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1. Forord

Denne rapport præsenterer resultaterne af projektet Reduktion af Social Ulighed i det Tværsektorielle
Rehabiliteringsarbejde (RESULT) ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Projektets formål var at understøtte lige adgang til rehabilitering for alle. Projektet
viser, at arbejdet med sårbarhed i rehabilitering kræver en stor indsats både i forhold til at skabe faste
strukturer for henvisninger, bevidsthed blandt de sundhedsprofessionelle om at rehabilitering som
udgangspunkt er relevant for alle, og fleksibilitet i tilgangen til at tilbyde og gennemføre rehabiliteringsindsatser for at sikre, at alle kan være med.
Tak til personalet på Kardiologisk og Endokrinologisk ambulatorium, samt den daværende ledelse i
Medicinsk Enhed på Amager og Hvidovre Hospital for deres deltagelse og engagement i RESULT og
deres venlige besvarelse af alle vores spørgsmål midt i en travl hverdag.
En særlig tak til de patienter, som har ladet deres efterbehandlingssamtale filme, som har deltaget
i interview eller som har deltaget i en af vores workshops. Deres åbenhed og ærlighed har givet en
uvurderlig indsigt i det forløb, de gennemgår.
Endelig vil vi gerne takke Region Hovedstaden for bevillingen, som har muliggjort dette projekt.
Region Hovedstaden, december 2021
Ulla toft
					Jean Hald Jensen
Sektionschef, Professor, Ph.d.,				
Enhedschef for Det Nære Sundhedsvæsen
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse		
Center for Sundhed, Region Hovedstaden
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
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2. Resume

Denne rapport præsenterer resultaterne fra projektet Reduktion i Social Ulighed i det Tværsektorielle Rehabiliteringsarbejde (RESULT) ved Center
for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg og Bispebjerg Hospital.
Forløbsprogrammerne for hjertesygdom og type
2 diabetes er med til at skabe den tværfaglige og
tværsektorielle ramme for rehabiliteringsindsatsen med fokus på koordinering og kommunikation mellem hospital, kommune og almen praksis.
Derudover skal forløbsprogrammerne understøtte patienten til en bedre klinisk status, højere
livskvalitet og lavere risiko for tilbagefald og (gen)
indlæggelser. Trods udbredelsen af forløbsprogrammerne er det ikke alle borgere, der tilbydes
og gennemfører et rehabiliteringsforløb. Deltagelse er skævt fordelt, og de sårbare patienter er
typisk underrepræsenterede. Der ligger derfor en
stor udfordring i at få flere til at deltage i et relevant rehabiliteringsforløb og udligne den sociale
skævhed i deltagelsen.
Formålet med projektet var at sikre lige adgang til
rehabilitering for alle. Der har i projektet primært
været fokus på hospitalets arbejde med at henvise til og gennemføre rehabiliteringsindsatser for
mennesker med type 2 diabetes eller hjertesygdom.
Resultaterne fra RESULT viser, at arbejdet med
sårbarhed i rehabilitering kræver en stor indsats både i forhold til at skabe faste strukturer
for henvisninger, bevidsthed blandt de sundhedsprofessionelle om, at rehabilitering som
udgangspunkt er relevant for alle, og fleksibilitet
i tilgangen til at tilbyde og gennemføre rehabiliteringsindsatser for at sikre, at alle kan være med.
Projektet har fundet sted på Hvidovre Hospital
og bygger på flere delstudier. Nedenfor præsenteres hovedfundene.
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Barrierer for deltagelse i rehabilitering
På hjerteområdet afhænger deltagelse af, at alle
hjertepatienter får en henvisning til efterbehandlingssamtalen, hvor patient og sygeplejerske i
fællesskab kan udarbejde en rehabiliteringsplan.
Det kræver, at læger på tværs af hospitaler
sørger for, at alle patienter bliver henvist, og at
sengeafdelinger støtter op ved at klæde patienten på til næste skridt i behandlingsforløbet.
På diabetesområdet er det nødvendigt med et
kontinuerligt fokus på henvisning til rehabilitering,
da der i alle konsultationer kan være mulighed for
at gribe et ønske om at blive klædt bedre på til at
håndtere sin diabetes. Uden et kontinuerligt fokus på rehabilitering, vil der dog ofte i konsultationerne være fokus på den individuelle vejledning.
På begge områder gælder det, at patienten ikke
nødvendigvis er parat til rehabiliteringsdeltagelse
ved første samtale. Det er derfor essentielt, at
der løbende bliver fulgt op på patienternes rehabiliteringsforløb, så patienter, der skifter mening
eller bliver forhindret i at deltage i de gruppebaserede rehabiliteringstilbud, får mulighed for at
blive henvist igen.
For at mindske uligheden, var der i starten af
projektet et ønske om at kunne screene for
sårbarhed. Der var dog modstand blandt sygeplejerskerne i begge specialer mod at udvikle et
screeningsinstrument til at identificere sårbarhed. Dels vurderede sygeplejerskerne, at det ville
være en ekstra belastning af patienterne og tage
for meget tid i deres konsultationer, dels vurderede de, at et screeningsinstrument ikke kunne
fange nuancerne i patienternes situation, og at
det derfor gik ud over deres mulighed for at lave
individuelt tilpassede aftaler og forløb med den
enkelte patient.
Sygeplejerskerne støttede derimod op om at undersøge, hvordan rehabiliteringstilbuddene bedre

kunne favne patienter med sårbarhed.
Inddragelse af patienter og
sundhedsprofessionelle i mulige løsninger
Patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle
deltog i workshops, hvor de påpegede aktuelle
udfordringer i rehabiliteringsrekruttering og afholdelse. Patienter italesatte et behov for, at tilbud
var målrettet dem og deres dagligdag, mens
sundhedsprofessionelle italesatte udfordringerne i at tage hensyn til ressourcer blandt patienter
med sårbarhed og samtidig opfordre dem til
rehabiliteringsdeltagelse og livsstilsændringer,
der ville være gavnlige for deres prognose og
livskvalitet. Begge dele talte ind i, hvordan man
kan rådgive patienter på et niveau, der motiverer
dem, men ikke kræver mere af dem, end de kan
leve op til.
Projektgruppen anbefalede derfor at afprøve et
tilbud til hjerte- og type 2 diabetespatienter med
sårbarhed. Gruppen skulle være mindre for at
kunne imødekomme patienter, der ikke trivedes
i større grupper, og som havde brug for en større
tryghed for at kunne åbne op i forhold til mere
følsomme temaer. Derudover skulle der være en
åben dagsorden, så det var patienternes udfordringer i hverdagen samt deres ønsker og behov
for viden, der var i fokus.
Organisatoriske processer skal understøtte
prioriteringen af området
For at kunne etablere og styrke rehabiliteringstilbud til patienter med sårbarhed, skal denne
opgave prioriteres på linje med andre sundhedsfaglige opgaver. Rehabilitering kan kun være et
centralt behandlingselement, som patienterne
konsekvent tilbydes, hvis der skabes en struktur,
der understøtter rehabiliteringens rolle og sikrer,
at personalet kan tilbyde rehabilitering i et format, der understøtter patienternes behov.
Det er nødvendigt at inddrage medarbejdere og
patienter i at udvikle et format, der er tilpasset
patientbehov, og som er bæredygtigt på lang

sigt. Indsatser fortsættes kun, hvis både personale og patienter vurderer, at der er sammenhæng mellem arbejdsindsats og udbytte.
Pilotafprøvning
I Endokrinologisk Ambulatorium blev der udviklet gruppemøder for både dansktalende og
ikke- dansktalende type 2 diabetespatienter. I
Hjerteambulatoriet blev der oprettet små hold for
særligt sårbare patienter på dansk. Det var ikke
muligt at samle nok personer med hjertesygdom
til grupper på andre sprog.
I begge specialer viste det sig essentielt med en
tilgang, der muliggør selvrefleksion hos patienterne og sikrer deres aktive deltagelse. Der skal
være sparring, men ingen løftede pegefingre.
Praktisk viden og fokus på omsættelighed i den
almindelige hverdag var med til at skabe betingelser for, at den relevante viden kunne anvendes, når patienten kom hjem. Behovene for viden
varierede mellem de dansktalende grupper og
de ikke-dansktalende grupper, men fælles var et
behov for målrettede tilbud samt en bevidsthed
om at tænke de pårørendes rolle ind.
Rehabilitering er imidlertid ikke altid tilstrækkeligt
til at støtte patienter i håndtering af livet med
kronisk sygdom. Nogle patienter havde andre
problemer, der fyldte mere end problemerne
med den kroniske sygdom. Der kan derfor være
behov for at tænke i andre former for støtte fx
fra psykolog eller socialrådgiver frem for alene at
tænke i sundhedsvæsnets tilbud.
Det er et grundlæggende problem, at der i dag
ofte ikke er tilbud til ikke-dansktalende, da det
på mange hospitaler og i mange kommuner er
svært at samle patienter til hold inden for samme sproggruppe. Det er nødvendigt at tænke i
bredere samarbejder både ift. lokalitet og sygdomsgruppe for at sikre, at også denne gruppe
patienter får adgang til relevant vejledning og
støtte fra ligesindede.

Foto: Colourbox
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3. Læsevejledning

I første del af rapporten beskrives studiernes
baggrund, analytiske ramme og projektets
organisering. Rapportens anden del beskriver
resultaterne opdelt i fire hovedafsnit, svarende til
de fire forskellige faser RESULT-studiet gennemgik:
1. Indledende studier: Deltagelse i rehabilitering
og mulige barrierer i eksisterende strukturer
2. Idégenerering: Inddragelse af patienter og
sundhedsprofessionelle i mulige løsninger
3. Praksisnær udvikling: Samspil mellem kontekst,
kultur, konkretisering og vurdering af tilbud
4. Pilotafprøvning: Hvordan opleves indsatserne
af patienterne?
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Rapporten afrundes med en diskussion af
udvalgte hovedfund samt anbefalinger, der kan
bruges i det fremadrettede arbejde med social
ulighed i rehabiliteringen.
Det er tilstræbt, at rapporten kan bruges som et
opslagsværk. De fire faser kan således både læses i sammenhængen og selvstændigt, ligesom
de fleste underafsnit kan læses selvstændigt.

4. Indledning

For at understøtte forløb på tværs af sektorer for
personer med kroniske sygdomme er der blevet
udviklet forløbsprogrammer for patienter med
kroniske sygdomme; herunder hjertesygdomme
1
(oprindeligt i 2011; opdateret 2019) og type 2
diabetes 2 (oprindeligt i 2009; opdateret 2016).
Forløbsprogrammerne beskriver den samlede
tværfaglige og tværsektorielle indsat med fokus
på koordinering og kommunikation mellem hospital, kommune og almen praksis. De skal desuden
bidrage til at sikre, at patienten får en evidensbaseret indsats. Forløbsprogrammerne skal
understøtte patienten til en bedre klinisk status
og dermed lavere risiko for tilbagefald og (gen)
indlæggelser. Yderligere skal forløbsprogrammerne bidrage til, at patienten opnår højere livskvalitet og lærer at leve med den kroniske sygdom.
Der er imidlertid en del borgere, der ikke gennemfører relevant rehabilitering, og der er social
skævhed i hvem, der deltager.3–7 Studier om
patienter, som vælger rehabiliteringsprogrammer
fra, viser, at det går udeblivere værre end dem,
der vælger at deltage i enten en interventionseller kontrolgruppe. Blandt de, der gennemfører
et rehabiliteringsprogram, nedsætter indsatsen
risikoen for tilbagefald af sygdomme og genindlæggelser 8–11, men erfaringer fra patientskoler
viser, at effekten næppe holder ud over 1-2 år.12
Forklaringen på, hvorfor nogle patienter ikke
deltager i rehabiliteringen, kan være strukturel
– at der er nogle huller i henvisningssystemet,
så ikke alle patienter tilbydes rehabilitering.3,13
Den kan også ligge i sundhedspersonalets møde
med patienterne, hvor bevidste eller ubevidste fortolkninger af patientens udfordringer og
ressourcer kan betyde, at patienter ikke gives det
samme tilbud.14,15 Endelig kan udfordringen være,
at patienter ikke tager imod rehabiliteringen, fordi
de mangler viden om indholdet, eller fordi de ikke
mener, rehabiliteringen nytter for dem eller ikke
passer til ”patienter som dem”.16 Denne gruppe

har brug for rehabiliteringstilbud, der er skræddersyet til dem.17 Interventionsstudier indikerer,
at en positiv holdning fra sundhedspersonalets
til rehabiliteringen og motiverende kommunikation kan øge deltagelsen og gennemførelsen af
rehabiliteringen.18,19
Set fra et folkesundhedsperspektiv vil det dermed være af stor interesse at udvikle strukturer
i behandlingssystemet, som fremmer, at flere
patienter deltager i relevante rehabiliteringsprogrammer, samt at der ikke er en social skævhed
heri. Der bør derfor både fokuseres på personalets møde med patienterne samt selve rehabiliteringen.

4.1. Hjertesygdom og type 2
diabetes

Nogle af de mest almindelige kroniske sygdomme er hjertesygdom og type 2 diabetes, og de
blev derfor valgt som fokus for aktiviteterne i
RESULT.
Hjertesygdom i Danmark
Forekomsten af hjertesygdom i Danmark er ca.
1% - eller 56.400 danskere - om året. En tredjedel af disse er koronar hjertesygdom og hjertesvigt20 og dermed dækket af hjerteforløbsprogrammet ved RESULTs projektstart. Deltagelse i
hjerterehabilitering reducerer hjertedødelighed og
forbedrer livskvaliteten for patienter med hjertesygdomme.4,21 De positive effekter er særligt
veldokumenteret hos patienter med iskæmisk
hjertesygdom.22 De vigtigste positive effekter
inkluderer færre genindlæggelser, højere overlevelsesrater, symptomlindring, forbedret fysisk
kondition, forbedret psykosocialt velvære og højere sandsynlighed for livsstilsændringer.4,23 Endelig viser studier, at hjerterehabilitering kan sænke
risikoen for depression og angst samt risikoen for
sygefravær og førtidspensionering.24,25
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Type 2 diabetes i Danmark
Den Nationale Sundhedsprofil fra 2017 angiver,
at 5,5% af befolkning har diabetes, svarende til
260.000 danskere 26. Aldring af befolkningen, urbanisering, dårlige kostvaner og reduceret fysisk
aktivitet har medført, at forekomsten af type 2
diabetes er stigende i Danmark.27 Forekomsten er
højere blandt folk, der er lavt uddannet, er uden
for arbejdsmarkedet eller har lav indkomst.28,29
Derudover er forekomsten 2,5 gange højere
blandt ikke-vestlige indvandrere i forhold til etnisk danskere.30

Foto: Colourbox
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Studier har vist, at vedholdende og kontinuerlig
daglig egen-behandling af type 2 diabetes er
afgørende for at forhindre diabeteskomplikationer, holde et stabilt blodsukker og bevare høj
livskvalitet.31 Det kan imidlertid være vanskeligt
dagligt at skulle stå for egen behandling af type 2
diabetes.32 Patientuddannelse har givet gode resultater for patienter med type 2 diabetes, især
gruppebaserede forløb er særligt velegnede og
har haft positive både kliniske og psykosociale
resultater hos patienter med type 2 diabetes.33,34

5. Projektets problemstilling

Projekt Reduktion i social ulighed i det tværsektorielle rehabiliteringsarbejde (RESULT) var et
opdrag fra Region Hovedstaden, som ønskede
at sætte fokus på den ulighed, der kan være i
rehabiliteringen af patienter med hjertesygdom
og/eller type 2 diabetes. Det overordnede formål
med projektet var at udvikle socialt differentierede rehabiliteringsprogrammer, som flertallet af
patienter kunne følge uafhængigt af social, etnisk
og kulturel status.
Målgruppen var patienter med type 2 diabetes
og/eller hjertesygdom, der var tilknyttet Hvidovre
Universitetshospital. Disse patienter blev ved
projektstart tilbudt rehabilitering, der var tilrettelagt ud fra henholdsvis de Nationale Kliniske Retningslinjer for Diabetesrehabilitering (2009) og
Region Hovedstadens forløbsprogram for Type 2
Diabetes (2009) samt National Klinisk Retningslinje for Hjerterehabilitering (2013) og Region
Hovedstadens forløbsprogram for rehabilitering
af hjertesygdomme (2011).

5.1 Involverede faggrupper og
fokusområder

Hovedfokus for RESULT har været rehabiliteringsindsatsen. Det har medført en naturlig selektion
af, hvilke faggrupper der har været involveret i
projektet – nemlig de faggrupper, der til hverdag
arbejder med patienterne omkring rehabiliteringen. Det er derfor især sygeplejerskerne, der har
været i fokus, da de står for at udarbejde rehabiliteringsplaner med patienten og gennemføre
rehabiliteringsaktiviteter.
Fysioterapeuter har bidraget i forbindelse med
workshops. Fysioterapeuterne har dog ikke ændret træningsindsatsen på baggrund af RESULT;
dels fordi træning allerede var populært blandt
patienter, dels fordi de ikke havde ressourcer til
at justere i tilbuddet. Diætisterne har gentagne
gange været inviteret til at deltage i afdækning

og udvikling, men grundet travlhed har deltagelse
desværre ikke været mulig.
Lægerne i begge specialer er løbende blevet
informeret og har givet input; RESULTs kliniske
koordinator, Karin Burns, har været en fast del
af Enhed for Patientforløb, deltaget i lægekonferencer og holdt møder ved behov. Til daglig er
lægernes rolle i rehabiliteringen at understrege
og italesætte betydningen af rehabiliteringen
over for patienterne og sikre, at der bliver sendt
henvisninger. Derfor har projektets fokus været
på deres rolle i den forbindelse.
Selvom rehabiliteringen foregår tværsektorielt,
besluttede styregruppen tidligt, at RESULT skulle
fokusere på den del af rehabiliteringen, der
foregår på hospitalet. Det var ikke et udtryk for,
at rehabiliteringen på hospitalet er vigtigere end
aktiviteter i almen praksis og kommuner. Det blev
imidlertid vurderet for omfattende at fokusere
på alle tre sektorer samtidig. I stedet går RESULT
i dybden med indsatserne på hospitalet, som
grundlag for senere at kunne inddrage overgangen til andre sektorer.

5.2 Klinisk koordinator

Den kliniske koordinator i RESULT har gennem
hele projektet haft en meget central rolle både
i rekruttering af patienter, udvikling af rehabiliteringstilbud og ikke mindst i samarbejdet med
personalet på Hvidovre Hospital. Den kliniske
koordinator har været synlig i det daglige på Hvidovre Hospital, og derigennem er der opbygget
stor gensidig tillid mellem den kliniske koordinator og personalet. Ligeledes formåede den
kliniske koordinator at opbygge et særligt forhold
til de rekrutterede patienter, som alle havde stor
tillid til den kliniske koordinator. Samarbejdet har
været centralt for at lykkes med at få adgang til
viden om rehabiliteringsarbejdet samt ændre
arbejdsgange på baggrund af projektets læring.
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6. Projektets kontekst ved projektstart i 2014

Projektet var et samarbejde mellem Center for
Klinisk Forskning og Forebyggelse og Hvidovre
Universitetshospitals Kardiologisk Ambulatorium
og sengeafsnit samt Endokrinologisk Ambulatorium. Hvidovre Universitetshospital er et af
Danmarks største hospitaler med et optageområde på 547.767 personer fordelt på 10 kommuner (Ishøj, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre,
Høje-Taastrup, København, Rødovre, Tårnby og
Vallensbæk).

6.1 Arbejdsgange på Kardiologisk
Ambulatorium på Hvidovre
Universitetshospital
6.1.1 Forløbsprogrammet for
hjertesygdom

Den overordnede ramme for rehabiliteringen
sættes af Forløbsprogrammet for hjerterehabilitering. Ifølge det oprindelige forløbsprogram fra
2011, som gjaldt da RESULT startede, havde et
normalt hjerterehabiliteringsforløb en varighed
på 12 uger. Indgangen til rehabilitering var den
ambulante efterbehandlingssamtale på hospitalet. Patienter, som til efterbehandlingssamtalen
ønskede hjerterehabilitering, startede i et forløb
på hospitalet, i kommunen eller i et delt forløb.
Hospitalet havde det lægefaglige ansvar for
efterbehandlingssamtale, risikostratificering og
hjerterehabilitering.1

Efterbehandlingssamtalen fandt sted cirka
14 dage efter udskrivelsen, og pårørende var
velkomne til at deltage. Efterbehandlingssamtalen omhandlede patientens sygdomsforløb,
tiden siden udskrivelsen, opfølgning på medicin,
måling af blodtryk, puls og BMI, depressionstest,
kostskema, arbejdsstatus og socialt netværk.
Patienten blev informeret om holdbaserede
rehabiliteringstilbud, og sygeplejerske og patient
besluttede sammen patientens videre rehabiliteringsforløb. Patienterne kunne deltage i et
eller flere af de holdbaserede tilbud såvel som i
individuelle samtaler. Efterbehandlingssamtalen
varede mellem 45 – 60 minutter.
Rehabiliteringsindhold i 2014-2021
• Kostundervisning med en diætist og sygeplejerske over to eftermiddage (kl. 13-15)
• Hjerteundervisning over to eftermiddage (kl.
13-15)
• Motion 6 – 12 gange afhængig af diagnose.
Herefter tilbud om henvisning til kommunalt
regi
• Rygestopkursus ved forebyggelseskonsulent
(foregår dog nu kun kommunalt)
• Hjerteinsufficienshold for patienter i Daghospitalet

Hjerteforløbsprogrammet fra 2019 indeholdt en
række ændringer; persisterende atrieflimren og
hjerteklap-opererede blev inkluderet i hjerteforløbsprogrammet og en større andel af patienterne skulle fremadrettet have fuld rehabilitering i
kommunen.35

De enkelte tilbud blev udbudt fortløbende cirka
hver 14. dag (på nær rygestopkurserne).

