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1. Indledning: 

I det reumatologiske ambulatorium, hvor jeg er ansat som sygeplejerske, er patienter med 

Reumatoid Artrit den største patientgruppe. 

Reumatoid Artrit er en kronisk autoimmun sygdom, der giver inflammation i leddene og er 

kendetegnet ved, at der er perioder med høj sygdomsaktivitet og andre perioder med lav 

sygdomsaktivitet. Man kan ikke forudsige, hvornår sygdommen blusser op og hvor længe en 

sådan opblussen vil vare. Ej heller kan man sige, hvor lang tid sygdommen med medicinsk 

behandling, kan holdes på et tåleligt niveau. Medicinsk behandling er dog påkrævet som 

udgangspunkt hele livet, når man har Reumatoid Artrit. Medicinsk behandling er nødvendig, 

da sygdommen ellers vil medføre leddestruktion og heraf nedsat mobilitet samt smerter. 

Endvidere kan levetiden forkortes hos patienter med en ubehandlet reumatoid artrit. 

(Pødenphant, Jan 2006, s. 169-170). 

Den patientgruppe, som jeg vil beskæftige mig med, får biologiske behandling, som virker på 

immunforsvaret. En væsentlig bivirkning er infektioner og det er påkrævet, at patienten holder 

pause med behandlingen ved infektioner (Doan, T. og Massarotti, Elana 2205). 

Patienterne tager medicinen hjemme og skal selv kunne vurdere, om de skal holde pause eller 

som minimum kontakte ambulatoriet for rådgivning. 

Heraf er det yderst vigtigt, at patienterne forstår, husker og kan håndtere den information, som 

bliver givet af sygeplejersken ved opstart af den biologiske behandling. 

2. Praksisbeskrivelse: 

Denne praksisbeskrivelse tager udgangspunkt i en situation en almindelig dag i det 

reumatologiske ambulatorium. Jeg har bl.a. udleveringer af medicin på mit program denne 

dag. Midt på dagen kommer der en patient for at hente sin medicin. 

Patienten er en kvinde på 35 år. Hun arbejder som folkeskolelærer, er gift og har 2 børn. 

Patienten har Reumatoid Artrit og er for cirka et halvt år siden opstartet i biologiske 

behandling som subcutan injektion. Da patienten opstartede biologisk behandling, var hun 

ikke sufficient behandlet og havde derfor mange ledsmerter, træthed og mangel på overskud 

både til familien og til sit arbejde. 
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Da patienten er kommet indenfor og har sat sig ned, spørger jeg, hvordan hun har det. 

Patienten svarer, at hun har det rigtig fint og at hendes ledsmerter stort set er forsvundet. 

Patienten fortæller endvidere, at hun har fået meget mere overskud til sine børn og til sit 

arbejde, efter hun er opstartet biologiske behandling.                                                                                                                                                

Jeg spørger også, om patienten har oplevet nogle bivirkninger til behandlingen. Til dette 

svarer patienten, at hun heldigvis ikke har haft nogle infektioner.   

Jeg kan se, at patienten har et sår ved munden, som kunne ligne Herpes og spørger, om det er 

et Herpesudbrud. Patienten fortæller, at hun har haft et meget voldsomt og langvarigt 

Herpesudbrud, som har angrebet både ved munden, men også andre steder i ansigtet. Hun 

fortæller endvidere, at hun har været i tablet behandling for Herpesudbruddet, men at denne 

behandling ikke rigtig havde effekt.  

Jeg spørger, om hun har holdt pause med den biologiske behandling i forbindelse med 

Herpesudbruddet. Patienten ser spørgende på mig og svarer, at det har hun ikke.                                                                                              

Jeg informerer patienten om vigtigheden af, at holde pause med biologisk behandling, når hun 

har infektioner og præciserer, at Herpes og andre sår også kræver, at hun holder pause. 

