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Hvad er jeres erfaringer, input og idéer ?



Baggrund

Ca. 4000 mennesker i DK får hjertestop udenfor hospitalet årligt.

286 patienter (2017) (273 patienter 2016) indlagt på Akut Hjerteafsnit efter hjertestop 
udenfor hospitalet.  

Svær opgave at støtte de svært kriseramte pårørende. 

Klagebreve



Formål

At undersøge hvad der har betydning for støtte og omsorg i mødet med de pårørende i det 
akutte indlæggelses- og behandlingsforløb. 

At der kom konkrete forslag til handlinger, der kan forbedre støtten og omsorgen til de 
pårørende i det akutte indlæggelses og behandlingsforløb.



Litteratur gennemgang – hvilken viden er der?

Kontakt til andre Hjertecentre – hvordan gør andre?

Datatilsynet

Metode



Metode

Et kvalitativt studie med afsæt i en konstruktivistisk tilgang 

Hvordan indsamlede vi data?

2 fokusgruppe interviews med 7 pårørende (23-61 år) 

2 workshops med 14 sygeplejersker fra Akut Hjerteafsnit (26-61 år, 1-30 års erfaring) 
+ forslag til forbedring af praksis  

Flere fra projektgruppen har samarbejdet om analysen



Resultater fra fokusgruppe interviews med pårørende

2 overordnede temaer med flere undertemaer

•Behov for at blive taget hånd om at én sygeplejerske

•Behov for viden - håb



TEMA 1 - Behov for at blive taget hånd om at én 

sygeplejerske

Betydningsfuldt, at der er én bestemt person, som følger dem under hele forløbet. 

De 4 undertemaer var:

- Tryghed og kontinuitet – at blive taget imod og guidet gennem hele det akutte forløb

- At der bliver sørget for rum og gode rammer for hele familien

- At der bliver udvist indlevelse, situationsfornemmelse og professionel omsorg

- At blive ”overdraget” til intensiv



"Så stod der simpelthen en læge og sygeplejerske og tog imod mig, der hvor 
de kørte båren ind. Og så blev jeg hooked op på den sygeplejerske. Det var 
rigtig fint, for det var det, jeg havde behov for. Det var at få at vide, at du 
skal stå der, og ikke der. Det er hende du skal følges med. Jeg var jo skide 

bange, så det, jeg havde behov for, var en "der holdt i hånd" vil jeg sige, og 
det gjorde hun rigtig fint". (Henning, fokusgruppeinterview 1)

Undertema 1:  Tryghed og kontinuitet – at blive taget 

imod og guidet gennem hele det akutte forløb 



"Jeg synes det var godt, at hun sad og snakkede med mig. Og hun sad og holdt mig i 
hånden, mens jeg ringede, mens jeg snakkede med sønnerne. Ja Ja. Det gjorde det 

lettere for mig at ringe. Jeg tror slet ikke at jeg kunne selv. Hun sagde at hun nok skulle 
overtage det, hvis jeg ikke kunne. Hun var lige væk, mens jeg spiste, ellers var hun der 

hele tiden. Ja det var rigtig godt". (Irma,  Fokusgruppeinterview 2) 

UNDERTEMA 3 
At der bliver udvist indlevelse, situationsfornemmelse og 

professionel omsorg 



Det var vigtigt at få viden om, hvordan det gik med deres kære. 

Oplevede ventetiden på viden forskelligt og samarbejdet mellem Akut Hjerteafsnit og 
kardiologisk laboratorium var ikke synligt.

Det havde betydning, hvilken og hvordan viden blev formidlet af de professionelle. 

De 3 undertemaer var:

Generel og konkret information i ventetiden 

Samarbejdsrelation mellem kardiologisk laboratorium og Akut Hjerteafsnit

Realistisk og nøgtern information 

TEMA 2 - Behov for viden - håb



"Jeg ved heller ikke om han gik i stop deroppe. Det tror jeg nok, at han 
gjorde… men det ved vi jo ikke noget om. Det er jo først bagefter.. Ventetiden 
er bare lang og modbydelig når man ikke ved. Det synes jeg den var. Jeg ville 
gerne vide noget mere, end det vi fik besked om. Jeg ville gerne vide, hvordan 

det stod til, og hvad de lavede med ham". 
(Mille, Fokusgruppeinterview 2)

Undertema 1- Generel og konkret information i 

ventetiden



Nogle pårørende oplevede manglende nærvær fra lægen og flere forstyrrelser under 
samtalen:

”Der kom en læge herned, en ualmindelig tiltalende lækker læge, det var min søster 
og jeg enig om. Han var bagvagt. Det fortalte han nemlig. Jeg hæftede mig ved, at 

hans telefon, den ringede 3 gange, i den her samtale med ham. Hvor han forlader det 
her rum, hvor vi sidder i. Men den ringer 3 gange, og han undskylder alle 3 gange. 