6.1.2 Rehabiliteringsindsats til patienter
med hjertesygdom

6.2.1 Forløbsprogrammet for type 2
diabetes

På baggrund af hjerteforløbsprogrammet tilbød
Hvidovre Universitetshospital en efterbehand-
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lingssamtale og efterfølgende gruppebaserede
rehabiliteringsaktiviteter.

6.2 Arbejdsgang på Endokrinologisk
Ambulatorium på Hvidovre
Universitetshospital
Forløbsprogrammet for type 2 diabetes fra 2009
var bygget op omkring risikostratificering af patienten med type 2 diabetes og beskrev

en gradueret indsats på baggrund af stratificeringen. Risikostratificeringen blev foretaget ved
diagnosetidspunktet og løbende ved årskontrol.
Patienterne blev inddelt i tre niveauer. Patienter
i niveau 1 skulle tilbydes rehabilitering i kommunalt regi, mens patienter i niveau 3 skulle tilbydes
rehabilitering i hospitalsregi. Lokale aftaler var
afgørende for, hvor patienter i stratificeringsniveau 2 blev tilbudt rehabilitering. Ud fra risikostratificeringen blev patienten allokeret til den
mest hensigtsmæssige tovholder for behandling
og kontrol. På niveau 1 blev patienten set af
praktiserende læge til årskontrol og efter behov
af specialuddannet kliniksygeplejerske. På niveau
2 blev patienten fuldt intensivt af praktiserende
læge til årskontrol og ca. tre mellemliggende
besøg. På niveau 3 blev patienten fyldt i diabetesambulatorium.

Rehabiliteringsindhold 2014-2018
Patientkurset var tilrettelagt som et forløb over
fire tirsdage i tidsrummet 12:30 til 16:00. Patientkurset blev udbudt to gange hvert halve år.
På patientkurset blev der undervist i følgende
emner:
• Læge: Hvad vil det sige at have type 2 diabetes?
• Fysioterapeut: Betydningen af motion samt en
times vejledning i motionsøvelser i Hvidovre
Universitetshospitals motionscenter
• Diætist: Kostundervisning (to gange)
• Sygeplejerske: Sygdom, stress og rejser

I 2016 blev en revidering af forløbsprogrammet
for type 2 diabetes igangsat. Opdateringen er
ikke afsluttet pga. sideløbende forhandling om
sundhedsaftaler og en forventning om en ny
sundhedsreform. Yderligere har PLO overenskomsten fra 2018 betydet, at Endokrinologisk
Afdeling på Hvidovre Hospital afsluttede de mest
velfungerende patienter med type 2 diabetes, og
visitationskriterierne blev opstrammet således,
at stratificeringsgruppe 3 patienter, svært dysregulerede samt non-kompliante patienter blev
dominerende blandt de ny-henviste patienter
med type 2 diabetes.

Udefrakommende ændringer i RESULTprojektperioden
I Endokrinologisk Ambulatorium blev 1. konsultationssamtalen i 2016 ændret fra tidligere at blive
varetaget først af en sygeplejerske og derefter en
læge til at blive slået sammen til n konsultation,
hvor både sygeplejerske og læge var til stede.
Formålet var at minimere gentagelser for patienten. Men med de nye ændringer oplevede de
sundhedsprofessionelle, at der opstod et stort
tidspres i konsulationssamtalen og fra at vare 45
minutter, blev den i 2017 ændret til en time.

RESULT fokuserer på rehabiliteringen på hospitaler, hvilket vil sige patienter med type 2 diabetes
allokeret til niveau 2 og 3.

6.2.2 Rehabiliteringsindsats til patienter
med type 2 diabetes

Patienterne blev henvist af egen læge, og deres
første konsultation i ambulatoriet var en 1. konsultationssamtale med sygeplejerske og læge.
Pårørende var velkomne til konsultationen, der
varede 45 minutter og indeholdt journaloptag
(alle data vedrørende patienten), diagnosetidspunkt, måling af blodsukker og viden om håndtering af lavt blodsukker, status på øjenlæge- og
fodterapeutbesøg, kliniske målinger (blodtryk,
puls, højde, vægt og BMI), viden om betydningen
af livsstil, medicin, bookning af tid til undersøgelser/kontrol, notat til praktiserende læge samt
information om holdbaseret patientkursus. Ofte
var der ikke tid til at nå det sidste punkt om
patientkurset. Derfor skulle patienten tilbydes
patientkurset på et senere tidspunkt.

Patientkurset var tilrettelagt ud fra Forløbsprogram for type 2 diabetes (2009) og byggede på
self–management education standarder (American Diabetes Association).

Den tidligere patientuddannelse blev ligeledes
reduceret fra at vare to timer n gang om ugen
over fire uger til at vare to timer n gang om ugen
over tre uger. Dette fordi sygeplejerskerne oplevede, at mange patienter med type 2 diabetes
aflyste eller ikke kom til de sidste møder. I 2018
blev patientuddannelsen nedlagt, dels pga. for
lav tilslutning til møderne, dels pga. stor personaleudskiftning hos sygeplejerskerne.
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7. Projektfaser

RESULT har bestået af fire overordnede faser: En
indledende fase, en idegenererende fase, en udviklende fase og en pilotafprøvende fase. I hver
af faserne er der blevet gennemført et eller flere
studier, der på forskellig vis belyser det centrale
forskningsspørgsmål i perioden.
Vi har i alle faser anvendt både kvalitative og
kvantitative forskningsmetoder for at få det
bedst mulige grundlag til at kunne udvikle differentierede rehabiliteringsprogrammer (se
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oversigt over data og tilhørende hovedresultater
i figur 1). De kvantitative forskningsmetoder gav
indsigt i patienternes bevægelsesmønster fra
indlæggelse eller ambulante konsultationer til rehabilitering. De kvalitative forskningsmetoder gav
os mulighed for at undersøge indhold i konsultationer samt rehabiliteringstilbud. Desuden har de
kvalitative forskningsmetoder muliggjort indsigt
i patienternes oplevelser og behov for rehabilitering, samt indsigt i sygeplejerskernes tanker,
bevæggrunde og rationaler for rehabiliteringen.

8. Etik og tilladelser

Alle deltagere blev skriftligt informeret om projektets baggrund og formål, og om at deltagelse var
frivillig. Alle deltagere gav skriftligt tilsagn om at
deltage i workshop, interview eller observation,
at disse måtte lyd- eller videooptages og efterfølgende transskriberes, og at resultaterne måtte
formidles videre til relevante aftagere.
RESULT er i flere omgange blevet anmeldt til
Datatilsynet for at få godkendt delprojekter.

RESULT er blevet godkendt af datatilsynet med
følgende journalnumre: CSU-FCFS-2015-004,
CSU-FCFS-2015-006, CSU-FCFS-2016-006.
Ydermere er RESULT blevet behandlet hos den
Nationale Videnskabsetiske Komité, protokol nr.
15005341, som ikke fandt projektet anmeldelsespligtigt, jf. komitélovens §1, stk. 4, og projektet kunne udføres uden tilladelse fra De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden.
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CENTRALE POINTER

• Rehabilitering skal italesættes
som en del af behandlingen
• Tilbuddene skal kunne tage
udgangspunkt i patienternes
individuelle bekymringer og
spørgsmål – også i en gruppesammenhæng
• Der skal anvendes inddragende
pædagogiske metoder til at
bringe patienterne i spil
• Familien/pårørende skal
tænkes ind
• Patienter med sårbarhed kan
have brug for mindre grupper for
at drage nytte af gruppesammenhæng.

• Behov for at sikre, at alle patienter med
hjertesygdom eller type 2 diabetes henvises
til rehabiliteringstilbud
• Variationer i sygeplejerskers kendskab til
rehabiliteringstilbud og vurdering af patientbehov medfører forskelle i henvisningsmønstre
• Behov for vedvarende indsats for at tilbyde
og fastholde patienter i forebyggelsestilbud
ved alle kontakter
• Sårbarhed er komplekst og kræver en
kontinuerlig indsats for individuel tilpasning
af tilbud.

Fokusgrupper

Fokusgrupper på
dansk og urdu

2018

IDEGENERERING

2015-2017

Opfølgende
interviews

Journaldata om
rehabiliteringsdeltagelse for
hjerte

Videooptagelse/observation
af konsultation

INDLEDENDE UNDERSØGELSER

AKTIVITETER OG DATAINDSAMLING

Figur 1: Overblik over data og resultater i RESULT

Sundhedsprofessionelle

• Sårbare patienter – både dansktalende og ikke-dansktalende - har
udbytte af peer support, når det sker
på deres betingelser
• Visuelle redskaber bidrager til at
tage udgangspunkt i patienternes
behov
• Rekruttering er et centralt element
– kontinuerligt fokus på livsstil og
rehabilitering som en del af behandlingen er vigtigt grundlag for rekruttering
• Pårørende/familien skal så vidt
muligt indtænkes i rehabiliteringen
• Patientens ressourcer og baggrund
har stor betydning for udbyttet.

Mennesker med hjertesygdom eller
type2 diabetes og evt. pårørende

• Kontekst og historik former
nyudvikling af tilbud
• Tilbud skal passe til ressourcer
og arbejdsgange
• Tilbud skal passe ind i forståelsen af kerneopgaven og den
professionelle identitet.

Temamøder for:
• sårbare hjertepatienter
• type2 diabetespatienter

Opfølgende interviews

PILOTAFPRØVNING

2019-2020

Arbejdsgrupper,
workshop og interviews

PRAKSISNÆR UDVIKLING

9. Indledende studier: Deltagelse i
rehabilitering og mulige barrierer i
eksisterende strukturer

Centrale pointer
• Der er behov for at sikre, at alle patienter med hjertesygdom eller type 2 diabetes henvises til
rehabiliteringstilbud
• Variationer i sygeplejerskers kendskab til rehabiliteringstilbud og vurdering af patientbehov
medfører forskelle i henvisningsmønstre
• Der er behov for vedvarende indsats for at tilbyde og fastholde patienter i forebyggelsestilbud
ved alle kontakter
• Sårbarhed er komplekst og kræver en kontinuerlig indsats for individuel tilpasning af tilbud

9.1 Forskningsspørgsmål

Indledningsvist ville vi identificere de punkter,
hvor man kunne sætte ind for at fremme rehabiliteringsdeltagelse – særligt blandt patienter med
sårbarhed.
To områder kunne give et nuanceret indblik i,
hvad der var på spil i forbindelse med rehabiliteringsdeltagelse. Det første område var at identificere de potentielle strukturelle barrierer, der
kunne være, for at patienten overhovedet kom
til en samtale, hvor de kunne tilbydes deltagelse
i rehabilitering. Det andet område var at undersøge, hvad der konkret skete i de samtaler, hvor
patienter tilbydes rehabilitering og enten siger ja
eller nej til at deltage.
De overordnede forskningsspørgsmål i denne
fase var derfor:
• Hvordan beskrives patientflowet fra behandling til rehabilitering?
Hvor er der flow stops i henvisningsmønsteret,
der medvirker til, at patienter ikke får et rehabiliteringstilbud?

• Er der socioøkonomiske grupper, sygeplejerskerne skal være særligt opmærksomme på,
når de skal motivere til rehabiliteringsdeltagelse?
Hvilke karakteristika har patienter, der ikke deltager i rehabilitering, i forhold til dem, der deltager i
rehabilitering?
• Hvordan opleves og arbejdes der med motivation, når sygeplejersker vejleder en patient
med sårbarhed?
Hvordan arbejder sygeplejerskerne med at motivere patienterne til rehabiliteringsdeltagelse i
forbindelse med efterbehandlingssamtale eller 1.
konsultationssamtaler?
De første to forskningsspørgsmål blev besvaret gennem kortlægning af patientforløb samt
statistisk analyse af journaldata. Det sidste blev
besvaret gennem et observations- og interviewstudie. Studierne blev gennemført på hjerteområdet.
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9.2 Metoder og datakilder
Kortlægning
Patienternes forløb igennem behandling og rehabilitering blev kortlagt gennem et observationsstudie af gennemførsel, frafald og udeblivelser
ved de gruppebaserede rehabiliteringsaktiviteter
i Kardiologisk Ambulatorium. Fremmøde og
udeblivelse blev noteret for 43 patienter med
hjertesygdom. Data blev anvendt til at identificere flow stops i henvisningen til rehabilitering.
Sygeplejersker og læger bidrog til afdækning ved
at beskrive deres rolle og de forskellige overgange mellem behandlere.
Journaldata
Ved hjælp af det nationale patientregister (NPR)
identificerede vi alle patienter diagnosticeret
med en hjertesygdom i 2014 på Hvidovre Universitetshospital. Vi indhentede data for deltagelse
i efterbehandlingssamtale og gruppebaserede
rehabiliteringstilbud på hospitalet. Derefter
indhentede vi socioøkonomiske oplysninger på
patienterne fra registre hos Danmarks Statistik.
Videooptagelser af efterbehandlingssamtalen
I juni-august 2015 videofilmede vi efterbehandlingssamtaler i Kardiologisk Ambulatorium. Projektets kliniske koordinator udvalgte i
samarbejde med en sygeplejerske relevante
samtaler i hospitalets system. Samtalerne blev
udvalgt, så optagelser var på tværs af de fem
sygeplejersker, der havde sagt ja til deltagelse,
samt med spredning i alder, køn og etnicitet
blandt patienter med hjertesygdom. Projektets
kliniske koordinator informerede og indhentede
samtykke fra patienterne. Dataindsamlingen blev
afsluttet ved datamætning. I alt blev 59 patienter med hjertesygdom kontaktet; 28 sagde ja
til at blive videooptaget, 27 sagde ja til at blive
kontaktet med henblik på opfølgende interviews.
Optagelserne omfatter 17 mænd og 11 kvinder i
alderen 42-85; fire var af anden etnisk oprindelse
en dansk. Udvalgte dele af videooptagelserne
blev transskriberet.
Opfølgende interview med sygeplejersker
På baggrund af de optagede efterbehandlingssamtaler blev de fem deltagende sygeplejersker
interviewet. Interviewene foregik på hospitalet,
varede ca. 1 time og tog udgangspunkt i en
semistruktureret interviewguide. Fire ud af fem
interviews startede med, at sygeplejersken blev
præsenteret for et eller to videoklip med deres
patienter, som sagde nej til et rehabiliteringstilbud. Det gav et konkret udgangspunkt for et
interview om, hvordan de oplever og håndterer
situationer, hvor patienter ikke ønsker at deltage

i rehabilitering. Derefter fokuserede interviewene
på sygeplejerskernes opfattelse af formålet med
rehabiliteringssamtalen og de holdbaserede rehabiliteringstilbud, samt på deres erfaringer med
sårbare patienter. Alle interviews blev transskriberet.i
Opfølgende interviews med patienter
For at få mere viden om oplevelse af efterbehandlingssamtalen blandt mennesker med
hjertesygdom foretog vi en række patientinterviews. Da projektet særligt havde fokus på at
kunne motivere til deltagelse blandt patienter,
der siger nej til rehabiliteringsdeltagelse, udvalgte
vi patienter ud fra følgende kriterier:
1. Patienter, som havde sagt nej til alle holdbaserede rehabiliteringstilbud.
2. Patienter, som havde sagt nej til minimum et
tilbud, som de ikke havde deltaget i før (i forbindelse med tidligere sygdomsforløb).
3. Patienter, der havde sagt ja til et tilbud, men var
sprunget fra enten inden eller undervejs i forløbet.
15 af de 28 videofilmede patienter opfyldte
disse kriterier; heraf sagde fire nej til interview, en
kunne ikke kontaktes, og en udeblev fra interviewaftalen. Dermed blev ni interviews gennemført:
fem kvinder, fire mænd i alderen 42-85, alle af
dansk oprindelse. Interviewene foregik i patienternes hjem, varede 30-60 min. og tog udgangspunkt i en semi-struktureret interviewguide. Alle
interviews blev transskriberet.
Feedback-møde med sygeplejerskerne i Kardiologisk Ambulatorium
På baggrund af analyse af video-materiale og interviews blev der afholdt et feedback-møde med
sygeplejerskerne. Formålet var dels at præsentere de foreløbige resultater med henblik på at få
resultaterne valideret, dels at stille opfølgende
spørgsmål.

9.3 Patienter med hjertesygdoms vej
til rehabilitering på hospitalet
De to første forskningsspørgsmål handler om
patienternes vej til rehabilitering. Analyserne
fokuserer på patienter med hjertesygdom, da der
her var mulighed for at få de mest fyldestgørende data. Analyserne fokuserer på at identificere
flow stops samt karakterisere ikke-deltagere i
rehabiliteringstilbud.
Patienter med hjertesygdom starter typisk deres
forløb med en indlæggelse. De fleste patienter
med tilknytning til Hvidovre Universitetshospital
i Videomateriale indgik ikke i sidste interview, da der ikke var et
video-optaget eksempel på en patient, som sagde nej til et tilbud.
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får foretaget et invasivt indgreb på Gentofte
Hospital eller Rigshospitalet. Nogle patienter
kommer tilbage til Hvidovre, mens andre bliver
udskrevet direkte til hjemmet. Alle patienter i
hospitalets optageområde skal have en henvisning til efterbehandlingssamtale på hospitalet. Til
efterbehandlingssamtalen besluttes, hvilke tilbud
der er relevante for patienten.
Der er et muligt flow stop i forbindelse med
henvisningen til efterbehandlingssamtalen, som
bør ligge ca. 14 dage efter udskrivelse. Manglende henvisning kan skyldes, at det bliver overset
i travlheden, lægen ikke finder, at rehabilitering
er relevant, eller at rehabilitering bliver præsenteret som en mulig (men ikke nødvendig) del af
behandlingen, som patienten derfor siger nej til.
Derudover kan der være et flow stop i forbindelse med selve efterbehandlingssamtalen, hvor
sygeplejersken fx ikke vurderer, at rehabilitering
er relevant for patienten, eller hvor patienten selv
siger nej til rehabilitering, fordi de ikke føler, at det
passer til dem. Endelig kan der være patienter,
der i første omgang siger ja til deltagelse, men
som alligevel ikke dukker op til rehabiliteringstilbuddene.

Population og analyse
I RESULTS indledende fase var det kun muligt at
få data på deltagelse i efterbehandlingssamtalen
og gruppebaseret rehabilitering for de patienter
med hjertesygdom, der havde fået en henvisning
til hjerterehabilitering. Analysen ser nærmere på
patienternes flow fra sengeafsnit til hjerterehabilitering samt identificerer, om faktorer som køn,
alder og socioøkonomi er afgørende for deltagelse i hjerterehabilitering.
Fra det nationale patientregister (NPR) identificerede vi alle patienter, der i 2014 blev indlagt
på Hvidovre Universitetshospital med en diagnosekode inden for hjerteforløbsprogrammeti
Yderligere fik vi også udleveret registreringer for
fremmøde i Hjerterehabiliteringsambulatoriet,
deltagelse i gruppebaserede rehabiliteringstilbud, samt henvisning til klinisk diætist. Ud fra
disse oplysninger blev der dannet et flowchart
til at illustrere, hvor mange patienter der deltager
i efterbehandlingssamtale samt efterfølgende
rehabiliteringstilbud, se figur 3.

Figur 3: Flowchart over patienter med hjertesygdoms vej til rehabilitering på hospitalet. Patienter
kan forekomme i mere end et gruppebaseret rehabiliteringstilbud, såsom kosthold, motionshold og
hjertehold.
Patienter indlagt med mistanke om
hjertesygdom (n=322)

Ekskluderes:
• Fejl i CPR (n=23)
• Død (n=32)
• Mangler diagnosekode (n=4)
• Mistanke om hjertesygdom afvist (n=23)
• Ingen match med DST (n=22)
• Andet (n=4)

Hjertepatienter berettiget til
rehabilitering (n=214)

Rehabilitering:
• Deltog i efterbehandlingssamtale (n=127)
• Deltog ikke i efterbehandlingssamtale (n=69)
• Ingen registrering angående 1. efterbehandlingssamtale (n=18)

Kosthold
(n=47)

Diætist
(n=6)

Motionshold
(n=83)

Hjertehold
(n=54)

Deltog ikke på hold
(n=33)

i Diagnosekoderne: DI214, DI213, DI509, DI209, DI109, DM, DZ951,
DZ952, DZ955, DE780, DI259, DI350, DR000, DZ500, DR073,
DI219, DZ035 eller DI710A.
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Der var 108 patienter, der trods indlæggelse med
en hjertediagnose udgik af datasættet pga. fejl
i indtastning af CPR-nummer, død, manglende
diagnose, afvisning af mistanke om hjertekarsygdom eller andet. Dermed var der i 2014 i alt 214
patienter, som skulle tilbydes rehabilitering. Af
disse deltog 127 (59%) i efterbehandlingssamtale, og 94 (44%) af dem deltog efterfølgende i
et rehabiliteringstilbud. Intensiteten af deltagelse
fordelte sig, så 34 (16%) patienter deltog i et

rehabiliteringstilbud, 24 (11%) deltog i to tilbud,
og 36 (17%) deltog i tre tilbud.
Vi undersøgte, om der var systematiske forskelle i køn, alder, civilstatus, uddannelsesniveau,
arbejdsmarkedstilknytning, husstandsindkomst,
og etnicitet imellem de patienter, der deltog, og
de patienter, der ikke deltog i efterbehandlingssamtalen. Resultaterne af denne analyse ses i
tabel 1.

Tabel 1: Analyse af forskelle mellem patienter, der deltog og ikke-deltog i efterbehandlingssamtalen.