Patienten svarer, at hun jo godt ved, at hun skal holde pause ved f.eks. ondt i halsen, men hun 

havde overhovedet ikke tænkt på, at hun skulle holde pause ved Herpesudbrud. 

Patienten siger:”Så ved jeg da, at jeg skal holde pause med min medicin og så får jeg ikke 

sådan en omgang Herpes igen”. 

Patienten får udleveret sin medicin og inden vi tager afsked, opfordrer jeg patienten til, at tage 

kontakt til ambulatoriet såfremt, hun har spørgsmål til sin sygdom eller medicinske 

behandling. Patienten smiler og siger tak for god information. 

3. Refleksion: 

Patienten i praksisbeskrivelsen har Reumatoid Artrit, som er en kronisk autoimmun sygdom, 

der giver inflammation i leddene. Herudover giver Reumatoid Artrit en almen sygdomsfølelse 

med træthed til følge (Pødenphant, Jan 2006, s. 153-157). 

Da patienten opstartede den biologiske behandling, var hendes Reumatoid Artrit aktiv, da den 

behandling, hun tidligere havde fået, ikke havde optimal effekt. Hun var smerteforpint, træt 

og havde svært ved at klare dagligdagen. Dette kan ses som sygdomslidelse, som skal forstås 

som lidelse oplevet i relation til sygdom (Hounsgaard, L; Seibæk, L. 2009, s. 27)  
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Patienten bliver også pådraget en plejelidelse, da sygeplejersken i praksisbeskrivelsen ikke 

tager højde for patientens behov. Ifølge Katie Eriksson er plejelidelse, når plejepersonalet 

mener at kende patientens behov bedre end patienten selv (Ibid. s. 27). 

Patienten i praksisbeskrivelsen har ikke forstået vigtigheden af, at pausere med den biologiske 

behandling ved Herpesudbrud. Ifølge Sygeplejeetiske retningslinjer, punkt 2.2 skal 

sygeplejersken:”medvirke til, at patienten modtager og forstår den information, der er 

nødvendig for at træffe valg.....” (Jørgensen, Kim (2010), s. 24).   

Udfra ovenstående ligger der altså en udfordring for sygeplejersken i at sikre, at patienten har 

forstået den givne information og at patienten har ressourcer til at mestre opgaven i forhold til 

at vurderer, hvornår hun skal pauserer med sin medicin.  

I praksisbeskrivelsen informerer sygeplejersken patienten uden først at afdække patientens 

viden og evt. spørgsmål eller ønsker til informationen. Patienten i situationen har ikke forstået 

informationen, der tidligere var givet om forholdsregler i forbindelse med behandling med 

biologisk medicin.  

Benner og Wrubel beskæftiger sig i deres teori om omsorg med, at udgangspunktet for pleje 

er, hvad der bekymrer patienten. De definerer begrebet concern, som måden hvorpå, man er 

involveret i sin egen verden og at ting og mennesker betyder noget for en. Iflg. Benner og 

Wrubel er concern nødvendigt for livet og årsagen til at mennesker handler (Benner og 

Wrubel 2002, s. 70 -71 + 440). Concern kan ses som menneskets drivkraft og det er derfor 

vigtigt, at sygeplejersken, når hun informerer, tager udgangspunkt i, hvad der betyder noget 

for patienten, således at hun finder frem til, hvad der driver patienten og heraf, hvad der gør, 

at patienten kan mestre sin situation. 

Når mennesker skal mestre nye udfordringer er det ifølge Aaron Antonovsky afgørende, at 

mennesket oplever en situation som begribelig, håndterbar og meninigsfuld, og dermed opnår 

en oplevelse af sammenhæng (Antonovsky, Aaron 2000, s. 34-37).  

Sygeplejersken skal altså have fokus på patientens forståelse af situationen samt finde frem 

til, hvilke ressourcer patienten har til at mestre situationen. 

