høj faglig kvalitet og patienttilfredshed.
I projektperioden blev der udvalgt 10 sygeplejersker ud fra den samlede sygeplejegruppe. Denne gruppe
blev udvalgt i samarbejde med ledelsen ud fra nogle få kriterier, herunder minimum1 år med
kemoterapikursus samt 2 års klinikerfaring. Dette er gjort for at skabe en gruppe af superbrugere, og sikre at
der var minimum én superbruger i hver vagt, som kunne svare på eventuelle spørgsmål, løse evt.
driftsproblemer med pumpen mm. Denne gruppe er oplært ved workshops i anvendelse af pumpen.
Samtidig er vejledninger til både patienter og personale mm udviklet i samarbejde med denne gruppe.
Resultater
Projektet var overordnet en succes idet det viste sig muligt at anvende pumperne til kemoterapi og at
hjemsende 3 ud af 4 behandlede patienter, med stor patient- og pårørendetilfredshed til følge. Patienterne
følte sig trygge og udtrykte stor begejstring for at kunne opholde sig i eget hjem. Det lykkedes os at
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hjemsende en helt ny diagnosticeret patient til sin første kemoterapikur, hvilket ikke var vores initiale
intention.
Siden testperioden startede er behandling med pumpen blevet et fast tilbud og er velimplementeret i
enheden Der har pr. 1. april 2015 været 18 patienter, som har modtaget deres behandling på pumpen i eget
hjem.
Alle testpatienter som havde pumpen med hjem, har efterfølgende udfyldt et evalueringsskema. Dette
skema har suverænt bekræftet os i at det er et godt tilbud for patienterne. En testpatient udtrykker følgende:
”Jeg har kun positivt at sige. Jeg var helt tryg ved, at den startede som den skulle. Og at være hjemme var helt
fantastisk for både mig og min mand. Vi formåede at leve et så normalt liv som muligt, og pumpen satte som sådan ikke
nogen begrænsninger på mine udfoldelser. Både min mand og jeg var rigtig glade for, at jeg slap for at være indlagt af
flere grunde: der er generelt bare ikke hyggeligt på et hospital, der er fred og ro der hjemme, jeg skulle ikke frygte div.
infektioner fra andre på hospitalet, og jeg kunne være sammen med min mand, der ikke behøvede at tilrettelægge besøg
på hospitalet.”
Perspektivering
Den store drivkraft bag dette projekt er ønsket om en forbedring af patientens oplevelse under
behandlingsforløbet, undgåelse af unødvendige indlæggelser, rationalisering af sengeafdeling, sengeantal og
forbedring i omkostningseffektiviteten. Resultaterne viser, at patienterne foretrækker hjemmebehandling
frem for behandling på sygehuset. Patienterne føler sig mindre stressede og trætte, og oplever at
hjemmebehandlingen har mindre indflydelse på patienternes hverdagsliv og at de fx har mere overskud til
at indgå i sociale relationer. Patienterne føler sig mindre sygeliggjort og hjemmebehandlingen er med til at
øge deres livskvalitet. Samlet set peger projektets resultater klart på at hjemmebehandlingen er et godt
tilbud.
Potentialet i disse pumper er meget betydeligt, idet man som sagt også vil kunne hjemsende patienter i
intravenøs antibiotisk behandling, når patienternes er i en almen tilstand som tillader dette. Konceptet vil
altså kunne overføres til hele Hæmatologisk Klinik, til Onkologisk klinik og med stor sandsynlighed andre
kirurgiske og medicinske klinikker på Rigshospitalet og ultimativt til andre hospitaler i hele landet.
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Rigshospitalets Nightingale-pris 2014
Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersens tale til modtager af Rigshospitalets Nightingale-pris 2014,
oversygeplejerske Mette Andersen, Neonatalklinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.
Det er mig en stor glæde, at jeg nu skal uddele Rigshospitalets Nightingale-pris til en af vore sygeplejersker
her på hospitalet. Det er 20. gang, at denne pris skal uddeles og 20. gang, at en sygeplejerske skal modtage
prisen som en stor anerkendelse af en indsats ud over det almindelige inden for 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 inden for
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.