Men det er frygteligt, fordi man sidder og man kan også godt fornemme på 
sygeplejersken, at det også er træls for hende. For han er jo ikke til stede. Det var 

meget tydeligt. Han var bare sådan en budbringer, med et eller andet." (Mille, 
fokusgruppeinterview 2)

UNDERTEMA 3
Realistisk og nøgtern information 

Og nu til resultaterne fra de to workshops. 



Resultater fra workshops med sygeplejerskerne

2 overordnede temaer og flere undertemaer

•Kontaktsygeplejerske en kompleks opgave

•Information



TEMA 1- Kontaktsygeplejerske en kompleks opgave

Kontaktsygeplejerske er en vigtig, men også som en kompleks og svær opgave med 
mange facetter både praktiske, faglig og personlige. 

De 5 undertemaer var:

Vigtigt at være klar til mødet og få kontakt fra start
En tidskrævende opgave
Rum og rammer til opgaven
At være ”rustet” til opgaven
En god ”overdragelse” til intensiv



”Det der er svært er, at man ikke ved, hvordan de reagerer. Der er vidt forskellige 
måder at reagere på, når man er i krise. De kan være afklaret, men de kan også 
være fuldstændig benægtende, eller verbalt ekspressiv i den måde de reagerer 
på. Alt muligt kan man møde. Det tænker jeg er svært. Men også det, at man 
kan identificere sig med dem. Det er også svært - der at skelne mellem sig selv 
og det professionelle. Det er sådan en balancegang tænker jeg. Det synes jeg er 

svært". (Sanne, workshop 1)

Undertema 4 - At være ”rustet” til opgaven



Undertema 5 - En god ”overdragelse” til intensiv.

"Det der betyder rigtig meget, når man kommer derop er, at de egentlig går ud til 

dem med det samme. Det gør de ikke altid. Nogen gange  så står man sådan lidt 

der i mørke, så bliver man hos dem…". (Alice, workshop 2)



TEMA 1- Kontaktsygeplejerske en kompleks opgave

Forlag til forbedring af praksis:

- At kontaktsygeplejersken altid går ud til ambulanceporten og ser om der er pårørende med.

- At der er tid til at varetage opgaven.

- At CT-rummet indrettes til opholdsrum for pårørende.

- At sygeplejersken skal turde være i og dele situationen med de pårørende. 

- At intensiv sygeplejersken er klar til at tage sig af de pårørende, når man kommer med dem, og 
evt. kan tage de pårørende tidligere op.

- Undervisning i krisehåndtering



TEMA 2 - Information 

Urimelig lang ventetid før de pårørende fik noget konkret information. Svært når de 

manglede viden om patientens tilstand.

De 3 undertemaer var:

Hvilken information kan og skal sygeplejersken give?

Ønske om mere samarbejde med kardiologisk laboratorium om viden til de pårørende

Hvordan formidles information til kriseramte pårørende?



UNDERTEMA 2
Ønske om mere samarbejde med kardiologisk laboratorium om viden 

til de pårørende

”Jeg synes ikke vores samarbejde er så synligt med kardiologisk laboratorium. Jeg ved da 
heller ikke under proceduren, konkret hvor langt de er. Lige pludselig, så høre jeg at nu er han 
ovre i CT scanneren. Så ved jeg ikke, at han har forladt kardiologisk laboratorium. Altså hvis 
det skulle være mere konkret, så skulle der være en varm linje mellem kardiologisk 
laboratorium og os.”(A)



"Jeg synes mere at det handler om, at lægerne nogen gange kommer med en 
kæmpe lang forhistorie. Og de pårørende de venter kun på lever ham eller er han 

død. Jeg har hørt nogle pårørende sige, at deres oplevelse har været, at de har stået 
i 10 minutter, før de rent faktisk fandt ud af at han var død. Det har nok ikke været 

helt 10 minutter, men det var deres oplevelse af situationen. Så, det er det de vil høre 
- lever de eller er de døde. Når lægen kommer ind…”(Helle, workshop 1)

Undertema 3 - Hvordan formidles information til 

kriseramte pårørende? 