Patienten i praksisbeskrivelsen har nu effekt af den biologiske behandling og hun fortæller, at 

hun har fået mere overskud og stort set ikke har ledsmerter. Det, at patienten har fået det godt, 

kan medvirke til at hendes kroniske sygdom falder i baggrunden –hun lever med sygdommen, 

men føler sig ikke syg. B.L. Paterson beskriver i sin Perspektivmodel, at når man lever med 

kronisk sygdom, vil der være en vedvarende skiften mellem, at det syge er i forgrunden og at 
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velvære er i forgrunden. B.L. Paterson skriver endvidere, at når velvære er i forgrunden, viser 

den syge minimal opmærksomhed på sygdommen, hvilket kan medføre, at relevante 

symptomer overses (Graubæk, Anne-Mette 2010, s. 85-87). En udfordring i mødet med 

patienterne er, at de svinger mellem at have sygdom og velvære i forgrunden og at dette er 

afgørende for, hvordan de følger deres behandling.  

4. Afgrænsning og problemformulering: 

Igennem reflektionsafsnittet er jeg blevet opmærksom på, at patienter med Reumatoid Artrit 

er i en situation, hvor deres tilstand svinger mellem, om det er sygdom, der er i forgrunden 

eller om velvære er i forgrunden alt efter, hvor aktiv eller velbehandlet deres sygdom er. 

Det interesserer mig derfor, hvorledes vi kan optimere og planlægge vores information, så vi 

sikrer os, at patienterne forstår og husker den på trods af, at deres tilstand ændrer sig. 

Gennem refleksionsafsnittet er det blevet tydeligt for mig, at det er væsentligt, at der tages 

udgangspunkt i patienten, når der gives information om biologisk medicin, for at patienten 

kan mestre sin behandling.  

Jeg har derfor valgt at afgrænse mit fokus til at omhandle vigtigheden af, hvordan 

sygeplejersken planlægger sin information omkring behandling. 

 

Som følge af dette lyder min problemformulering:  

 

”Kan sygeplejersken støtte patienten med kronisk sygdom til at mestre sin behandling?” 

5. Metode og teorivalg: 

Jeg vil belyse, hvordan kronisk sygdom påvirker patientens evne til at forstå og huske 

information. Dette vil jeg gøre udfra B.L. Patersons perspektivmodel, som beskriver at 

patienter med kronisk sygdom veksler i mellem at have sygdom og velvære i forgrunden. 

Til dette vil jeg anvende afsnittet Teorier om at være syg fra bogen ”Patientologi –at være 

patient” af Anne-Mette Graubæk 

 

Jeg vil undersøge, hvad der fremmer mestring udfra Aaron Antonovskys teori om sundhed. 

Til dette vil jeg anvende Aaron Antonovskys bog ”Helbredets mysterium” og artiklen 

”Sygdom er, hvordan man har det –sundhed er, hvordan man ta´r det” af Peter Thybo. 
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Jeg vil belyse, hvordan sygeplejersken kan støtte kronisk syge patienter i forbindelse med at 

give information. Til dette vælger jeg en sundhedspædagogisk tilgang udfra bogen 

”Sundhedsfremme i teori og praksis” skrevet af Torben K. Jensen og Tommy J. Johnsen.  

I bogen ses samtalen som det vigtigste sundhedspædagogiske redskab i mødet med patienten. 

Endvidere tages der i bogen udgangspunkt i, at sundhedspædagogik må være håndterbar, 

begribelig og meningsfuld.  

6. Analyse: 

6.1. Hvordan påvirkes patienter med kronisk sygdom?: 

B.L. Paterson har udarbejdet perspektivmodellen, hvori der arbejdes med to perspektiver. I 

det ene er det syge i forgrunden og i det andet, er velvære i forgrunden. 

Ifølge perspektivmodellen kan kronisk sygdom ikke ses som et linært forudsigeligt forløb. At 

leve med kronisk sygdom vil indebære, at man skifter i mellem at sygdommen er i forgrunden 

og at velvære er i forgrunden. 

