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Forkortet produktresumé for Actiq® (fentanyl) (sugetabletter med applikator).
Indikation: Actiq er indiceret til behandling af gennembrudssmerter hos patienter, der i forvejen modtager opioid som vedligeholdelsesbehandling for kroniske cancersmerter. Dosering*: Individuel. Anvendelse til 
børn: Bør ikke anvendes til børn under 16 år. Anvendelse til specielle patientgrupper: Dosistitrering skal derfor foretages med særlig forsigtighed hos ældre og hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion. 
Kontraindikationer*:
respiratorisk depression eller alvorlig obstruktiv lungesygdom. Forsigtighedsregler*: Behandling med langtidsvirkende opioid mod patientens vedvarende smerter skal stabiliseres før behandling med Actiq indledes. 

forsigtighed til patienter, der kan være specielt følsomme over for de intrakranielle virkninger af CO  retention, så som patienter med tegn på øget intrakranielt tryk eller svækket bevidsthed. Bør anvendes med 
forsigtighed til patienter med bradyarytmi samt patienter med lever- eller nyredysfunktion. Behandling af hypovolæmiske patienter og patienter med hypotension bør nøje overvejes. Diabetiske patienter bør orienteres 

mistænkes, bør behandling seponeres. Interaktioner*: Potente inhibitorer af CYP3A4 som makrolidantibiotika, antimykotika og visse proteasehæmmere kan øge biotilgængeligheden af fentanyl og kan også nedsætte 

Graviditet og amning*: Bør ikke anvendes. Bivirkninger*: Typiske opioide bivirkninger kan forventes ved Actiq-behandling. Ofte ophører disse eller 

påvirkning, hypotension og shock. Alle patienter bør følges med hensyn til disse symptomer.  Døsighed, svimmelhed, hovedpine, dyspnø, kvalme, opkastning, obstipation, mavesmerter, asteni. 

Abnorme drømme, forandret personlighed, abnorm tankegang, eufori, koma, sløret tale, vasodilatation, faryngeal ødem, ileus,  mundsår, caries, gingival blødning, urticaria, 
respirationsdepression.  Anafylaktiske reaktioner, tungeødemer, læbeødemer, tandtab, gingival recession, gingivitis, rødme, hedeture, diarré, ubehag, perifert ødem. Overdosering*: 
fentanyl-overdosering forventes 

efter anvendelse af Actiq, er dette muligt for fentanyl og andre opioider. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Udlevering:
Priser og pakninger: For dagsaktuelle priser henvises til  www.medicinpriser.dk.  
Actiq®

Actiq®

Actiq®  
Actiq®

Actiq® ®

De med * markerede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresume.  
www.produktresume.dk

Pakningsstørrelser på Actiq® (fentanyl)
Dine patienter med cancer-gennembrudssmerter har mulighed for at  
opstarte behandling med Actiq® med følgende pakningsstørrelser:

• VNR:  Actiq® sugetabletter med applikator 200 mikrog. 3 stk                         
• VNR:  Actiq® sugetabletter med applikator 200 mikrog. 15 stk 

Desuden findes Actiq® også i 200, 400, 600, 800, 1200 og 1600 mikrogram  
i 3 og 15 stk. pakninger.
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REDAKTIONSGRUPPEN HAR ORDET

Så er det, i hvert fald ifølge kalenderen, blevet 
forår. Trods frost, regn og hård vind er tegnet på 
forår ikke til at tage fejl af. Påskeliljer, hyacinter, 
blå drenge og mange andre kønne forårsblom-
ster kigger frem i mange haver og anemonerne 
har dannet et blødt og smukt tæppe i skovbun-
den. Sanglærken, solsorten og bogfi nken synger 
fra solopgang til solnedgang. Børnestemmer og 
plæneklippere høres i haverne og cykler, løbe-
hjul og rulleskøjter er fundet frem. Jo det er da 
vist blevet forår. Specielt i naturen bliver foråret 
således betragtet som tegn på nyt liv.

På samme måde er der også en slags forår i 
redaktionsgruppen. Den har nemlig også fået 
nyt liv!

Vi er nu tre nye redaktører, der sammen vil 
gøre vores bedste for at udgive aktuelle og inspi-
rerende blade til dig, der arbejder med sygepleje 
til mennesker med kræft  og deres pårørende.

Vores mål er at udgive et ”Fokus på Kræft  og 
Sygepleje”, hvor aktuelle, faglige og inspirerende 
sygeplejefaglige emner tages op, beskrives og 
diskuteres. Derfor er vi hele tiden på jagt eft er 
de ”gode historier”. Det være sig ”historier” fra 
det kliniske sygeplejefaglige arbejde, fra syge-
plejefaglige projekter, fra opgaver i forbindelse 
med uddannelser osv. Vi modtager rigtig gerne 
din ”historie”. Vi kan allerede nu afsløre, at det 
overordnede tema for septemberudgaven er 
Kakeksi. Så fat pennen og skriv til os.

I dette nummer af ”Fokus på Kræft  og Syge-
pleje” er temaet Familiesygepleje. Forsiden er 
en illustration fra et portræt af en pårørende. 
Portrættet stammer fra SINDs pårørenderåd-
givning(Landsforeningen for psykisk sundhed) 
og illustrerer, at pårørende har en række for-
skellige roller; Den pårørende kan have 
rollen som advokat, som samarbejdspartner, 
som pårørende, som medlevende og medliden-
de og sidst men ikke mindst har den pårørende 
også sit eget liv. Ifølge SIND er portrættet et 
glimrende redskab til at forstå de pårørende 
– både for de pårørende selv og for de professio-
nelle. Vores erfaring er, at pårørende til men-
nesker med kræft  har lignende roller og 
portrættet kan derfor give mening i kræft syge-
plejen.

Vi har været så privilegerede, at fl ere har bidra-
get med artikler, der på hver sin måde sætter 
fokus på, hvordan det opleves at være pårø-
rende til en nær, der har og/eller er i behandling 
for kræft . Du kan med andre ord bl.a læse om 
sorg og kompliceret sorg, udfordringer, erfa-
ringer og muligheder ved at udøve sygepleje til 
pårørende. Ligesom du kan læse om sygepleje 
til patienter og pårørende, der har en anden 
etnicitet end dansk og meget mere.

Nyd forårets duft e og lyde. Læn dig tilbage, 
mærk solens varme og grib fat i denne spæn-
dende udgave af Fokus på Kræft  og Sygepleje.

Redaktør: 
Stinne Steensen Johansen
Sygeplejerske, Hæmatologisk 
Afd. X4, OUH 
Mail: Stinne.Steensen.Johan-
sen@rsyd.dk

Redaktør: 
Marie Louise Høj
Sygeplejerske, Specialuddannet 
Kræft sygeplejerske, 
Hæmatologisk Afd. X, OUH
Mail: Marie.Louise.Hoej@rsyd.dk

Den nye redaktionsgruppe består af:

Ansvarshavende redaktør: 
Mette Stie, 
Bestyrelsesmedlem FSK, 
Udviklingssygeplejerske, Onkologisk 
Ambulatorium, Vejle Sygehus- en del 
af Sygehus Lillebælt
Mail: Mette.Stie@rsyd.dk
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Artikler og indlæg
“Fokus på Kræft  og Sygepleje” ønsker at bringe indlæg af interesse og be-
tydning for sygeplejersker, der arbejder med kræft patienter. Bladet ønsker 
at afspejle den viden og dagligdag, som fi ndes blandt medlemmerne af 
Fagligt Selskab for Kræft sygeplejersker, samt formidle den udvikling, som 
hele tiden sker inden for kræft sygeplejen. 

Redaktionsgruppen planlægger et tema for hvert nummer. Udmelding af 
tema og deadline for indlæg bringes i hvert blad.

Artikler, kommentarer, oplæg og informationer kan dog altid indsendes 
uopfordret til redaktionen. Boganmeldelser, omtaler af kurser og temadage 
eller andre for læserne relevante og interessante tiltag publiceres også gerne.

FOKUS PÅ KRÆFTOGSYGEPLEJE

Udgives af FSK, “Fagligt Selskab for Kræft sygeplejersker”,
og udkommer 3 gange årligt i et oplag på 1300.

Årsabonnement: 325 kr.
Grafi sk produktion: Scanprint A/S

OPFORDRING!!! 
KOM OG VÆR  
EN DEL AF VORES  
REDAKTION
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LEDEREN

FORMANDEN OG NÆSTFORMANDEN 
HAR ORDET

FSK er værter ved en temadag d.1. juni 
omkring børn i kræft ramte familier. 
Temadagen er gratis for medlemmer af 
FSK. Der er første gang, at FSK arran-
gerer en temadag. Der er overvældende 
mange tilmeldinger og vi glæder os til at 
se alle. Vi vil meget gerne høre om an-
dre områder, som kan danne grundlag 
for kommende temadage. Vi har valgt at 
sende invitationer ud til to andre faglige 
selskaber også. Invitationerne er sendt 
med øje for samarbejde på tværs af 
selskaber, et samarbejde der gerne skal 
kvalifi cere sygeplejen på tværs af sekto-
rer og altså have grund i de tværgående 
patientforløb, som vi alle er en del af. Vi 
håber, at det giver et fundament for vi-
dere samarbejde. Ved det nyligt afh oldte 
bestyrelsesmøde drøft ede vi det tværgå-
ende samarbejde – samarbejde på tværs 
af sygeplejen og dens specialer men 
også samarbejde på tværs af professio-
ner. Vi tror på, at vi alle kan have glæde 
af hinandens kompetencer og sammen 
kan højne det faglige niveau og være 
inspirerende for hinanden. Vi vil derfor 
arbejde på, at vi også fremover sikrer, 
at initiativer med grund i FSK kommer 
endnu bredere ud. 

Vi oplever en stor interesse for selska-
bets aktiviteter, og der er kommet 40 
nye medlemmer siden nytår. Jer vil vi 

gerne byde hjerteligt velkommen! Vi ser 
frem til, at også I er en del af FSK. Tak til 
alle nuværende medlemmer for at være 
ambassadører, uden jer intet FSK.

Denne medlemsaktivitet afspejler sig 
også i etableringen og engagementet 
omkring SIG grupper. I skrivende stund 
har vi netop etableret SIG rehabilite-
ring, som I kan læse en præsentation af 
i bladet. Det er en stor og tværsektoriel 
gruppe, som er inviteret indenfor i RE-
HPA, og altså også her samarbejdes på 
tværs.

Alle SIG grupper er meget aktive og 
arbejder målrettet på videndeling, kom-
petenceudvikling og synlighed. Alle 
er velkomne til at rette henvendelse til 
grupperne, der er mere end villige til at 
fortælle om deres arbejde, som vi alle 
kan blive meget klogere af. Det er også 
muligt at følge grupperne på Facebook, 
gør endelig brug af det.

Til orientering arbejder vi på højtryk 
på at få opdateret vores hjemmeside. Vi 
ved, at der er informationer, som enten 
ikke er akutelle eller mangler. Vi håber 
på jeres tålmodighed.

Bestyrelsen får mange henvendelser fra 
medierne og er stærkt repræsenteret i 

Ditte Naundrup 
Th erkildsen
Formand for FSK

Mette Stie
Næstformand for 
FSK

ALT IMENS VI VENTER 
PÅ VARMEN….
Arbejder bestyrelsen på højtryk

I denne leder får du et overblik over, hvilke aktiviteter og initiativer der er 
og har været i regi af bestyrelsen siden sidste blad.
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forskellige udvalg under DASYS og Sund-
hedsstyrelsen. Vi arbejder hele tiden på 
at nå bredt ud, når vi får forespørgsler om 
indstillinger til diverse udvalg. I øjeblikket 
er der en stor revision af opfølgningspro-
grammerne indenfor kræft området i gang. 
Vi sender alle henvendelser bredt ud, så vi 
kan indstille de rette kandidater. Vi kan hele 
tiden udvide maillisten, så hvis I oplever, 
at I ikke modtager henvendelser omkring 
udpegelser, etablering af SIG grupper eller 
andet, må I endelig henvende jer til os. Lige-
ledes kommer vi som bestyrelse gerne ud og 
fortæller om arbejdet og relevansen af dette. 
Sig endelig til 

En opfordring som vi gerne vil dele med jer 
er: Når I får nye kolleger, må I meget gerne 
fortælle om FSK. Mange fortæller om vig-
tigheden af det faglige engagement ved in-
troduktion af nyansatte. Vi oplever, at det gi-
ver rigtig god mening med en introduktion 
af DSR, DASYS og de Faglige Selskaber. Det 
giver en fagidentitet og et fællesskab inden-
for specialet. Bliv endelig ved med det, jo 
fl ere vi er, des fl ere aktiviteter kan vi lave for 
medlemmerne og des stærkere bliver FSK’s 
stemme!

På bestyrelsens vegne, 
Mette Stie, Næstformand 
Ditte Naundrup erkildsen, Formand 

Faktaboks, medier, hvor vi har udtalt os:

December 2016 Udtalelse i Politiken omkring døendes religiøse tilgang

Januar 2017 Klumme i SKA bladet

Februar 2017 Leder i Jyllandsposten, indstik om Kræft

April 2017 Klumme i SKA bladet

Maj 2017 Artikel i Kredsløbet, DSR Region Syd.
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KAN VI FOREBYGGE EN 
KOMPLICERET SORGREAKTION?
Et studie af prædiktorer for kompliceret sorg og depression blandt pårørende et halvt år eft er patientens død. 