TEMA 2 - Information

Forlag til forbedring af praksis:

- At man for sat nogle rammer for informationen, hvem gør hvad og hvornår. 

- Løbende information fra kardiologisk laboratorium - ringe el. skriver på klinisk logistik el. EPJ.

- At lægen tidligere og hyppigere kommer og hjælper med at informere om situationen, og 
patientens tilstand.

- At både læge og sygeplejerske er tilstede, når de pårørende informeres. Telefoner slukkes og 
at lægen fortæller om tilstanden først.

- At der laves samarbejdsaftaler med kardiologisk laboratorium om viden til de pårørende.

- At man får drøftet om pårørende må komme op kardiologisk laboratorium – tid og aftaler.



Implementering og betydning for klinisk praksis

Lavt hængende ”frugter”

Sygeplejerskerne foreslog:

- etablering af et nyt rum til de pårørende, mere ugeneret på en mellemgang.

De pårørende foreslog:

- at de ikke følges forbi kapellet og videre til intensiv – meget stressende at se 
folk komme grædende ud.

- at de får at vide, hvis tøjet er klippet i stykker, når det udleveres i situationer hvor 
patienten er død. 



Implementering og betydning for klinisk praksis

Hvad har vi bl.a. arbejdet med?

De pårørendes ønske om mere konkret information

Hvordan har vi gjort?

Etableret en samarbejdsgruppe med kardiologisk laboratorium, og vi har aftalt:

• Deler viden om der er pårørende på vores afdeling - via klinisk logistik el. 
EPJ. 

• Kontaktsygeplejersken kan indhente info på kardiologisk laboratorium og 
videregive. 

• Kardiologisk laboratorium giver besked om resultat af KAG undersøgelsen 
(koronar-arterio-grafi. ) og/el. hvis patienten sendes i fx CT-scanneren.

Hvad nu? 



Implementering og betydning for klinisk praksis

Hvad har vi arbejdet med?

Sygeplejerskerne beskriver, at det er en svær og psykisk hård opgave – blandt 
andet når patienten er yngre og de pårørende er børn eller unge mennesker. 

Hvordan har vi gjort?

Afholdt en temaeftermiddag med undervisning omkring støtte og omsorg til børn og 
unge. 

Sygeplejerskerne snakker nu mere om situationerne og deler erfaringer. 

Rykket ved hvilken information sygeplejerskerne ”tør” videregive.



Implementering og betydning for klinisk praksis

Hvad har vi arbejdet med?

Sygeplejerskernes ønske om en bedre overgang og overlevering til intensiv når de 
kommer med de pårørende.

Hvordan har vi gjort?

Vi har etableret en samarbejdsgruppe – for at sikre en bedre overgangen til intensiv. 

At intensiv sygeplejersken er klar/kommer ud.
At de pårørende må komme på intensiv noget før – for at være nær deres kære. 



Formidling (2017)
- Hjertekursus 
- Afdelingssygeplejerskemøde 
- Sygeplejekonference 
- Personalemøde 
- Kard. Lab gr. 2
- Intensiv afd. 
- RH Horsens, M2, personalemøde 
- Kardiologisk symposium 
- FS 21, Landskursus, (nov. 2017 Sygeplejeprisen 2017)

Formidling (2018)
- Lægekonference
- Hjerternes dag 4.2 (Roll-up poster)
- Kard. Lab gr. 1 
- Video
- EuroHeartCare 2018 (poster præsentation)
- Intensiv afd. 12.9 + 19.9 2018
- Sygeplejens Dag, 11. oktober 2018 (oplæg med Intensiv afd.)
- Professionen på kryds og tværs 5. november (workshop/oplæg) 



Hvad overraskede os mest og hvad har vi lært…?



Spørgsmål?



• Hvad er jeres erfaringer med udviklingsprojekter i klinisk 
praksis? Hvad tænker I om projektet ?

• Har I nogle erfaringer, input eller idéer til implementering af 
nye tiltag?



• Hvordan forholder I jer til pårørende – involvering i 
jeres afsnit?

• Hvad har I med erfaringer med pårørende? Er det 
noget I prioritere?



Er der noget som vi ikke er kommet ind på, som I 
synes er vigtigt at få frem?



Tak fordi I deltog….