Perspektivmodellen beskriver netop, at i perioder, hvor sygdommen er aktiv, vil den komme i 

forgrunden og deraf vil velvære træde tilbage. Når sygdommen er bragt i ro, kan sygdommen 

igen falde i baggrunden og velvære kan blive dominerende. 

I de perioder, hvor den kroniske sygdom er aktiv og sygdom er i forgrunden, vil patienten 

iflg. perspektivmodellen være optaget af sygdommens symptomer og hvad disse medfører for 

patienten. I sådanne perioder er det svært for patienten at fokusere på sine omgivelser og 

tænke fremad. Patienten lærer i disse perioder sin sygdom at kende på bagrund af, at 

opmærksomheden er rettet mod symptomer. Ifølge perspektivmodellen er dette perspektiv 

også medvirkende til, at patienten skåner sig selv og tager hensyn til sin manglende energi og 

øgede træthed (Graubæk, Anne-Mette, 2010, s. 84-87). 

I perspektivmodellens andet perspektiv er det velvære, der er i forgrunden. Dette persperktiv 

beskriver, at patienter med langvarig sygdom bliver i stand til at fokusere på sig selv som 

person og lade sygdommen stå i baggrunden. Herved opnår patienten glæde ved livet og kan 

formå, at have opmærksomheden rettet mod sine omgivelser. Når velvære er i forgrunden kan 

det dog ikke foregå uden en særlig opmærksomhed fra patientens side og det kræver nøje 

planlægning (Ibid. s. 84-87). 

Når sygdommen skubbes i baggrunden vil det ifølge perspektivmodellen have den 

konsekvens, at patienten ikke lytter til sygdommens symptomer og derved ikke reagerer 



Modulopgave på modulet Patientologi –mennesker med reumatologiske sygdomme udarbejdet af Julie Bech  

 

6 
 

hensigtmæssigt. ”Dette kan forværre sygdomstilstanden, især hvis den syge undlader at følge 

de restriktioner eller behandlinger, som er nødvendige for at holde sygdommen i ro eller 

undgå tilstødende komplikationer” (Ibid. s. 86). 

 

Når sygeplejersken skal give information om behandling til patienter med kronisk sygdom, 

må hen derfor være opmærksom på, at patienterne kan have forskellige ressourcer til 

rådighed, da deres tilstand er svingende.  

Hvis patienten har sygdom i forgrunden, kan det være svært at tænke fremad og de 

bivirkninger, der informeres om, kan være nogle som patienten skal tage højde for, når de 

opstår ud i fremtiden. Samtidig har patienten manglende energi, hvilket også må medtænkes. 

Patienten har måske ikke energi til at modtage, forstå og huske en lang række nye 

informationer. 

Hvis patienten med kronisk sygdom til gengæld er velbehandlet, bringes deres sygdom i ro og 

de kan genoptage mange af deres normale funktioner. Udfra perspektivmodellen vil velvære 

komme i forgrunden og sygdommen falde i baggrunden. Her skal sygeplejersken være 

opmærksom på, at patienterne fjerner fokus fra sygdom og behandling, og det kan medføre at 

de ikke reagerer ved bivirkninger. 

 

Det er derfor udfra ovenstående ikke nok, at vide, at man har med en kronisk syg patient at 

gøre. Kronisk syge patienter kan være vidt forskellige steder i deres liv og heraf have 

forskellige ressourcer til at mestre deres behandling. 

Det er derfor relevant, at sygeplejersken har viden om mestring og ved hvilken betydning den 

enkeltes ressourcer har for mestring.  

6.2. Hvad fremmer mestring?: 

Ifølge Aaron Antonovsky afhænger mestring af begrebet oplevelse af sammenhæng (OAS) 

(Antonovsky, A. 2006, s. 40). For at kunne opnå OAS skal personen opfatte en situation som 

begribelig, håndterbar og meningsfuld (Ibid. s. 108-109). 