Patienter (n, %)

Alle patienter Deltager i efterbehandlings-samtale
214 (100%) 127 (59.3%)

Deltager ikke i efterbehandlings-samtale
87 (40.7%)

Køn (n, %)

P værdier

0.150

Mand
Kvinde
Alder (n, %)

146 (68.2%)
46 (31.8%)

<50
50-59
60-69
70-79
>80
Civilstatus (n, %)

25 (11.7%)
50 (23.4%)
61 (28.5%)
50 (23.4%)
28 (13.1%)

92 (72.4%)
32 (27.6%)

54 (62.1%)
33 (37.9%)
0.000

19 (15.0%)
42 (33.1%)
34 (26.8%)
23 (18.1%)
9 (7.1%)

6 (6.9%)
8 (9.2%)
27 (31.0%)
27 (31.0%)
19 (21.8%)
0.010

Samlevende
121 (56.5%)
Bor alene
93 (43.5%)
Beskæftigelse (n, %)

80 (63.0%)
47 (37.0%)

Beskæftiget
Arbejdsløs
Pension/uden for
arbejdsmarkedet
Uddannelse (n, %) *

70 (32.7%)
19 (8.9%)
125 (58.4%)

54 (42.5%)
13 (10.2%)
60 (47.2%)

Lav
Middel
Høj
Etnicitet (n, %)

65 (30.4%)
130 (60.8%)
19 (8.9%)

41 (47.1%)
46 (52.9%)
0.000
16 (18.4%)
6 (7.0%)
65 (74.7%)
0.002

26 (20.5%)
87 (68.5%)
14 (11.0%)

39 (44.8%)
43 (49.4%)
5 (5.8%)
0.678

Danmark
182 (85.1%) 106 (83.5%)
73 (87.4%)
Andre lande
32 (15.0%)
21 (16.5%)
11 (12.6%)
* Uddannelse er kategoriseret i tre niveauer i henhold til Danmarks Statistik klassifikationssystem:
Lav (obligatorisk grundskole), middel (gymnasium, handel/håndværker og kort uddannelse) og høj
(universitet, mellemlang uddannelse inklusive bachelorgrad) 36.
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Patienternes deltagelse i efterbehandlingssamtalen og i de holdbaserede rehabiliteringstilbud
blev analyseret deskriptivt ved brug af frekvenstabeller og ved Fisher’s eksakte test for at
identificere signifikante forskelle. Analysen viste,
at der var signifikante forskelle på deltagelse i
efterbehandlingssamtale på en række faktorer.
De yngre deltager i højere grad end de ældre patienter med hjertesygdom, samlevende deltager
oftere end dem, der bor alene, beskæftigede
deltager oftere end dem, der er arbejdsløse eller
på pension, og dem med høj uddannelse deltager oftere end dem med lav uddannelse. Der er
ingen forskel på deltagelsen i forhold til køn og
etnicitet.
Vi undersøgte også, om der var systematiske
forskelle i køn, alder, civilstatus, uddannelsesniveau, arbejdstilknytning, husstandsindkomst,
og etnicitet mellem de patienter, der deltog, og
de patienter, der ikke deltog i de holdbaserede
rehabiliteringstilbud: motionshold, kostundervisning og hjertehold. Her var den eneste signifikante forskel på hjertehold, hvor flere etnisk danske
patienter deltog end patienter med anden etnisk
herkomst end dansk (P=0,025).
Opsummering og diskussion af analysen af
patient flow og deltagerkarakteristika
Vi fandt, at 59,3% (n=127) af patienter med
hjertesygdom deltog i en efterbehandlingssamtale, og 44% (n=94) deltog i gruppebaseret hjerterehabilitering. Vores resultater viste, at alder,
civilstatus, erhvervsstatus og uddannelsesniveau
havde betydning for deltagelsen i efterbehandlingssamtalen. Ulighed i deltagelsen i hjerterehabilitering ser ud til at være et universelt problem
på tværs af lande, kulturer og forskellige sundhedssystemer 15,37,38. Vi fandt dog ikke, i modsætning til flere tidligere studier 22,39–41, at patientens
etnicitet havde betydning for deltagelse i efterbehandlingssamtalen. Vi har ikke en forklaring på
hvorfor, men mener, at der bør kigges på data fra
flere år, før man drager en endelig konklusion.
Vores analyse kan ikke give svar på, om alle patienter er blevet inviteret til en efterbehandlingssamtale, eller om alle patienter, der deltog, blev
tilbudt at deltage i et gruppebaseret rehabiliteringstilbud. Da data er hentet fra Landspatientregisteret har vi heller ikke oplysninger om egentligt
fremmøde i aktiviteten. Vi kan derfor ikke vurdere, i hvor stor en del af tilbuddene, patienterne
har deltaget. En optælling foretaget ved observation i RESULT projektet i 2015 viste, at ud af 43
patienter med hjertesygdom, der havde tilmeldt
sig rehabilitering, var det kun 19, der fuldførte
hele forløbet. 18 patienter med hjertesygdom
faldt fra rehabilitering undervejs i deres forløb, og

seks kom kun n gang eller mødte aldrig op.
Målet for efterbehandlingssamtalen er ikke at få
ALLE patienter med hjertesygdom til at deltage i
et gruppebaseret rehabiliteringstilbud – men at
alle patienter med hjertesygdom sammen med
en sygeplejerske kan tage stilling til, hvilke tilbud
der er relevante for dem. Når en hjertepatient
har deltaget i en efterbehandlingssamtale, vil de
derfor i hjerterehabiliteringsdatabasen fremgå
som at havde modtaget rehabilitering. Denne
manglende nuancering gør det dog vanskeligt at
afgøre, om alle patienter med hjertesygdom får
den rehabilitering, de har brug for.
I denne analyse har vi ikke detaljeret information
om patienternes rehabiliteringsbehov og kan
derfor ikke vurdere, om deltagelsen modsvarer
patienternes ønsker og behov. Forløbsprogrammet angiver, hvad den enkelte patient kan tilbydes, og at det skal tilbydes i et omfang, så det
dækker patientens behov. På Hvidovre Hospital
er det sygeplejerskerne i Kardiologisk Ambulatorium, der individuelt laver denne vurdering. Der kan
derfor være variation mellem sygeplejerskernes
behovsvurderinger, der kan påvirke den samlede
effekt af hjerterehabiliteringstilbuddet, samt patientstilfredsheden, hvilket også er set i tidligere
studier 3.
Sygeplejerskernes oplevelse af og arbejde med
patienter med hjertesygdom og sårbarhed
Netop sygeplejerskernes vurdering af behov og
arbejde med motivation var temaet for det tredje
forskningsspørgsmål i den indledende fase. Der
er her særligt fokus på patienter med sårbarhed.
Resultaterne af analyserne af videooptagelser,
interviews med sygeplejersker og patienter samt
feedbackmøde er udgivet i en rapport22 og en
artikel 39. De gennemgås derfor kun kort her.
Population og Analysestrategi
Studiet blev udført på Hvidovre Hospital og bestod af 28 videooptagelser af efterbehandlingssamtaler, interview med fem sygeplejersker og ni
patienter og et feedback-møde med sygeplejerskerne.
Alle transskriptioner blev analyseret i tråd med
etnografiske principper 42. Analysen kan overordnet beskrives i fem faser: 1) Hele materialet blev
gennemlæst flere gange for at opnå et grundigt
kendskab til det. Sideløbende hermed blev udvalgte dele af video- og interviewoptagelser hørt
flere gange. 2) Det skriftlige materiale blev gjort
til genstand for åben kodning med henblik på at
identificere temaer, som potentielt var interessante, og kunne gøres til genstand for dybere
analyse. 3) Med udgangspunkt i den
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åbne kodning og indledende ideudvikling, blev
en række temaer udvalgt til videre analyse. Disse
temaer var karakteriseret ved at være gennemgående i materialets forskellige typer af data og
være centrale for informanterne. 4) Data blev
sorteret med udgangspunkt i disse temaer og
gjort til genstand for mere fokuseret kodning
med henblik på at sikre en nuanceret analyse af
temaernes indhold. 5) Den endelige analyse blev
udformet.
Dialogen om rehabilitering ved
efterbehandlingssamtalen
De video-optagede efterbehandlingssamtaler
var præget af forskellighed med hensyn til, hvad
og hvor meget sygeplejerskerne sagde om de
forskellige holdbaserede rehabiliteringstilbud.
Selvom den konkrete information om rehabiliteringsforløbet varierer med patienten, er en sygeplejerske generelt relativt detaljeret, mens en
anden sygeplejerske generelt er mere overordnet
i sin beskrivelse af rehabiliteringstilbuddene. Det
er eksemplificeret i følgende citater:

Udover det her med træning, så er der noget
undervisning herude […], og der er noget undervisning, der både er for folk med blodpropper i
hjertet, eller som er blevet planlagt opereret eller
har fået sådan en ballonudvidelse. Det er sådan,
det dækker lidt det hele. Det er sådan to timers
undervisning. Sygeplejerske 3, patient 25.
Så har jeg undervisning, hvor en sygeplejerske
også underviser i hjertesygdomme, hvad vil det
sige at have åreforkalkning, hvilke behandlingsmuligheder der er, hun gennemgår medicinen
også, gennemgår det sunde hjerte, hun forklarer,
hvad åreforkalkning er, fortæller om bypassoperation, ballondilatationen, kommer ind på
psykiske reaktioner, hvordan man skal forholde
sig i forbindelse med, at man skal ud og rejse og
fremadrettet hvordan og hvorledes for at forebygge nye blodpropper. Sygeplejerske 4, patient
15.
Ser man på de tre andre sygeplejerskers konsultationer, sagde de næsten altid som minimum, at
hjerteundervisningen handlede om, hvad det vil
sige at have hjertesygdom, og hvad man kan gøre
for at forebygge yderligere sygdom. Optagelserne
viste også en tendens til, at patienter, der sagde
nej til et tilbud, ofte fik mere at vide om tilbuddet, fordi sygeplejerskerne spurgte ind til, hvorfor patienterne sagde nej, og i den forbindelse
fortalte mere om tilbuddenes indhold. Afhængig
af hvilken patient, de sidder over for, gør sygeplejerskerne altså mere eller mindre for at motivere
patienterne til at deltage i den holdbaserede
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rehabilitering.
10 af de 28 patienter, hvis konsultationer vi har
video-optaget, var umiddelbart ikke interesserede i et eller flere holdbasserede rehabiliteringstilbud. Når patienter sagde nej til et rehabiliteringstilbud, balancerede sygeplejerskerne mellem at
motivere patienterne til at sige ja, og samtidig
respektere at deltagelse var patientens eget
valg. Sygeplejerskerne forklarede også, at de kan
motivere nok så meget, men det er vigtigt, at patienterne går ind i det, fordi de selv er motiverede
for at deltage. Som to af dem sagde:

Det skal være sådan, at patienten også selv synes, at det føles rigtigt. Fordi altså, hvis jeg sidder
og overtaler dem, og de så ikke kommer alligevel,
så duer det jo heller ikke. Så de skal også være
med på, at de vil det. Sygeplejerske 2.
Hvis man presser dem, så udebliver de måske,
eller hvis de siger nej og slet ikke vil komme,
jamen så får man måske heller ikke noget ud
af det. Så det er meget hele tiden det der med
respekten for dem selv, ikk. Sygeplejerske 1.
Som følge af de mange variationer i sygeplejerskernes dialog med patienterne om tilbuddene,
var det ikke muligt at påvise et mønster i det,
sygeplejerskerne sagde om tilbuddene, som
kunne være med til at forklare, hvorfor bestemte
patienter henholdsvis valgte eller fravalgte specifikke tilbud.
Sygeplejerskernes oplevelser af, hvad der
kendetegner sårbare patienter
De sundhedsprofessionelle syntes ikke, at
det gav mening at kategorisere patienter som
sårbare eller identificere specifikke kriterier som
sårbarhedsskabende, da det i højere grad var
kombinationer af forhold end enkeltstående
faktorer, der skaber sårbarhed hos patienter. De
sundhedsprofessionelle havde dog erfaring med,
at nogle grupper af patienter med hjertesygdom kunne have særlige og ofte sammensatte
problemstillinger, som de skulle være ekstra
opmærksomme på. De kriterier, som de løbende
var opmærksomme på i deres konsultationer er:
• Patienter med anden etnisk baggrund end
dansk; især hvis der er brug for tolk
• Patienter med mange diagnoser
• Patienter med psykiatriske diagnoser
• Patienter i krise
• Patienter med dårlig økonomi
• Førtidspensionister
• Ældre, der bor alene og uden netværk

• Patienter med svær overvægt
• Alkoholikere

sonlige overvejelser og eksterne forhold såsom
arbejde.

Sygeplejerskerne prøvede løbende i samtalen at
tage højde for patienternes eventuelle sårbarhed
og tilpasse deres kommunikation til patientens
situation. De vurderede løbende, hvor meget
de synes, det var passende at opfordre/presse
patienterne til deltagelse, og de tilpassede de
rehabiliteringstilbud, de snakkede med patienterne om til et niveau, de mente var realistisk
for patienterne at deltage i. De oplevede dog
denne løbende balance mellem på den ene side
kontinuerligt at opfordre til deltagelse og på den
anden side at acceptere, hvis patientens sagde
”nej” som et evigt dilemma.

Opsummering og diskussion af arbejdet med
motivation og sårbarhed
Sårbarhed er ikke et statisk begreb. Alle kan på
et tidspunkt i livet blive sårbare, når sygdom og/
eller psykiske og sociale problemer bliver uoverskuelige for en tid. Der er dog nogle faktorer, som
de sundhedsprofessionelle er særligt opmærksomme på i deres arbejde – særligt når problemstillingerne bliver sammensatte og komplekse.
Det gælder patienter, der ikke taler dansk, har
mange diagnoser, har en psykiatrisk diagnose, er
kriseramte, har dårlig økonomi, har lille/intet netværk, er ekstremt overvægtige eller har et højt
alkoholforbrug. Disse faktorer er bredt anerkendt
som risikofaktorer både i sygdomshåndtering og i
andre sammenhænge.43–50

Patienternes baggrund for tilvalg og fravalg af
rehabilitering
Patienter sagde nej til eller faldt fra de holdbaseret rehabiliteringstilbud, fordi de ikke følte et
behov for at deltage, fordi de ikke kunne få det
til at passe med deres arbejdstider, eller fordi tilbuddet ikke levede op til deres forventninger. To
patienter fortalte, at de ikke oplevede, at der blev
taget hensyn til individuelle forskelle i træningserfaring på motionsholdene, og de oplevede,
at flere deltagere ikke kunne følge med. Patient
14 fortalte følgende om en øvelse med løb på
trapper, som han godt selv kunne klare, men som
andre blev dårlige af:

Der var tre, som jeg oplever, bliver ret dårlige af
det her, som var nødt til at forlade træningen, og
blive sat ned og overvåget, og det irriterede mig
(…) så er der ikke så meget fokus på den enkelte
patient (…) og det er grundlæggende ikke så trygt
et forum, som det burde have været. Patient 14.
En anden patient fortalte, at han havde sagt nej
tak til at deltage på motionsholdet, da han tidligere havde deltaget og oplevede, at niveauet var
for lavt. Dette tydede på, at hospitalet havde en
udfordring i forhold til at rumme meget forskellige
patienter på samme motionshold. De patienter,
som takkede ja til at deltage i den holdbaserede
rehabilitering, begrundede det med et ønske om
at starte træning under trygge forhold og opnå
mere viden om deres hjertesygdom og hjertevenlig kost.

Sårbarhed var løbende en udfordring for de
sundhedsprofessionelle og skabte dilemmaer
imellem at motivere og acceptere patientens nej,
samt en frustration over ikke altid at have tilbud
til patienten, der i virkeligheden havde psykosociale og/eller andre problemer, som fyldte
mere for dem end hhv. hjertesygdom eller type
2 diabetes, og som stod i vejen for, at de kunne
tage imod relevante tilbud og indarbejde den nye
viden i deres hverdag. Det er i overensstemmelse
med andre studier på området, der også peger
på en kompleksitet, der kan være svær at rumme
i det etablerede sundhedssystem.51–53
Årsager som, at patienterne ikke føler et behov
for at deltage i holdbaseret rehabilitering, eller at
det ikke passer med deres arbejdstider, stemmer overens med andre studier.3,13,54,55 Modsat
et kvalitativt review, viste vores studie ikke, at
patienterne takkede nej til gruppebaseret rehabiliteringstilbud med den begrundelse, at de ikke
viste tilstrækkeligt om tilbuddenes formål og indhold.16 Ligeledes var der heller ikke nogen i vores
studie, der takkede nej pga. manglende støtte til
at deltage fra deres sociale netværk eller havde
oplevet dårlig kommunikation med hospitalet.

Det er værd at bemærke, at syv ud af ni interviewede patienter ændrede deres beslutning med
hensyn til deltagelse i holdbaseret rehabiliteringstilbud i forløbet efter efterbehandlingssamtalen. Dette viser, hvordan beslutningsprocesser
ofte foregår over tid og påvirkes af både per
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9.4 Konklusion - barrierer for deltagelse i rehabilitering
Studierne i denne fase pegede på, at hvis rehabiliteringen skal være tilgængelig og for flere
patienter, skulle der arbejdes videre på en række områder.
1. Adgang til deltagelse i hjerterehabilitering
Det skal sikres, at alle får en henvisning til rehabilitering – så beslutningen om rehabiliteringsdeltagelse kan tages af patienten i fællesskab med en sygeplejerske med grundigt kendskab
til rehabilitering. Det kræver, at sengeafdelinger og læger sørger for at få alle patienter henvist,
og at henvisningen fra evt. invasivt hospital bliver grebet på stamhospitalet.
2. Patienterne ændrer deres beslutning om deltagelse i rehabiliteringen
Sygeplejerske og patient beslutter nogle gange at skyde beslutningen angående deltagelse i
gruppebaseret rehabilitering til opfølgende samtaler. Derudover ændrede flere patienter over
tid deres beslutning om deltagelse i rehabilitering. Dette understregede, at det var essentielt,
at der løbende blev fulgt op på patienternes rehabiliteringsforløb, så patienter, der skifter mening eller bliver forhindret i at deltage i de gruppebaserede rehabiliteringstilbud, får mulighed
for at blive henvist igen.
3. Patienter med sårbarhed og mulighed for screening
Sårbarhed er komplekst og de sundhedsprofessionelle arbejder ikke med præcise definitioner heraf. De ser patienter med sårbarhed som en heterogen gruppe, hvoraf en stor del dog
har det tilfældes, at de har komplekse problemstillinger med kombinationer af helbredsmæssige, sociale og økonomiske udfordringer37,49–51. Der var stor modstand blandt sygeplejerskerne i hjerteambulatoriet mod at udvikle et screeningsinstrument til at identificere
sårbarhed, dels fordi de følte, at det ville være en ekstra belastning af patienter og tage for
meget tid i deres konsultationer, dels fordi de følte, at det gik ud over deres mulighed for at
lave individuelt tilpassede aftaler og forløb med den enkelte patient. Der var derfor behov
for fortsat at undersøge og udvikle tilgange til at skabe forløb, som var tilgængelige også for
patienter med sårbarhed.
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10. Idegenerering: Inddragelse af patienter og
sundhedsprofessionelle i mulige løsninger

Centrale pointer
• Rehabilitering skal italesættes som en del af behandlingen
• Tilbuddene skal kunne tage udgangspunkt i patienternes individuelle bekymringer og spørgsmål – også i en gruppesammenhæng
• Der skal anvendes inddragende pædagogiske metoder til at bringe patienterne i spil
• Familien/pårørende skal tænkes ind
• Patienter med sårbarhed kan have brug for mindre grupper for at drage nytte af gruppesammenhæng

10.1 Forskningsspørgsmål

I denne fase fik sygeplejersker, fysioterapeuter,
patienter og pårørende mulighed for at påpege,
hvordan rehabilitering skulle se ud for at være
målrettet patienternes behov - uagtet patienternes ressourcer. Processen foregik i 2018.
Det primære forskningsspørgsmål var:
• Hvordan kan vi bedst imødekomme behov
blandt patienter med sårbarhed?
» Hvordan opleves rehabilitering af patienter?
» Hvad skal tilbuddet indeholde for at være attraktivt for alle patienter; inkl. patienter med
sårbarhed?
» Hvordan understøtter vi henvisningsprocesser?
» Hvordan klæder vi sygeplejerskerne yderligere på til at arbejde med motivation?
Sygeplejersker, fysioterapeuter, patienter og
pårørende fra Hjerteambulatoriet og Endokrinologisk Ambulatorium deltog i workshops, hvor de
fik mulighed for at påpege barrierer og facilitatorer for at rekruttere og fastholde patienter i
rehabilitering. Dette datagrundlag blev brugt til at
identificere, hvordan tilbud bedst kunne målrettes til gruppen.

Nedenfor gennemgås først datakilderne og derefter resultaterne af ideudviklingen.