Som det gerne skulle fremgå af min beskrivelse af Nightingale-prisen, kan der anvises flere spor i kriterierne
for tildelingen, og i år har bedømmelseskomiteen, som udgøres af centerchefsygeplejerskerne og mig,
besluttet blandt de indstillede kandidater at tildele prisen til en ledende sygeplejerske, der må siges at have
bidraget væsentligt til udvikling af sygeplejepraksis og det være sig praktisk, ledelsesmæssigt samt
forsknings- og uddannelsesmæssigt.
Det er en prismodtager, der igennem 20 år har arbejdet for at yde behandling og pleje af højeste kvalitet til
de mindste børn og deres familier på Rigshospitalet.
Nu sidder der sikkert en hel del i auditoriet, som er lige ved at kunne afsløre prismodtageren, så derfor:
Modtageren af Rigshospitalets Nightingale-pris 2014 er oversygeplejerske Mette Andersen fra
Neonatalklinikken i Juliane Marie Centret.
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Årets Nightingale-pris 2014 får du, Mette for din enestående og utrættelige indsats for udviklingen af
neonatalsygeplejen til gavn for børnene og deres familier. Den familiecentrerede tilgang til pleje og
behandling er en fuldt integreret del af dine værdier og din faglige ledelsestilgang.
Man kan sige, at du sådan set er lidt af en ener i feltet af prismodtagere ved, at du indtil videre er den eneste
oversygeplejerske, der har modtaget prisen.
En oversygeplejerske, der lægger stor vægt på at udvikle neonatalsygepleje af høj kvalitet ved at fokusere på
et veluddannet personale, evidensbasering af pleje og behandling, trivsel i afdelingen samt den fysiske
indretning og fremtoning.
Du har efterhånden en lang erfaring inden for sygeplejen. Du blev uddannet i 1981 og kom til Rigshospitalet
i 1991 i første omgang på knoglemarvs-transplantationscentret og har siden 1995 været på
Neonatalklinikken – de første 4 år som afdelingssygeplejerske og nu i 14 år som oversygeplejerske.
Udover flere efteruddannelser har du erhvervet en masteruddannelse i ”Etik og værdier i ledelse”.
Du beskrives som en helt særlig leder, der tænker visionært og innovativt.
Som tidligere CCS i Juliane Marie Centret og nu sygeplejedirektør er det et meget stort privilegium at
arbejde sammen med en leder som dig, Mette –
Du er dybt seriøs, altid velforberedt og har et aldrig svigtende og helt usædvanligt fokus på de allermindste
af Rigshospitalets patienter og deres forældre.
Og det i en sådan grad at du også har sat dig tydelige spor i dansk neonatalsygepleje.
Sammen med dine afdelingssygeplejersker, sygeplejevejledere og specialister arbejder du meget målrettet
med kompetenceudvikling for derigennem at sikre, at børnene og deres familier modtager sygepleje af høj
kvalitet.
Intensiv specialuddannelse og anden type efteruddannelser samt videreuddannelser i form af master og
kandidatgrader er noget af det, I sikrer, at sygeplejerskerne erhverver sig.
For dig er det overordentlig vigtigt, at der praktiseres sygepleje på baggrund af dokumenteret viden, og du
ser udarbejdelse og implementering af kliniske retningslinjer som et fundament for evidensbaseret pleje og
behandling.
Du ikke alene opmuntrer dine kolleger til at udarbejde kliniske retningslinjer, du har også selv uddannet dig
til bedømmer af kliniske retningslinjer, og din ihærdighed i forhold til, hvordan implementering af ny viden
bedst sikres, er beundringsværdig.
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Særligt skal fremhæves dit engagement i udarbejdelsen af en national klinisk retningslinje om
smertevurdering af for tidligt fødte og syge nyfødte børn og efterfølgende oversættelse af det hollandske
smertescoringsredskab samt din og et par af dine kollegers certificering til at træne andre i anvendelsen af
COMFORTneoskalaen, som nu anvendes af alle neonatalafdelinger i Danmark. I har modtaget kyndig
vejledning fra sygeplejeforsker Yrsa Andersen Hundrup og formidlet jeres store viden på nationale og
internationale konferencer og i faglige tidsskrifter.
Det helt særlige fokus på at skabe de bedste forhold for børnene og deres forældre ses også i din mangeårige
indsats for at fremme tilknytningen mellem mor og barn ved ikke at adskille dem efter fødslen. At der i dag
er en seng til en af forældrene ved alle børns kuvøser eller vugger er i høj grad din fortjeneste.