Begribelighed er, at de ydre stimuli er forståelige, sammenhængende og struktureret. 

Håndterbarhed forstås ved, at de krav der stilles imødekommer de ressourcer som personen 

har til rådighed (Ibid. s. 34-36). 

Meningsfuldhed er vigtigheden af, at være involveret som deltager i de processer, der former 

ens skæbne såvel som ens erfaringer (Ibid. s. 34-36). 
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For at patienten skal forstå og huske information om medicinsk behandling og heraf mestre 

deres behandling, skal informationen gøres begribelig for patienterne. Sygeplejersken må 

tilrettelægge patientinformationen individuelt, således at der tages højde for den enkelte 

patients forudsætninger for at lære, samt tilpasses i forhold til, hvor meget information den 

enkelte patient kan rumme. 

 

Antonovsky bruger flodmetaforen til at vise, hvilken betydning OAS har. Antonovsky mener, 

at vi alle er født i floden –livets flod, og at nogen kommer nænsomt gennem floden, mens 

andre møder forhindringer på deres vej. Det er derfor ifølge Antonovsky væsentligt, hvor i 

floden man befinder sig, hvor godt man svømmer og hvor udholdende man er. Det er 

sundhedssystemets opgave, at gøre de der støder på forhindringer til bedre svømmere. 

Antonovsky mener, at det der giver gode svømmere er at have OAS i sit liv (Thybo, P. 2004, 

s.7) 

Det vil altså sige, at sygeplejersken skal støtte patienten til at mestre, der hvor patienten ikke 

selv har ressourcer til at klare de udfordringer de møder. Til dette kan sygeplejersken anvende 

en sundhedspædagogisk tilgang. 

6.3. Hvordan kan sygeplejersken støtte patienten med kronisk sygdom til at 

mestre behandling?: 

Jensen og Johnsen mener ikke, at det giver mening at have en målsætning for 

sundhedspædagogik, men målet må være at få folk til bevidst at tage stilling til deres liv 

Grundlaget for sundhedspædagogik er et møde mellem mennesker og for at den virker, skal 

den knytte sig til menneskets konkrete situation. 

Det er menneskets identitet og livsform, der er afgørende for deres sundhedsadfærd og 

sundhedspædagogikken må derfor tage udgangspunkt i det socialiserede individ. Viden spiller 

kun en sekundær rolle (Jensen og Johnsen 2010, s. 149) 

 

Jensen og Johnsen er i deres undersøgelser nået frem til, at der er forskellige strategier 

indenfor sundhedpædagogik og de har opsat to dimensioner. Den ene viser, at det primært er 

viden, færdigheder, holdninger og følelser, der satses på. Den anden dimension omhandler, 

hvorvidt den profesionelle ønsker at sende et budskab og heraf give et svar eller den 

profesionelle ønsker at koble til patientens viden, færdigheder, holdninger og følelser. 
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Udfra dette er de kommet frem til, at sundhedspædagogik omhandler mere end blot at sende 

viden. Jensen og Johnsens undersøgelser viser, at for at opnå en vellykket 

sundhedspædagogik er det hensigtsmæssigt at anvende koblingsstrategier. Med 

koblingsstrategier menes, at det gælder om at koble til viden, færdigheder, holdninger, 

følelser og identitet. Samtidig kommer det frem, at man skal udvise forsigtighed i forhold til 

at foreskrive, hvad andre burde føle, mene og gøre (Ibid. s. 136). 

 

Indenfor sundhedspædagogik er den profesionelle samtale det vigtigeste redskab, når 

strategien er kobling til, hvordan andre ser verden. Man kan få viden om, hvordan andre ser 

verden gennem samtale. Den profesionelle samtale skulle gerne ligne og opleves som en 

spontan samtale, som karakteriseres ved tillid, åbenhed, oprigtighed og gensidighed. Dette 

mhp. at få kendskab til patienten og heraf kunne koble information til patientens egne 

erfaringer. (Ibid. s. 140). 