10.2 Metoder og datakilder

Alle workshops blev faciliteret af projektgruppen
og forskere fra Diabetes Management Forskning,
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC).
Workshop med sundhedspersonalet
Der blev afholdt en workshop for sundhedspersonalet på tværs af Endokrinologisk og
Kardiologisk Ambulatorium med 16 deltagere: 2
afdelingssygeplejersker, 12 sygeplejersker og 2
fysioterapeuter. Fysioterapeuterne arbejder med
patienter på tværs af diagnoser; 4 sygeplejersker
arbejdede med patienter med diabetes (type
1 eller 2), og 10 sygeplejersker arbejdede med
patienter med hjertesygdom. Personalet var delt
op i fire grupper med fire personaler i hver på
tværs af faggrupper og ambulatorietilknytning.
På workshoppen præsenterede projektgruppen
resultaterne fra de første studier i RESULT samt
input fra andre studier på området. Derefter var
der faciliterede øvelser, hvor personalet italesatte
barrierer for rehabilitering og livsstilsændringer
blandt patienter med diabetes og/eller hjertesygdom samt ideer til, hvordan disse barrierer
kunne håndteres. Workshoppen blev optaget
med diktafoner.
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Workshop med patienter med hjertesygdom
eller type 2 diabetes
Der blev afholdt tre workshops for patienter og
pårørende: to på dansk på henholdsvis Kardiologisk og Endokrinologisk Ambulatorium samt en
på urdu på Endokrinologisk Ambulatorium. Det
var ikke muligt at samle patienter med hjertesygdom på andre sprog end dansk. Patienter
og pårørende startede i samme workshop, men
i en del af workshoppen var patienter og pårørende hver for sig. På workshoppen på urdu var
en tolk til stede og indholdet var tilpasset for at
give plads til tolkning. Der blev anvendt udforskende metoder for at hjælpe patienterne til
at dele deres erfaringer, behov, præferencer og
tilgange til livet med kronisk sygdom. De visuelle
redskaber inkluderede dialog-kort, der beskrev
typiske udsagn, der kunne beskrive ønsker/behov forbundet med et sygdomsforløb (fx ”at få
det bedre med mig selv” eller ”at få kontrol over
min situation”), plancher der illustrerede et typisk
rehabiliteringsforløb for patienter med type 2 diabetes/hjertesygdom samt case stories. De fleste
dialogredskaber (billeder, plakater med cases
mv.), der blev anvendt til workshops, er sundhedspædagogiske forskningsværktøjer, som er
udviklet af Diabetes Management Forskningen,
SDCC. Workshops blev optaget med diktafon.
Analysestrategi
Data fra workshops er analyseret med udgangspunkt i Malteruds systematiske tekstkondensering56. Analysemetode består af fire faser. Første
fase handler om at skabe sig et helhedsindtryk,
og her blev foreløbige temaer identificeret ved
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at lytte til diktafonoptagelserne og gennemlæse
transskriberet materiale samt feltnoter. I anden
fase blev meningsdannende enheder identificeret ved at sortere materialet og udarbejde
tema-koder. I tredje fase abstraheres indholdet
i de enkelte meningsdannende enheder, ved at
genkondensere det kodede materiale i meningsbærende enheder. De abstrakte beskrivelser
fra tredje analyseniveau blev sammenfattet i
udviklingen af endelige koncepter, der beskrev
sundhedsprofessionelles og patienters oplevelser. Citater samt oversigtsskemaer er anvendt til
at illustrere resultaterne af de endelige sammenfattende koncepter.
Analyser af data om rehabilitering for patienter
med type 2 diabetes er udgivet i en artikel i
202040.

10.3 De sundhedsprofessionelles
oplevelser af barrierer for
rehabilitering

De sundhedsprofessionelle identificerede barrierer for at kunne motivere patienten til rehabiliteringsdeltagelse på flere niveauer: strukturelt,
hos de professionelle og hos patienten. De
fleste barrierer var fælles for begge ambulatorier,
såsom dilemmaet mellem at motivere og acceptere patientens nej til rehabilitering, varierende
kendskab og tiltro til rehabiliteringstilbuddene
for sårbare blandt sygeplejerskerne, og at mange
patienter ændrede beslutning i forløbet. Sygeplejerskernes identifikation af barrierer er opsummeret i skema 1.

Skema 1: Sygeplejerskernes identifikation af barrierer for rehabiliteringsdeltagelse blandt patienter
med sårbarhed
Kardiologi

Endokrinologi

Strukturelle barrierer
Afstand: Transport til rehabilitering kan være en udfordring og
gøre, at patienterne ikke har ressourcer/overskud til at deltage.
Indhold i tilbud: Der er ikke målrettet tilbud til sårbare – alle skal
kunne deltage i de samme aktiviteter – og det er ikke alle patienter, der kan deltage på lige vilkår.
Manglende tid til at tale om forebyggelse: Den 1. konsultationssamtale er meget komprimeret og har mere karakter af journaloptagelse end rehabiliteringssamtale. Det er en særlig udfordring ved patienter med komplekse problemstillinger.
Manglende mulighed for henvisning til hjælp uden for specialet: Sygeplejerskerne skal forholde sig til mange problemer (fx
psykosociale problemstillinger), som ikke er direkte relateret til
patienternes sygdom, men som står i vejen for sygdomshåndtering.
Barrierer hos sundhedsprofessionelle
Løbende dilemma mellem at motivere og acceptere patientens
nej
Manglende kendskab:
Forskelligt hvor meget sygeplejerskerne ved om hospitalets
rehabiliteringstilbud, og hvordan tilbuddene potentielt kan imødekomme behov blandt mennesker med sårbarhed – dem, der
underviser på rehabiliteringstilbuddene, kender dem bedst og
gør mest ud af at motivere patienterne.
Henvisning til kommunal rehabilitering er sparsom og er afhængig af den enkelte sygeplejerskes kendskab til kommunale tilbud.
Barrierer hos patienterne
Ændringer i ressourcer/overskud: Sygeplejerskerne oplever,
at mange patienter ændrer deres beslutning om til deltagelse
undervejs i forløbet.
Arbejde: En del patienter må sige nej til rehabiliteringstilbud,
fordi de kolliderer med deres arbejdstider.
Patientpræferencer: De fleste type 2 diabetes patienter foretrækker individuelle samtaler frem for Patientkurset.
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Sygeplejerskerne oplevede især udfordringer i
forhold til strukturelle og organisatoriske barrierer.
Fx oplevede sygeplejerskerne, at det var en stor
udfordring, at der ikke var mulighed for at henvise
patienter direkte til fx psykolog eller socialrådgiver, da sygeplejerskerne ikke følte, at de kunne
hjælpe patienterne med nogle af deres vigtigste
problemstillinger. De oplevede, at arbejdstider og
afstand til rehabiliteringsstedet kunne være en
udfordring for nogle patienter. Kommunal rehabilitering til patienter med hjertesygdom på Vestegnen foregår samlet i Albertslund Sundhedshus.
Det var derfor personalets opfattelse, at de
sårbare patienter med hjertesygdom, der ikke
boede i nærheden af Albertslund, ofte fravalgte
deres ret til kommunal rehabilitering, da afstanden blev oplevet som uoverkommelig. Sygeplejerskerne italesatte ligeledes, at det var svært for
hjertepatienter med sårbarhed at identificere sig
med at skulle deltage i gruppemøder med op til
12 deltagere, og at de ikke kunne se sig selv i en
form for undervisningssituation. Alternativet var
derfor, at de ofte foretrak individuelle møder med
sygeplejersken. Barrierer i personalegruppen
kunne være, at sygeplejersker, der ikke var involveret i rehabiliteringstilbuddene, havde et mindre
kendskab til indholdet og derfor havde sværere
ved at forklare patienterne, hvad de kunne få ud
af at deltage. Endelig var der behov

Foto: Colourbox
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for at tage hensyn til patienternes ressourcer og
overskud i situationen, og nogle gange betød det,
at sygeplejerskerne ikke vurderede, at patienten
havde overskud til at deltage. Muligheden for at
gen-tilbyde deltagelse på andre tidspunkter, hvor
patienterne måske oplevede at have et større
overskud, var dog ikke systematiseret.

10.4 Dansktalene patienters
oplevelser af barrierer for
rehabilitering

Flere af de patienter, der deltog i workshops,
havde en sårbarhed i forhold til multisygdom,
psykiatrisk diagnose, dårlig økonomi, krise, samt
lave sundhedskompetencer. Der deltog dog
også mere ressourcestærke patienter, som fx
havde engagerede pårørende, eller som havde
arrangeret privat rehabilitering med kostvejleder
og træning. Vi har løbende vurderet, om oplevelser og barrierer ville være anderledes, hvis den
inkluderede patientgruppe kun havde bestået
af patienter med sårbarhed. Generelt antager
vi, at de udfordringer, der opleves af den brede
gruppe af patienter, også vil være en udfordring
for patienter med sårbarhed. Vi har derfor valgt
at inddrage data fra den bredere patientgruppe.
Vi kan dog ikke udelukke, at særligt sårbare patienter vil opleve udfordringer, som ikke er fanget
i dette datamateriale.

Tabel 2: Karakteristika ved dansktalende deltagere i workshops
Deltagere
Diabetes

Hjerte

Mand

3

5

Kvinde

3

1

Alder

Gennemsnit (lavest-højest)

64 år (59 – 67)

65 år (55 – 74)

Civil status

Gift/samlevende

4

3

Alene

2

3

Ja

2

3

Nej

4

3

Ja

3

4

Nej

3

2

Ja

2

2

Nej

4

4

Køn

Deltagelse af pårørende

Deltaget i rehabilitering

Arbejde

Der deltog i alt seks patienter med type 2 diabetes og seks patienter med hjertesygdom samt
fem pårørende på tværs af diagnoser, se tabel 2.
Der var flere fællestræk i dansktalende patienter
med type 2 diabetes’ og patienter med hjertesygdoms oplevelser med rehabilitering. Der var
fx et stort ønske om, at rehabiliteringstilbuddene
kunne foregå udenfor arbejdstiden, at kostundervisningen kunne individualiseres (da den blev
oplevet som værende for generel), og at patienterne kunne få hjælp til at finde motionstilbud i
deres kommune eller lokalsamfund. For patienter
med type 2 diabetes handlede ønsket om hjælp
med at finde motionstilbud om, at der ikke i
hospitalsregi kunne tilbydes motionshold; for
patienter med hjertesygdom var det et ønske om
at fortsætte den gode livsstil med motion efter
endt rehabilitering.

Der var dog også tydelige forskelle i de to patientgruppers oplevelser. For patienter med hjertesygdom handlede det primært om eksistentielle behov. De trak således typisk dialog-kort med
teksten: ”at få det bedre med mig selv”; ”at blive
den samme, som jeg var før” og ”at overvinde
min angst”. For patienter med type 2 diabetes
handlede det mere om at lære at håndtere sygdommen. De trak således ofte kort med teksten:
”at blive motiveret for at ændre vaner”, ”at få
kontrol over min situation”, og ”at lære hvad jeg
selv kan gøre for at lette min hverdag”.
Patienterne i begge grupper påpegede både
en række barrierer for deltagelse og en række
ressourcer, som kunne bidrage til, at rehabilitering
blev mere tilgængelig og anvendelig i hverdagen.
Resultaterne er opsummeret i skema 2.
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Pårørende oplevede store udfordringer med at finde en støttende og
motiverende, men ikke kontrollerende
rolle.

Moraliserende indblanding fra kollegaer, familie, venner og behandlere kunne irritere patienterne i så høj grad, at
det kunne resultere i oprørsk/usund
opførsel.

Pårørende

Sociale omgivelser

Støtte til fastholdelse

Informationen om livsstil var for generel, og patienterne følte, at de var
overladt til sig selv ift. afgøre, hvilken
information der var relevant for dem.

Indhold i rehabilitering

Sparring med peers eller dannelse af
netværksgrupper: Viden, erfaringer og
oplevelse af fællesskab og solidaritet
med andre, der har diabetes.

Pårørende havde et ønske om at kunne
få råd og vejledning (med andre pårørende) til at være en god støtte for diabetessund livsstil.

Individuelle mål og handlingsplaner i
samarbejde med sundhedsprofessionel.

Svært at stå alene efter endt rehabiliteringsforløb. Uoverskueligt selv at skulle
finde tilbud i lokalsamfundet.

De pårørende følte sig alene med et
stort ansvar for den hjertesyge. De oplevede ikke inddragelse i sygdomsforløbet,
hvilket føltes utrygt.

Kostmaterialet var svært at læse, forstå
og anvende. Ingen information ved udskrivelse eller opfølgning mht. kost ift.
sygdom, medicin og videre forløb.

Diætvejledning var for generel til, at
patienterne kunne relatere sig til det.

Nogle gav udtryk for manglende selvdisciplin.

Praktisk og konkret viden, som kunne
handles på i hverdagen.

Hjælpeløshed og manglende selvdisciplin. Mærker ikke til sygdommen i
hverdagen.

Motivation

Mange patienter er ikke klar til at tage
stilling til rehabilitering ved efterbehandlingssamtalen, da de ikke mentalt kan
rumme deltagelse.

Kontinuerligt fokus på rehabilitering som
en lige så central del af behandlingen
som medicin i alle konsultationer – kunne gribe motivationen, når den dukker
op.

Diabetes fylder ikke i hverdagen.
Patienter føler sig mest syge, når de
kommer på hospitalet.

Timing og
fleksibilitet

Stor utryghed samt følelse af at kunne
være ’glemt’ i tiden mellem udskrivelse
fra invasivt indgreb og efterbehandlingssamtale.

Barrierer

Facilitatorer

Vanskeligt at navigere i sundhedssyImødekommenhed hos de sundhedsstemet; fx at kombinere tilbud i hospi- professionelle.
tal, kommune og civilsamfund. Flere
Guide til relevante tilbud på tværs af
følte sig alene med ansvaret.
sektorer.

Barrierer

Organisatorisk

HJERTE

TYPE 2 DIABETES

Skema 2: Identificerede barrierer og facilitatorer for deltagelse og udbytte af rehabilitering

Netværk af patienter med hjertesygdom –
peer support. Støtte til start i lokale tilbud.

Inddragelse under indlæggelse samt ved
ambulante konsultationer. Evt. pårørendecafe, hvor der også er en sundhedsprofessionel til stede.

Individualiseret kostundervisningen med
udgangspunkt i patienter med hjertesygdoms hverdagsliv, især mht. økonomi. Trygt
at fysioterapeuter var til stede, når de første
gang efter deres hjertesygdom skulle træne.
Sparring med andre i samme situation.

Fleksibilitet ift. at kunne tilbyde rehabilitering,
når patienterne er klar til deltagelse fx ved
at tilbyde rehabilitering ved efterfølgende
samtaler.

Information i overgangen mellem behandlende hospitaler; især ift. hvor man skal henvende sig, hvis der opstår problemer/ utryghed.

Facilitatorer

De barrierer og facilitatorer, patienterne identificerede, kunne relateres til både det organisatoriske, det fagprofessionelle og det personlige
niveau57.
Patienter med type 2 diabetes
På det organisatoriske niveau handlede barriererne for patienterne med type 2 diabetes især
om muligheden for at finde relevante tilbud på
hospitalet eller i kommunen, som kunne opfylde
deres behov for konkrete redskaber til optimalt
at kunne håndtere deres diabetes. For eksempel
var det ikke muligt for patienterne med type 2
diabetes at få et træningsforløb på Hvidovre
Universitetshospital. I stedet skulle patienterne
henvises til kommunale tilbud, hvilket ikke altid
blev effektueret. Det efterlod patienterne med
en følelse af, at de var ladt alene med deres diabetes, og at det var op til dem selv at gøre noget
ved det.

”Sidst jeg var til lægekontrol, spurgte jeg efter
et motionshold, og så fik jeg at vide, at det var
kommunen, der tog sig af dette. Så skulle jeg
kontakte kommunen, hvilket er ret svært. Måske
andre finder det let, men jeg har aldrig kunne få
noget igennem i kommunen.” (Diabetespatient,
workshop 2018)
Patienterne med type 2 diabetes havde brug for
i højere grad at blive guidet til, hvor de kunne få
støtte og sparring ift. deres livsstil. På det fagprofessionelle niveau handlede det om vigtigheden
af, at de sundhedsprofessionelle ikke havde en
dømmende holdning, men udviste en motiverende tilgang til patienterne med type 2 diabetes.
Det var også vigtigt, at de sundhedsprofessionelle integrerede forebyggelsestilbud og snak
om livsstil i alle konsultationer, så de kunne gribe
motivationen, når den opstod hos patienterne.
Patienterne med type 2 diabetes gav desuden
udtryk for et ønske om mere konkret og handlingsorienteret information og vejledning, da en
for generel tilgang kunne medvirke til, at patienterne med type 2 diabetes følte sig overladt til
sig selv i forhold til at finde ud af, hvilken information eller vejledning der var relevante for dem.

”Jeg forstår, når andre går ud i det private, der er
det hele mere målrettet mod dig specifikt. Der
lærer du, hvad du skal gøre ved det og det. Der
bliver lavet en plan for den næste måned. Det
vil jeg gerne have.” (Diabetespatient, workshop
2018)
På det personlige niveau handlede barriererne
især om patienter med type 2 diabetes’ følelse
af hjælpeløshed og manglende selvdisciplin.

”Jeg ved, hvad man skal, og hvad man ikke bør
gøre og alt det der. Men min rygrad er som en
gummibamses, og den fortæller mig noget andet.
Jeg kan ikke gøre for det, for jeg er så tåbelig. Jeg
har prøvet alt, og intet af det virker. Jeg fortsætter bare (med at spise usundt). Jeg ignorerer det
bare.” (Diabetespatient, workshop 2018)
Hjælpeløshed og manglende selvdisciplin blev
yderligere forstærket af familie og venners
kommentarer og hentydninger til deres livsstil.
Patienterne med type 2 diabetes oplevede, at
bebrejdelser omkring livsstil og madindtag kunne
resultere i irritation og modstand med en oprørsk
usund opførsel, fx overspisning.
Hjælpeløshed og manglende motivation kunne
være udfordringer, der var med til at modarbejde
patienterne med type 2 diabetes’ overskud og
lyst til at deltage i gruppebaseret rehabilitering.
Omvendt påpegede patienterne, at netop støtte
fra andre patienter med type 2 diabetes, der
kunne sætte sig ind i deres situation og udfordringer, kunne være med til at modvirke den hjælpeløshed, de oplevede. Det blev derfor en ond
cirkel, hvor manglende motivation spændte ben
for kontakter, der kunne give dem den støtte og
sparring, de havde brug for.
Pårørende til mennesker med type 2 diabetes
De pårørende føler, de har et stort ansvar for at
støtte op om patienten med diabetes. Deres
erfaring er, at det har stor betydning for diabetespatienten, at alle i familien gør en indsats i
forhold til sund livsstil. Det kræver derfor også
selvdisciplin af de pårørende. De pårørende
oplever, at det er vigtigt at kunne bevare troen
på, at de og diabetespatienten kan ændre livsstil.
Det kan være svært for patienter, der er i arbejde at skulle tage hensyn til deres sygdom især i
forhold til kost og motion. Pårørende pointerer, at
det er vigtigt, at patienten lærer at tage et skridt
ad gangen, og at diabetestilbuddene skal være
strukturerede med henblik på at give grobund for
at kunne tage de rette beslutninger i dagligdagen
og fx opsøge lokale motionstilbud.
De pårørende ønsker at støtte patienten med
diabetes, og de bliver derfor utrygge, hvis patienten ikke følger retningslinjerne for type 2 diabetes. Især hvis patienten har følgesygdomme, kan
den pårørende være bekymret for, om symptomer kan udvikle sig til alvorlig sygdom. De pårørende oplevede i den forbindelse store udfordringer med at finde en støttende og motiverende,
men ikke kontrollerende rolle.
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De pårørende efterlyser løbende adgang til
diabetesmøder, der kan være med til at motivere
til fastholdelse af sund livsstil eller til at blive motiveret på ny. De pårørende ønsker ikke selvstændige kurser for pårørende, men oplever i stedet,
at det at være på kursus sammen med patienten
gør det lettere at omsætte den viden, de får,
samt at implementere de nye tiltag i hverdagen.
Patienter med hjertesygdom
Patienter med hjertesygdom var generelt tilfredse med deres rehabiliteringsforløb og oplevede,
at de blev mødt i deres eksistentielle behov via
et tilbud om undervisning og rådgivning i forhold
til håndtering af hjertesygdom af både sygeplejerske og præst. Barriererne for patienter med
hjertesygdom handlede derfor i højere grad om
udfordringer ved overgange mellem det hospital,
hvor patienten blev hjerteopereret, og stamhospitalet, hvor rehabiliteringen skulle finde sted
– og deraf følgende mangel på kommunikation
omkring efterbehandlingssamtale, timing samt
match mellem indhold og behov.
På det organisatoriske niveau var henvisningsprocedurerne en udfordring. Når patienter med
hjertesygdom skulle have foretaget invasiv
behandling, blev de overført til Rigshospitalet
eller Gentofte Hospital, hvorfra de af og til blev
sendt direkte hjem. Her fik patienterne ikke altid
information om deltagelse i efterbehandlingssamtale på stamhospital. Samtidig var der på
hjerteafdelingen ikke konsensus mellem læger
og sygeplejersker i forhold til hvem, der havde
det overordnede ansvar for at informere om og
tilbyde patienter med hjertesygdom en efterbehandlingssamtale ved udskrivelsen. Dette
skabte utryghed hos de patienter med hjertesygdom, der var udskrevet direkte efter et invasivt
indgreb. En patient oplevede, at han aldrig blev
indkaldt til efterbehandlingssamtalen:

”Jeg blev opereret for en forsnævring af kranspulsåren. Så hedder det sig, at efter seks uger,
bliver der igangsat sådan noget rehabilitering. Der
ventede jeg så i fire måneder. Ja, så henvendte
jeg mig selv til systemet. Og de undskyldte så, og
så kom jeg ind.” (Hjertepatient, workshop 2018)
Det var derfor vigtigt med tydelig information om
indkaldelse til efterbehandlingssamtale, samt
hvor patienten kan henvende sig, hvis de bliver i
tvivl om noget efter udskrivelsen.
Patienter med hjertesygdom italesatte, ligesom
patienterne med type 2 diabetes, problematikken i at finde træningstilbud i lokalsamfundet.
Patienter med hjertesygdom oplevede, at det
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var uoverskueligt at skabe et overblik over, hvilke
muligheder der fandtes i deres lokalområde:

”Problemet er, at træningsforløbet [rehabiliteringsforløb, red.] er kort. Det er ikke et spørgsmål
om penge, men motionscentre er jo ikke helt
billige […] Der er selvfølgelig mulighed for at finde
steder, der er lidt mindre fitness-steder-agtige.
Men mange af de der steder, der stiller man
redskaberne til rådighed, men der er ikke nogen
vejledning.” (Hjertepatient, workshop 2018)
Patienter med hjertesygdom kendte typisk ikke
til andre motionstilbud i deres lokalsamfund end
de lokale fitnesscentre. Og de oplevede ikke, at
der her var mulighed for at få den støtte og det
fællesskab, de havde brug for. Det betød, at nogle oplevede, at det var svært at fortsætte med
fysisk træning efter endt rehabilitering.
På det fagprofessionelle niveau var timing af
rehabiliteringsforløbet et centralt tema. Nogle
patienter med hjertesygdom takkede ja til rehabilitering uden helt at være klar over, hvad det
indebar, fordi de stadig var præget af det akutte
hjerteforløb, de havde været igennem.

