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Baggrund

I sengeafdelingen så vi:

▪ Glæde og taknemmelighed over at have overlevet

▪ Hjertet har det godt

▪ Ingen fysiske mén

▪ De forandringer vi, patient eller pårørende evt. oplever bliver 
negligeret eller bagatelliseret



Langsigtede udfordringer

I hjerterehabiliteringen og HSK så vi ofte at når hverdagen skulle vende 
tilbage var det ikke altid lige let. Hverken for patient eller familien.

▪ Store kognitive udfordringer
▪ Manglede overblik, stor træthed, koncentrationsbesvær, 

hukommelsesbesvær, forandrede reaktionsmønstre og det var svært at 
forstå hvorfor.

▪ Store forandringer i familien ”Min mand er ikke som ham jeg kendte 
engang” – ofte uden patienten selv kan se det.



Erhvervsaktive

Patienten

▪ Svært ved at vende tilbage til 
arbejdet

▪ Følte sig presset

▪ Mødt med mistro

▪ Selvbebrejdelser

Jobcentret

▪ Hjertet har det godt

▪ Ingen fysiske mén

▪ Personafhængigt ifh
sagsbehandler

▪ Manglende viden om evt. 
konsekvenser af hjertestop 
(hypoksi)?



Konsekvenser

▪ Manglende selvværd, selvbebrejdelser, frustrationer, selvmordstrusler

▪ Nedbrudte patienter og familier, der havde svært ved at vende tilbage til 
livet og få en hverdag til at fungere

I rehabiliteringen og HSK kunne vi se deres store udfordringer, men havde ikke 
redskaber eller viden nok til at hjælpe dem.



Tiltag
VI VAR NØDT TIL AT GØRE NOGET……….



Interview med 2 hjertestopoverlevere og deres 
hustruer

Bekræftede vores opfattelse af at  der var et problem

▪ Blev tacklet meget forskelligt i familierne

▪ Patienterne kunne ikke se alle deres problemer selv

▪ Selv 3 år efter var de meget påvirkede af deres 
oplevelser og især udfordringer ……….

▪ Udfordringer selv at skulle navigere rundt i systemerne 
og finde hjælp og løsninger.

▪ Det kunne have været rart at vide mere, være klædt 
bedre på fra start, ang. mulige kognitive udfordringer.



Tiltag – involvering af og samarbejde med

▪ Ergoterapeut i afdelingen laver nu MOCA test på alle 
hjertestopoverlevere og starter evt. træning under indlæggelsen

▪ Senhjerneskade koordinatoren i kommunen og CSV. 
▪ Henvisning og samarbejde. 

▪ Involvering af Overlæge Lone Due Vestergaard ved behov 
▪ Bl.a. henvise til neuropsykologisk undersøgelse.

▪ Større samarbejde med jobcentret – har tilknyttet en 
sagsbehandler med erfaring i hjerneskader til alle 
hjertestoppatienter



Tiltag fortsat

Hjertestoppjecer

▪ Konsekvenser af hjertestop, med fokus på det kognitive

▪ Gode råd til at leve med konsekvenserne

▪ Pjece til de pårørende

Familiefokuserede samtaler

▪ Under indlæggelsen eller umiddelbart efter og igen efter ca. 3 mdr. 



Flow - Chart
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Hjertestopoverlevere inkluderet i projektet 
juli 2018 – august 2019

▪ 19 hjertestopoverlevere har været igennem (1 er død og en følges af neurologerne)

▪ 17 Har fået lavet MoCA test under indlæggelse og 10 sendt videre til træning i 
kommunen.

▪ 2 er sendt videre til CSV.                     

▪ 3 har haft behov for neuropsykologisk vurdering.

▪ 10 var erhvervsaktive før hjertestoppet og 7 var pensionister

▪ Efter hjertestop: 4 tilbage på fuld tid, 2 på nedsat tid, 1 måttet søge pension og 3 
ikke afklarede endnu.

▪ 14 har haft 1. familiesamtale ved sygeplejerske. 4 har haft fornyet samtale efter 3 
måneder.

▪ Ca. 4 pt er set af overlæge LV med henblik på vurdering.



1½ år senere

▪ Mindre frustrationer hos os

▪ Mere ro omkring patienterne

▪ Gode samarbejdspartnere – nem kontakt

▪ Stor viden på nyt felt

▪ Hjertestopkongres Sverige

▪ Samarbejde med Rehpa

▪ Starter dataindsamling

▪ Planer om en organisatorisk artikel



Take home message

▪ Det er ikke svært at løbe projektet i gang, men det kræver

▪ Sygeplejersker der vil løbe forrest og være tovholder
▪ Lægefaglig opbakning
▪ Ledelses opbakning
▪ Samarbejde med ergoterapeut til MoCA og GOP
▪ Samarbejde med senhjerneskadekordinator
▪ Samarbejde med jobcenter
▪ Samarbejde med CSV


