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Fortællinger fra hverdagen

Ved klinisk sygeplejespecialist, MHH, Kathrine Strømvig

Afdelingen for urinvejssygdomme, Herlev Hospital.
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Demografi i Danmark – i korte træk
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- Middel-levealderen i DK stiger (65+ i DK i 1990: 16%, 2017: 19%, 2050: 24%)

- Særligt aldersgruppen 85 + er i stigning.

- Hver 5. ældre lever med 2 eller flere samtidige sygdomme (=multisygdom)

- Sygdomsincidensen er proportionelt stigende med alderen:

- Sundhedsstyrelsen: ”Ældres sundhed og trivsel – ældreprofilen 2019”
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Demografi i Danmark – i korte træk
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• Sonja Vestergaard 2015:

• 11.000 personer over 45 år

• 4 parametre:                        

• Fysisk formåen

• Kognitiv funktion

• Livsglæde

• Depressive symptomer
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Men hvad med de 
urologiske patienter  ????
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What does the Story say??
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• 1. -en multisyg patient med et 

behandlingsdilemma

• 2. -forskellig menneskesyn/syn på sygdom 

og behandling

Kathrine Strømvig
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”Konflikt” mellem læger og 
sygeplejersker – hvorfor ?
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Forskellig uddannelse - forskellig tilgang til patienten
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Uddannelse…ULTRA kort
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Sygeplejersker ser på helheder! 

Forudsætning: Humanistisk tilgang til patienten

Mål: livskvalitet.

Læger ser på enheder!

Forudsætning: Biomedicinsk tilgang til patienten,”apparatfejlsmodellen”

Mål: at forlænge liv.

…..meget  firkantet sagt…
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…Eller sagt på en anden måde….
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•Lægen ser SYGDOM i et menneske.

•Sygeplejersken ser et MENNESKE 

med sygdom

……
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Verden, Samfundet, politikkerne, mennesker råber på…
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•Behandling

•Behandling

•Behandling   
Kathrine Strømvig
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På Afdelingen for urinvejsygdomme på 
Herlev Hospital har vi:
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• Et behandlingsparadigme!! 

• Masser af (VIP-)vejledninger, men ingen om ”den terminale urologiske 

patient”, individuel plan fra læge til læge (spl til spl). 

• Ingen undervisning/efterudd. om denne pt-gruppe.

• Ingen standardiseret opfølgning til denne pt-gruppe ( som fx patienter 

med kurativ cancer)

• Et etisk ansvar ! – når patienterne (over)behandles – bare fordi vi kan…
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• ”Denne bog handler om det moderne menneskes oplevelse af dødeligheden – om, hvad 
det vil sige at være væsner, som ældes og dør; om, hvordan lægevidenskaben har 
ændret den oplevelse, og hvordan den ikke har; om hvordan vores idéer og vores 
viden om, hvordan vi skal forholde os til vores eget endeligt, rent faktisk ikke 
forholder sig til realiteterne..”  

Atul Gawande 2016

• ”Det ultimative mål er ikke en god død, men et godt liv, og det gælder hele vejen 
til livets afslutning”           (-udtalelse om bogen)

Jacob Birkler, 

Formand for Etisk Råd 2011-16
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