”Det forvirrede mig den første gang, for jeg
troede, at jeg skulle over og tale med sygeplejersken. Og så blev jeg kaldt ind i en gruppe. Jeg var
ret forvirret. Det var ikke fordi jeg ikke ville, men
jeg havde svært ved at omstille mig. […] Der er
mange ting, der når det er overstået, så føler jeg,
at jeg slet ikke var der. Jeg var bare tilskuer. Jeg
kan ikke forklare, hvordan det føles, men det er
som om, den [hjernen, red.] ikke rigtig fungerer.”
(Hjertepatient, workshop 2018)
Ligesom for patienter med type 2 diabetes,
så var det også et ønske for patienter med
hjertesygdom, at der i fremtiden kom en mere
handlingsorienteret og målrettet tilgang i rehabiliteringen, især når det drejede sig om kostundervisningen.

”Men det med diætisten […] Der er mange generelle ting, man får at vide, og det er egentlig ikke
det, man har brug for. Man har brug for personlig
vejledning. […] altså min økonomi er ikke den
største i verden, og jeg har to teenagebørn også.
Jeg skal altså kunne lave mad for en rimelig
penge. Det nytter ikke noget, at du siger, at du
skal spise torsk. (…) Det er det her med, hvad gør
vi for lidt mindre midler. Og hvad kan man så lave,
ikke. Det har man nok brug for. Kontra den der
lidt mere generelle holdning. Det kan jeg læse på
internettet.” (Hjertepatient, workshop 2018)
Nogle patienter oplevede, at de ikke fik de nød

vendige redskaber, der kunne hjælpe dem med
ændring af vaner i en sårbar tid, hvor der også var
både psykiske og sociale udfordringer at skulle
forholde sig til.
På det personlige niveau handlede barriererne
om svigtende motivation igennem forløbet. Det
er her vigtigt at bemærke, at alle patienter med
hjertesygdom havde deltaget eller deltog i rehabilitering (på nær en grundet arbejdstider), da de
medvirkede i workshoppen. Patienterne fokuserede derfor på, hvad der kunne være en udfordring efter opstarten i rehabiliteringstilbuddet.

”Det er hårdt. Man får det ikke gjort selv. Man skal
have en. Det at du gør det sammen med mennesker, der er på dit eget niveau.” (Hjertepatient,
workshop 2018)
At få støtte og mødes samt træne med andre
oplevede patienter med hjertesygdom som
værende meget motiverende for at blive fastholdt i et rehabiliteringsforløb, men også efter
endt rehabilitering i fastholdelsen af nye sunde
livsstilsændringer.
Pårørende til patienter med hjertesygdom
Pårørende spiller en stor rolle i patienter med
hjertesygdoms heling både under indlæggelsen
og ved efterbehandling og rehabilitering. De
pårørende oplevede dog, at de stod med et stort
ansvar, da patienter med hjertesygdom trods
ofte store operationer allerede efter to til fire
dage blev udskrevet.

”Som pårørende har jeg nogle spørgsmål. Nogle tvivl. Eller nogen undren efter sådan en stor
operation. Har man så stadig ondt? Så kan jeg
godt blive sådan lidt utryg ved det. Og hvad så?
Hvem skal gøre noget ved det, og hvem tjekker
op? Hvem ser, om det vokser rigtigt sammen?”
(Pårørende til hjertepatient, workshop 2018)
De pårørende havde i den situation, på samme
måde som patienten selv, brug for at kunne tale
med en sundhedsprofessionel, der kunne svare
på deres tvivlsspørgsmål. De pårørende var også
utrygge ved at have ansvaret for den mulige
psykiske reaktion, og de kunne have svært ved at
rumme patientens spørgsmål og bekymringer.

”Når man VED, at der kan komme en psykisk
reaktion, så kunne jeg godt tænke mig, at der var
en opfølgning med et par samtaler. Hvordan med
dødsangst, når man skal igennem hjerteoperation? Hvad gør fagpersoner med dødsangsten? Er
der nogen, der griber den noget sted? For jeg kan
da ikke gribe den…” (Pårørende til hjertepatient,
workshop 2018)

De pårørende havde også uafklarede oplevelser,
der havde gjort et stort indtryk på dem, samtidig
med at de skulle støtte deres partner i at blive
afklaret omkring at have fået en hjertesygdom.
Inddragelse af pårørende i efterbehandlingssamtalen og i rehabiliteringstilbuddene er derfor
vigtigt. Derudover efterlyste de et tilbud kun for
pårørende. De havde brug for at tale med de
sundhedsprofessionelle om de bekymringer,
de havde i forhold til patientens fysiske eller
psykiske symptomer, og om den angst, de selv
oplevede, i forhold til ikke at føle sig tilstrækkelige samt risikoen for at miste.
Opsummering og diskussion
Sammenfattende viser resultaterne, at patienterne oplevede udfordringer med at få adgang til
relevante tilbud. Patienterne med type 2 diabetes havde ikke adgang til motionstilbud, mens
nogle patienter med hjertesygdom oplevede ikke
at få en relevant henvisning til hjerterehabilitering.
Begge grupper oplevede problemer med at finde
lokale tilbud i nærområdet, som muliggjorde
bæredygtige ændringer i motionsvaner.
Patienterne havde et stort ønske om at få tilbud,
der var tilpasset deres udgangspunkt, og hvor de
havde mulighed for at få rådgivning og sparring,
der var målrettet deres dagligdag. Der skulle
være fleksibilitet i forhold til opstart, da der var
store forskelle på, hvornår patienter var klar til
at deltage. Der var desuden et udtalt ønske om
at tænke ud over det offentlige rehabiliteringstilbud og tænke en helhed, der kunne støtte op
om livsvarige livsstilsændringer fx i forbindelse
med en brobygning til tilbud i civilsamfundet.
Andre studier har ligeledes påpeget dette behov
for fleksibilitet og patient-tilpasset indhold 58,59.
Andre studier viser, at patienter med sårbarhed
ikke kunne rumme store grupper og foretrak at
mødes med færre medpatienter – betydningen
af peer support var dog ikke mindre for denne
gruppe34.
Der var også fokus på, hvordan samspillet med
familie og venner var i forbindelse med fx ændring i kost- og motionsvaner; især i familien, hvor
ændringer i kostvaner påvirkede alle, der spiste
ved samme bord. Selvom betydningen af social
støtte er velunderbygget 60, er den praktiske inddragelse af de pårørendes rolle i hjerte- og diabetesrehabiliteringen ikke særlig velundersøgt. Den
er dog i stigende grad i fokus i forbindelse med
sundhedsvæsnets indsatser 61. Et fortsat fokus
på, hvordan man kan indtænke patienternes
relation til venner og familie er nødvendigt. Det
handler ikke alene om, at pårørende skal deltage
i rehabiliteringstilbud, men i lige så høj grad om,
at patienterne støttes i at håndtere de udfor
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dringer og bekymringer, der kan opstå i forhold til
pårørende i forbindelse med livsstilsændringer
og sygdomshåndtering.

10.5 Barrierer for rehabilitering i
gruppen, der ikke taler dansk

Hverken Endokrinologisk eller Kardiologisk
Ambulatorium tilbyder rehabilitering til patienter,
der ikke forstår eller taler dansk. Det er svært
at samle en sproggruppe, og personalet giver
udtryk for, at det er meget svært at rekruttere
patienter med anden etnisk herkomst. I stedet
for at deltage i diverse rehabiliteringstilbud får
både hjerte – og type 2 diabetes patienter, der
ikke forstår eller taler dansk, individuelle samtaler
med sygeplejersken ved brug af tolk (med egenbetaling). Ofte er det dog et familiemedlem, der
tolker for patienten.

men har ikke mulighed for at deltage i den kommunale kost– og hjerteundervisning samt rådgivning. Kommunal rehabilitering til type 2 diabetes
ikke-dansktalende patienter er meget forskellig
fra kommune til kommune. De patienter, der
hører til Københavns Kommune, har mulighed for
fuld rehabilitering, hvor de kan mødes med andre
patienter med type 2 diabetes. Mange af de øvrige kommuner i hospitalets optageområde har
derimod ikke rehabiliteringstilbud på andre sprog
end dansk med den begrundelse, at de ikke kan
samle nok patienter i samme sproggruppe.
I workshoppen med urdutalende patienter med
type 2 diabetes og pårørende deltog seks patienter samt to voksne pårørende. Derudover var
en af patienternes tre børn til stede (se tabel 3).

Patienter med hjertesygdom, der ikke taler
dansk, kan tilbydes motion i kommunalt regi,

Tabel 3: Karakteristika af deltagerne i workshop for urdu-talende patienter med type 2 diabetes
Deltagere
Køn
Alder
Civil status
Deltagelse af pårørende

Deltaget i rehabilitering
Arbejde

Mand
Kvinde
Gennemsnit (lavest-højest)
Gift/samlevende
Alene
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej

Patienter med type 2 diabetes, der ikke taler eller
forstår dansk, blev af de sundhedsprofessionelle
betegnet som sårbare, fordi sprogbarrierer var
med til at komplicere rådgivningen i konsultationerne. De sundhedsprofessionelle oplevede,
at problemer med sprogbarrierer blev yderligere
kompliceret, da den nye tolkelov blev indført i juli
2018, fordi mange patienter med type 2 diabetes, der ikke forstår eller taler dansk, ikke selv
ønskede/kunne betale for tolkebistand,
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1
5
50 år (33-66 år)
6
0
2 (2 voksne pårørende og 3
børn)
4
1
5
2
4

men i stedet tog en pårørende med. Dette har
ofte efterladt de sundhedsprofessionelle usikre
på patienter med type 2 diabetes’ forståelse af
rådgivningen.
I skema 3 nedenfor gengives de centrale resultater af analysen af sundhedsprofessionelles
og patienters oplevelser med rehabilitering til
ikke-dansktalende.

Skema 3: Facilitatorer og barriere for rehabilitering blandt ikke-dansktalende patienter med type 2
diabetes
Samlet

Urdutalende patienter

Sundhedsprofessionelle

Barrierer

Facilitatorer

Barrierer

Facilitatorer

Barrierer

Facilitatorer

Sundheds-væsen

Manglende
adgang

Patient – cen- Få eller ingen
treret tilgang muligheder
for at deltage
i tilbud

Læring gennem praktisk
tilgang

Strukturelle
barrierer ift.
henvisning
til relevante
tilbud

Anvendelse
af individualiseret tilgang

Sociale omgivelser

Sociale omgivelsers indblanding

Peer – support

Udveksling af
viden og erfaringer med
ligestillede
patienter

Familiens
indblanding

Brug af peer
- support
som redskab
i sundheds-pædagogisk tilgang

Indre motivation

Følelse af
Praktisk konhjælpeløshed kret viden

Modstand
mod gruppebaseret rehabilitering

Fokus på
patienternes
hverdag, ønsker og mål

Fordømmelse, kontrol og
madkontroverser med
familie

Træthed /
Videregive
udbrændthed praktisk viden
om håndtering af type 2
diabetes

Inspireret af Christensens et.al. 62
På workshoppen identificerede de urdutalende
patienter med type 2 diabetes flere barrierer, der
var medvirkende til, at rehabiliteringsdeltagelse
kunne være en udfordring. De største barrierer
var, at det var meget svært overhovedet at finde
tilgængelige rehabiliteringstilbud på hospital eller
i kommuner. Mange var uforstående overfor, at
der ikke fandtes de samme rehabiliteringstilbud
i alle kommuner, og de blev frustrerede over at
høre, hvordan nogle af deltagerne havde været
med til både fysisk træning og praktisk madlavning i en kommune.

”Der burde være nogle kurser, som du kunne få
tilbudt som diabetiker, hvor du lærer, hvilke muligheder der er, og hvad du kan gøre for at håndtere
din diabetes. Jeg føler, det er meget rutinepræget. Du dukker op og får dine målinger og alt det
der, får svar (på dine blodprøver), og så går du.
Der er intet som fx, ”hvordan kan du forbedre din
sygdom,” ikke? Det ville være rart.” (Diabetespatient, workshop 2018)
De sundhedsprofessionelle gav, på deres workshop, også udtryk for, at det kunne være frustrerende, at ikke alle kommuner havde rehabiliteringstilbud, de kunne henvise ikke-dansktalende
patienter med type 2 diabetes til. De sundheds

professionelle mente, at de kommunale rehabiliteringstilbud passede bedre til ikke-dansktalende patienter end hospitalsbaserede tilbud, da de
i større grad kunne tilgodese deres behov.
De urdutalende patienter ville gerne deltage i
rehabilitering, men det havde ikke betydning, om
rehabiliteringstilbuddene fandtes på hospitalet
eller i kommunen. Flere urdutalende patienter
oplevede, at der ikke var meget tid i konsultationerne på hospitalet, og at de sundhedsprofessionelle havde travlt ”de spørger, og jeg svarer”
(diabetespatient, workshop 2018), hvorfor de
anså det at deltage i rehabilitering som en mulighed for at få mere viden. En praktisk tilgang i
rehabiliteringstilbuddene såsom madlavning og
fysisk træning med en fysioterapeut var et stort
ønske, da det kunne være svært at omsætte
viden til handling. Nogle ville gerne deltage i grupper kun med kvinder, men det var ikke et krav.
Alle var enige i, at det vigtigste var, at et eller
gerne flere familiemedlemmer fik mulighed for at
være med i rehabiliteringen. Dette skyldtes, at de
urdutalende patienter med type 2 diabetes oplevede store udfordringer med familiemedlemmers
indblanding, især i forhold til kosten.
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”Når vi fx fejrer fødselsdage, og der serveres
kage, så har min søn ringet og spurgt børnene:
”Nå, hvor mange spiste din bedstemor? Og hvor
mange spiste din mor?” (Diabetespatient, workshop 2018)
Alle patienter oplevede en større eller mindre
grad af negativ kontrol, fordømmelse og madkontroverser fra deres sociale relationer, især familien. De fleste levede sammen i storfamilier med
flere generationer i samme hjem, og det skabte
ofte gnidninger i forhold til den person, der lavede maden i hjemmet både til hverdag og fest.
Omvendt var der også familiemedlemmer, der
ikke mente, at den mad, som anbefales, når man
har diabetes, er relevant for resten af familien. En
ægtefælle forklarer:

”Vi ved alle, at vi ikke kan spise den mad, hun
laver, for det er til diabetikere og sådan.” (Pårørende til diabetespatient, workshop 2018)
Der var således for mange diabetikere et skisma
imellem på den ene side at opleve social kontrol,
når de ”brød” anbefalingerne omkring kost; på
den anden side en familie, der forventede at få
den samme mad, som de plejede uanset kostanbefalingerne. De urdutalende kvinder fortalte, at
disse konfliktfyldte madkontroverser var med til,
at de på en måde gerne ville ændre deres livsstil,
men på den anden side fandt det svært, når de
hjemme oplevede modstand og fordømmelse.
Urdutalende patienter med type 2 diabetes
ønskede, at familien blev involveret i rehabiliteringen, så de sundhedsprofessionelle blandt andet
kunne fortælle de pårørende, hvor vigtig kosten
er i behandlingen af type 2 diabetes.
De sundhedsprofessionelle italesatte på workshoppen, at de godt var klar over, at patienter med
type 2 diabetes med anden etnisk herkomst
havde denne problematik tæt inde på livet, og
at det kunne være en stor udfordring i deres
hverdagsliv. Sygeplejerskerne fortalte, at de selv
havde oplevet familiemedlemmer blande sig kritisk i konsultationen. En sygeplejerske havde fx
oplevet, at familien havde modarbejdet behandlingen, fordi de oplevede, at der blev taget noget
fra dem, når deres mors kost ændrede sig.
Til gengæld fandt de urdutalende patienter med
type 2 diabetes stor støtte i at tale med de
andre deltagere på workshoppen. De forstod
hinandens udfordringer, ofte fordi de selv stod i
samme situation og derfor kunne relatere sig til
problemerne. Derudover brugte patienterne også
hinanden til at udveksle viden og erfaringer inden
for forskellige temaer relateret til type 2 diabetes.
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Ligesom på workshoppen med danske patienter
med type 2 diabetes, oplevede de urdutalende
patienter med type 2 diabetes udfordringer med
svingende motivation. Problemer med træthed
og hjælpeløshed kunne påvirke motivationen,
hvilket bevirkede, at det var svært at fastholde
gode motions- og kostvaner, specielt når der ikke
var social opbakning.

”Det er det, der er med diabetes, det er en livslang sygdom. Det er ikke noget, der forsvinder.
Nogle gange bliver du træt af din sygdom, og du
siger: ”Jeg er træt af at sprøjte mig hele tiden” så
det er derfor, jeg tænker: ”Nå, jeg vil ikke gøre det
mere.” (Diabetespatient, workshop 2018)
Det blev tydeligt på workshoppen, at de urdutalende patienter med type 2 diabetes manglede
helt grundlæggende viden for at kunne håndtere
de udfordringer, de oplevede i hverdagen med
at have type 2 diabetes. En patient stoppede i
perioder med at tage insulin, fordi hun troede,
der kun var et sted på kroppen, hun kunne injicere, og det gjorde for ondt. Patienterne var også
usikre på, hvorvidt det var nødvendigt at tage
medicin med på ferier, og de vidste ikke, at den
grundlæggende træthed, som flere patienter oplevede, og som gjorde, at de ikke havde overskud
til at motionere, kunne skyldes store udsving i
deres blodsukker.
Opsummering og diskussion
Patienter med hjertesygdom og type 2 diabetes,
der ikke forstod eller talte dansk, fik ikke tilbudt
gruppebaseret rehabilitering i hverken Endokrinologisk eller Kardiologisk Ambulatorium på grund
af sprogbarrierer. I stedet fik de tilbudt individuelle konsultationer, hvilket flere patienter med type
2 diabetes ikke oplevede som værende fyldestgørende, da de især ønskede mere tid med de
sundhedsprofessionelle til at få større forståelse
for og viden om deres sygdom. Dette var især
frustrerende for ikke-dansktalende patienter
med type 2 diabetes, der boede i kommuner på
Vestegnen, som ikke tilbød rehabilitering. Patienterne med type 2 diabetes forstod ikke, hvorfor
det var muligt at få rehabilitering i nogle kommuner og ikke i andre.
Ikke-dansktalende patienter med hjertesygdom
kunne deltage i det fysiske rehabiliteringstilbud
både på hospital og i kommunen, men kunne
ligesom patienterne med type 2 diabetes ikke
deltage i de rehabiliteringstilbud, der omhandlede undervisning og rådgivning. Der var ikke nok
patienter med hjertesygdom i en sproggruppe, til
at der kunne arrangeres rehabiliteringstilbud, hvilket muligvis skyldtes, at ikke alle patienter med
hjertesygdom med anden etnisk herkomst

blev henvist til efterbehandlingssamtale efter
udskrivelsen. Dette stemmer godt overens med
studier, der viser, at især sprogbarrierer og forståelse for kulturelle forskelle har betydning for
henvisning og adgang til rehabilitering63,64.
Barrierer for adgang til rehabilitering for ikke-dansktalende patienter med hjertesygdom og
type 2 diabetes fandtes ikke kun på patientniveauet, men også på det strukturelle og fagprofessionelle niveau57,64. Med hensyn til patientniveauet så kan mennesker, der ikke taler eller
forstår dansk, udover sprog have barrierer i form
af lave sundhedskompetencer, andre sundhedsværdier end etnisk danske samt problemer med
at navigere i det danske sundhedssystem. På det
fagprofessionelle niveau kræver det, at sundhedsprofessionelle udvikler og tilegner sig kulturelle kompetencer62. På det strukturelle niveau
handlede barriererne om økonomi i forbindelse
med tolkebistand ved rehabilitering, om rekrutterings - og henvisningsprocedurer, manglende
skriftligt informationsmateriale samt manglende
kulturelt skræddersyede rehabiliteringstilbud,
hvor familien indgår. De manglende kommunale
rehabiliteringstilbud blev der i projektets slutfase
ændret på, da kommunerne på Vestegnen nu er
begyndt enkeltvis og i samarbejde at udvikle rehabiliteringstilbud til ikke-dansktalende patienter.
Patienter med type 2 diabetes med anden etnisk
herkomst oplevede et stort behov for rehabilitering og havde mange spørgsmål i forhold til,
hvordan de skulle håndtere deres sygdom. De
manglede grundlæggende viden, og nogle var
meget frustrerede over, at de ikke havde mu

lighed for at deltage i rehabiliteringstilbud. De
efterspurgte praktisk rehabilitering og mulighed
for inddragelse af familien og gerne rehabiliteringstilbud tæt på deres bopæl. Men var dette
ikke muligt, ville de gerne deltage i rehabiliteringstilbud på hospitalet, fordi de oplevede, at
det ikke var muligt i konsultationerne med de
sundhedsprofessionelle at få uddybende svar,
undervisning samt vejledning i forhold til deres
manglende viden om diabetes.
Patienter med type 2 diabetes’ efterspørgsel
efter rehabilitering er positiv, da studier viser, at
kulturelt skræddersyede rehabiliteringstilbud til
patienter med type 2 diabetes har betydning
i forhold til at opnå et lavere langtidsblodsukker65–69. Studier tyder på, at de bliver bedre til
at kontrollere deres diabetes og opnår lavere
blodtryk, BMI samt kolesterol. Derudover opnåede patienterne med type 2 diabetes større tiltro
til, at de kunne foretage adfærdsændringer samt
større livskvalitet65.
Involvering af familien i rehabilitering var særligt
vigtig for ikke-dansktalende patienter med type
2 diabetes. Det skyldes hovedsageligt, at de
oftere bor sammen i storfamilier. Et studie har
vist, at familien bedst støtter ved at lytte til samt
hjælpe patienten med håndteringen af diabetes
fremfor at ”gøre” ting for patienten. Det er derfor
vigtigt, at de sundhedsprofessionelle får formidlet til familien, at den hjælp, de kan give deres
pårørende med diabetes, handler om støtte til
at opbygge evnen til at få kontrol over samt tage
ansvar for eget liv70.