Mette Kjærgaard Nielsen, 
læge, ph.d., 
Forskningsenheden for almen praksis, 
Aarhus Universitet, 
Bartholins Allé 2, 8000 Aarhus C, 
mette.k.nielsen@ph.au.dk

Mai-Britt Guldin, 
specialist i psykoterapi, ph.d., 
Det Palliative Team, Aarhus Universitetsho-
spital og Forskningsenheden for almen praksis, 
Aarhus Universitet

Pårørende til alvorligt syge patienter er 
i en sårbar situation og risikerer selv at 
blive syge. Som sundhedsprofessionelle 
har vi mulighed for at støtte pårørende i 
palliative forløb, og vi vil i denne artikel 
beskrive mulige prædiktorer for kom-
pliceret sorg og depression hos den på-
rørende eft er den syges død. Resultater 
stammer fra en landsdækkende dansk 
spørgeskemaundersøgelse fra 2012 af 
pårørende til patienter med terminal-
tilskud, hvor vi bl.a. undersøgte psykisk 
belastning hos pårørende før og eft er 
patientens død. 

En uvelkommen gæst 
Når et familiemedlem får en livstruen-
de sygdom er hele familien i en sårbar 
situation. Ægtefællen til en midaldren-
de mand, der er alvorligt syg af kræft , 
beskriver situationen som pårørende 
således:  
 
”Det er som at have en uvelkommen gæst 
boende. Det driver dig til udmattelse. 
Når man overgiver sig i kampen for at få 
lettelsen over at den forsvinder, må man 
erkende at den tager din elskede med. 
Det er betingelsen for at den forsvinder” 
(Kvindelig ægtefælle, 56 år). 

At være pårørende til en alvorligt syg 
beskrives her som en udmattende 
kamp. Denne kamp er forbundet med 
en række tab for patienten og de pårø-
rende; tabet af den kendte hverdag, ta-
bet af et godt helbred, tabet af fysiske, 
sociale og arbejdsmæssige funktioner 
og ikke mindst tabet af en fremtid sam-
men (1).  

Tab hos patienter og pårørende vil præ-
ge det palliative sygdomsforløb og ud-
løse sorg. Sorg kan defi neres som den 

psykiske og følelsesmæssige reaktion 
på tab (1). Både før og eft er patientens 
død vil pårørende være påvirket af tab 
og sorg. For nogle pårørende kommer 
sorgen til at fylde så meget, at den over-
skygger alt andet i deres hverdag og 
daglige funktion. En svær sorgreaktion 
hos den pårørende under det palliative 
forløb kan betegnes som mange symp-
tomer på sorg før død (engelsk: pre-loss 
grief) (2). En sorgreaktion eft er patien-
tens død kaldes kompliceret sorg, hvis 
den er mere intens, længerevarende og 
giver større funktionsnedsættelse end 
fl ertallet af sorgreaktioner i kulturen 
(3).  

Man har som sygeplejerske eller an-
den sundhedsfaglig person til opgave 
at støtte patienten og de pårørende til 
det bedst mulige palliative forløb. For at 
kunne sætte tidligt ind og målrette sin 
støtte til de personer, der har størst be-
hov, skal man kunne identifi cere de sår-
bare pårørende. Denne identifi kation 
kan være vanskelig (4) og der er behov 
for viden om sorg før død og andre præ-
diktorer for at udvikle et problematisk 
forløb (5).  

Formålet med vores studie var med 
afsæt i palliative forløb at beskrive 
prædiktorer for kompliceret sorg og 
depressive symptomer eft er tabet af en 
nærtstående baseret på en dansk lands-
dækkende spørgeskemaundersøgelse af 
pårørende.  
 
Spørgeskemaundersøgelsen 
”At være pårørende” 
I 2012 udsendte vi ugentligt spørgeske-
maer til patienter, der havde fået tildelt 
terminaltilskud i den forgangne uge. 
Patienterne blev bedt om at give det til-

NR. 2 | 20178



Figur 1. Flow chart over deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen ”At være pårørende”

sendte spørgeskema til deres nærmeste 
pårørende. Vi modtog 3,635 spørgeske-
maer (38 %) fra pårørende til de 9,512 
patienter, som vi sendte et spørgeskema 
til (6). Patienterne til deltagende pårø-
rende blev fulgt, og i løbet af et halvt år 
eft er terminaltilskud var 2,420 patien-
ter døde og de pårørende blev tilsendt 
et opfølgende spørgeskema et halvt år 
eft er dødsfaldet. Vi modtog 2,125 be-
svarelser (88%) (7) (Figur 1). 
 

Hvem deltog i 
spørgeskemaundersøgelsen? 
Gennemsnitsalderen for patienterne 
var 62 år og for de deltagende pårøren-
de 72 år. Ca. 2/3 af deltagerne var kvin-
der og ca. 2/3 var ægtefæller. 

Baseret på det opfølgende spørgeskema 
fandt vi, at152 (8 %) pårørende havde 
kompliceret sorg1 og 241 (12%) havde 
moderate til svære depressive sympto-
mer2 (7).   
 

Risikofaktorer for kompliceret sorg 
og depression eft er patientens død 
Prædiktorer for kompliceret sorg3 var 
at være ægtefælle, at have en lav uddan-
nelse på under 10 år, mange symptomer 

på sorg før død4 og depression før død2 

(Tabel 1). De samme faktorer samt ung 
alder og lav forberedthed på dødsfaldet 
var prædiktorer for udvikling af depres-
sive symptomer et halvt år eft er død 
(ikke vist i tabel)3. 

Sorg før død var en risikofaktor for 
kompliceret sorgreaktion, hvilket støt-
ter nyere sorgforskning og lægger op til 
fokus på pårørendes sorg før død. De-
pressive symptomer under et palliativt 
forløb var også en stærk prædiktor for 
kompliceret sorg og depression. Sorg 

før død, depressive symptomer, at være 
partner til den syge og at have et lavt ud-
dannelsesniveau udgjorde pårørendes 
risikoprofi l for kompliceret sorg.   
 
Identifi kation af sårbare pårørende 
Sygeplejersker og andre sundhedsfag-
lige har kontakt med pårørende til al-
vorligt syge under palliative forløb og 
har dermed mulighed for at identifi cere 
sårbare pårørende i risiko for et proble-
matisk forløb med mange symptomer 
på sorg før død eller depression.  

REFERENCER
1 Målt på skalaen Prolonged Grief-13 (Prigerson 2009)  
2 Målt på Beck’s Depression Inventory (Beck 1996)  
3 Logistisk regressionsanalyse justeret for alder, køn, relation, uddannelse, sorg før død, depressive symptomer, caregiver burden, 

forberedthed på det forestående dødsfald og kommunikation i familien  
4 Målt ved en version af skalaen Prolonged Grief-13, der var tilpasset at målingen blev foretaget før patientens død  
5 Målt ved spørgsmålet ”I hvor høj grad føler du dig forberedt på, at [den syge] kan dø af sygdommen?” 

Patienter med terminaltilskud
n=11,628

Patienter med terminaltilskud
n=9,512

Pårørendebesvarelser
n=3,635 (38%)

Pårørende, opfølgning
n=2,420

Pårørendebesvarelser, opfølgning
n=2,125 (88%)

Pt. død: 1,348 (11.6%)
Pt. forskerbeskyttet: 757 (6.5%)
Pt. <18 år/ingen adresse: 11 (0.1%)

Intet respons: 4,468 (47%)
Pårørende vil ikke deltage: 421 (4.4%)
Pt. vil ikke deltage: 378 (4.0%)
Pt. døende: 284 (3.0%)
Anden årsag: 209 (2.2%)
Ingen nær pårørende: 117 (1.2%)

Pt. i live ved opfølgning: 1,031 (28.4%)
Intet pårørende CPR nummer: 147 (4.0%)
Pårørende død: 20 (0.5%)
Pårørende vil ikke kontaktes: 13 (0.2%)
Adressebeskyttet eller databasefejl:  4 (0.1%)

Intet respons: 257 (10.6%)
Pårørende vil ikke deltage: 20 (0.8%)
Adresse ukendt: 18 (0.7%)

>
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Det kan være svært at identifi cere pårø-
rende med disse tilstande under almin-
delige samtaler med familien i et pallia-
tivt forløb. Derfor er en kortlægning af 
mulige risikofaktorer for pårørende et 
nødvendigt tiltag for at få øje på behov 
for særlig indsats. I vores forskergruppe 
har vi undersøgt implementeringen af 
et værktøj til screening af de pårørendes 
risiko og behov under palliative forløb i 
den specialiserede palliative indsats (8). 
Eft er implementeringen vurderede per-
sonalet i det palliative team, at skemaet 
betød øget opmærksomhed på pårø-
rende og deres behov og det gav mulig-
hed for at iværksætte støtte til sårbare 
pårørende tidligere i forløbet. Sorgind-
satsen overfor pårørende lå traditionelt 
eft er patientens død, men blev fl yttet 
tidligere frem i forløbet, hvilket formo-
des at forbedre det palliative forløb for 
pårørende og patienter og forebygge 
kompliceret sorg. 
 
Støtte til pårørende i sorg 
Støttende samtaler til både patienten og 
de pårørende er centrale indsats som 
sygeplejersker og andre sundhedsfag-

lige yder i palliative forløb. Svær sorg 
før død ser ud til at hænge sammen 
med pårørendes coping og faktorer i 
de palliative forløb f.eks. høj belastning 
af omsorg for den syge (9). Man kan 
afdække behov for konkrete praktiske 
indsatser f.eks. hjælpemidler eller øget 
behov for hjemmeplejen og identifi cere 
svær psykisk belastning. Pårørende, 
der viser mange symptomer på sorg 
før død og depression, har formentligt 
brug for at samtalerne fokuserer på at 
øge den pårørendes egenomsorg og på 
at udvikle pårørendes copingstrategier 
til håndtering af tanker og følelser.  En 
læge kan vurdere om den pårørende 
har en depression med behov for spe-
cifi k behandling og om den pårørende 
skal henvises til psykolog. 

Gennem samtaler om sygdomsforløbet, 
symptomer og den forestående død kan 
alle sundhedsfaglige arbejde med på-
rørendes forberedthed på dødsfaldet, 
behov for hjælp under sygdomsfor-
løbet og den stress og sorg, der følger 
med sygdom og død. På den måde 
støttes pårørende til at udvikle gode 
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copingstrategier allerede under det 
palliative forløb inden dødsfaldet, hvil-
ket den pårørende vil få brug for eft er 
dødsfaldet.  

Konklusion 
Vi har som sundhedsfaglige i palliative 
forløb en oplagt mulighed for at støtte 
pårørende i deres håndtering af den 
svære situation. Sårbare pårørende med 
risiko for en kompliceret sorgreaktion 
skal identifi ceres så disse pårørende kan 
få støtte bl.a. kan sundhedsprofessio-
nelle fi nde tegn på sorg og depression, 
facilitere samtaler om sygdom og død 
og arbejde med pårørendes copingstra-
tegier. Indtil videre er der ikke publice-
ret resultater fra interventionsstudier i 
palliative indsats målrettet sorg før død 
og i fremtiden er der behov for studier 
for at undersøge, hvordan man bedst la-
ver støttende interventioner, der lindrer 
sorg før død. 
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Tabel 1. Sammenhængen (justeret odds ratio (OR)) mellem prædiktorer relateret til pårørende 
under palliative forløb med udviklingen af kompliceret sorg seks måneder eft er patientens død 
(n=1,989). 

 Alder, år  -    -  1.0 (0.97-1.00) 

 Køn      
 Mand  45 (7.5) 559 (92.5) ref 
 Kvinde 107 (7.7) 1,278 (92.3) 0.8 (0.5-1.2) 

 Personlig relation      
 Partner 121 (9.7) 1,133 (90.4) 2.2 (1.2-3.7)
 Voksen barn/anden 31 (4.2) 704 (95.8) ref 

 Uddannelsesniveau      
 <10 år  47 (9.4) 455 (90.6) 2.0 (1.1-3.7) 
 10-15 år 77 (8.1) 876 (91.9) 1.4 (0.8-2.4) 
 >15 år 26 (5.1) 483 (94.9) ref 

 Depressive symptomer før dødb       
 Ingen-mild 61 (3.8) 1,559 (96.2) ref
 Moderat-svær 80 (27.6) 210 (72.4) 5.6 (3.5-9.0)

 Symptomer på sorg før dødc  
 Mild 73 (4.4) 1,577 (95.6) ref
 Svær 76 (26.2) 214 (73.8) 3.8 (2.4-6.1)

 Caregiver burdend       
 Ingen-mild 105 (6.1) 1,604 (93.9) ref
 Moderat-meget svær 40 (18.3) 179 (81.7) 0.9 (0.5-1.6)

 Forberedthed på døde       
 Høj  108 (6.5) 1,566 (93.5) ref 
 Lav 37 (15.0) 210 (85.0) 1.5 (0.9-2.5)

 Kommunikation om dødf       
 Høj 119 (6.8) 1,628 (93.2) ref 
 Lav 21 (13.6) 133 (86.4) 0.8 (0.4-1.5) 

Note: Statistisk signifi kante resultater er market med fed. 
* Gensidigt justeret for alle præsenterede faktorer. 
a Prolonged Grief-13 scale (PG-13). 
b Beck’s Depression Inventory-II (BDI-II). 
c Version af the Prolonged Grief-13 scale (PG-13) til brug under det palliative forløb. 
d Burden Scale for Family Caregivers (BSFC). 
e Forberedthed baseret på spørgsmålet “I hvor høj grad føler du dig forberedt på, at din pårørende kan dø af sygdommen?”. 
f Kommunikation om sygdom og død (CCID). 