Projektet ”Mindre adskillelse af mor og barn” er gennemført i et tæt samarbejde mellem Obstetrisk Klinik og
Neonatalklinikken og har medført ændring af sygeplejerskernes roller til også at fokusere på pleje og
behandling af mødrene efter fødslen.
Du er en højst respekteret leder, der formår at inddrage andre dimensioner i din ledelse. Du har en
veludviklet æstetisk sans, som gennemsyrer klinikken, og dit fokus på de særlige etiske problemstillinger er
af stor betydning for børn, forældre og hele personalegruppen, som tæller over 150 ansatte.
Du indgår i en klinikledelse med klinikchef Sten Hertel og professor Gorm Greisen som dine tætte
sparringspartnere, og I har at gøre med en højt specialiseret intensiv afdeling, hvor personalet skal kunne
favne følelser svingende mellem lykke, fortvivlelse, tro og håb tilsat lyden fra maskiner og alarmer, der
indgår i behandlingen af de for tidligt fødte og syge nyfødte børn.
Kære Mette – vi har i dig en leder, der kæmper for de mindste patienter – for det måske nok urimelige i
normeringsforskelle mellem neonatal- og voksenintensiv afdelinger – for at sikre et godt arbejdsmiljø – trods
vanskelige fysiske forhold – og som altid hylder og værdsætter et frugtbart tværfagligt samarbejde, hvor
perspektiverne fra personalet og forældrene altid inddrages.
Tak for dit fornemme arbejde og et stort til lykke med Nightingale-prisen.
Der er næppe nogen, der kan være i tvivl om, hvor glad og stolt jeg er over at kunne overrække dig
Rigshospitalets Nightingale-pris 2014.
Min glæde deles, ved jeg, af alle dine indstillere fra Neonatalklinikken og centerchefsygeplejerske Sanne
Wilsdahl samt gruppen af centerchefsygeplejersker.
Hjerteligt til lykke, Mette.
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Tidligere modtagere af Rigshospitalets Nightingale-pris
Oversygeplejerske Mette Andersen, d. 11. juni 2014
- For hendes enestående og utrættelige indsats for udviklingen af neonatalsygeplejen til gavn for børnene og
deres familier
Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, den 12. juni 2013
- For hendes markant nyskabende og professionelle indsats for kræftrehabilitering som del af behandling og
sygepleje i hospitalsregi
Sygeplejerske og uroterapeut Margrethe Maegaard, den 11. juni 2012
- For hendes enestående arbejde for børn og unge med inkontinens.
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.
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.
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 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.
Patientkoordinator Pernille Hertz, den 29. september 2008
- Oprettelse af sygeplejeambulatorie til støtte og vejledning i at takle livet for unge med medfødt
hjertesygdom.
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.
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.
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Uddannelsesleder Annette Kolding Rørvik, den 29. maj 2006
- Utrættelig og ihærdig indsats for sygeplejen i forbindelse med operative indgreb samt uddannelser i denne
forbindelse.
Klinisk udviklingssygeplejerske Lise Munk Plum, den 23. maj 2005
- Gennem ny viden og holdningsbearbejdelse at påvirke sygeplejerskers indsats på ernæringsområdet.
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.
Sygeplejerske Betina Lund-Nielsen, den 19. maj 2003
- Udvikling af sygeplejen for kvinder med brystkræft der lider af kræftsår.
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.
Børnesmertesygeplejerske Charlotte Harbou, den 30. april 2001
- Et pionerarbejde, der har ført til en enestående opbygning og varetagelse af
børnesmertesygeplejerskefunktionen på Rigshospitalet.
Klinisk afdelingssygeplejerske Jane Færch, den 4/5 2000
- Vedholdende indsats for at sikre patienternes velvære og den bedst mulige kvalitet i den grundlæggende
sygepleje.
Sygeplejerske Birgitte Goldschmidt Mertz, den 9. september 1999
- Indsats for brystkræftpatienter. Information før, under og efter indlæggelsen samt
kontaktsygeplejerskeordning.
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.
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 Charlotte Blix, den 9. april 1997
- Indsats for Rigshospitalets børn. Fokus på syge børn og deres behov.
Sygeplejerske Grethe Nyholm, den 21. maj 1996
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- 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 Metha Frøjk, den 8. september 1995
- Forbedre og udvikle sygeplejen til kronisk nyresyge patienter.
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