Foto: Colourbox
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10.6 Konklusion - områder, der kan arbejdes videre med
På baggrund af resultaterne pegede vi på fire områder, det var relevant at arbejde videre med
inden for rammen af RESULT.
1. Italesættelse af og henvisning til efterbehandlingssamtale
En udfordring blandt patienter med hjertesygdom var, at de ikke alle havde modtaget en
henvisning til efterbehandlingssamtalen, og at samtalen fra sengeafdelingen ofte blev italesat som et tilbud til patienter, der ønskede det. Derudover var det en udfordring, at patienter
med hjertesygdom oplevede at mangle information imellem udskrivelse og efterbehandlingssamtale. På baggrund af data fra patienter, pårørende og sundhedspersonalet anbefalede
projektgruppen at igangsætte en indsats omkring en italesættelse af efterbehandlingssamtalen som en vigtig del af behandlingen samt at sikre, at alle patienter fik information om og
indkaldelse til samtalen i forbindelse med deres indlæggelse
2. En hjerterehabiliteringsgruppe målrettet patienter med sårbarhed
Både patienter og sundhedsprofessionelle oplevede, at det kunne være svært at imødekomme særlige behov i rehabiliteringstilbuddene. Det gjaldt særligt for patienter, der havde
mange andre problemstillinger end hjertesygdommen. Projektgruppen anbefalede derfor at
afprøve et tilbud til patienter med hjertesygdom og sårbarhed. Gruppen skulle være mindre
for at kunne inkludere patienter, der ikke trivedes i større grupper samt skabe plads til at
bringe mere følsomme temaer på bordet. Derudover skulle der være en åben dagsorden, så
emnerne på mødet kunne formes efter patienternes spørgsmål og behov.
3. En rehabiliteringssession for patienter med type 2 diabetes
Patientundervisningen på Endokrinologisk Ambulatorium var lukket, og der var intet tilbud i
2018. På baggrund af input fra patienter og sundhedsprofessionelle, anbefalede projektgruppen at igangsætte et rehabiliteringstilbud, der i højere grad tog udgangspunkt i patienternes
spørgsmål og problemstillinger. Der skulle så vidt muligt både være tilbud for dansktalende
og ikke-dansktalende patienter. Indholdet i rehabiliteringstilbuddet skulle faciliteres, så patienterne fik stillet de spørgsmål, de havde brug for at vide mere om. Pårørende skulle kunne
deltage i tilbuddet.
4. Redskaber til motivation til livsstilsændring
Patienter italesatte et behov for, at tilbud var målrettet dem og deres dagligdag, mens sundhedsprofessionelle italesatte udfordringerne i at tage hensyn til ressourcer blandt patienter
med sårbarhed og samtidig opfordre dem til rehabiliteringsdeltagelse og livsstilsændringer,
der ville være gavnlige for deres prognose og livskvalitet. Begge dele talte ind i, hvordan man
kan rådgive patienter på et niveau, der motiverer dem, men ikke kræver mere af dem, end de
kan leve op til.
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Der var en række yderligere temaer, som også
var relevante, men som ikke kunne lade sig gøre
inden for rammen af RESULT, eller som blev undersøgt i andre projekter.
Selvom familien havde stor betydning for rehabiliteringen i begge sygdomsgrupper, var det kun
blandt pårørende til patienter med hjertesygdom,
at der var et ønske om et selvstændigt tilbud.
Der kørte imidlertid sideløbende med RESULT et
andet projekt i Kardiologisk Ambulatorium, hvor
de undersøgte effekter af familieorienteret

behandling til patienter med atrieflimren. En
indsats for pårørende blev derfor ikke prioriteret
i RESULT.
Udfordringer, der handlede om afstand til rehabilitering i kommunen, var ikke muligt at løse inden
for RESULT. Det samme gjaldt muligheden for at
tilbyde rehabilitering uden for arbejdstid, henvisning til andre fagpersoner uden for sundhedsvæsnet, opstart af motionstilbud for patienter
med type 2 diabetes på hospitalet og brobygning til foreningsliv efter rehabiliteringsdeltagelse.

Foto: Colourbox
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11. Praksisnær udvikling: Samspil mellem
kontekst, kultur, konkretisering og vurdering
af tilbud blandt de sundhedsprofessionelle

Centrale pointer
• Kontekst og historik former nyudvikling af tilbud
• Tilbud skal passe til ressourcer og arbejdsgange
• Tilbud skal passe ind i forståelsen af kerneopgaven og den professionelle identitet

11.1 Forskningsspørgsmål

For at omarbejde input fra workshops til konkrete
implementerbare indsatser, nedsatte vi arbejdsgrupper for at videreudvikle ideerne. I denne
fase var fokus på at undersøge de processer,
der former indsatser inden for rehabilitering, og
hvordan de kontekstuelle rammer spillede ind på
spillerummet for nye indsatser.
De primære forskningsspørgsmål var:
• Hvordan formede ressourcer, kultur, ledelse og
professionel identitet de indsatser, der blev udviklet til at forbedre adgangen til rehabilitering
på Kardiologisk og Endokrinologisk Ambulatorium?
• Hvordan vurderede de sundhedsprofessionelle
indsatserne, og hvordan blev denne vurdering
formet af konteksten?

11.2 Metode og datakilder

Data i denne fase består af lydoptagelser af og
feltnoter fra arbejdsgrupper og rehabiliteringsaktiviteter.
Arbejdsgrupper til udvikling af indsatser
I samarbejde med afdelingssygeplejerskerne
på de to ambulatorier blev det besluttet, at der
konkret skulle arbejdes videre med:
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Italesættelse af og henvisning til efterbehandlingssamtale
Afdelingssygeplejersken på Kardiologisk Ambulatorium, afdelingssygeplejersken på sengeafdelingen, tre sygeplejersker fra henholdsvis Kardiologisk Ambulatorium, daghospital og sengeafdeling
samt to projektmedarbejdere fra CKFF deltog
i to udviklingsmøder. Fokus var at sikre, at alle
patienter fik en henvisning til efterbehandlingssamtalen, så patienten sammen med en sygeplejerske kunne tage stilling til rehabiliteringsdeltagelse.
En hjerterehabiliteringsgruppe målrettet patienter med sårbarhed
To sygeplejersker på Kardiologisk Ambulatorium samt to projektmedarbejdere fra CKFF var
involveret i udviklingsarbejdet. Da der allerede var
et eksisterende rehabiliteringstilbud, var fokus på
at udvikle et tilbud, der kunne være mere attraktivt for patienter med sårbarhed. Udtalelser fra
workshops blev medinddraget i udviklingen af
tilbuddet til sårbare, og derfor var der fokus på,
at der kun skulle være få deltagere med til møderne, da hjertepatienter med sårbarhed ellers
ville vælge individuelle samtaler. Samtidig var det
vigtigt at give mulighed for at mødes med andre
i samme situation, da hjertepatienters erfaringer
fra workshops viste, at det at kunne spejle sig i
andre samt lytte til andres erfaringer og oplevelser var med til støtte op om og fasthol

de motivationen for de livsstilsændringer, de var
i gang med. Dialog samt inddragelse i møderne
frem for undervisning var ligeledes i fokus, da
patienter med sårbarhed kan opleve psykosociale problemer, der skal støttes op om, inden de
har ressourcer til at rumme ny viden og eventuelt
ændre livsstil. Udviklingen af rehabiliteringstilbuddet foregik over to møder. Udover indholdet
i dette tilbud, udviklede gruppen et screeningsinstrument til at vurdere, hvem der skulle have
tilbuddet.
En rehabiliteringssession for patienter med
type 2 diabetes
Afdelingssygeplejersken og to sygeplejersker var
involveret i udviklingen. På tre udviklingsmøder
drøftede deltagerne, hvordan man bedst kunne
konstruere et patientrettet tilbud. Sygeplejerskerne kom med input til indhold og format,
mens projektmedarbejdere og forskere fra CKFF
og SDCC kom med input til pædagogiske metoder. Metoderne tog afsæt i patientinddragende
dialoger, hvor ønsker og behov for viden var
omdrejningspunktet. Det var CKFF og SDCC, der
stod for udarbejdelse af materiale til at anvende
på møderne.

af logistiske årsager blev interviewet separat. På
Kardiologisk Ambulatorium blev der afholdt et
interview, hvor afdelingssygeplejerske samt de to
deltagende sygeplejersker deltog. I interviewene
var fokus på erfaringerne med rekruttering og
afholdelse af tilbud samt, hvordan erfaringerne
kunne bruges fremadrettet. Interviewene blev
optaget på diktafon.
Vi gennemførte et evalueringsmøde på hvert
ambulatorium med den samlede personalegruppe for at evaluere udbyttet af den faglige dag
med Timothy Skinner. Fokus var om og hvordan
sygeplejerskerne havde brugt refleksionerne fra
workshoppen. På Endokrinologisk Ambulatorium
deltog seks sygeplejersker, mens fem sygeplejersker deltog på Kardiologisk Ambulatorium.
Møderne blev optaget på diktafon, og der blev
skrevet fletnoter efter mødet.
I skema 4 nedenfor er de fire indsatser, der blev
udviklet på arbejdsgruppemøderne, beskrevet.

Redskaber til motivation til livsstilsændring
For at understøtte sygeplejerskernes arbejde
med at motivere patienter til livsstilsændringer og deltagelse i rehabiliteringstilbud afholdt
projektgruppen i samarbejde med Nana Folman
Hempler og Timothy Skinner fra SDCC en faglig
dag, hvor Timothy Skinner gav input til arbejdet
og faciliterede refleksion omkring motivation
af patientgruppen. Syv sygeplejersker fra Kardiologisk Ambulatorium og fem sygeplejersker
fra Endokrinologisk Ambulatorium deltog i den
faglige dag. Oplæg og refleksioner tog udgangspunkt i Patient Activation Measure 71, der beskriver fire niveauer for patientens eget engagement
i og ressourcer til at tage ansvar for håndtering
af egen sygdom. Modellen giver anledning til at
reflektere over, hvordan man som sundhedsprofessionel kan møde patienterne, hvor de er, og se
på de små succeser undervejs.
Evaluering af indsatser med sygeplejersker
Vi afholdt interviews med sygeplejersker og ledere, der havde været involveret i udviklingen og
afholdelsen af tilbud. På Endokrinologisk Ambulatorium blev der afholdt to interviews. I det ene
interview deltog en sygeplejerske samt afdelingssygeplejerske, mens den anden sygeplejerske
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Hjerterehabiliteringsgruppe
målrettet patienter med
sårbarhed

Møder med kardiologisk overlæge for at sikre ledelsesmæssig opbakning til at signalere, at rehabilitering var en lige så
vigtig del af behandlingen som medicin.

Italesættelse af og henvisning til efterbehandlingssamtale.

En undervisningsgang, ’Livet med en hjertesygdom’, af to
timers varighed med max fem deltagere. Formålet med at
mødes i mindre grupper var at skabe en tryg stemning med
fokus på patienter med hjertesygdoms oplevelser med at
have fået en hjertesygdom, hvilke udfordringer det gav dem
i deres liv, samt deres behov for viden her og nu. Der var ikke
på forhånd en dagsorden for temaer, som skulle præsenteres
på mødet. Der blev i stedet anvendt billedmaterialer til at
hjælpe patienterne med at italesætte deres bekymringer. På
baggrund af patienternes historier og spørgsmål, faciliterede
sygeplejerskerne en snak om de udfordringer, patienterne
oplevede, skabte mulighed for erfaringsudveksling imellem patienterne og gav patienterne konkrete svar på deres
spørgsmål (se plan for mødet i bilag 2). Deltagerne kunne
efterfølgende deltage på etablerede rehabiliteringshold.

Projektets kliniske koordinator besøgte sengeafdelingen,
noterede patienter, der skulle have en henvisning, og sikrede
i samarbejde med sygeplejerskerne, at de blev indkaldt til en
efterbehandlingssamtale i perioden fra februar-december
2019.

Møder med læger og sygeplejersker fra sengeafdelingen for
at understøtte, at de henviste alle relevante patienter til efterbehandlingssamtalen og italesatte samtalen som en integreret del af behandlingen.

Indsats
Indhold

Tema

Patienter med hjertesygdom i Hvidovre Universitetshospitals optageområde, der var screenet sårbare
i forhold til socialt netværk
og/eller mentalt velbefindende.

Alle hjertepatienter i Hvidovre Universitetshospitals
optageområde, der ifølge
forløbsprogrammet skal
tilbydes rehabilitering.

Målgruppe

Sygeplejerskerne spurgte patienter, der blev
screenet med sårbarhed, om de havde lyst til at
deltage på holdet.

Alle patienter fik imellem 11.06.10-19.07.19 og
10.09.19-25.10.19 tilsendt screeningsskema (se
bilag 3) inden efterbehandlingssamtalen og fik
hjælp til at udfylde det, hvis de ikke havde gjort
det inden samtalen. Screeningsinstrumentet tog
afsæt i et screeningsinstrument, som en ekspertgruppe udviklede for Hjerteforeningen i forbindelse med deres pilotprojekt PRO – Aktiv Rådgivning
72
. Med små justeringer bestod screeningsinstrumentet af fem validerede spørgsmål omkring
psykisk og social sårbarhed.

Ikke relevant.

Rekruttering

Skema 4: Udviklede indsatser, der blev afprøvet med personale og patienterne på Kardiologisk eller Endokrinologisk Ambulatorium
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Et møde af 2 timers varighed. Temaet for mødet var ”Medicin
og blodsukker i hverdagen”. For at sikre at patienter fik mulighed for at deltage aktivt i temamøderne, tog de sundhedspædagogiske metoder primært afsæt i visuelle redskaber i
form af billedkort med udsagn, der tilkendegav de forskellige
udfordringer og behov, der kunne være i forbindelse med at
have type 2 diabetes. Conversation map73, et undervisningsværktøj (billedplanche), der ligeledes tilbyder en patientcentreret tilgang til diabetes, blev også anvendt på temamøderne
til visuelt at illustrere og give svar på spørgsmål. På baggrund
af øvelser og dialogen fik patienterne mulighed for at få besvaret konkrete spørgsmål og få sparring på de ting, der betød mest for dem (se plan for mødet i bilag 4).

På trods af, at der i Endokrinologisk Ambulatorium er tilknyttet diabetespatienter med mange forskellige sprog, var det
kun muligt i afprøvningsfasen at afholde temamøde med
tyrkisk- samt urdutalende patienter. Planen for møder på urdu
og tyrkisk fulgte samme format som planen for dansktalende
patienter – der var dog taget højde for inddragelse af tolk,
hvorfor enkelte øvelser udgik, så der var ekstra tid til oversættelse (se plan for mødet i bilag 5). Der var ikke ressourcer eller
faciliteter til at tilbyde diabetespatienterne praktisk undervisning, og det var kun muligt at have en pårørende med frem for
hele familien.

En rehabiliteringssession
for patienter med type 2
diabetes på dansk

En rehabiliteringssession
for patienter med type 2
diabetes for ikke-dansktalende

Deltagere fik tilsendt sms 2 dage inden mødet.
Sms’en fungerede som en påmindelse og indeholdt information om tid/sted for mødet.

Interesserede patienter blev kontaktet telefonisk
af klinisk koordinator ca. 2 dage efter udlevering
af invitation. I samtalen skulle patienterne tage
endelig stilling til deltagelse.

Klinisk koordinator henvendte sig til patienter, der
ventede på lægekonsultation i ambulatoriet og
fortalte dem om mødet. Interesserede modtog en
skriftlig invitation.

Klinisk koordinator printede dagsprogram for
sygeplejerskernes konsultationer og markerede
patienter, der skulle inviteres. Hvis patienten var
interesserede i at deltage i mødet, udleverede
sygeplejersken en skriftlig invitation.

Alle patienter med type
Samme fremgangsmåde som ovenfor – dog med
2 diabetes, der modtager
tolk.
behandling på Hvidovre Universitetshospital, og som
taler tyrkisk eller urdu.

Alle patienter med type
2 diabetes, der modtager
behandling på Hvidovre
Universitetshospital

11.3 Kontekst og organisatoriske
forholds betydning for udvikling og
afprøvning af indsatser

Tidligere forskning har vist, at det er nødvendigt
at forstå kontekst og organisatoriske processer,
når man skal analysere implementering og effekt
af en indsats 74–79. Dette afsnit har ikke fokus på
indsatsernes egentlige effekt eller hvilken oplevelse, de deltagende patienter havde – det vil
blive behandlet i efterfølgende afsnit – men alene på, hvordan processerne blandt de sundhedsprofessionelle og deres opfattelse af patienter
og tilbud påvirkede udviklingen og afprøvningen
af rehabiliteringsindsatser.
Endokrinologisk Ambulatorium og Kardiologisk
Ambulatorium er, trods beliggenheden på samme hospital, kendetegnet ved at have forskellige
ressourcer til og struktur for rehabiliteringen samt
et forskelligt patientgrundlag. De udgør derfor
to cases for, hvordan man i forskellige sammenhænge kan arbejde med udvikling og afprøvning
af rehabiliteringstilbud, og hvilke forhold, man
skal være bevidst om, hvis man vil lykkes med at
implementere en indsats i et mere bæredygtigt
perspektiv.
Under udviklingen og afprøvningen af rehabiliteringstilbud var der mulighed for at tænke ud
af boksen og afprøve noget i mindre skala for at
kunne vurdere, om det kunne være en vej at gå i
et større set up. Udvikling og afprøvning foregik
derfor i en begrænset tidsperiode med mulighed
for at trække på ekstra ressourcer under hensyntagen til den daglige drift.
Analysen er inspireret af en model, der beskriver
sammenhængen mellem kontekst, indsatsnære
processer og de forventede effekter af indsatser
80
. På baggrund af denne model forventer vi, at
effekten af de udviklede og afprøvede indsatser vil afhænge af a) konteksten (fx allokerede
ressourcer til rehabilitering), b) den kultur, ambulatorierne har for rehabilitering som en del af behandlingen (fx hvordan rehabilitering prioriteres i
ambulatoriet i forhold til sygeplejerskernes øvrige
opgaver), c) ledelsesstøtte (fx hvordan lederen
understøtter medarbejderne ift. at have fokus på
livsstil og rehabilitering) og d) sygeplejerskernes
tilgang og professionelle identitet (fx hvad de
betragter som deres kerneopgave og bidrager til
deres positive selv-identitet som sygeplejerske).
Vi fokuserer derfor i analysen på disse gensidigt
afhængige niveauer.
Data analyseres på baggrund af Theoretical
Domains Framework 81,82. Teorien beskriver de
psykologiske processer, der kan være en facilita
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tor eller en barriere for at implementere interventioner eller ændrede arbejdsgange 81. Denne teoretiske ramme muliggør en analyse af, hvordan
kontekst, organisationskultur og ledelse påvirker
adfærden blandt sygeplejersker og dermed, hvordan de agerer, når de skal udvikle og afprøve nye
rehabiliteringsindsatser.
Alle lydoptagelser blev gennemlyttet for at få en
grundig forståelse af datamaterialet. Alle transskriptioner blev kodet med udgangspunkt i the
Theoretical Domains Framework 81,82. Tekststykker, der ikke tilhørte domæner i the Theoretical
Domains Framework, blev kodet induktivt for at
undersøge, om andre mønstre var relevante. Baseret på kodningen blev de dominerende domæner udvalgt til en dybdegående analyse. Tolkning
og analyser blev diskuteret i projektgruppen, og
eventuelle forskelle i tolkninger blev drøftet, indtil
der var opnået fælles konsensus.
Der var fire temaer, som var gennemgående på
tværs af stort set alle datakilder. Disse temaer
gik på tværs af organisatoriske og individuelle
niveauer og vurderes at være de temaer, der
havde størst betydning for udviklingen og afprøvningen af rehabiliteringsindsatserne i perioden.
Inden for hvert tema var der ligheder, men også
en række forskelle imellem de to ambulatorier. Disse forskelle kan være med til at belyse,
hvordan kontekst og organisationskultur kan
forme udvikling, afprøvning og ikke mindst den
efterfølgende fortolkning af erfaringer i forhold til
rehabiliteringstilbud til patienter med sårbarhed.
Disse fire temaer er dermed omdrejningspunkt
for analysen:
• Ressourcer, patientgruppe og tidligere erfaringer med rehabilitering til målgruppen
• Ledelsens tilgang og involvering i rehabilitering
som kerneopgave
• Tiltro til egne kompetencer til at motivere patienterne
• Rehabiliteringens rolle i sygeplejerskernes professionelle identitet
I det følgende gennemgås de fire temaer. Processen fra den første workshop til afprøvningen og
evalueringen af indsatser i de to ambulatorier er
afbildet i figur 4.
Ressourcer, patientgruppe og tidligere erfaringer med rehabilitering til målgruppen
Konteksten for at tilbyde rehabilitering til patienter med sårbarhed er forskellig på de to ambulatorier i forhold til patientgruppe, allokerede
ressourcer til rehabiliteringsindsatsen, organiseringen af den eksisterende rehabiliteringsindsats,
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Screening rammer
snævert. Patienter
er meget sårbare.
Selvom konceptet
var nyt, følte de, at
de lykkedes med
at imødekomme
patienternes
behov.