Kompliceret sorga

n (%)

Ingen kompliceret sorg
n (%) 

Justeret
OR* (95% CI)
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AT LEVE SOM PÅRØRENDE TIL 
EN PATIENT I SEMI-AMBULANT 
BEHANDLING FOR AKUT LEUKÆMI

Indledning 
Pårørende spiller en vigtig rolle i den 
intensive behandling af patienter med 
akut leukæmi, der nu overvejende 
håndteres semi-ambulant, i cytopeni-
perioderne eft er kemoterapi, i stedet 
for under lange indlæggelser. Patien-
terne bor hjemme og har fremmøde på 
hospitalet hver anden dag (1), hvilket 
betyder, at patienternes meget hurtige 
omskift elige fysiske og psykiske til-
stand samt diverse forholdsregler på-
virker hverdagslivet for hele familien. 
At hverdagslivet er svært at planlægge 
og opretholde ved man fra studier af 
pårørende til andre kræft patienter (2, 
3), men hvordan det forholder sig ved 
semi-ambulant håndtering af patienter 
med akut leukæmi, ved man endnu 
meget lidt om.  
 
Tidligere forskning har vist, at det er 
en svær balancegang for pårørende til 
patienter med solitære kræft former, at 
administrere deres egne behov samtidig 
med at tage hensyn til patienternes be-
hov for pleje og støtte (4). De pårørende 
har givet udtryk for fl ere bekymringer, 
hvad angår information omkring den 
medicinske og understøttende behand-
ling samt omkring familielivet, end pa-
tienterne selv (5-7). 

 
Som et bidrag til bedre at klarlægge, 
hvordan det er at være pårørende til 
patienter med akut leukæmi i kurativt 
intenderet behandling håndteret semi-
ambulant, etablerede vi i Hæmatologisk 
Afdeling, Odense Universitetshospital 
et kvalitativt interviewstudie af de på-
rørende. Det overordnede fokus var de 
pårørendes påvirkning af hverdagslivet.      
 
Studiedesign 
Resultaterne i denne artikel stammer 
fra individuelle interviews (n=5) og 
gruppeinterviews (n=6) med pårø-
rende til patienter med akut leukæmi i 
intensiv kurativ intenderet behandling 
i semiambulant regi. Interviewene blev 
udført som en del af en større under-
søgelse, der kombinerede deltagerob-
servation i den semi-ambulante enhed, 
individuelle patientinterviews på tre 
forskellige tidspunkter og pårørendein-
terviewene (8). 

Elleve dansktalende pårørende blev in-
kluderet fra marts til november 2014. 
Studiet blev gennemført i den semi-
ambulante enhed (Hjemmeenheden) 
på Hæmatologisk Afdeling, Odense 
Universitetshospital. Patienterne var 
underlagt de vanlige retningslinjer for 
neutropeniperioder.  

Resume 
Semi-ambulant håndtering af intensivt behandlede patienter med akut 
leukæmi stiller krav til de pårørende. Dette kvalitative interviewstudie 
fi nder, at de pårørende oplever at få et stort ansvar og en betydelig mæng-
de ”medicinske” opgaver samt, at det påvirker parforholdet, familien og 
det sociale liv for de pårørende. Øget information og støtte, målrettet de 
pårørende, forventes at kunne forbedre forløbet og vurderes afgørende 
for, at målgruppen af patienter, der kan blive kandidater til semi-ambu-
lant behandling, kan udvides.  
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Resultater 
De pårørendes udsagn omkring hver-
dagslivet fordelte sig i fi re kategorier: 
Ansvar, udfordrende parforhold, fami-
lien og socialt netværk. Det var primært 
sygdommen, behandlingen og de fysi-
ske aspekter, der kom til udtryk, hvori-
mod de mere følelsesladede oplevelser 
syntes sekundære for de pårørende i 
den første del af behandlingsforløbet. 
De hæft ede sig ved, at ændringerne i 
deres hverdagsliv, var ude af deres kon-
trol, hvilket udgjorde den eksistentielle 
oplevelse af at leve sammen med en al-
vorligt syg person. 
 
Ansvar 
De pårørende tog gerne et ansvar og 
fortalte, hvordan de syntes, at det vok-
sede, når patienten skift ede status fra 
indlagt til semi-ambulant. Det krævede 
en stor indsats at leve op til forholdsreg-
lerne, blandt andet følte de pårørende, 
at huset skulle være ”sterilt”, før patien-
ten kunne komme hjem. Opgaven, med 
at observere og reagere på symptomer, 
såsom feber eller blødning, fra patien-
ten, var en tung opgave for de pårøren-
de, der trods det gode samarbejde med 
afdelingen følte, at de skulle tage mange 
beslutninger.  
 

”Det kom bare bag på mig, hvor me-
get ansvar, man får. Sygeplejersken 
havde jo sagt det en million gange. 
Det var ikke fordi, hun ikke havde 
gjort, hvad hun kunne for at advare 
mig. Kan du magte det, ellers så bli-
ver han her. Der tænker jeg, der sva-
rer man jo ja uden at ane, hvad det 
er man kommer til at stå med – og 
det kan de jo ikke gøre noget ved” 
(PP10, individuelt interview, hustru 
til en mand med AML recidiv) 

 
Patienter og pårørende var heller ikke 
altid enige om, hvornår de skulle kon-
takte afdelingen. Generelt kom det bag 
på de pårørende, at ansvaret og de med-
følgende opgaver påvirkede hverdagen 
i så stor udstrækning, specielt fordi de 
følte sig velinformeret. 
 
Udfordrende parforhold 
Både patienter og pårørende var psy-
kisk påvirkede af hele sygdomsforløbet, 
hvilket også påvirkede deres parfor-
hold. De medicinske og plejemæssige 
opgaver, f.eks. pleje af central venøst 
kateter i forløbet gjorde, at de pårøren-
de oft e fi k en ”sygeplejerskeagtig” rolle. 
Såfremt patienten ikke levede op til de 

foreskrevne opgaver og forholdsregler, 
blev parforholdet udfordret.  

De pårørende var oft e dem, der styrede 
patienternes medicin i hjemmet, hvori-
mod mange andre opgaver var mere li-
geligt fordelt mellem de to parter. Trods 
dette ønskede de pårørende, at patien-
terne påtog sig fl ere opgaver.  
 

”Det siger Preben også, det ordner 
hun, og det vil jeg også gerne, men 
en gang imellem, så bliver man også 
mæt, fordi så er der injektioner og så 
er der jo skift  af ditten og så er der 
piller, og det er jo 100 gange i løbet 
af en dag – ja, så er det jo heller ikke 
værre, men der er mange ting, du 
skal huske. Så er der også lidt med 
blodsukkeret, når der er givet biny-
rebark. Der er bare så meget, så det 
hele tiden er hver 2. time, der skal 
ske et eller andet. Og så kan man 
godt lige en gang imellem sådan 
sukke lidt dybt og så sige: kan du da i 
det mindste ikke bare en gang i mel-
lem forsøge lidt at tage over?” 
(PP6 gruppe interview, hustru til 
mand med ALL) 

 
>
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Patienterne kunne oft e kun rumme sig 
selv og sygdomsforløbet, hvilket eft er-
lod ansvaret, opdragelsen og kommu-
nikationen med børnene til de pårøren-
de. Altså endnu et eksempel på, at den 
normale parforholdstruktur blev brudt. 

Familien
I familier med små børn følte de pårø-
rende sig oft e splittede mellem børnene 
og patienten, mens større børn oft e blev 
set som en partner, de kunne dele frygt 
og tanker med og som en god hjælp til 
at holde hus og have samt andre prakti-
ske opgaver.  

Børnenes hverdag blev også påvirket af 
patientens sygdomsforløb, bland andet 
med ekstra organisering af legeaft aler 
i forhold til patients blodprøvesvar, så 
de fulgte med og observerede på deres 
egen måde.  

De pårørende fremhæver, at fami-
lierelationerne blev positivt styrket un-
der sygdomsforløbet, hvilket var en af 
de gode ting, der fulgte med patientens 
sygdom.  

”Sådan et forløb, som det her, gør 
jo også nogle fantastiske ting, fordi 
Kurt og hans to søskende har fået 
det tætteste, kærligste forhold, man 
kan tænke sig. Og også nu hvor han 

har åbnet sig overfor sine børne-
børn. [] Der er en ny verden, der har 
åbnet sig for Kurt. [] En verden, hvor 
han virkelig mærker, at han betyder 
rigtig meget, når han bare giver sig 
selv en lille smule lov” 
(PP2 individuelt interview, hustru til 
mand med CMML)   

Socialt netværk  
At patienten var centrum for opmærk-
somhed fandt alle naturligt, men som 
tiden gik, kunne de pårørende ikke bli-
ve ved med at negligere deres egne be-
hov. De beskrev, hvor vigtige venner og 
familie var som nogle, de kunne vende 
tanker og følelser med, når de ikke følte, 
at de kunne drøft e det med patienten.  
 

”Fordi Johan får hele tiden omsorg, 
den syge får hele tiden: ‘Åhr, hvor er 
du bare god til det her og får at vide, 
hvor er det fantastisk og så videre og 
så videre, men den, der står på side-
linjen… [] Det jeg vil sige er, at det 
ikke er specielt nemt at være pårø-
rende. Og der er det jo rigtig dejligt, 
at man har et netværk. Nu i mit til-
fælde er det ikke veninder, men min 
familie” 
(PP2 individuelt interview, hustru til 
mand med CMML) 

 

Semi-ambulant behandling fastsatte 
retningslinjer for patienternes sociale 
liv, hvilket smittede af på hele familien, 
der hurtigt lærte at leve eft er patientens 
blodprøveresultater. Det begrænsede 
antallet af gæster i hjemmet. Samtidigt 
følte de pårørende, at det var uretfær-
digt, hvis de deltog i noget som pa-
tienterne ikke kunne, så det gjorde de 
sjældent. De pårørendes sociale liv blev 
således nedprioriteret i perioden med 
semi-ambulant behandling i modsæt-
ning til patienternes, der drog stor for-
del af det (8).  
 
Konklusion 
Sammenfattende bidrager dette studie 
med viden om, hvordan de pårøren-
des indsats er af afgørende betydning 
for, at semi-ambulant behandling kan 
gennemføres. De pårørende påtager 
sig et enormt ansvar og udfører mange 
behandlingsrelaterede opgaver, som i 
betydelig grad belaster parforholdet, 
familien og deres sociale liv. Kræft be-
handling vil i fremtiden, for mange fl ere 
patientgrupper, blive i form af semi-
ambulant/ambulant behandling. Dette 
studie foreslår derfor proaktiv informa-
tion og støtte målrettet de pårørende, 
der er en del af en sådant forløb, for at 
sikre god livskvalitet og tilfredshed med 
behandlingsforløbet for både patienter 
og pårørende. 
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PÅRØRENDES OPLEVELSER I 
SEMIAMBULANTE FORLØB OG 
SYGEPLEJERSKENS SAMARBEJDE MED OG 
STØTTE TIL DE PÅRØRENDE I FORLØBET

Marie Louise Høj, 
sygeplejerske Hæmatologisk 
afdeling OUH 
Marie.Louise.Hoej@rsyd.dk 
Tlf. 65411152

I september 2016 opstartede vi på Hæ-
matologisk Afdeling X på OUH semi-
ambulant behandling som et tilbud til 
patienter med myelomatose, der skal 
gennemgå et højdosis kemoterapi for-
løb med eft erfølgende autolog stam-
celletransplantation. Denne type be-
handling krævede, før det nye tiltag, at 
patienterne var indlagt i 3 – 5 uger. Jeg 

valgte derfor, at min afsluttende opgave 
på specialuddannelsen i kræft sygepleje, 
som er et litteraturstudie, skulle om-
handle de pårørendes oplevelser med 
at være en del af et semiambulant for-
løb. Hvordan vi som sygeplejersker kan 
samarbejde med og støtte de pårørende 
i et sådant forløb, er jeg ligeledes meget 
optaget af.  

•  Patienten skal være fysisk, psykisk og intellektuelt egnet og skal således 
udvise forståelse for det samlede forløb og konsekvenser af behandlingen 
og den deraf afl edte pancytopeni, immun-inkompetence og slimhinde-
toksicitet, og være i stand til at reagere relevant med kontakt til afdelin-
gen, eksempelvis ved feber og blødninger. 

•  Patienten skal bo i max. 90 minutters køreafstand fra afdelingen. 

•  Patienten må ikke være refraktær overfor trombocyttransfusioner. 

•  I hjemmet skal være en myndig pårørende tilstede i mindst 14 af døgnets 
24 timer, og den pårørende skal være tilstede om natten. 

•  Patienten skal sammen med en pårørende have gennemført for-samtale 
med en stamcellesygeplejerske vedr. behandlingen 

•  Patienten bør, ved pancytopeni, holde sig fra havearbejde, støvende og 
beskidt arbejde og andet arbejde, der medfører risiko for skader på hæn-
der og dermed infektioner. Derudover bør patienter undgå direkte kon-
takt med husdyr. 

•  Patienten skal undgå kontakt med pårørende og bekendte, som har symp-
tomer på smitsom sygdom, herunder forkølelse og luft vejsinfektioner.

•  Hvis der i husstanden er personer med smitsom infektion, skal patienten 
indlægges (2).

KRITERIER FOR ET 
SEMIAMBULANT FORLØB

>
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De pårørendes oplevelser 
Der er fordele og restriktioner i et se-
miambulant forløb og de pårørende er 
en stor del af forløbet. Jeg fandt frem 
til, at de pårørende oplever store udfor-
dringer og et stort ansvar for patienten 
i et semiambulant forløb. Udfordrin-
gerne er meget forbundet til psykiske, 
kommunikative og sociale aspekter. De 
pårørende oplever eksempelvis, at det 
er et stort ansvar at sørge for, at der er 
gjort rent i hjemmet, så det ikke er på 
den baggrund at patienten får en infek-
tion. De observerer ligeledes patienten 
for feber og blødning samt sørger for, 
at patienten tager sin medicin på rette 
tidspunkter. De oplever social isola-
tion og bliver oft e hjemme fra sociale 
begivenheder, så de er sikre på ikke at 
komme i kontakt med andre, som kan 
smitte patienten med en infektion. De 
oplever dog også, at deres familiefor-
hold styrkes, når patienten er hjemme 
fremfor at være indlagt (1). 

