
 

   
 
 

 
Du inviteres hermed til at deltage i en rådgivende gruppe med henblik på at 

udvikle en klinisk retningslinje til at forebygge og minimere agitation hos 
intensive patienter.  

 
 

Begrundelsen for, at vi er interesseret i, at du deltager i en rådgivende gruppe, er at du har oplevet 
agitation under indlæggelse på en intensiv afdeling, enten som patient eller som pårørende. Det kan også 
være, at du som sundhedspersonale eller forsker har erfaring med håndteringen af agitation på en 
intensiv afdeling. 
 
I dette informationsmateriale finder du en beskrivelse af vores forskningsprojekt, og hvad det betyder at 
deltage i vores rådgivende gruppe  
 
Studiet udføres af: 

 
Ledende forsker 
Anne Mette Adams, Ph.d. studerende. 
College of Nursing and Health Sciences 
Flinders University,  Australien  
Email: mette.adams@flinders.edu.au 
 
Medforskere 
Dr Tiffany Conroy, Flinders Universitet, Australien 
Associate Professor Diane Chamberlain, Flinders Universitet, Australien 
Professor Mette Grønkjær, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital, Danmark 
Postdoc. Charlotte Brun Thorup, Aalborg Universitetshospital, Danmark 
 
Titel: Bestemmelse af indholdet af en klinisk retningslinje gennem råd fra en rådgivende gruppe 
 
Hvad er formålet med projektet? 
Formålet med projektet er at udvikle en sygeplejefaglig klinisk retningslinje for non-farmakologiske tiltag 
til at forebygge, minimere og håndtere agitation hos intensive patienter.  
Agitation hos patienter viser sig som som forvirring, aggression, vold mod personale, rastløshed og 
irritation. Agitation hos intensive patienter er udbredt, og er forbundet med alvorlige konsekvenser for 
patienten. I bestræbelserne på at beskytte patienterne anvendes der i dag beroligende midler og tvang 
kan forekomme. Det kan opleves voldsomt for både patienter og personalet og kan medføre udmattelse 
og for nogle posttraumatisk stress. Forskning viser, at sygeplejersker efterspørger effektive non-
farmakologiske tiltag for at afhjælpe agitation hos intensive patienter. For at imødekomme dette har et 
australsk-dansk forskningsprojekt til formål at udvikle en evidensbaseret klinisk retningslinje for non-
farmakologiske tiltag til at forebygge, minimere og håndtere agitation hos intensive patienter.  
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Målet med den rådgivende gruppe er at inddrage erfaring og råd fra en bred gruppe af mennesker, som 
har erfaring med eller viden om agitation på intensive afdelinger. Sundhedspersonale, patienter, 
pårørende og forskere skal hjælpe med at afgøre indholdet af retningslinjen. Det er vigtigt at forstå 
eksisterende behov og erfaringer for at sikre en meningsfuld og relevant retningslinje. 
Dette forskningsprojekt er en del af et ph.d. forløb. 
 
 
Deltag hvis du opfylder disse krav: 

• Voksen: 18 år og opefter 
• Du har oplevelser, erfaring eller viden om agitation fra en intensiv afdeling: 

o som patient eller pårørende på en intensivafdeling. 
o Som sundhedspersonale på en intensivafdeing. 
o Som forsker. 

• Du kan tale, læse og forstå enten engelsk eller dansk. 
• Du har en computer tilgængelig og internetforbindelse. 

 

Hvad indebærer deltagelse i den rådgivende gruppe? 
• Du bedes afsætte tid (30-60 min) til at gennemgå et kort dokument der beskriver retningslinjen og 

bagefter give feedbak på dette dokument gennem en af følgende muligheder:  
o en 3 timers online workshop. 
o et individuelt online møde med Anne Mette, projektlederen. 
o ved at give skriftlig tilbagemelding. 

Workshops finder sted i marts 2021. Individuelle møder finder sted afhængigt af deltagernes 
tilgængelighed, men inden udgangen af marts. 
Al skriftlig tilbagemelding skal gives inden torsdag d. 8. April. 
 

Hvilke slags råd har forskningsteamet brug for? 
Når du læser retningslinjen opfordres du til at overveje følgende spørgsmål: 

1. Er de hovedspørgsmål, som retningslinjen vedrører, nødvendige og tager de fat på relevante 
problemstillinger:    

a. Hvilke non-farmakologiske tiltag kan anvendes til minimering eller håndtering af agiteret 
adfærd på intensivafdelingen? 

b. Hvilke non-farmakologiske forebyggelsesstrategier kan reducere forekomsten af agitation 
hos intensive patienter? 

2. Hvis retningslinjen skal implementeres i dit klinisk område, hvilke specielle faktorer bør da 
overvejes? 

3. Er patientgruppen, alle voksne intensive patienter med agiteret adfærd, et relevant fokus? 
4. Er det relevant at fokusere på intensive afdelinger? 
5. Hvordan ved vi, om non-farmakologiske tilgange har en positiv effekt for patienten? 
6. Hvilke slags tiltag mener du sygeplejersker skal overveje, for at forebygge eller minimere agiteret 

adfærd? 
 
 
 
Hvad sker der med de oplysninger, du giver? 
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Din rådgivning er vigtig, og alle råd bliver beskrevet i et resumé og vurderet.  Alle oplysninger du giver 
bliver kun brugt til rådgivning og vil ikke blive publiseret eller præsenteret som forskningsmateriale.  

 

Som tak for din hjælp, vil vi tilbyde 

• 150 DKK (Der findes et begrænset antal gavekort til hver gruppe af deltagere. De som tilmelder sig 
først får tilbud om et gavekort. Se vores hjemmeside for at følge med i, om du fortsat er berettiget 
til et gavekort  https://da.agitationicu.com/advisory-group).  

• Opdateringer om projektets fremskridt.   

 
Kan du trække dig ud af projektet? 
Ja, du kan når som helst trække dig ud af projektet uden konsekvenser. Deltagelse er frivillig. Du skal være 
opmærksom på, at den rådgivning, du giver, indtil du trækker samtykket tilbage, vil udgøre en del af 
projektet. 
 
Hvis du er interesseret i at få yderligere information så kontakt gerne Anne Mette på 
mette.adams@flinders.edu.au eller læs om projektet på vores hjemmeside www.agitationicu.com  

Med venlig hilsen 

 

Anne Mette Adams  
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