Rekruttering er
vanskelig, men
konceptet anses
som vellykket.
Leder støtter
udvidelse til en
bredere gruppe af
sårbare. Rekrutterings-problemer
skal håndteres.

EVALUERING

Rekruttering er en
uoverkommelig
hindring for gruppe-rehabilitering.
Ønsker at fortsætte indivi-duelle
konsultationer på
hospitalet og evt.
henvise patienter
til kommunal rehabilitering.

Kontekst: Mange ressourcer til rehabilitering, veletablerede rehabiliteringsaktiviteter, lille udskiftning af personale,
patienter er nydiagnosticeret med hjertesygdom.

Sygeplejersker
er ansvarlige for
udvikling. Motiveret til at afprøve
nye koncepter
baseret på ideer
fra projektgruppe.
Accepterer nye
metoder, selvom
det er uden for
deres
komfortzone.
Føler, at de allerede arbejder med
motivation afhængigt af patientens ressourcer.
Motiveret til at
introducere mere
systematiske
værktøjer.

WORKSHOP 2019 -

Anser gruppe-rehabilitering som
et velfungerende
tilbud. Bruger
individuelle
konsultationer, når
der er nødvendigt.
Motiveret til fortsat
at udvikle rehabilitering for sårbare
patienter.

WORKSHOP 2018 -

Føler, at de allerede arbejder med
motivation baseret
på patienternes
ressourcer. Er ikke
motiverede for
at arbejde mere
systematisk med
motivation.

OM MOTIVATION

AFPRØVNING

UDVIKLING

Foretrækker individuelle konsultationer frem
for gruppesessioner. Anser alle
patien-ter for at
være sårbare. Har
svært ved at motivere patienter til
livsstilsændringer.

UDVIKLINGSPOTENTIALE

Det er svært at
rekruttere. Grupperehabilitering anses
som succesfulde
– især for danske
patienter. Fokus
opretholdes på
medicin og komplikationer.

Afd.sygeplejerske
aktivt deltagende.
Sygeplejersker
motiverede til
nyudvikling. Tvivler
på om gruppe-rehabilitering er
egnet til deres
patienter. Medicin
og komplikationer
anses som vigtigt
indhold.

Kontekst: Få ressourcer til rehabilitering, ingen fungerende rehabiliteringsaktiviteter, stor udskiftning af personalet,
komplekse patienter, som har haft type 2 diabetes i mange år.

Figur 4: Proces fra udvikling af indsatser til evaluering af afprøvning

ENDOKRINOLOGISK AMBULATORIUM

KARDIOLOGISK AMBULATORIUM

Konklusion:
Rehabilitering er en kernekompetence blandt sygeplejersker.
Grupperehabilitering betragtes
som effektiv og har fuld opbakning fra lederen. Konceptet
var uden for sygeplejerskernes
komfortzone, men de engagerede sig i udvikling og
afprøvning af konceptet i håb
om at nå ud til mere sårbare
patienter. Selv om rekruttering
var en hindring, vil de fortsætte
udviklingen for at overvinde
dette.

Konklusion:
Livsstil er en del af konsultationerne med sygeplejersker,
men sygeplejersker accepterer
ikke systematisk grupperehabilitering som en central del af
deres professionelle rolle. De
har stort fokus på medicinsk
behandling og individuel støtte.
Hindringer i rekrutteringen
betragtes som et tegn på, at
rehabiliteringen ikke er ønsket
af patienter og derfor ikke er
nødvendigt i hospitalsregi.

og hvilken rolle rehabilitering spiller i forløbet.
Dermed foregår udvikling og afprøvning af et
nyt rehabiliteringstilbud til patienterne i de to
ambulatorier i meget forskellige rammer, der har
indflydelse på, hvad der giver mening for sygeplejerskerne at udvikle, og hvordan de efterfølgende føler, at de kan bruge deres erfaringer
fra afprøvningen af de nye tilbud. I det følgende
beskrives forholdene i hvert ambulatorium samt
hvilke konsekvenser, det havde for processen.
Kardiologisk Ambulatorium
I Kardiologiske Ambulatorium er rehabilitering
en kerneopgave. Efterbehandlingssamtalen er
indgangen til rehabilitering, og det er fastlagt i
forløbsprogrammet, at alle patienter skal tilbydes en efterbehandlingssamtale 14 dage efter
udskrivelsen. Målet er, at alle patienter med
hjertesygdom indkaldes til denne efterbehandlingssamtale, hvor sygeplejersken sammen med
patienten vurderer, hvilke rehabiliteringstilbud,
der giver mening for den enkelte patient. Efterbehandlingssamtalen er standardiseret og åbner op
for ligeledes standardiserede rehabiliteringstilbud
med fokus på træning, viden om hjertesygdom,
kost og psykiske konsekvenser. Der er generel enighed blandt sundhedsprofessionelle på
hjerteområdet om, at rehabiliteringstilbuddene er
en central del af behandlingen. Rehabiliteringstilbud i grupper er derfor en kerneopgave i ambulatoriet sidestillet med individuelle samtaler og
gennemgang af medicin. Rehabiliteringstilbud er
i forvejen veletablerede og i løbende udvikling for
bedst muligt at passe til patienternes behov og
ressourcerne i ambulatoriet. Træning er det mest
populære tilbud blandt patienter med hjertesygdom, og træning fungerer ofte som en trædesten
til de øvrige rehabiliteringstilbud.
Patienterne kommer til Kardiologisk Ambulatorium efter en indlæggelse og ofte et operativt
indgreb. Størstedelen af patientgruppen har
dermed for nylig haft deres sygdom tæt inde på
livet. Det giver patienterne en øget motivation
for at tage imod tilbud om rehabilitering. Når
sygeplejerskerne skal vurdere deres patienter,
vurderer de, at de fleste af dem er motiverede for
livsstilsændringer, men at de kan have svært ved
at føre disse livsstilsændringer ud i livet.
Endokrinologisk Ambulatorium
På Endokrinologisk Ambulatorium havde der tidligere kørt reelle diabetes-skoler med undervisning over tre dage i diabetes, medicin og livsstil.
Men erfaringerne herfra var, at patienterne var
svære at rekruttere, og at de fleste faldt fra uden
at færdiggøre forløbet. Erfaringen var derfor, at
udbyttet ikke stod mål med ressourceforbruget.
I 2018 da vores proces med udvikling og
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afprøvning af rehabiliteringstilbud påbegyndte,
havde Endokrinologisk Ambulatorium derfor ikke
et egentligt rehabiliteringstilbud. I stedet benyttede de sig af at inddrage drøftelser af livsstil i de
individuelle konsultationer samt af henvisninger
til kommunen for de patienter, der kunne være
interesserede i et egentligt forløb.
Sygeplejerskerne så drøftelse af livsstil som en
integreret del af konsultationerne med patienterne, men der var ikke en fast dagsorden for hvilke
emner, sygeplejerskerne skulle tale med patienterne om. Hvordan og i hvilket omfang rehabilitering/støtte til livsstilsændringer blev behandlet
i konsultationerne varierede derfor på tværs af
sygeplejersker.
Der var ikke afsat specifikke ressourcer på ambulatoriet til at afholde undervisning. Der havde
været et stort ønske om at kunne tilbyde motionsforløb, da det kunne have stor betydning for
muligheden for at rekruttere og gøre en forskel
for de patienter, der havde forløb på hospitalet.
Der havde dog ikke været ressourcer, hverken
tidligere eller i 2018, til at tilbyde dette.
I udgangen af 2018 og i tiden op til udvikling og
afprøvning af indsatser, var der stor personaleudskiftning i ambulatoriet. Flere af de sygeplejersker, der tidligere havde været involveret i
rehabiliteringstilbud, skiftede job, og der skulle
rekrutteres nye sygeplejersker i stedet. Det
betød, at flere sygeplejersker skulle læres op i
arbejdsgangene på ambulatoriet i samme periode. Det var en ny og en erfaren sygeplejerske, der
sammen med lederen fik ansvaret for udviklingen
og afprøvningen af indsatsen.
Umiddelbart op til udviklingsprocessen påbegyndte, havde Endokrinologisk Ambulatorium afholdt enkeltstående temamøder om en ny slags
medicin, der var kommet på markedet, og som
mange af deres patienter var kommet i behandling med. Det havde været lettere at rekruttere til
disse temamøder, og sygeplejerskerne oplevede,
at en enkelt undervisningsgang var mere overskueligt for de fleste patienter. Rekrutteringssuccesen kunne dog også skyldes, at medicinen
kunne medføre et vægttab, som mange patienter ellers kæmpede med at opnå. Erfaringen med
temamødet dannede inspiration til udviklingen af
det nye rehabiliteringstilbud.
Patienterne med type 2 diabetes, som blev behandlet på Endokrinologisk Ambulatorium, havde
typisk haft diabetes i mange år. De blev behandlet i hospitalsregi, fordi deres diabetes var dårligt
reguleret, og de havde brug for en større indsats
og opfølgning, end almen praksis kunne tilbyde.
Sygeplejerskerne vurderer, at de fleste af

deres patienter havde en lav grad af motivation
og ressourcer til at lave livsstilsændringer, selvom
det ville have stor betydning for konsekvenserne
af deres type 2 diabetes.
Ledelsens tilgang og involvering i
rehabilitering som kerneopgave
I begge ambulatorier var den sygeplejefaglige
ledelse enige om, at livsstil var en afgørende del
af behandlingen for hhv. hjertesygdom og type
2 diabetes. De varierede dog i deres tilgang til,
hvordan arbejdet med motivation til og viden om
livsstilsændringer blandt patienterne blev italesat og integreret i det daglige arbejde.
Kardiologisk Ambulatorium
Lederen for ambulatoriet var aktiv fortaler for
rehabiliteringens betydning for patienterne. Hun
søgte løbende at videreudvikle ambulatoriets tilbud, så de passede bedst muligt til målgruppen
under hensyn til ambulatoriets ressourcer. Hun
anså efterbehandlingssamtalen og muligheden
for rehabiliteringstilbud som en kerneopgave i
ambulatoriet. Hun havde stor tillid til de to medarbejdere, der havde ansvaret for udvikling af
tilbud, og de fik delegeret ansvaret for at udvikle
form og indhold sammen med projektgruppen.
Hun signalerede tydeligt, at der var en interesse
i at udvikle tilbud, der kunne passe til patienter med sårbarhed, og hun var villig til at finde
ressourcer til at afholde ekstra hold i et andet
format for at afprøve, om det kunne gøre en
forskel i forhold til rekruttering af patienter samt
patienternes udbytte. I evalueringen af indsatsen
støttede hun en udvidelse af konceptet, hvis det
kunne gavne patienterne. Udgangspunktet var,
at alle patienter havde ret til og gavn af (gruppe)
rehabilitering, og at det var deres opgave som
sygeplejersker at sikre, at alle patienter fik de
tilbud, der var relevante for dem.
Endokrinologisk Ambulatorium
Lederen var indledningsvist skeptisk over for
muligheden for at udvikle tilbud til patienter.
Dårlige erfaringer med de tidligere patientskoler
havde medført, at lederen mente, at rekruttering
til gruppeforløb var for stort et arbejde. Hun mente, at mange af patienterne, der havde forløb i
ambulatoriet, var for dårlige til, at man kunne forvente større livsstilsændringer. Det var derfor essentielt, at man i kontakten med patienten kunne
tage hensyn til deres individuelle ressourcer og
behov. Individuelle konsultationer blev anset som
mere oplagte og en bedre anvendelse af ressourcerne i ambulatoriet. Samtidig anerkendte hun,
at der kunne være en fordel ved grupper, hvor patienter kunne sparre med hinanden. Hun bakkede
derfor op om et mere uforpligtende format, hvor
patienterne kun skulle komme en gang,

og hvor de kunne få opdateret viden relateret til
et tema, der var relevant i håndteringen af type 2
diabetes. Hun engagerede sig aktivt i udviklingen
af et rehabiliteringstilbud, og hun afsatte ressourcer til at køre hold i en periode for at afprøve
konceptet.
Tiltro til egne kompetencer til at motivere
patienterne
På begge ambulatorier var sygeplejerskerne
optagede af at motivere til livsstilsændringer.
De havde dog meget forskellige forventninger til
patienternes deltagelse i rehabiliteringstilbud.
Kardiologisk Ambulatorium
Sygeplejerskerne følte sig meget velbevandrede
i viden om rehabilitering og motivation af patienterne. Kulturen på ambulatoriet var kendetegnet
ved et ønske om kontinuerligt at udvikle sin
praksis. Selvom de følte, at de gjorde meget for
at motivere patienterne og give dem et godt
rehabiliteringsforløb, var de også bevidste om, at
man altid kunne videreudvikle på det man gjorde.

”Vi kunne måske godt… eller jeg kunne måske
godt blive bedre til nogle gange at have nogle
flere redskaber for at gøre det mere målrettet […]
Vi har også snakket om det flere gange i hjerterehabiliteringen, at nogle af vores patienter kan
måske godt klare, at det var lidt mere målrettet:
Hvad kunne du arbejde med til næste gang?”
(Kardiologisk sygeplejerske, workshop juni 2018)
Ambulatoriet var løbende involveret i udviklingsaktiviteter og forskningsprojekter. Udover RESULT
var to andre forskningsprojekter omkring rehabilitering af patienter med hjertesygdom sideløbende i gang på afdelingen. Det ene omhandlede en
særlig indsats til mennesker, der scorede højt på
depressionsscreeningen (OPTIMA)83. Det andet
handlede om familieinddragende behandling til
mennesker med persisterende atrieflimren84.
Endokrinologisk Ambulatorium
Sygeplejerskerne følte, at de gjorde en stor indsats for at motivere patienter til livsstilsændringer. De oplevede ikke, at de manglede redskaber til at motivere patienterne, men mente, at
problemerne med rekruttering og motivation for
livsstilsændringer skyldtes, at mange patienter
manglede ressourcer til at påtage sig øget ansvar
for egen behandling og livsstilsændringer.
Sygeplejerskerne var pessimistiske omkring
muligheden for, for alvor at kunne rykke patienterne i forbindelse med livsstilsændringer. De
følte ikke, at de fik nye redskaber i workshoppen
med Timothy Skinner, men blev bekræftet i, at de
i forvejen arbejdede på den måde. De oplevede,
at mange patienter havde svært ved at forstå
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selv simple budskaber fx i forbindelse med måling af blodsukker. De kunne ikke se, hvordan de
kunne give denne viden på en bedre måde, da de
oplevede, at det var mangel på viden og ressourcer hos patienten, der gjorde, at patienterne ikke
kunne indarbejde ny viden i deres sygdomshåndtering. I stedet accepterer de, at ansvaret for
sygdomsmestring i vid udstrækning lå på deres
bord som sundhedsprofessionelle.
Rehabiliteringens rolle i sygeplejerskernes
professionelle identitet
Alle sygeplejersker på tværs af de to specialer
understregede livsstilsændringer som en central del af behandlingen. Der er dog forskel på,
hvilke metoder, de synes, skal anvendes for at
støtte deres patienter, ligesom der er forskel på,
i hvor høj grad rehabilitering spiller en rolle i deres
selvforståelse af hhv. en god diabetes-/hjertesygeplejerske.
Kardiologisk Ambulatorium
Rehabiliteringstilbuddenes relevans og kvalitet
ses som en central del af den professionelle
identitet. Gruppesessioner ansås både som en
relevant platform til at dele viden om hjertesygdomme, men også som en oplagt platform for
patienterne til at kunne spejle sig i hinanden og
lære af hinandens oplevelser. Hovedemnet for
udviklingsprocessen var derfor at sikre, at så
mange som muligt deltog i tilbuddene enten ved
at sikre relevant henvisning fra sengeafdelingen
eller ved at sikre, at der var tilbud, der passede til
patienter med sårbarhed. Disse mål passede til
sygeplejerskernes professionelle identitet, og det
gav motivation for udvikling og afprøvning.
For at sikre, at alle blev henvist til efterbehandlingssamtalen, besluttede arbejdsgruppen, at alle
patienter skulle have tid til en efterbehandlingssamtale allerede under indlæggelsen på sengeafdelingen.

”I nogle tilfælde skal vi selvfølgelig nævne, at det
er et tilbud til dem, og selvfølgelig skal de kunne
sige nej. Men det, at vi mere italesætter, at det
er en del af behandlingen. Du er ikke færdig, når
du er udskrevet herfra, så skal du…” (Kardiologisk
sygeplejerske, workshop juni 2018)
Denne procedure krævede støtte fra sengeafdelingen. Her var sengeafdelingen dog mere skeptisk, da de frygtede, at det ville betyde, at mange
patienter skulle bookes og ombookes ad flere
omgange. Samtidig så de ikke rehabilitering som
deres kerneopgave – deres fokus var den akutte
sygepleje - og deres motivation for at ændre
arbejdsgange i den forbindelse var derfor mindre.
Kompromisset blev, at RESULTs kliniske

koordinator skulle identificere patienter fra sengeafdelingen og sikre, at de alle blev indkaldt til
efterbehandlingssamtale.
For at sikre relevante tilbud for patienter med
sårbarhed, skulle formatet for gruppeforløbet ændres. Der skulle desuden gennemføres
screening for sårbarhed med fokus på mentalt
velbefindende og netværk. Screeningen var et
simplificeret instrument baseret på Health Literacy Questionnaire udviklet af Århus Universitet
i forbindelse med et projekt om proaktiv rådgivning i Hjerteforeningen.
Da sygeplejerskerne allerede oplevede, at de
havde et godt og individuelt tilpasset tilbud, havde de svært ved at se, hvordan formatet kunne
ændres til en anden form, der bedre passede til
patienterne med sårbarhed. Det var derfor input
fra patientworkshoppen og ideer fra projektgruppen, der dannede grobunden for udviklingen af
et nyt format. Sygeplejerskerne var åbne over for
at afprøve et nyt format, selvom det føltes uvant
for dem. De var usikre på, om de kunne give
patienterne den viden, de havde brug for. Men
tanken om at målrette indsatsen til patienter
med sårbarhed matchede deres professionelle
identitet som sygeplejersker, der hjælper alle patienter uagtet ressourcer med at håndtere deres
hjertesygdom bedst muligt.
Da sygeplejerskerne efterfølgende evaluerede
deres oplevelser med afholdelsen af gruppen,
var de meget positivt overraskede over, hvor
mange relevante emner, de havde været omkring
i gruppesessionen, og hvor aktive patienterne
havde været i gruppen. De følte, at rollen som
sparringspartner og mødeleder fungerede fint, da
det gav mulighed for at tilbyde patienterne viden
og støtte på andre betingelser end i de normale
hold. De vurderede, at patienterne havde fået
stort udbytte af gruppen, og flere af patienterne
valgte efterfølgende at tilmelde sig de almindelige hjerteundervisningsforløb. Sygeplejerskernes
eneste bekymring var, at screeningen for sårbarhed havde været for snæver, og at flere ville
kunne have gavn af tilbuddet.
Endokrinologisk Ambulatorium
Sygeplejerskerne følte, at en stor del af deres
arbejde handlede om at snakke om livsstilens
betydning for patienternes diabeteshåndtering.
De følte, at de brugte meget tid på det i individuelle konsultationer, og deres rolle som sparringspartner og støtte for patienterne var en vigtig del
af deres professionelle identitet. De fleste sygeplejersker vejledte både patienter med diabetes
type 1 og type 2. Deres identitet var derfor
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i mindre grad knyttet op på behandlingen af type
2 diabetes.
Sygeplejerskerne var villige til at afprøve et nyt
koncept, men de var usikre på, om det ville være
muligt at udvikle et koncept, der kunne have
samme kvalitet som den individuelle vejledning.
De anså de fleste af deres patienter med type
2 diabetes for at være sårbare og svære at
motivere. At gøre en forskel krævede derfor ”…
fingerspitzgefühl” (endokrinologisk sygeplejerske, udviklingsmøde). Et standardiseret koncept
var derfor i modstrid med deres professionelle
identitet. De to sygeplejersker og lederen lagde
vægt på, at konceptet skulle kunne rumme individuelle hensyn samt essentiel basisviden, som
især patienterne med sårbarhed ofte manglede
(se bilag 4). Anvendelse af metoder til at tage
udgangspunkt i patienternes egne historier matchede deres professionelle identitet. Medicin var
på foranledning af sygeplejerskerne et bærende
tema i undervisningssessionen. Sygeplejerskerne var mest motiverede for at udvikle tilbud til
danske patienter, da de synes, at det var for
kompliceret at udvikle tilbud til patienter, der ikke
talte dansk. Da det var et ønske fra projektgruppen at afprøve tilbud på urdu og tyrkisk, som var
de største ikke-danske sproggrupper på ambulatoriet, indvilgede sygeplejerskerne i at afprøve et
tilpasset koncept til disse grupper.
Sygeplejerskerne evaluerede rehabiliteringstilbuddet til at fungere godt for de patienter, der
deltog. Men de identificerede to hovedproblemer
ved indsatsen, som overskyggede den positive
vurdering: a) at ressourcestærke, som i forvejen
havde den relevante viden, deltog mere end
ressourcesvage, som havde et reelt behov, b) at
det krævede så mange ressourcer at rekruttere,
at det ikke var ressourcemæssigt forsvarligt at
bruge tiden på dette, når man i stedet kunne
gennemføre individuelle konsultationer. Ydermere følte de, at det ville være i konflikt med
deres professionelle identitet at skubbe på for
livsstilsændringer og affeje individuelle hensyn
til patienterne ved at insistere på rehabiliteringstilbud i grupper. Trods positive erfaringer med
afholdelsen af holdene, konkluderede både leder
og sygeplejersker efterfølgende, at gruppesessioner ikke behøvede at være en del af indsatsen
på hospitalet. Individuel vejledning og medicinhåndtering var kernen i deres professionelle
identitet, mens de ønskede at uddelegere gruppeundervisning i livsstil og håndtering af diabetes
til kommunerne.
Der er dog nogle patienter, som kan være for
komplicerede til forløb i kommunen. Hvordan
disse skal tilbydes rehabilitering fremadrettet, er
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fortsat et åbent spørgsmål, som ikke er blevet
afklaret. Indsatsen blev båret af de to sygeplejersker, der var involveret i udviklingen, og som
overvejende var positivt indstillede over for denne type tilbud. De øvrige sygeplejersker tog kun i
mindre grad ideen til sig og fastholdt, at individuel vejledning var bedre til målgruppen.
Opsummering og diskussion
Udviklings- og afprøvningsprocessen i de to
ambulatorier illustrerede tydeligt, at udvikling
af nye indsatser ikke kun afhænger af at have
identificeret et behov for nye eller justerede rehabiliteringstilbud. Det handler i lige så høj grad om
at arbejde med den kontekst, kultur og professionelle identitet, der skal understøtte tilbud til
patienterne.
Mangel på ressourcer, dårlige erfaringer med
gruppetilbud, manglende struktur for rekruttering
(og muligvis en mindre motiveret målgruppe)
samt en professionel identitet, der var målrettet
individuel behandling og rådgivning af patienter
med diabetes medførte en mere negativ vurdering af potentialet for temamøder målrettet patienter med type 2 diabetes. Især rekrutteringen
til tilbuddet udgjorde en stor udfordring, som sygeplejerskerne ikke kunne overskue i en i forvejen
hektisk hverdag. Omvendt gjorde eksisterende
strukturer for rehabilitering i hjerteambulatoriet,
at fokus primært kom til at handle om at udvikle
et tilbud, der kunne favne en ny gruppe, der ellers
ville sige nej. Også her var rekruttering dog den
primære udfordring – primært pga. et screeningsinstrument, der ramte for snævert.
Nødvendigheden af at tilpasse nye indsatser
til den lokale kontekst, er i overensstemmelse med andre studier om introduktion af nye
indsatser 76,85. Barrierer for implementering af
et screeningsredskab på en akutafdeling var fx
ekspertkultur, professionsgrænser, forventninger om konsekvenser af en ny indsats i form af
tidsforbrug og en trussel mod den professionelle
identitet 86. For at kunne implementere nye retningslinjer krævede det, at det blev opfattet som
en ændring, der hjalp med at løse en kerneopgave 87. Trægheden i ændring af vaner kan også i
sig selv have været en del af forklaringen på den
modstand, der var især omkring mulighederne
for rekruttering 88. En systematisk analyse af den
eksisterende kultur, arbejdsgange, ressourcer,
vaner og professionelle identitet kan således
være vejen til at sikre, at nye indsatser reelt kan
implementeres i den kliniske hverdag 81,88,89.