Pårørendeinddragelse eller 
pårørendeoverdragelse? 
Vi overlader det mere til patienten og 
de pårørende i et semiambulant for-
løb, at observere tegn til infektion og 
andre komplikationer. Patienten og de 
pårørende har derved et stort behov for 
psykosocial støtte. Det er vigtigt, at de 
pårørende ikke oplever, at de står alene 
med det store ansvar og at de ikke ople-

ver, at det er overdragelse men derimod 
inddragelse. Derfor er det vigtigt, at re-
lationen til og kommunikationen med 
patienten og de pårørende er i højsædet 
i et semiambulant forløb. Mange pa-
tienter og pårørende oplever, at det kan 
være svært, at kommunikere med hin-
anden om de bekymringer, de oplever i 
et sygdomsforløb. Vi bør som sygeple-
jersker bidrage til at lette kommunikati-
onen, ved at fungere som ”katalysator” 
imellem patient og pårørende, så de kan 
få talt om de bekymringer, der kan op-
stå i et semiambulant forløb. Dette så de 
kan lære mere om hinandens tanker og 
følelser, som kan opstå i forløbet (3). Et 
studie peger på, at selvom de pårørende 
følte sig godt forberedte på det, at indgå 
i et semiambulant forløb, så blev de 
overraskede over, hvor meget det kræ-
vede af dem (1). For at kunne støtte de 
pårørende optimalt i et semiambulant 
forløb, må der opbygges en relation til 
de pårørende. Anerkendelse af de pårø-
rende og deres rolle i forløbet, lære dem 
at kende, samt at lytte til deres historie 
er essentielt. Vi kan som sygeplejersker 
allerede i for – samtalen, tilkendegive et 
ønske om, at lære de pårørende at ken-
de. Det er vigtigt at invitere og opfordre 
de pårørende til at tage med både til 
for – samtalen, men også løbende når 
patienten kommer i afdelingen i det se-
miambulante forløb. De pårørende kan 
derved få løbende information, og vi 

som sygeplejersker kan lære dem bedre 
at kende og videre udvikle relationen til 
dem (3). 

Betydning for praksis 
Jeg er i forbindelse med min afsluttende 
opgave på specialuddannelsen i kræft -
sygepleje, blevet mere bevidst om, at 
kommunikationen med patienten og 
de pårørende eksempelvis til for – sam-
talen, men også undervejs når de kom-
mer semiambulant i afdelingen, skal 
foregå mere på de pårørendes præmis-
ser. De pårørende skal komme mere til 
orde omkring, deres forventninger til 
et semiambulant forløb, samt hvordan 
de oplever at stå med udfordringerne i 
hverdagslivet. De fl este patienter synes 
godt om muligheden, for at kunne være 
hjemme i forløbet, men de er også oft e 
påpasselige med at deres pårørende 
ikke bliver overbelastede.  

Min fornemmelse er derfor, at selvom 
vi er blevet skarpere på informationen 
til og kommunikationen med dem, at 
nogle patienter og pårørende stadig er 
lidt tilbageholdende overfor at indgå i et 
semiambulant forløb. 
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PÅRØRENDEAFTEN PÅ 
HÆMATOLOGISK AFDELING X 
Fokus på de pårørendes behov for støtte eft er de har mistet. En vigtig støttende indsats for Afdeling X på Odense 
Universitetshospital til de eft erladte. 

Maureen Rivera Ditlevsen, 
Sygeplejerske på Hæmatologisk 
sengeafsnit OUH X 

Sorg kan defi neres som den fysiske og 
psykiske reaktion på tabet af én eller no-
get nærtstående og til personer, der har 
været tilknyttet følelsesmæssige bånd. 
Reaktionerne omfatter en lang række fø-
lelsesmæssige, kognitive, adfærdsmæs-
sige og somatiske symptomer (Stroebe 
og Schut, 2001). Sorgen er individuel 
og en dynamisk tilpasningsproces. 

Selvforståelse og livsændringer 
Pårørendeaft en er arrangeret af Afde-
ling X, hvor fl ere af de pårørende, som 
har været en del af et langt sygdomsfor-
løb, har mulighed for at deltage. Et men-
neske, der er i sorg over at have mistet 
og savnet, har brug for andres forstå-
else, støtte og hjælp. Her er der mulig-
hed for at snakke med andre pårørende 
i samme situation. For nogle er det 
nødvendigt at tale om følelsesmæssige 
aspekter af sorg, for at kunne integrere 
dem i sin selvforståelse og tilpasse sig de 
livsændringer, som tabet forårsager. Sy-
gehuspræsten og personale fra Afdeling 
X er til stede. Sygehuspræsten holder et 
oplæg, der omhandler at miste og den 
sorg der kommer eft erfølgende. Til sidst 
har pårørende mulighed for at minde 
den afdøde ved at tænde et lys i kapellet. 

Anerkendelse, sorg og processer 
Målet med pårørendeaft en er at give de 
eft erladte mulighed for at mødes med 

ligestillede, mulighed for at sætte ord 
på deres tanker og følelser om den sorg, 
de er i- uden at føle at blive bedømt for 
ikke at komme videre. Her er der plads 
til at genopleve den sorg, man har op-
levet, da man mistede sin kære. Her er 
der også plads til fortællingen, og dia-
logen om forløbet og dødsfaldet. Pårø-
rende  bliver anerkendt, at det kan være 
svært at forstå og erkende, at vedkom-
mende er død. Muligheden for at tale 
om savn, længsel og følelsen af være 
forladt, er deslige vigtigt på Afdeling 
Xs pårørendeaft ener. De eft erladte bli-
ver anerkendt, at det er hårdt at komme 
igennem sorgen og at processen kan 
være forskellig fra person til person. 
Pårørende bliver i stand til at høre og 
rumme andre eft erladtes reaktioner. 

Pårørende som har været med til en 
af Afdeling Xs pårørendeaft ener gav 
udtryk for, at det var vigtigt for dem at 
vide, at de ikke var blevet glemt. Nogle 
følte, at de ikke var alene i den følelse af 
savn og sorg, og at det selvfølgelig var i 
orden at savne og være ked af det, uan-
set hvad andre sagde. At det var godt at 
få sat åndelighed og følelser i perspek-
tiv, midt i alt det praktiske. Pårørende-
aft ener bliver holdt tre gange om året og 
er en vigtig del af Afdeling Xs støttende 
indsats til de eft erladte.   

MELD DIG IND
I FSK

FSK FAGLIGT SELSKAB FOR KRÆFTSYGEPLEJERSKER 17



PÅRØRENDE TIL PATIENTER MED ANDEN 
ETNISK BAGGRUND END DANSK
– en case baseret artikel fra Indvandrermedicinsk klinik, OUH

Mathilde Hermansen 

Præsentation og indledning 
Mit navn er Mathilde Hermansen og 
jeg har i de sidste fem år arbejdet som 
sygeplejerske på Indvandrermedicinsk 
klinik (IMK) på OUH. IMK startede 
som et projekt for snart ni år siden, 
men er nu en permanent klinik med 
et tværfagligt personale bestående af 
sygeplejersker, socialrådgivere, læger 
og en sekretær. Klinikkens formål er, 
”at dokumentere, afb øde og forebygge 
de helbredsmæssige konsekvenser af 
ulig adgang til sundhed, der opstår som 
følge af sprogbarrierer, lav eller ingen 
skolegang, stereotypier, antagelser, for-
domme, manglende etniske kompetencer 
blandt sundhedspersonale og det nor-
male sundhedsvæsens organisatoriske 
utilstrækkelighed i forhold til særligt ud-
satte patientgrupper” (1). Det er således 
ikke udelukkende patienters etniske 
baggrund, der er afgørende for en hen-
visning til IMK, men kombinationen af 
fl ere forskellige faktorer, som medfører, 
at både patienter og sundhedspersonale 
er udfordret.  
 
Præsentation af case 
IMK bliver kontaktet af en onkologisk 
afdeling, som har en patient i forløb. Vi 
kalder hende Alyaa. Afdelingen hen-
vender sig, fordi de vurderer, at Alyaa 
har brug for en ekstra indsats for at kun-

ne få det mest optimale ud af behand-
lingen i deres regi. Ifølge personalet, er 
der udfordringer med boligforholdene, 
økonomien, opholdstilladelser og syge 
familiemedlemmer. Eft er en samtale 
med Alyaa og ægtefælle, hvor der spør-
ges ind til disse problemstillinger, vur-
derer vi, at det vil være hensigtsmæs-
sigt at tage på hjemmebesøg for bedre 
at kunne få et overblik over familiens 
samlede problemstillinger. Hjemmebe-
søg samt en kontakt til familiens frivil-
lige kontaktperson viser et billede af en 
familie med multible problemer og det 
fører hereft er til henvisning af yderli-
gere 5 familiemedlemmer til IMK. 

Jeg vil i de følgende afsnit tage udgangs-
punkt i casen og i erfaringer fra andre 
patientforløb på IMK for at sætte fokus 
på nogle af de udfordringer, vi som 
sundhedspersonale møder i forhold til 
de pårørende til patienter med anden 
etnisk baggrund end dansk. Men jeg vil 
også pege på mulighederne for at ned-
bryde barrierer i mødet med denne pa-
tientgruppe og deres pårørende.   
 
Kultur
Når vi skal beskrive de fremmede – de 
der adskiller os fra os selv og vi skal for-
søge at beskrive udfordringerne - har vi 
en tendens til at fokusere på de frem-

Resume 
Undersøgelser og erfaringer fra over 1700 patientforløb og undervisning fra 
Indvandrermedicinsk klinik viser, at sundhedspersonale er udfordret i mødet 
med patienter og pårørende med anden etnisk baggrund end dansk. Oft e er 
kultur, mange pårørende, kommunikation og sygdomsopfattelser barrierer 
for at kunne yde den gode sygepleje. Artiklen vil, med udgangspunkt i en case 
og erfaringer fra Indvandrermedicinsk klinik, komme med bud på, hvordan 
vi kan imødekomme denne patientgruppe og hvad der er vigtigt at have fo-
kus på for at opretholde høj kvalitet og faglighed i sygeplejen

Mathilde Hermansen 
Sygeplejerske, cand. cur. i klinisk sygepleje 
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Infektionsmedicinsk afdeling Q 
Odense Universitetshospital (OUH) 
Mail: mathilde.hermansen@rsyd.dk 
Mobil: 23 84 51 29 
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medes kultur og dermed på alt det, der 
er anderledes. Det kan resultere i for-
domme, stereotyper og fejlvurderinger, 
fordi vi på forhånd tror vi ved, hvad 
problemet er.  

I fl ere danske undersøgelser (2, 3) ef-
terspørger sundhedspersonale viden 
om kultur og religion, men kultur og 
religion er ikke statiske og beskrivende 
– vi kan med vores erfaringer fra tid-
ligere møder med patienter fra Irak, 
ikke på forhånd vide om det samme 
er gældende for den næste patient fra 
Irak, vi møder. På samme måde som vi 
ikke kan vide om vores sidste patient fra 
Sønderjylland har de samme traditio-
ner omkring julens måltider, som den 
næste patient fra Sønderjylland, vi mø-
der. Ifølge den svenske antropolog Ulf 
Hannerz (4), formes og ændres men-
nesker i tak med det samfund, de er 
en del af.  Kompleksiteten i det enkelte 
menneskes livshistorie og det faktum, 
at mange patienter, med anden etnisk 
baggrund end dansk, har levet et liv i 
fl ere lande og kulturer, fordrer en til-
gang, hvor vi som sundhedspersonale, 
er mere opmærksomme på at spørge 
ind til det enkelte menneskes behov og 
ønsker. Overfører vi dette til vores case, 
kunne det fx være en god ide at spørge 
ind til hvor længe Alyaa har været i 
Danmark, hvor mange års skolegang 
hun har og om der er specielle ønsker i 
forhold til kosten i forbindelse med en 
indlæggelse. Hvad er vigtigt for hende 
og hvad kan hun gå på kompromis med 
for at imødekomme sundhedsvæsenets 
kontekst og rammer. 
 
