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Medicinsk sengeafdeling Vejle
 43 pladser
 Specialer: gastroenterologi, lungemedicin, reumatologi samt endokrinologi.
 5 palliative sengepladser i ALB siden 2014
 Tilbyder stamafdeling til terminale lungecancer patienter, samt pancreas og lever kræft patienter
 Patienter under udredning i ”lungepakken”



Projekt medicinsk afdeling a120/220
 Hvad kan stamafdelinger tilbyde livstruende syge patienter med åben indlæggelse?



TidsperspektivEfterår 2012 til forår 2014
 Journal audit 20 patienter før
 Journal audit, samt spørgeskema 20 patienter efter
 Samtaler afholdt i samme periode 
 Projektbeskrivelse samt ansøgning om midler til evalueringsdelen forår 2012



Projekt gruppe
 Klinisk sygeplejespecialist, cand.cur Jannie Frølund
 Afdelingsygeplejerske, Lone Oehlenschlager
 Specialeansvarlig i palliation, sygeplejerske Anette Stoklund



Financiering
 Medicinsk afdeling
 Trygfonden med ca. 85000



Projektbeskrivelse
 Baggrund, formål, metode, intervention, etiske overvejelser og resultater



Baggrund
 Stigende antal åbne indlæggelser
 Øget fokus på palliation
 Øget behov  
 Oplevelser i afdelingen – frustrationer undren 



Formål
 At undersøge om en indledende systematisk behovssamtale, kan medvirke til at afdække og afhjælpe eventuelle symptomer og problemer
 Sikre en bedre og mere koordineret overgang fra behandlende afdeling, til stamafdeling
 Hvilken betydning for forløbet har samtalen



Metode
 Patienter der får åben indlæggelse inviteres ind til en samtale
 EORTC sendes med invitationen
 Udgangspunkt i samtale guide og EORTC
 Behov for kontakt til primær, palliativt team eller egen læge vurderes
 Hvor ønsker patienten at tilbringe den sidste tid
 Spørgeskema ca. 3 mdr. efter død



inklusionskriterier før
 Terminal registreret lungecancer
 Stamafdeling på medicinsk afdeling
 Patienter der har benyttet deres åbne indlæggelse  
 20 patienter



inklusionskriterier efter
 Terminal registreret lungecancer
 Stamafdeling på medicinsk afdeling
 Deltaget i behovssamtalen
 Forstår og taler dansk
 20 patienter



Intervention
 Brev med tilbud om åben indlæggelse
 Invitation med p-tilladelse og tid til samtalen
 Info pjece om projekt, baggrund og konsekvens
 Samtale, eventuelle tiltag (lindrende behandling, kontakt til primær)
 Tilladelse til at sende spørgeskema til pårørende



Resultater
 EORTC en del – meget
 Før og efter sammenligning ved audit
 Ikke store forskelle
 Eks. Åndenød, 10 patienter før og efter
 Eks. Smerter, under halvdelen før og efter
 Spørgsmål 10 obstipation, overvejende flere før end efter(20%før 5%efter)



Resultater
 Spørgeskema svar
 50% var ægtefælle
 30 % var søn/datter
 Resterende ven veninde eller anden familie



Tendenser i spørgeskema
 Stort behov for tryghed og information
 Lettelse over at have denne ”livline”
 Afklaring, hvad betyder ”åben indlæggelse” ?
 55 % vurderer at samtalen var stor eller meget stor hjælp
 35 % vurderer at samtalen var lille, meget lille eller ingen hjælp
 10 % havde ikke svaret på ovenstående



Tendenser i spørgeskema
 I 11 tilfælde blev der etableret kontakt til primær eller egen læge mhp. Tiltag
 75% blev indlagt mindst en gang
 Årsag infektion/symptombehandling
 Over halvdelen ønskede og opnåede, at dø hjemme



Tendenser i spørgeskema 
 Hjemmepleje og palliativt team fremhævet i flere kommentarer
 ”varme og nærhed” i hjemmet
 Over halvdelen vurderer at overgangen fra behandlende afdeling til stamafdeling var tryg og koordineret
 Der blev taget samlet ansvar



Tendenser i spørgeskema
 De fleste havde ingen overvejelser med at tage imod tilbuddet
 Der fremhæves i kommemtarer at det var positivt at der var tid nok til samtalen
 Desværre et tilfælde hvor afdelingen ikke levede op til forventningerne under indlæggelse – dette har givet anledning til refleksion og ændrede procedurer i afdelingen



Tendenser i spørgeskema
 Stikord i spøgeskemaet: 
 Tryghed
 Samlet ansvar
 God hjælp til at overskue situationen



Tendenser før og efter
 Flest fra onkologisk afdeling
 16 benyttede sin åbne indlæggelse før
 12 benyttede sin åbne indlæggelse efter
 Antal indlæggelses dage før:18,4
 Antal indlæggelses dage efter: 4,7
 7 fik ønsker for den sidste tid opfyldt før
 14 fik ønsker for den sidste tid opfyldt efter



Tendenser før og efter
 12 kvinder (før og efter)
 8 mænd (før og efter)
 Tilknyttet primær 16 før og 18 efter
 Palliativt Team 13 før og 10 efter



Konklusion

 Færre indlæggelser 
 Færre indlæggelses dage 
 Dobbelt så mange fik ønske for den sidste tid opfyldt
 Over halvdelen mente de havde oplevet en tryg og koordineret overgang fra behandlende afdeling til stamafdeling
 Over halvdelen fik ifb. Samtalen etableret kontakt til primær mhp. Øget hjælp, hjælpemidler eller lignende.



Etiske overvejelser
 Patient kategorien en sårbar gruppe
 Forsvarligt at lave en undersøgelse med denne gruppe?
 Pårørende der skal svare på spørgeskemaer
 Er 3 mdr. efter død ok? For sent eller for tidligt?



Antal samtaler afholdt
 30 afholdt
 34 udeblevet/aflyst
 Blandt andet Pga:
 3 var døde
 3 var indlagt døende
 9 var indlagt 
 1 på hospice 



Hvad så nu? 
 Medicinsk afdeling har valgt at implementere samtalen, som et fast tilbud til patienterne og deres pårørende
 Vi når ikke ud til alle desværre, men har vurderet at, der trods alt er en stor del, som profiterer af tilbuddet
 Der er fremstillet en pjece om ”åben indlæggelse” som kommer med invitationen ud



Rapport og artikel
 Jannie Frølund lægger sidste hånd på afsluttende rapport
 Artikel i fagbladet ”Sygeplejersken”



Tak for opmærksomheden
spørgsmål