Det er ifølge Jensen og Johnsen ikke kun samtalens indhold, der er af betydning i 

sundhedsarbejdet. Mindst lige så vigtig er formen og atmosfæren. Samtalen i 

sundhedsfremmearbejde må, uanset hvilket indhold den har, altid sigte mod at følelsen af 

begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed øges. (Ibid. s. 142). 

 

Indenfor sundhedspædagogik er der fokus på, at hvis andre bestemmer hvilke helbreds- og 

sundhedsproblemer, der er vigtigst samt vælger, hvordan information gives og endvidere hvad 

der er den rigtige opfattelse og løsning, vil patienten få en følelse af at være tilsidesat. 

Resultatet vil blive, at patienterne ikke føler sig motiveret til at høre budskabet, huske det 

eller ændre deres vaner. Hvis patienten derimod føler sig inddraget og deltager vokser 

følelsen af sammenhæng ifølge Antonovsky (Ibid. s. 138).  

7. Konklusion: 

Det ses udfra analysen, at for at støtte patienten med kronisk sygdom til at mestre sin 

behandling, må sygeplejersken tage udgangspunkt i den enkelte patient.  

Sygeplejersken må være åben overfor, hvordan patienten aktuelt har det og tage højde for at 

patienter med kronisk sygdom kan svinge imellem at have velvære og sygdom i forgrunden. 

Sygeplejersken må altså afdække, hvilke ressourcer patienten aktuelt har til rådighed og støtte 

op, der hvor patientens egne ressourcer ikke rækker. Dette for bedst muligt at støtte patienten 
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til at mestre, da mestringen afhænger af, hvilke ressourcer patienten har til at håndtere sin 

situation. 

Sygeplejersken må tilstræbe at tilrettelægge sin information med udgangspunkt i den enkelte 

patient, således at den medvirker til, at patienten får mobiliseret ressourcer til at mestre sin 

behandling. 

8. Perspektivering: 

Som det ses af konklusionen, skal vi i praksis blive endnu bedre til at tage udgangspunkt i 

patienten og dennes ressourcer og individualisere vores information. 

Fremadrettet kunne det være hensigtsmæssigt, at vi samarbejder med patienten om, hvordan 

netop deres information om behandling skal tilrettelægges. 

Et redskab, der kunne anvendes til dette formål, er dialogark. Dialogark er beskrevet i artiklen 

”Guidet egenbeslutning –Pilottest af dialogark hos patienter med blodprop i hjertet” (Grum, 

M.N. og Danielsen, H. 2010). Dialogarket er udarbejdet på baggrund af et studie med 

reflektionsark indenfor diabetespatienter af Vibeke Zoffmann. Hun argumenterer for, at 

metoden også kan bruges til andre patientforløb. 

Jeg ser det, som en mulighed –evt. med tilrettelser, at bruge disse dialogark til de 

reumatologiske patienter, som skal informeres om biologisk behandling selvom arkene er 

udarbejdet til patienter med blodprop i hjertet. Dette med baggrund i, at patienter der opstarter 

behandling ligesom patienter med blodprop i hjertet, skal forholde sig til en ny livssituation.  

Det at patienterne udfylder et dialogark vil forhåbentlig medvirke til, at de får en oplevelse af 

at blive inddraget og det vil give sygeplejersken et godt billede af, hvor patienten er i sit liv.  

Det vil udfordre vores nuværende praksis, da det er sandsynligt, at der skal afsættes mere tid 

og flere besøg. Men, på længere sigt, vil det måske spare tid og ressourcer, at patienterne 

bedre mestrer deres behandling og heraf ikke har brug for at kontakte ambulatoriet eller andre 

dele af sundhedssystemet så hyppigt. 

 Og ikke mindst vil det fremme patienternes sundhedstilstand, at de er blevet støttet til bedre 

at mestre deres behandling.  
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