Familier og pårørende 
Når vi er ude at holde oplæg om klinik-
kens arbejde og erfaringer, støder vi oft e 
på udtalelser om at familier og pårøren-
de til patienter med anden etnisk bag-
grund end dansk, fylder meget og ikke 
hører eft er. Familie og pårørende har 

betydning for langt de fl este patienter, 
men det kan være hensigtsmæssigt, at 
sundhedspersonalet er opmærksomme 
på den familie- og samfundsstruktur, 
den enkelte patient er en del af. I Dan-
mark har vi udviklet en individualistisk 
samfunds- og familiestruktur, hvor det 
enkelte individ bærer et ansvar og træf-
fer beslutninger for eget liv. I den kol-
lektivistiske familie- og samfundsstruk-
tur, som er mere dominerende sydpå og 
i Mellemøsten, er familien bygget op af 
et hierarkisk system, hvor de ældste er 
øverst og så nedeft er. Familien ses som 
en samlet enhed og man passer på og 
skåner hinanden (5). Dette kan i det 
danske sundhedsvæsen tolkes som et 
misforstået hensyn til individet, hvis fa-
milien er tilbageholdende med at infor-
mere patienten om behandlingen. Her 
er det essentielt, at sundhedspersonalet 
indgår i en dialog med familien om, 
hvorfor vi i det danske sundhedsvæsen 
anser det for af afgørende betydning for 
behandlingsforløbet, at patienten med-
inddrages og kan være med til at træff e 
beslutninger om behandlingen. I casen 
om Alyaa, fortalte familiens kontakt-
person, at hun oplevede, at familien ikke 
altid delte deres viden om sygdommens 
forløb med hende, fordi de netop ville 
skåne hende. Kontaktpersonen forkla-
rede familien, hvorfor patientinddra-
gelse er vigtigt i det danske sundheds-
væsen og hun informerede familien 
om, at sundhedspersonalet lovmæssigt 
er forpligtede til at informere hende 
om forløbet. Kontaktpersonens viden 
og relation til familien var således med 
til, at familien fi k en bedre forståelse af 
det danske sundhedsvæsen. Vi fulgte 
op på dette ved at få et resumé af forløb 
og behandlingsstatus fra afdelingen, så 
vi kunne arbejde videre med at sikre, 
at Alyaa sammen med familien forstod 
behandlingsforløbet. Derudover viste 
hjemmebesøget hos familien, at der var 
andre familiemedlemmer, som også led 

af kroniske sygdomme, som der var be-
hov for at tage hånd om. Ved at afde-
lingen var opmærksom og lydhøre over 
for de problemstillinger, som patienten 
og familien fortalte under behand-
lingsforløbet, havde vi mulighed for 
at iværksætte en forebyggende indsats 
rettet mod de familiemedlemmer, som 
også havde sundhedsrelaterede proble-
mer. Alyaas ægtefælle var en afgørende 
støtte for både hende og resten af fami-
lien og ved at tilbyde støtte og hjælp til 
andre familiemedlemmer, kunne han 
fokusere mere på at støtte sin hustru 
under forløbet på kræft afdelingen, hvil-
ket gav et mere komplient forløb.  

Erfaringer fra IMK viser, at det kan 
betale sig at gå i dialog med familie og 
pårørende. Oft e kan konfl ikter nedtrap-
pes, hvis vi som sundhedspersonale for-
søger at forstå baggrunden for ønsker, 
som vi ikke normalt ser i kontakten 
med patienter og deres pårørende. Men 
det handler også om – i en imødekom-
mende tone – at informere om regler 
for fx besøgende. Oft e ønsker patienter-
ne og den nærmeste familie ro omkring 
et sygdomsforløb og det skal respekte-
res på samme måde som hos patienter 
med etnisk dansk oprindelse. Her skal 
vi som sundhedspersonale passe på pa-
tienten og høre ind til, hvad der er vig-
tigt for den enkelte.  
 
Kommunikation og tolk 
Kommunikationen er altafgørende for, 
at vi som mennesker kan tale sammen 
og forstå hinanden – både i forhold til 
det rent sproglige, men også i situa-
tioner, hvor vi møder patienter, som 
handler og reagerer anderledes, end 
hvad vi er vant til og hvor den kulturelle 
og sproglige kontekst kan få betydning 
for patientforløbet. Selv om patient el-
ler familie taler nogenlunde dansk, 
skal vi være opmærksomme på, at der 
er forskel på at kunne købe mælk i su- >
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permarkedet og dermed kunne tale et 
dagligdags-dansk og i forbindelse med 
kritisk og alvorlig sygdom som fx kræft . 
Prøv at lave en øvelse, hvor du forestil-
ler dig, at du skal til samtale hos lægen 
eller sygeplejersken omkring en alvor-
lig diagnose. Først skal du sætte ord på, 
hvordan du har det på dansk og hereft er 
på engelsk – det er faktisk sværere end 
de fl este tror og derfor skal vi være eks-
tra opmærksomme på at tilbyde tolke-
de samtaler også selvom patienten eller 
familien taler et rimeligt dansk. En 23-
årig kvindelig universitetsstuderende 
udtalte i forbindelse med hendes forløb 
på IMK: ”Skal jeg tale om følelser, så vil 
jeg gerne have tolk”. Som sundhedsper-
sonale skal vi leve op til Sundhedsloven 
og det indebærer en opmærksomhed 
på fl ere forskellige paragraff er i forhold 
til at sikre patienters rettigheder – her-
under fokus på at sikre god kommuni-
kation. I paragraf 50 står følgende: ”Pa-
tienter, der eft er sundhedsloven har ret 
til behandling hos alment praktiserende 
læge og praktiserende speciallæge samt 
på sygehus, har i forbindelse hermed ret 
til vederlagsfri tolkebistand, når lægen 
skønner, at en tolk er nødvendig for be-
handlingen”. Det betyder dog ikke, at 
sygeplejersker ikke kan bestille tolk, 
men at en læge er ansvarlig for behand-
lingen, som i alle andre tilfælde. End-
videre er det ikke den enkelte afdeling, 
men derimod regionen, der betaler for 
tolken – den enkelte afdeling skal vur-
dere behovet for tolk alene ud fra at 
sikre og overholde Sundhedsloven. Der 
er meget forskelligt fra region til syge-
hus til afdeling til kommune i hvor høj 
grad der bestilles tolk samt hvilken type 
tolkning, der anvendes. Der er mulig-
hed for både fremmødetolk, telefontolk 
og videotolk. På IMK har vi de bedste 
erfaringer og resultater med videotolk. 
Det giver mulighed for hurtigt at få det 
ønskede sprog og dialekt og hvis der er 
hensyn i forhold til køn eller andet. En 
videotolk fylder ikke i lokalet og skal 

ikke bruge tid på at fi nde parkering som 
en fremmødetolk. Med en videotolk, 
har tolken oft e bedre mulighed for at få 
den nonverbale kommunikation med 
som en del af samtalen end hvis det var 
en telefontolkning. Der arbejdes på at 
etablere IPAD- ordninger, således at tol-
ken bliver mere tilgængelig (1). På den 
onkologiske afdeling, hvor Alyaa får 
behandling, er der en opmærksomhed 
på at der bestilles tolk til vigtige sam-
taler og det har medført, at både Alyaa 
og ægtefællen føler sig hørt og medind-
draget.  Et godt råd i forhold til tolk er 
at planlægge en samtale med god tid 
til at informere men også til spørgsmål 
fra både patient og sundhedspersonale. 
Der er selvfølgelig akutte situationer, 
hvor det ikke er muligt at planlægge en 
samtale og hvor der ikke er en tolk til 
rådighed så hurtigt, som man kunne 
ønske, men her gælder det om at tale 
langsomt og tydeligt og med enkle ord 
og sætninger forsøger at informere så 
godt man kan. Derudover kan man til 
nøds anvende oversættelsesprogram-
mer fra fx en App. Husk at børn under 
18 år ifølge Sundhedsloven ikke må an-
vendes som tolke med mindre det er en 
akut og livstruende situation (https://
www.retsinformation.dk/forms/R0710.
aspx?id=169798).    

Vi kan også bruge tolke til at ringe op 
til patienter og pårørende med henblik 
på at videregive information eller hvis 
en patient er blevet dårlig i forbindelse 
med en ambulant kemo-behandling og 
har brug for råd og vejledning. Vi skal 
tvinge os selv til at turde være kreative 
og turde tænke ud af boksen for at imø-
dekomme og hjælpe patienterne bedst 
muligt. Oft e er det os selv, som lader os 
styre af systemtænkning og begræns-
ninger, men inden for lovgivningens 
rammer, har vi faktisk gode mulighe-
der for at tænke og handle således at 
vi imødekommer den enkelte patients 
behov.  

Sygdoms- og sundhedsopfattelser 
samt prioriteringer  
Ud over en fokus på den del af sund-
hedsloven, der omfatter rettigheder til 
tolk, skal vi som sundhedspersonale 
også sikre et informeret samtykke – 
dvs. at patienten har forstået, hvad der 
skal ske i forhold til behandling således 
at patienten kan sige til eller fra et tilbud 
om behandling. Informationen skal ske 
løbende og skal tilpasses den enkeltes 
forudsætninger (Sundhedsloven, kapi-
tel 5 § 15-16). Health Literacy omhand-
ler individers evne til at tilegne sig og 
anvende viden om sundhed (6). Her 
kan det således være en god ide at spør-
ge ind til den enkelte patients livshisto-
rie i forhold til skolegang og erfaringer 
omkring egen sundhed. En god øvelse, 
som kan give anledning til en samtale 
omkring sygdom og sundhed kan være 
at bede patienten om at tegne sin egen 
krop. Detaljerne i tegningen kan sige 
meget om den enkeltes viden om egen 
krop. Hvis vi som sundhedspersonale 
tør stille spørgsmål og stille os åbne og 
nysgerrig omkring forestillinger om 
eventuelle tabubelagte sygdomme og 
døden, kan det medføre et bedre for-
løb for både patienter, pårørende og 
sundhedspersonale. Derudover skal vi 
være opmærksomme på, at vi ikke på 
forhånd kan forvente at lige netop den 
diagnose patienten fx er henvist med 
på vores afdeling, har topprioritet. Dår-
lig økonomi kan tvinge patienten til at 
skulle vælge mellem medicin eller vin-
tertøj til børnene, krig og bekymring 
for tilbageværende familiemedlemmer 
i hjemlandet kan betyde, at behandlin-
gen af kræft sygdommen ikke priori-
teres – fx har vi erfaring med at nogle 
patienter udtaler, at de ikke fortjener at 
få behandling, når familien lider”.  Vi 
har også eksempler på patienter, som 
ikke har kunnet opnå en permanent 
opholdstilladelse og ikke har mulighed 
for at vende tilbage til hjemlandet, og 
som lever i konstant uvished og angst 

NR. 2 | 201720



for at blive sendt ud af Danmark og 
måske skulle forlade familien her. De 
har ikke kunnet fi nde motivationen til 
at tage sig af deres kroniske sygdom – 
en patient har udtalt: ”Hvorfor gøre no-
get ud af en diabetes sygdom, som først 
dræber mig om mange år, når jeg bliver 
dræbt med det samme, jeg sætter mine 
ben i mit hjemland”. Derfor skal vi være 
opmærksomme på, at nogle patienter 
med fx en kræft sygdom, måske ikke har 
helbredelse og behandling som første-
prioritet, som vi ellers forventer af vores 
patienter.  
 
Post traumatisk stress 
disorder (PTSD) 
Mange fl ygtninge har traumatiske ople-
velser fra krig og fl ugt og i op til mange 
år eft er begivenhederne, kan de udvikle 
Post traumatisk stress disorder (PTSD).  
Som sundhedspersonale er vi nødt til 
at være opmærksomme på symptomer, 
som i rækken omfatter blandt andet 
dårlig nattesøvn, dårlig hukommelse, 
følelsesmæssig ustabilitet og isolation. 
Har du en patient, som ikke kommer til 
aft aler eller glemmer medicinen og som 
du mistænker, kan have traumatiske 
oplevelser bag sig, kan det være symp-
tomer på PTSD og ikke manglende vilje 
eller dovenskab i forhold til at møde op 
til planlagte samtaler. Disse patienter 

kan henvises til behandling. I kan læse 
mere om sygdommen og behandlings-
muligheder på: http://traumeogtor-
turoverlevere.dk. Over halvdelen af 
de patienter, der henvises til IMK har 
PTSD og omkring 75% diagnosticeres 
først under selve behandlingsforløbet. 
Der er således patienter, der går med 
ubehandlede symptomer igennem fl ere 
år og mange forstår ikke hvad der sker 
med dem – de kan ikke kende sig selv 
og er bange for at fejle noget alvorligt. 
PTSD er en kronisk sygdom, men viden 
og forståelse for sygdommen kan lindre 
og give bedre livskvalitet. Alyaa og fl ere 
andre familiemedlemmer viser tegn på 
PTSD og skal screenes for symptomer. 
Der kan derfor blive behov for at hjælpe 
og støtte familien med at følge behand-
ling og evt. hjælp til at huske aft aler pga. 
den dårlige hukommelse.  
 
Afslutning 
Ovenstående artikel beskriver en række 
udfordringer, som sundhedspersonale 
kan opleve i mødet med patienter og på-
rørende af anden etnisk baggrund end 
dansk. Artiklen er baseret på erfaringer 
og en case fra Indvandrermedicinsk 
klinik omkring et samarbejde mellem 
to afdelinger med hver deres speciale. 
Som sundhedspersonale bliver vi ud-
fordret, når vi møder patienter, der ikke 

passer ind i systemets kasser. Når tin-
gene udvikler sig på måder, vi ikke kan 
forudsige, kan vi risikere at gå forsvars-
position og fokusere på alt det, der er 
anderledes og blive blændet af kulturen. 
I stedet bør vi fokusere på vores faglig-
hed og den helhedsorienterende tilgang 
til patienter og pårørende, som vores 
uddannelse har udrustet os med. For at 
kunne leve op til Sundhedsloven og vo-
res sygeplejeetiske retningslinjer, bør vi 
turde tænke ud af boksen og forsøge at 
rumme og imødekomme de patienter 
og pårørende, som udfordrer os. Vi skal 
i personalegruppen have en snak om, 
hvordan vi tackler disse udfordringer 
og være åbne og ærlige, når det bliver 
svært. Vi skal bakke op om hinanden 
og turde sætte grænser, når kravene fra 
patienter og pårørende ikke kan imøde-
kommes, men vi skal have fokus på den 
gode kommunikation, så der opstår en 
gensidig forståelse og respekt og så tru-
ende konfl ikter på grund af mennesker 
i krise og sorg, nedtrappes. Der fi ndes 
ikke en manual for en bestemt gruppe 
mennesker fra en bestemt kultur eller 
religion. I stedet handler det om at blive 
nysgerrige på hvad der er vigtigt for den 
enkelte patient og familie og pårørende 
for at kunne sikre det bedste behand-
lingsforløb for alle parter.  
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Etniske patienter og pårørende på en 
kræft afdeling fordrer, allerførst, en 
stor portion plads til forskelle, dernæst 
en forståelse for selve kompleksiteten 
omkring etnicitet generelt. Hvis det 
komplekse ses og anderkendes, kan det 
i sidste ende være, at det enkle ved etni-
ske patienter og deres pårørende bliver 
tydeligt.  

Når pladsen bliver snæver 
På den hæmatologiske afdeling på 
OUH er der masser af plads. Måske ikke 
decideret plads til fi re stole, et senge-
bord og en lift  på en lille tomands-stue. 
Dog bryster vi os med, at der er plads til 
hjerterum, der er plads til at have hjer-
tet på rette sted og, ikke mindst, til at 
høre hvad de mennesker som omgiver 
vores afdeling har på hjertet.  

Ja, det er der plads til.   

Men nu er det pludselig en hel anden 
form for plads, som vi snakker om. Det 
er pladsen til at lytte og rumme et an-
det menneske. Nu handler dette tema 
jo netop om mennesker. Det handler 
om det lille ord, som vi alle ved, at der 
vægtes højt, men som også kan være så 
forbandet svært – ja, faktisk at rumme 
og lytte til – det ord som gør os alle en 
smule ængstelige; pårørende. Dét var 
dog også et provokerende udsagn, på-
rørende der gør os ængstelige, det kan 
jeg godt høre. 

Næsten lige så provokerende, som når 
sygeplejersken siger: ”Jeg bliver den 
mest irriterende pårørende, hvis det 
engang bliver mig.” Hvis vi som syge-
plejersker allerede ved, at vi skal være 
irriterende for at blive hørt, så kan man 
først og fremmest argumentere for, at 

der er noget galt med vores evne til at 
’lytte og rumme’. Dernæst kan der ar-
gumenteres for, at pårørende altså ikke 
nødvendigvis fordrer pladsen til hjerte-
rum, selvom det nu er, hvad vi bryster 
os af. På den hæmatologiske afdeling 
kan det, ligesom det sikkert kan på en-
hver afdeling, være svært at fi nde plad-
sen til de pårørende. Især når scenariet 
så er 14 mennesker på en lille stue, der 
taler et sprog der mest af alt lyder som 
om, at hvert enkelt ord bliver sagt i by-
deform med et stort udråbstegn eft er-
følgende. Samtidig lugter der så også af 
’curry’, ikke ’karry’ som i boller-i-karry 
’karry’, nej ’curry’, som på det tyrkiske 
marked dengang jeg var på ferie. Når de 
14 står dér, ved deres kæres side og for-
venter svar, ved den pæredanske med-
patient som krymper sig i sengen ved 
siden af, og faktisk helst bare vil hjem 
til familien, ja så synes pladsen næsten 
lige så snæver, som hvis der var tale om 
de ovennævnte fi re stole, sengebordet 
og lift en.  

De etniske pårørende 
Hvis pladsen bliver snæver, når det om-
handler etniske pårørende, er det nær-
liggende at stille spørgsmålet om, hvor-
vidt selve relationen med netop disse 
mennesker også bærer præg af en hvis 
form for snæverhed.  

Og tænk sig, hvis spørgsmålet så også 
er, om det i virkeligheden handler om 
snæversynethed? Nej det kan vi ikke 
lide, det går ikke særlig godt hånd i 
hånd med hjerterum. Ikke desto min-
dre er spørgsmålet måske vigtigt at stil-
le sig selv. Vi ved, som sygeplejersker, at 
når vi først ser på problemet, på det der 
har været skjult, først der, kan vi gøre 
noget ved det. Mange kan måske være 

Line Kjærsgaard Christensen
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bange for at være snæversynede, eller 
at have deciderede fordomme, når det 
handler om etnicitet i hospitalsvæsenet, 
og måske netop derfor, er det så vigtigt 
at få belyst. Vi møder hyppigere etniske 
patienter og deres pårørende end før, 
også på den hæmatologiske afdeling på 
OUH.  

Konfl ikten i Syrien havde alene i 2014 
fordrevet 9,5 millioner mennesker, og 
i samme år, eft er aft ale med De For-
enede Nationers Højkommissariat for 
Flygtninge, lukkede også Danmark 
op for at tage imod nogle af alle disse 
fl ygtninge(1). Det kan mærkes på en 
arbejdsplads. Alligevel føles det som 
om, at vi aldrig som før går med sky-
klapper på, når det handler om at se og 
anerkende vores forventninger til disse 
mennesker. Det virker som om, at vi er 
bange for at være fordomsfulde.  

Samtidig er vi måske heller ikke de bed-
ste til at udvise overbærenhed og forstå-

elser for traumer, vi end ikke kender til. 
Vi kommer måske endda til at forvente, 
at etniske patienter og pårørende passer 
ind i hospitalets kasser om god patient 
opførsel. I øvrigt en kasse som selv dan-
ske patienter og pårørende kan have 
svært ved at fi nde sig til rette i(2). At 
være sygeplejerske ved etniske patien-
ter og deres pårørende kan, uden over-
drivelse, altså være komplekst. For ikke 
at nævne problemfyldt. På den anden 
side er det at få kræft , samt det at være 
pårørende til en kræft patient, ligeledes 
problemfyldt, det ved vi.  

Vi ved, at de er i krise, at verden ram-
ler og at reaktionerne på dette kan være 
vidt forskellige. Pointen må være, at vi 
som sygeplejersker skal gøre vores yp-
perste for at afh jælpe og støtte disse 
mennesker, også på tværs af nationali-
tet, kultur og forskellighed. Det er dog 
ligeså vigtigt at pointere, at dette kan 
være sværere når visse barrierer gør sig 

gældende, især hvis dette også inklude-
rer sygeplejerskens barrierer.   

At være etnisk patientkoordinator 
For cirka et år siden passede jeg en 
patient af anden etnisk herkomst. Al-
lerede på navnet kunne jeg mærke en 
vis form for usikkerhed; hvordan ligger 
trykfordelingen lige her, er noget stumt, 
er det fornavnet, eller ét af de to mel-
lemnavne, jeg tiltaler vedkommende 
med? For ikke at nævne spekulationer 
om hvorvidt jeg, som kvinde, måtte give 
hånd til en mand, om svinekødssnak-
ken var noget jeg skulle tage med det 
samme, for Gud forbyde hvis jeg skulle 
være skyld i tragedien om fejlagtig ind-
tagelse af svinekød, og om han ville 
se mig i øjnene, for der var vidst også 
noget med, at gift e mænd ikke måtte 
kigge på unge kvinder. Jeg kan med sik-
kerhed sige, at allerede inden jeg havde 
set denne mand, kunne jeg mærke en 
vis form for skepsis. Han havde lige 
fået stillet en hæmatologisk diagnose, >

FSK FAGLIGT SELSKAB FOR KRÆFTSYGEPLEJERSKER 23

Shutterstock.com/ Monkey Business Images



og faktisk ikke en særlig god én af slag-
sen.  Set i bagklogskabens lys, så er jeg 
helt sikker på, at han var revnende li-
geglad med både tiltale, kønsroller og 
svinekød. Han havde kræft . Det var li-
gesom det der fyldte. Heldigvis gik det 
også op for mig, at det var det, som var 
det vigtige. Som han sad der i sengen i 
skrædderstilling, med store bange øjne, 
var det tydeligt, at sorg og krise sagtens 
kan oversættes til dansk. Ligesom be-
kymringer og tårer kan det. Hvor han 
dog bekymrede sig om sin familie, som 
stadig var på fl ugt i Syrien. Foruden 
krig som grundlag i sig selv, kunne han 
nu også tillægge en livsfarlig kræft diag-
nose grunden til, at være truet af aldrig 
at se sine to små børn igen. Sine børn 
som han i øvrigt ikke havde set i fl ere 
måneder, da de stadig boede med deres 
mor i en krigshærget del af Syrien. For 
mig som sygeplejerske var hans forløb 
en øjenåbner. At han som menneske 
er fantastisk skøn og elskelig må være 
hovedgrunden til, at jeg blev nysgerrig.  

Dog var en af grundene til min nysger-
righed også forbundet med min egen 
skepsis forinden mødet med denne 
mand. Det var lige ved, at min egen 
barriere over for etniske patienter hav-
de spærret ben for relationen til dette 
menneske. Og senere hen også relatio-
nen til hans børn og kone, som han op-
nåede familiesammenføring med.  
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Jeg er ret sikker på, at nysgerrigheden 
på egne reaktioner, aff ødte en form for 
gåpåmod. I alle tilfælde, havde jeg i pe-
rioden eft er dette møde en del etniske 
patienter og pårørende. Noget gik rig-
tig godt, andet gik måske knap så godt. 
At sætte grænser for besøgende, at give 
forståeligt information og at agerer i en 
så stor menneskefl ok bar meget præg af 
min egen usikkerhed på at træde nogen 
over tæerne. Jeg var simpelthen bange 
for, at være fordomsfuld, så meget, at 
det blev til en slags berøringsangst. Af 
omveje blev jeg tilbudt at blive etnisk 
patientkoordinator, som automatisk 
har en direkte uddannelses- og spar-
ringsfunktion til Indvandrer Medicinsk 
Klinik. Gennem kursus og sparrings-
møder lærte, og lærer jeg stadig, bl.a. 
at tolke egen reaktion og usikkerhed 
når det omhandler etnicitet. Pludselig 
er det blevet lidt nemmere at det magi-
ske opstår i relationerne, fordi fokusset 
ikke længere er på forskellighederne. 
Det fællessprog vi har, grundlægger 
vi sammen, ligesom så mange andre 
ikke-etniske patientforløb. At der er 
nogen foranstaltninger der skal være 
på plads forinden, så som tolkning, 
forventningsafstemning og oprigtig 
nysgerrighed på livshistorie, fremfor på 
kulturhistorie, er dog en forudsætning 
ved etniske patienter og pårørende. Og 
netop denne viden, lidt forenklet, er 
hvad en etnisk patientkoordinator kan 

være behjælpelig med. At have en koor-
dinerende funktion for etnicitet på hæ-
matologisk afdeling på OUH indebærer 
altså både praktisk undervisning i tol-
keapparatur, men også at hjælpe kol-
legaer med at blive nysgerrige på egne 
reaktioner over for etniske patienter.  

Jeg vil sige, at det går ret godt. Oven-
nævnte patient er nu manden vi slås 
om at være sygeplejerske ved, hans lu-
nefulde smil, hans historie som stadig 
udfolder sig mere og mere for os, er vi 
uendeligt nysgerrige på, alle sammen. 
Han er, ligesom enhver anden patient, 
en vi har kær. Han, men også hans på-
rørende, er nogen vi holder af og yder 
omsorg for. Og han er blot én af vores 
mange etniske patienter. Dermed ikke 
sagt at problemet er løst, eller at det ikke 
kan gå i hårdknude når forskelligheder-
ne gør sig gældende. Han er dog på en 
måde, eksemplet der startede de mange 
eksempler på, at det kan lykkedes, at 
yde god sygepleje til etniske patienter 
og deres pårørende. Han er håbet og 
påmindelsen om, at vi faktisk bare er 
mennesker der hjælper mennesker i al 
vores forskellighed. Så enkelt er det.
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SIG REHABILITERING
I det sidste lille års tid har vi været to sygeplejersker fra henholdvis Kolding og Vejle kommuners kræft reha-
bilitering, der har ønsket at starte en SIG-gruppe op. Vores tanker om en ny SIG gruppe har været satte fokus 
på rehabilitering.

I løbet af det forgangne år har vi med 
hjælp fra FSK fået udarbejdet det kom-
missorium, der ligger til grund for at vi 
den 7. april 2017 kunne indkalde til det 
første møde i SIG Rehabilitering.

Der har været stor interesse for grup-
pen på tværs af sektorerne, hvilket også 
har været vores store ønske. Da vi mød-
tes fredag den 7. april, var vi således 17 
gruppemedlemmer, hvoraf 14 kunne 
deltage i det opstartende møde. 

Gruppens medlemmer kommer fra 
hele landet, og har der er stor spænd-
vidde på, hvor i forløbet vi møder men-
nesker der har eller haft  en kræft syg-
dom.

Gruppen består af:
Mette Marie Bergsøe (Formand)
Camilla Louise Visler 
(Hjemmeside ansvarlig)
Marie Bache Hansen 
(Facebook ansvarlig)
Vibse Jørgensen (Tryksagsansvarlig)
Gitte Möinichen Ohmann
Heidi Ibsen Bredahl
Else Skarby
Lisbeth Johnsen
Sanne Brink
Mette Barlebo Frøsig
Jane Sannung
Tina Nørregaard Hedeager
Mariama Lawal
Jette Røge
Caroline Manstrup
Lise Ottosen
Trine Hoff mann

Vi har besluttet os for, at de forskel-
lige poster er fordelt indtil januar 2018, 
hvoreft er vi konstituerer os på ny.

På vores opstartsmøde besluttede vi 
os for, at vi formålet med vores grup-
pe er:
• At øge viden om rehabilitering blandt 

sygeplejersker, der arbejder med 
mennesker med kræft  ud fra eksiste-
rende evidens.

• At styrke det tværsektorielle og tvær-
faglige samarbejde omkring rehabili-
tering. 

• At medvirke til kvalifi cering af den 
sygeplejefaglige indsats i forbindelse 
med behovsvurderinger.

• At sætte fokus på sygeplejerskens rol-
le og funktion i den rehabiliterende 
indsats.

• At udbrede kendskabet om rehabi-
litering til sundhedsprofessionelle 
samt mennesker ramt af kræft  og de-
res pårørende.

Og målet med gruppens arbejde er:
• At tage initiativ til vidensdeling på 

tværs af landet og de sektorer, der er 
involveret i kræft rehabilitering.

• At videreudvikle og kvalifi cere syge-
plejefaglige kompetencer inden for 
kræft rehabilitering.

• At udarbejde en retningslinje eller 
patient-/personaleinformation om
rehabilitering til patienten med kræft . 

Vi har taget kontakt til Videns center 
for Rehabilitering og Palliation (RE-
HPA) med henblik på et samarbejde 
omkring udarbejdelsen af en klinisk 
retningslinje for rehabilitering til men-
nesker med kræft .
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NYT VÆRKTØJ SÆTTER FOKUS PÅ DE 
PÅRØRENDES ROLLE I REHABILITERING 
Et nyt refl ektionsoplæg gør det muligt at arbejde systematisk med inddragelse af pårørende i rehabilitering. 
Værktøjet er udviklet af Center for Kræft  & Sundhed København og kan bruges af alle, der arbejder med 
rehabilitering i kommunalt regi.

At være pårørende til en person, der er 
alvorligt syg, er oft e hårdt - både psy-
kisk, fysisk og socialt. I nogle tilfælde 
kan det være så hårdt, at den pårørende 
risikerer selv at blive syg. Bl.a. derfor 
har sundhedsvæsnet de senere år haft  
stigende fokus på pårørende. De pårø-
rende er imidlertid primært blevet ind-
draget i forbindelse med behandling og 
palliation, mens det i mindre grad er 
sket i forbindelse med rehabilitering. 

Dét ønsker Center for Kræft  & Sund-
hed København at ændre på, og derfor 
har centret udviklet et helt nyt værk-
tøj, som kan bruges af andre kommu-
nale rehabiliteringsenheder. Center for 
Kræft  & Sundhed København (CKSK) 
er et samarbejde mellem Københavns 
Kommune og Kræft ens Bekæmpelse. 
Centret tilbyder rehabilitering og råd-
givning til borgere, der har eller har 
haft  kræft .

Det nye refl eksionsoplæg er et praktisk 
værktøj, som ikke specifi kt har fokus på 
kræft , men kan bruges i mange sam-
menhænge. Oplægget giver ikke svar 
på, hvordan opgaven med at have fokus 
på pårørende konkret skal gribes an. 
Det præsenterer derimod forskellige 
temaer og spørgsmål til refl eksion og 
hjælper den enkelte enhed til at fi nde 
sin egen vej til en løsning, der passer til 
de pågældende omstændigheder.

Et værktøj for alle 
rehabiliteringsenheder
- Rehabilitering handler om at genvin-
de det bedst mulige liv med eller eft er 
sygdom. Derfor er det naturligt, at på-
rørende indgår i et rehabiliteringsfor-
løb på den ene eller anden måde. Siden 

kommunalreformen i 2007 har kom-
munerne haft  det primære ansvar for 
generel rehabilitering, og det er relevant 
at forholde sig til, hvordan vi i kom-
munerne systematisk kan arbejde med 
pårørende i den forbindelse, siger Karin 
Birtø, pårørendekoordinator på Center 
for Kræft  & Sundhed København. 

Oplægget kan både anvendes af kom-
munale rehabiliteringsenheder, der 
endnu ikke har en praksis specifi kt mål-
rettet pårørende og af enheder, der al-
lerede arbejder med pårørende, og som 
ønsker en kvalitetssikring eller inspira-
tion i det igangværende arbejde. For at 
sikre en bred anvendelighed har Center 
for Kræft  & Sundhed København ind-
draget andre kommunale rehabilite-
ringsenheder, både i og uden for Kø-
benhavns Kommune, i forbindelse med 
udviklingen af det nye værktøj.

Center for Kræft  og Sundhed Køben-
havn, som netop har fejret sit 10 års ju-
bilæum, har gennem årene opnået gode 
erfaringer i at arbejde med pårørende. 
Centret har løbende tilbud til pårøren-
de - f.eks. foredrag eller samtalegrup-
per. Nogle tilbud har fokus på hverda-
gen - f.eks. inspiration til, hvordan den 
pårørende kan være en god pårørende. 
Andre tilbud hjælper den pårørende 
med at passe på sig selv, samtidig med 
at de befi nder sig i rollen som pårø-
rende.

Det nye refl eksionsoplæg skal nu im-
plementeres i Center for Kræft  og 
Sundhed København, således at det 
bliver en integreret og naturlig del af et 
rehabiliteringsforløb at forholde sig til 
pårørende. 

For yderligere oplysninger, 
kontakt:
Karin Birtø, 
pårørendekoordinator, 
Center for Kræft  og Sundhed 
København, Tlf. 6029 8218
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TEMA 

TEMADAG FAGLIGT 
SELSKAB FOR 
KRÆFTSYGEPLEJERSKER
Dato: 1.6. 2017 kl. 10 -16.00 
Sted: Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense 
 
Formål 
FSK ønsker at sætte fokus på børn som pårørende i kræftramte familier. Evalueringerne fra 
Landskurset 2016 viser, at det er et emne, mange sygeplejersker er optagede af og oplever som 
en udfordring i deres hverdag. Vi vil med denne dag skabe rammerne for kompetenceudvikling 
inden for dette komplekse felt. 

Hvordan 
Dagen vil være delt i 2 hovedtemaer. Formiddagen vil tage udgangspunkt i omsorgen for fa-
milier med anden etnisk baggrund, vi vil få indblik i, hvordan vi bedst muligt støtter familierne. 
Eftermiddagens fokus vil være børn som pårørende i kræftramte familier og dermed også på 
sorgen.  
 
Program for dagen 
9.00 – 9.50    Velkomst, indregistrering og morgenkaff e 
9.50 – 10.00   Velkomst ved Ditte Naundrup Therkildsen – formand for FSK 
10.00 – 12.00  Familier med anden etnisk baggrund v/ Jette Grøn Menov. 
   Børnesygeplejerske og Etnisk patientkoordinator, OUH 
12.00 – 12.45  Frokost 
12.45 – 14.00  Børn og sorg v/ Jes Dige. Pædagogisk – psykologisk konsulent, 
   Skyggebørn 
14.00 – 14.15  Kaff e 
14.15 – 15.30   Børn og sorg fortsat 
15.30     Farvel og tak for i dag v/ Ditte Naundrup Therkildsen 
 
Husk ”doggybag” med hjem 

Pris for deltagelse: 
Medlemmer af FSK gratis 
Ikke-medlemmer:   725,00 kr. 
 
FSK har inviteret Fagligt Selskab for Palliations sygeplejersker samt Fagligt Selskab for syge-
plejersker ansat i Kommunerne i håb om at være med til at skabe et samarbejde på tværs af de 
faglige selskaber.                                                                     
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Du kan allerede nu begynde at glæde dig til dette 
års Landskursus for Kræftsygeplejersker, hvor 
temaet er: 

”Kræft på tværs”
I dette års Landskursus ønsker vi at sætte fokus 
på kræftens betydning på tværs af familier, 
kulturer, sektorer, socialklasser og ikke mindst 
på tværs af liv i forhold til patienter med kræft og 
deres pårørende. 

Vi vil med kompetente oplægsholdere give dig 
mulighed for at få et bredere perspektiv på 
kræftsygeplejen. Et perspektiv der er tværsekto-
rielt, tværfagligt og tværprofessionelt 

Sæt derfor et stort kryds i kalenderen den 3. 
Og 4. November 2017 og kom til Landskursus 

for Kræftsygeplejersker på Radisson Blue, H.C 
Andersens Hotel i Odense.

Abstracts til posterudstilling
Husk at du og dine kollegaer er meget velkomne 
til at indsende abstracts til posterudstillingen. 

Retningslinjer for indsendelse af abstract kan 
ses på:
https://dsr.dk/sites/default/fi les/2111/ab-
stractsposterspjece.pdf

Deadline for indsendelse er: 13. september 2017. 
Og skal sendes til Mette Stie på mail: 
Mette.stie@rsyd.dk

LANDSKURSUS FOR 
KRÆFTSYGEPLEJERSKER 
3.- 4. NOVEMBER 2017
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ÅRETS KRÆFTAFDELING 2017 
FSK uddeler igen en pris til ”Årets kræftafdeling”. Prisen uddeles i 
forbindelse med Landskursus for Kræftsygeplejersker, som afholdes i år 
den 3. og 4. november 2017 på Radisson, HC. Andersens Hotel i Odense. 

Alle sygeplejersker, som arbejder med patienter med kræft, kan indstille deres arbejds-
plads til denne pris.  

Alle arbejdspladser, som kan berette om en særlig indsats for kræftsygeplejen, kan ind-
stilles. 
 
Der er følgende rammer for indstillingen: 
z De, som indstiller sin arbejdsplads til prisen, skal være medlem af FSK 
z Såvel ledere som kollegaer kan indstille arbejdspladsen 
z Indstillingen skal være skriftlig og må højst fylde ½ A4 side 
z Indstillingen skal underskrives af tre medlemmer af FSK – de tre medlemsnumre skal 

oplyses.  
z Medlemmer af bestyrelsen i FSK kan ikke indstille deres arbejdsplads til prisen 

(men arbejdspladsen kan indstilles af andre, og så udgår bestyrelsesmedlemmet af 
afstemningen som inhabil) 

 
Prisen som ”Årets kræftafdeling” er på 10.000 kr. Beløbet er skattepligtigt og tilgår en 
repræsentant for arbejdspladsen og overrækkes sammen med diplom på Landskursus 
for Kræftsygeplejersker. Repræsentant for vinderne og dem, som har indstillet til prisen, 
får besked inden deadline for tilmelding til Landskurset, så der er mulighed for at tilmelde 
sig og være til stede ved prisoverrækkelsen. 
 
Indstillingen sendes via mail til bestyrelsesmedlem i FSK, Carsten Gregersen, 
carsten.fsk@gmai.com 
 
Sæt opslaget op i din afdeling, tal med hinanden om jeres indsatser, fortæl de gode hi-
storier – og lad os høre dem. Der er så mange dygtige kræftsygeplejersker, som gør en 
kæmpe forskel hver dag for kræftpatienter – lad os belønne én af de mange arbejdsplad-
ser med denne fl otte pris. 
 

Deadline for indstilling til ”Årets kræftafdeling 2017” 
er 13. september 2017. 



NYT FRA DANSK SYGEPLEJE SELSKAB, 
DASYS
DASYS er paraplyorganisation for 32 faglige selskaber og repræsenterer dermed ca. 12.500 
sygeplejersker heriblandt medlemmerne af FSK. 

FSK er en særdels aktivt samarbejds-
partner i DASYS. FSK har en repræ-
sentant i både bestyrelsen, doku-
mentionsrådet, forskningsrådet og 
uddannelsesrådet. FSK har også mange 
repræsentanter i arbejdsgrupper og ud-
valg. Formand Ditte Th erkildsen er net-
op udpeget til at sidde i Sundsstyrelsens 
Udvalg for kræft . Derudover er FSK 
aktiv ved afgivelse afh øringsvar. Samar-
bejdet mellem DASYS og FSK er med 
til at sætte sygepleje til kræft patienter 
på den politiske dagsorden og dermed 
bidrage til at forbedre forholdene for og 
sygepleje til mennesker med kræft . 

DASYS vil gerne sige tak til FSK for det 
gode samarbejde og til de mange syge-
plejersker, der har repræsenteret DA-
SYS i 2016. 

På DASYS’ årlige repræsentantskabs-
møde i november 2016 gik Margit 
Roed af som formand og Pia Dreyer 
blev valgt som ny. Pia Dreyer er klinisk 
sygeplejespecialist på Anæstesiologisk 
Afdeling på AUH og lektor på Sektion 
for Sygepleje på Aarhus Universitet. Pia 
er medlem af Fagligt Selskab for Anæ-
stesi-, Intensiv- og Opvågningssygeple-
jersker (FSAIO). DASYS’ Årsberetning 
ligger på DASYS’ hjemmeside www.
DASYS.dk. Her kan du læse om de ak-
tiviteter som selskabet har gennemført 
i 2016.
 
DASYS’ ny STRATEGI 2020 er nu 
færdig. Strategien hviler på et grun-
digt forarbejde, og værdier som blev 
formulerede tilbage i 2013. Strategien 

er udarbejdet i samarbejde mellem de 
faglige selskaber, DASYS’ råd og DA-
SYS’ bestyrelse. DASYS’ strategi består 
af seks strategiske visioner med tilhø-
rende indsatsområder. En faglig og 
en organisatorisk vision, en vision for 
kommunikation, en vision for repræ-
sentationer og en vision for høringer. 
Strategien kan læses på hjemmesiden 
www.dasys.dk.

DASYS’ bestyrelse har afh oldt strategi-
seminar i marts 2017. Fokus for semi-
naret var et indsatsområde fra den fag-
lige vision: Udarbejde faglige debat- og 
holdningspapirer og et indsatsområde 
fra den organisatoriske vision: Udvikle 

brug af Facebook og andre sociale medi-
er. Et konkret resultat fra seminaret var 
oprettelsen af DASYS’ Facebook side, 
som vi håber, vil udvikle sig til et besøgt 
og spændende debatforum om sygeple-
jefaglige emner.
  
Vi glæder os til samarbejdet i 2017.

FSKs repræsentant i DASYS’ bestyrelse
 
Bente Hoeck
Postdoc, Syddansk Universitet

DANSK SYGEPLEJE SELSKAB AFHOLDER TRE 
KONFERENCER I 2017:

Forskningsrådets konference ”Resultater og betydning af forskning 
indenfor sygepleje” afholdes den 31. oktober 2017på AUH Skejby. 

Uddannelsesrådets konference ”Sygeplejersker uddannelse i et sam-
fund på vej mod et sammenhængende sundhedsvæsen” afholdes den 
4. maj 2017 på Hotel Koldingfjord. 

Dokumentationsrådets konference ”Dokumentation: Indblik og over-
blik – mening og sammenhæng” afholdes den 12.-13. september 2017 
på Comwell, Aarhus. 

Se mere om konferencernes indhold på www.DASYS.dk
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KUNSTEN I AT BALANCERE SYGEPLEJEN 
INDEN FOR SYSTEMETS RAMMER
I år afh oldtes sygeplejekonferencen for europæiske kræft sygeplejersker, EONS, i Dublin. Årets tema var 
"Balancing health care need in a changing context". Det handlede i bund og grund om sygeplejens rolle i forhold 
til sundhedsvæsenet, der skal kunne håndtere kræft patienters behandling og behov i en verden, der hele tiden 
forandrer sig. 

Sarah Elke Weber Due El-Azem, 
Sygeplejerske, 
Hæmatologisk Afdeling, Roskilde.

Vi, fra Hæmatologisk afdeling, Roskil-
de, skulle fremvise vores poster og for-
tælle om hjemmebehandling af AML 
patienter. Et initiativ vi har adopteret 
fra Rigshospitalet og hvis formål er at 
øge patienternes livskvalitet under be-
handlingen. Patienterne har færre ind-
læggelsesdage og infektioner, er mere 
aktive, spiser og sover bedre og kan 
bevare et familie- og socialt liv. Altså 
en behandlingsmetode hvor sundheds-
væsnet forsøger at tilgodese patienters 
behov i en tid, hvor kravene også æn-
drer sig. 

Der var mange inspirerende og enga-
gerede talere til konferencen. Mange af 
dem mindede os om, at sygeplejersker 
er vigtige medspillere i et komplekst 
sundhedsvæsen. Ligesom vores tilste-
deværelse, engagement og viden har 
stor betydning for patienternes ople-
vede sygdomsforløb. Italesættelsen af 
vores rolle som sygeplejersker er værd 
at være opmærksom på. Jeg tager des-
værre oft e mig selv i at sige at “jeg er 
bare sygeplejersken”. Selvom jeg faktisk 
mener, at vi kan gøre og gør en forskel 
for vores patienter. I min optik forud-
sætter det dog et godt mono- og tvær-
fagligt samarbejde samt at rammer og 
arbejdsforhold er i orden.

På min afdeling er der et tæt og respekt-
fuld samarbejde læger og sygeplejersker 
imellem, hvor engagementet er stort og 
målet er at give patienterne den bedst 
mulige behandling og pleje. Nogle af 
vores patienter har lange behandlings-
forløb og det er oft est de samme læger 
og sygeplejersker, som de møder. Det 
skaber kontinuitet i behandlingen og 

plejen og vi får et godt kendskab til den 
enkelte patient. At passe patienter er til 
tider en kompleks sag. Vi er individer 
med hver vores bagage, erfaringer og 
livssyn. Mødet mellem to personer kan 
gå mange veje. Man kan fra systemets 
side sætte nogle rammer for, hvordan 
behandlingen skal være, men den kom-
plicerede og udfordrende del kommer 
når de forskellige faktorer bliver sat i 
spil. Forholdene på min afdeling er ikke 
perfekte, men jeg synes vi i høj grad har 
skabt nogle rammer, som giver os mu-
lighed for at rumme patienterne samt 
yde sygepleje på et højt niveau. Men 
selv den mest engagerede, omsorgs-
fulde og pligtopfyldende sygeplejerske 
kan også langsomt blive drænet af hele 
tiden at “give” til patienten. Især hvis 
der ikke er mulighed og rum til at bear-
bejde de oplevelser vi har. Denne pro-
blemstilling var der også fokus på under 
konferencen. Det kaldes “compassion 
fatique” eller omsorgstræthed, hvilket 
kan resultere i stress, udbrændthed el-
ler depression. En måde at forebygge 
denne fatique er at tilbyde sygeplejer-
ske supervision. Her kan skabes et rum 
hvor sygeplejersker kan få bearbejdet 
oplevelser, følelser, frustrationer og tan-
ker med kollegaer og en psykolog. Jeg 
er spændt på at se, hvordan fremtiden 
ser ud for det danske sundhedsvæsen 
og især for sygeplejersker. Vi lever i en 
tid, hvor der fra politisk side hele tiden 
kommer nye og fl ere krav til, hvordan vi 
som sundhedspersonale skal behandle 
og pleje patienter samtidig med, at vi 
skal eff ektivisere og spare personale. 
Patienter vil der altid være. Spørgsmå-
let er hvad slags sygeplejersker systemet 
giver os lov til at være for dem. 

Sarah Elke Weber Due El-Azem
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Indsigt, kompetencer og nyeste 
viden på et højt sygeplejefagligt 
niveau

Med vores uddannelser i kræftsygepleje 
bliver du opdateret omkring den nyeste viden 
inden for pleje og behandling af kræftpatien-
ter. 

Du opnår et højt sygeplejefagligt kompeten-
ceniveau, hvor du er i stand til at vurdere og 
analysere komplekse kliniske problemstillin-
ger, samt påtage dig særligt ansvar og initi-
ativ for patientforløb og kvalitet. Derudover 
videreudvikles kommunikative og pædago-
giske kompetencer, og du kan indgå i kliniske 
pleje- og behandlingsteams.

Funktionsområdet
Specialuddannelsen sætter fokus på, at du 
udvider din faglige kompetence med henblik 
på at varetage funktionsområdet for en spe-
cialsygeplejerske i kræftsygepleje. 

Funktionsområdet omfatter:
 Klinisk sygepleje
 Koordinering
 Tværfagligt og tværsektorielt  

samarbejde 
 Kvalitetsudvikling og undervisning.

 
Ring og hør nærmere om uddannelsen eller 
læs mere på phmetropol.dk/kraeft eller  
plan2learn.dk

København med opstart i november 2017
Århus med opstart i maj 2017
 
Uddannelsen kan læses som e-læring eller 
ved fremmødeundervisning.

Specialuddannelserne 
i kræftsygepleje  
– i København og Århus

Spørgsmål vedrørende uddannelsen  
kan rettes til:

Lene Sørensen
Tlf. 5138 0611
leso@phmetropol.dk
Professionshøjskolen Metropol
www.phmetropol.dk/kraeft

Randi Dahl Kristensen
Tlf. 7841 0898
randi.dahl@stab.rm.dk
Plan2learn
www.plan2learn.dk



FSK’S BESTYRELSE

FORMAND
Ditte Naundrup Th erkildsen 

Priorensgade 46
5600 Faaborg

Tlf: 2877 9022
ditte.naundrup@gmail.com

Hæmatologisk Afdeling X
Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
Tlf: 28 77 90 22
ditte.therkildsen@rsyd.dk

Sygeplejerske
Hæmatologisk afdeling X 1
Odense Universitetshospital
Sdr. Bourlevard 29
5000 Odense C
charlotte.bang.pedersen@gmail.com

KASSERER
Charlotte Bang Pedersen

Strandtoft en 20
5600 Faaborg

charlotte.bang.pedersen@gmail.com
Mobil: 5126 1999

Projektsygeplejerske
SKA Sekretariat
Afsnit 9601, Rigshospitalet
Blegdamsvej 58
DK 2100 København Ø

INTERNATIONAL ANSVARLIG
Marianne Cumberland

Nymose Huse 78
2820 Gentoft e
Tlf. 5194 1232

Mariannefsk@gmail.com

Odense Universitetshospital
Hæmatologisk afdeling X 1
Sdr. Bourlevard 29
5000 Odense C
birgit.jakobsen@rsyd.dk

KURSUSSEKRETÆR OG SIG ANSVARLIG
Birgit Longmose Jakobsen

Rødbyvej 41
5700 Svendborg

Birgit.longmose@gmail.com
Tlf. 4057 7980

Onkologisk Ambulatorium
Vejle Sygehus - en del af Sygehus Lillebælt
Kabbeltoft  25 
7100 Vejle
Mette.Stie@rsyd.dk
Tlf: 7940 6060

NÆSTFORMAND OG REDAKTØR
Mette Stie
Miravej 6

7100 Vejle
mettestie@gmail.com

Tlf. 2278 2452

OPFORDRING!!! 
KOM OG VÆR  
EN DEL AF VORES  
REDAKTION
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Onkologisk Sengeafsnit
Vejle Sygehus
- en del af Sygehus Lillebælt

SPONSORANSVARLIG
Hanne Nafei

Tlf. +45 7940 6080
Hanne.nafei@gmail.com

Herlev sygehus
Onkologisk sengeafsnit

MEDLEMSSEKRETÆR
Carsten Rye Gregersen

Tlf. 2293 4508
Carsten.fsk@gmail.com

Onkologisk afdeling R
Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C

SIG ANSVARLIG
Anne Bejlegaard

Gl. Byvej 63
5792 Årslev

Mobil: 4098 4241
Anne.list@rsyd.dk

MELD DIG IND I FSK
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Swedish Orphan Biovitrum A/S, Sorgenfrivej 17, DK-2800 Lyngby
Telefonnummer: +45 3296 6869, Web site: www.sobi.com / www.sobi.dk

Èn Kapsel1

   To virkningsmekanismer1

5 dages forebyggelse af 
kemoinduceret kvalme 

og opkastninger1

Reference: 1.Akynzeo produktresumé            

 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger.
Akynzeo 300 mg netupitant / 0,5 mg palonosetronhydrochlorid hårde kapsler. Terapeutiske indikationer Voksne: Akynzeo er indiceret til forebyggelse af akut og sen kvalme og opkastning forbundet med højemetogen cisplatin baseret 
cancerkemoterapi og forebyggelse af akut og sen kvalme og opkastning i forbindelse med moderat emetogen cancerkemoterapi. Dosering og administration Voksne: 300 mg / 0,5 mg kapsel bør administreres ca. en time før start af hver kemoterapi-cyklus. 
Den anbefalede dosis oral dexamethason bør reduceres med ca. 50 % ved administration sammen med Akynzeo. Ældre: Dosisjustering er ikke nødvendig. Pædiatrisk: Akynzeos sikkerhed og virkning hos den pædiatriske population er ikke klarlagt. Nedsat 
nyrefunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til svært nedsat nyrefunktion. Nedsat leverfunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig for patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion. Administration: Til oral anvendelse, den 
hårde kapsel skal sluges hel, med eller uden mad. Kontraindikationer Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Da palonosetron kan forlænge 
transittiden i tyktarmen, bør patienter med tidligere forstoppelse eller tegn på subakut tarmobstruktion overvåges efter administration. Der rådes til passende observation af patienterne for serotonergt syndrom-lignende symptomer. Da Akynzeo indeholder 
en 5-HT3-receptorantagonist bør der udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af lægemidler, der forlænger QT-intervallet, eller hos patienter, der har eller har anlæg for at udvikle en forlængelse af QT-intervallet. Hypokaliæmi og hypomagnesæmi 
bør korrigeres før administration. Akynzeo bør ikke anvendes til at forebygge kvalme og opkastning i dagene efter kemoterapi, hvis det ikke er i forbindelse med en anden administration af kemoterapi. Det bør ikke anvendes til at behandle kvalme og 
opkastning efter kemoterapi. Dette præparat bør anvendes med forsigtighed hos patienter, der samtidigt får oralt administrerede aktive stoffer, som primært metaboliseres via CYP3A4 og med et snævert terapeutisk interval. Akynzeo indeholder sorbitol og 
saccharose. Der kan også være spor af lecithin fra soja. Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Når Akynzeo anvendes sammen med en anden CYP3A4-hæmmer, kan plasmakoncentrationerne af netupitant være forhøjet. 
Når Akynzeo anvendes samtidigt med lægemidler, som inducerer CYP3A4-aktivitet, kan plasmakoncentrationerne af netupitant reduceres, og dette kan føre til en nedsat virkning. Netupitant er ved en dosis på 300 mg et substrat og en moderat hæmmer 
af CYP3A4 hos mennesker. Palonosetron elimineres fra kroppen via både nyreudskillelse og metaboliske processer, hvor sidstnævnte medieres via flere CYP-enzymer. Palonosetron metaboliseres primært af CYP2D6, med mindre bidrag fra CYP3A4- og 
CYP1A2-isoenzymer. Fertilitet, graviditet og amning Kvinder i den fertile alder må ikke være gravide eller blive gravide, mens de er i behandling med Akynzeo. Der skal udføres en graviditetstest hos alle præmenopausale kvinder før behandlingen. 
Graviditet: Akynzeo er kontraindiceret under graviditeten. Amning: Akynzeo bør ikke anvendes under amning. Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner Ved svimmelhed, døsighed eller træthed, bør patienterne rådes til ikke at føre 
motorkøretøj eller betjene maskiner. Bivirkninger Almindelige bivirkninger rapporteret med Akynzeo var hovedpine (3,6 %), forstoppelse (3,0 %) og træthed (1,2 %). Overdosering Der foreligger ikke specifik information om behandling af en overdosering 
af Akynzeo. Indehaver af markedsføringstilladelse Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd, Damastown, Mulhuddart, Dublin 15, Irland. Markedsføres i Danmark af Swedish Orphan Biovitrum A/S, Sorgenfrivej 17, 2800 Lyngby. Distribueres på licens fra 
Helsinn Healthcare SA, Switzerland. Gældende AIP priser og pakningsstørrelse Der henvises til www.medicinpriser.dk Udlevering/tilskudsstatus Begrænset.
Produktresuméet er forkortet i henhold til det godkendte produktresumé, dateret 20. januar 2017. Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Swedish Orphan Biovitrum A/S.  PP-0701