11.4 Konklusion - områder, der kan arbejdes videre med
Analysen af de organisatoriske processer peger på:
1. Der skal sikres struktur og ressourcer til at kunne prioritere udvikling og afprøvning af
indsatser
For at kunne rykke på rehabiliteringstilbud til patienter med sårbarhed, skal denne opgave
prioriteres på linje med andre sundhedsfaglige opgaver. Rehabilitering kan kun være et centralt behandlingselement, som patienterne konsekvent tilbydes, hvis der skabes en struktur,
der understøtter rehabiliteringens rolle og sikrer, at personalet kan tilbyde rehabilitering i et
format, der understøtter patienternes behov.
2. Indsatser skal tilpasses lokalt, så medarbejdere kan se sig selv i dem
Det er nødvendigt at inddrage medarbejdere og patienter i at udvikle et format, der er tilpasset patientbehov, og som er bæredygtigt på lang sigt. Indsatser fortsættes kun, hvis både
personale og patienter vurderer, at der er sammenhæng mellem arbejdsindsats og udbytte.
3. Hvis man skal omlægge indsatsen, kræver det at udviklingen drives af nøglepersoner,
der har autoritet og kapacitet til at skabe forandringer
Ændringer kræver tid, ressourcer og drive. Der skal udpeges nøglepersoner, der kan drive
udviklingen og sikre fremdrift.
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12. Pilotafprøvning: Hvordan opleves
indsatserne af patienterne?

Centrale pointer
• Sårbare patienter – både dansktalende og ikke-dansktalende - har udbytte af peer support, når
støtten er tilpasset deres behov
• Visuelle redskaber bidrager til at tage udgangspunkt i patienternes behov
• Rekruttering er et centralt element – kontinuerligt fokus på livsstil og rehabilitering som en del
af behandlingen er et vigtigt grundlag for rekruttering til rehabilitering
• Pårørende/familien skal så vidt muligt indtænkes i rehabiliteringen
• Patientens ressourcer og baggrund har stor betydning for udbyttet

12.1 Forskningsspørgsmål

I det foregående afsnit blev sygeplejerskernes
oplevelse af udvikling og gennemførsel af indsatser beskrevet. I dette afsnit er fokus på oplevelsen blandt patienterne.
De primære forskningsspørgsmål var således:
• Var der overensstemmelse mellem patienternes behov og tilbuddet?
• Kunne patienterne bagefter anvende input fra
indsatsen i deres daglige liv?

12.2 Metoder og datakilder
Små grupper for sårbare patienter med
hjertesygdom
I alt modtog 74 patienter et screeningsskema,
heraf udfyldte 32 det – enten inden efterbehandlingssamtalen eller sammen med sygeplejersken. Ni blev screenet med sårbarhed, og
seks takkede ja og deltog i rehabiliteringsmødet.
Der blev således afholdt to grupper fra august
til november 2019. De to sygeplejersker, der var
med i udviklingsprocessen, afholdt en gruppe
hver. Der var tre deltagere på hvert af de to hold.
Alle deltagere på holdene var rekrutteret af de to
undervisere. Grupperne blev optaget på diktafon.

52

Rehabilitering til patienter med type 2
diabetes
Der blev afholdt seks grupper for patienter
med type 2 diabetes fra marts 2019 - oktober
2019; fire på dansk, en på urdu og en på tyrkisk.
Holdene blev kørt af de to sygeplejersker fra
Endokrinologisk Afdeling, som havde været med
i udviklingen. En erfaren tolk oversatte på de to
hold på urdu og tyrkisk. I afprøvningsfasen modtog 68 patienter en invitation fra enten klinisk koordinator (KB) eller deres diabetessygeplejerske i
forbindelse med konsultation. Af de 68 patienter
takkede 33 ved efterfølgende telefonisk samtale
ja, 28 takkede nej, mens syv ikke tog telefonen.
Grupperne varierede fra 3-10 personer på holdet.
Et medlem af projektgruppen deltog som observatør og skrev feltnoter under mødet. Grupperne
blev desuden optaget på diktafon.
Interviews med patienter, der havde deltaget i
nyudviklede indsatser
Vi afholdt interviews med otte dansktalende patienter med type 2 diabetes (fire kvinder og fire
mænd) fra de fire forskellige temamøder. Fokus i
interviewene var, om patienterne oplevede, at de
blev mødt i deres udfordringer, fik svar på deres
spørgsmål, kunne forholde sig til de øvrige deltagere, om indholdet havde været relevant, samt
om brug af visuelle redskaber var befordrende for

at kunne italesætte egne ønsker for viden samt
for forståelsen af dialogen med de sundhedsprofessionelle. Det var desværre ikke muligt at
rekruttere informanter fra undervisningsgangene
på urdu og tyrkisk. Alle interviews varede 30-60
minutter, blev optaget på diktafon og transskriberet verbatim.
Kun tre ud af de syv deltagende patienter med
hjertesygdom blev interviewet i forhold til deres
udbytte af møderne, da de fire andre deltagere
var umulige at komme i kontakt med. Grundlaget
for en analyse af datamaterialet er derfor begrænset, og det må formodes, at det var de

mest sårbare, der ikke deltog i interview efterfølgende.

12.3 Patienters erfaringer med
temamøder for patienter med
sårbarhed
Temamøder med patienter med type 2
diabetes
Et par dage inden temamødet modtog de 33
deltagere en sms-påmindelse. I alt deltog 29
dansktalende patienter, mens fire ikke dukkede
op på dagen. Se karakteristik af deltagere og
interviewpersoner i tabel 4.

Tabel 4: Karakteristika ved deltagerne og interviewpersoner i temamøder for dansktalende patienter
med type 2 diabetes

Køn
Alder
Diabetesvarighed
Komorbiditet
Civil status
Deltagelse af pårørende
Tidligere deltaget i rehabilitering
Arbejde

Deltagere

Interviewpersoner

Mand
Kvinde
Gennemsnit (lav-høj)
Gennemsnit (lav-høj)
Ja
Nej
Gift/samlevende
Alene
Ja
Nej
Ja

15
14
68 år (52-79 år)

17
12
4
25
18

4
4
66 år (52-74 år)
18 år (7-35 år)
5
3
4
4
1
7
6

Nej
Ja
Nej

11
4
25

2
1
7

Observationen af feltmøderne viste, at på trods
af variation i indhold, så var de udfordringer og
behov for viden, patienterne med type 2 diabetes italesatte, indenfor de samme temaer, nemlig
medicin, blodsukker, motion, kost, følgevirkninger
af diabetes, multisygdom, fodpleje, øjenundersøgelser samt rejser.
Alle de interviewede havde været glade for at
deltage i temamøderne, og langt de fleste tilkendegav, at de havde deltaget, fordi de gerne ville
opdateres i forhold til mulighederne for undersøgelser og behandling. Patienterne var især glade
for de visuelle redskaber, der havde været med

virkende til, at de følte sig inddraget i dialogerne
samt lettere forstod undervisningen.

”Jeg var lidt bange for, at det blev sådan noget
med at holde et langt foredrag, hvor jeg sidder og
småblunder, men det viste sig så, at der var jeg
helt forkert på den. Det var en glædelig overraskelse, vil jeg sige. For I lavede et godt oplæg, og
så fik vi lov til at snakke, og der lærte jeg jo en
masse, også af de andre.”
Samtidig ytrede langt de fleste, at de gerne ville
have haft mere viden om type 2 diabetes, da de
fik stillet diagnosen, og at de ville ønske,
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de havde deltaget i rehabilitering på et tidligere
tidspunkt. De otte interviewede patienter med
type 2 diabetes havde i gennemsnit haft type
2 diabetes i 15 år og kunne i tilbageblik ønske,
at der var nogen, der havde motiveret dem til at
forstå alvoren ved at have fået diabetes.

”Men diabetespatienter, nye diabetespatienter,
de har brug for at komme i gang [med rehabilitering, red.]. Det der kunne være for nye diabetespatienter, er at de skal samles op … og så skal de
næsten tvinges med på sådan et møde. Der skal

være nogle emner selvfølgelig, men det der med
at få fat i dem fra start, få dem sat på plads, du
skal, du bør, osv.”
Hvad diabetespatienterne synes, de tog med fra
temamødet og kunne bruge efterfølgende, varierede med diabetespatienternes historik samt
fysiske, psykiske og sociale ressourcer. Der tegnede sig tre typiske mønstre i forbindelse med
udbyttet af temaundervisningen. Disse mønstre
er illustreret i skema 5.

Skema 5: Forholdet mellem baggrund, personlige ressourcer og udbytte af temamødet
Mønster
Baggrund
Livsomstændigheder

Motionsniveau
Egenomsorg

Træt og opgivende
(n=3)
Få ressourcer
Svære livsomstændigheder og livsstilsproblematikker. Svær
overvægt.
Ingen motion
Passiv i håndtering af
diabetes.
Manglende selvtillid,
viden og selvrefleksion.
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Engageret (n=2)
Mange ressourcer
Ingen problematiske
livsomstændigheder.
Normalvægt.

Engageret og opsøgende (n=3)
Mange ressourcer
Følgesygdomme. Normalvægt.

Dyrker motion
Dyrker motion
Aktiv handlende i hånd- Aktiv handlende i
tering af diabetes.
håndtering af diabetes.
Udøver selvrefleksion
og er opmærksom på at Udøver selvrefleksion,
indføre nye vaner.
har indført nye vaner
og opsøger ny viden.
-

Oplevelse af diabetes stigma
Socialt Netværk
Vurdering
Forventninger

Føler skam og stigmatisering
Ingen støtte
Neutral
Ingen

Indhold
Visuelt materiale
Udbytte
Ønsker
livsstilsændring
Gennemført livsstilsændring efter
temamødet

Tilfreds
Brugbart
Intet
Nej

Meget tilfreds
Brugbart
Noget
Ja

Støtte
Positiv
Forventede at få ny
viden
Meget tilfreds
Meget brugbart
Højt
Ja

Nej

Nej

Ja

Støtte
Positiv
Ingen

Den gruppe, der fik mindst udbytte af at deltage
i temamødet, havde problematiske livsomstændigheder, næsten intet socialt netværk, ringe
eller ingen egenomsorg og deltog ikke aktivt i
behandlingen af deres type 2 diabetes. Diabetespatienterne i denne gruppe kunne karakteriseres
som trætte og opgivende. De oplevede skam
og stigmatisering, der blev forværret af sociale
omgivelsers kommentarer eller de sundhedsprofessionelles moralisering.

”Det der påvirker mig, det er, at folk gerne hele
tiden jagter mig. ”Hvad er det, du gør, hvad er det,
du gør. Skulle du ikke tabe dig?” Jeg har fundet
ud af, efterhånden, jo mere folk jagter mig, jo
mere drejer jeg mig rundt – jo mere æder jeg.”
Problemer i hjemmet fx i relation til en syg ægtefælle eller svage sundhedskompetencer var ligeledes en del af forklaringen på, at denne gruppe
patienter ikke deltog aktivt i deres type 2 diabetesbehandling. På grund af manglende personlige
ressourcer, deltog denne gruppe diabetespatienter ikke aktivt i deres behandling og havde derfor
heller ingen forventninger til temamødet eller
ønske om at ændre livsstil. Patienterne i denne
gruppe var delte i forhold til deres oplevelse af
temamødernes varighed. Hvor nogle mente, at
der ikke havde været tid nok til alle deres spørgsmål, så oplevede andre, at de havde haft svært
ved at lytte til og rumme andres udfordringer
med diabetes. Sammenfattende kan siges, at
gruppen havde brug for individuel vejledning
samt større opmærksomhed i forhold til psykisk
støtte, social hjælp samt et større netværk, der
ville kunne støtte dem. Længerevarende temamøder med få deltagere vil derfor være mere
relevant for denne type patienter med både
sårbarhed og type 2 diabetes.
De to øvrige grupper var karakteriseret ved at
være aktivt engageret i håndteringen af deres
type 2 diabetes. De udviste højere grad af egenomsorg, havde taget mere kontrol over deres
sygdom og var handlingsorienterede mod at
optimere deres helbred. Det betød bl.a., at diabetespatienterne i disse grupper tænkte over, hvad
de spiste, dyrkede motion i større eller mindre
grad og målte blodsukre dagligt.

Udover at de aktivt engagerede grupper havde et
godt socialt netværk, så var især den gruppe, der
havde udviklet følgesygdomme meget opsøgende og reflekterende i deres hverdagsliv i forhold
til viden om sygdommen. Dette skinnede igennem på temamøderne, hvor de lyttede aktivt til
de andre deltagere og brugte deres oplevelser og
udfordringer til at bearbejde egne udfordringer.
De engagerede grupper evaluerede temamøderne mest positivt, syntes de havde fået ny viden,
svar på deres spørgsmål og ikke mindst mødt
andre, de kunne spejle sig i. Det var dog kun
gruppen med senfølger, der fortalte, at de havde
ændret vaner eller taget yderligere kontrol over
deres diabetes efter temamøderne. Ændringerne
bestod bl.a. i overholdelse af besøg hos fodterapeut, oftere målinger af blodsukker, følge op på
medicin ved næste lægekontrol samt igangsætte
ansøgning om økonomisk bistand til medicin.
Diabetespatienterne i de engagerede grupper
italesatte ligeledes et behov for løbende at kunne deltage i lignende møder, da det gav dem en
mulighed for at blive opdateret på deres viden,
ventilere deres udfordringer i hverdagen med de
sundhedsprofessionelle, mødes med ligestillede
samt udvikle nye kompetencer og dermed tage
mere ansvar og kontrol over sygdommen.
Rehabiliteringsmøder med patienter med
hjertesygdom
De interviewede patienter med hjertesygdom var
kendetegnet ved at have store og mange bekymringer i forhold til deres hjertesygdom og livsstil.
Især to af interviewpersonerne var psykisk påvirkede af deres livssituation. De havde alle sociale
udfordringer og et meget lille eller slet intet
netværk. Der var derfor ingen pårørende, der deltog på møderne, og patienterne oplevede, at de
manglede nogen at dele deres bekymringer med.
To af deltagerne havde også anden sygdom. Se
tabel 5 for karakteristika af deltagerne.

”Og så er jeg bare lidt nysgerrig efter mange ting.
Så jeg sætter mig også ind i mange ting og ellers
spørger jeg, for jeg mener, at en ting er, at man får
at vide, at nu har du fået den og den sygdom, det
er fint, men du bliver også nødt til selv at gøre
noget. Så du ikke bare kan få alt serveret på et
sølvfad, var jeg ved at sige.”
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Tabel 5: Karakteristika ved deltagerne i hjerterehabiliteringsmøder

Mand
Kvinde
Gennemsnit
Alder
Gift/samlevende
Civil status
Alene
Deltagelse af pårørende Ja
Nej
Ja
Arbejde
Nej
Køn

Alle fortalte samstemmende, at de aldrig havde deltaget i rehabilitering, hvis det ikke havde
været, fordi de kunne mødes i en mindre gruppe.
En deltager fortalte, at hun ikke kunne rumme at
skulle lytte til alt for mange. Alle gav udtryk for,
at de mindre grupper havde medvirket til, at de
følte sig trygge i forhold til at dele oplevelser og
udfordringer i hverdagslivet. Patienterne oplevede, at dialogen havde været dominerende, men
at der også havde været mulighed for både at få
viden om uafklarede forhold og modtage vejledning. De italesatte det givende ved, at de havde
været i forskellige faser i deres hjerteforløb. Det
havde været udbytterigt at kunne spejle sig i
andres måder at håndtere deres udfordringer
med en hjertesygdom; en deltager foreslog, at
en patient, der havde deltaget i rehabiliteringsforløbet fremadrettet kunne deltage, da det gav
håb at høre andre, der var kommet godt igennem
hjertesygdommen. To ville gerne have fortsat
med et par møder mere i samme gruppe, da de
følte, de allerede havde lært hinanden godt at
kende. Mødets varighed på to timer havde været
passende.
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Deltagere

Interviewpersoner

3
3
66 år (57-73 år)
1
5
0
6
1
5

2
1
67 (57 – 73)
0
3
0
3
0
3

En interviewperson havde efter mødet fået
modet til at deltage i yderligere rehabiliteringstilbud og kunne fortælle, at han var stoppet
med at ryge, havde ændret kosten og nu gik i
fitnesscenter med det resultat, at han i alt havde
tabt 10 kg. En anden var efterfølgende startet
på træningsforløbet. Den sidste interviewperson
afventede operation for anden sygdom, og var
derfor ikke fortsat i yderligere rehabilitering.

12.4 Erfaringer med temamøde med
tyrkisk – og urdutalende patienter

Der var i alt fem tyrkisktalende patienter, der
modtog invitationen, hvoraf fire sagde ja til
deltagelse. Der var seks urdu-talende patienter,
der modtog invitationen, hvoraf fem takkede ja
til deltagelse. De fleste var kvinder, og deltagerne
var generelt yngre end på de danske hold. Ca.
halvdelen var i arbejde. Kun en enkelt havde tidligere deltaget i rehabiliteringstilbud. Karakteristik
af deltagerne er beskrevet i tabel 6.

Tabel 6: Karakteristika ved deltagerne i temamøder med ikke-dansktalende type 2 diabetespatienter

Køn
Alder
Civil status
Deltagelse af pårørende
Tidligere deltaget i rehabilitering
Arbejde

Gift/samlevende
Alene
Ja
Nej
Ja

Deltagere
Tyrkiske
1
3
54 år (50-61 år)
4
0
1
3
0

Deltagere
Pakistanske
0
5
53 år (40 – 63 år)
5
0
1
4
1

Nej
Ja
Nej

4
2
2

4
2
3

Mand
Kvinde
Gennemsnit

De sundhedspædagogiske metoder, der blev
anvendt på temamøderne, blev støttet af visuelle redskaber. Disse omfattede blandt andet
plakater med cases og billeder, som er udviklet
af SDCC til selvsamme målgrupper ifm. tidligere
gennemførte forskningsprojekter. Redskaberne
blev tilpasset fund fra analyse af data fra workshops og blev suppleret med nyindkøbte billeder.
En tolk oversatte mellem patienter og sygeplejersken. Der blev fx anvendt metoder som udfordringskort med billeder og citater samt cases
(personas), som SDCC har gode erfaringer med
ift. at fremme dialog og læring inden for kronisk
sygdom. Udfordringskortene skitserede forskellige udfordringer, som mennesker med diabetes
kan opleve i deres hverdag. På billedkortene stod
udfordringerne både på tyrkisk/urdu og dansk
(se bilag 6). Derudover blev der anvendt praksiseksempler ved hjælp af udarbejdede cases,

som diabetespatienterne kunne spejle sig i og
tale ud fra (se bilag 7 og 8). De sundhedspædagogiske værktøjer medvirkede til aktiv deltagelse
i dialogerne. Patienterne udvalgte udsagn, der illustrerede deres oplevelser af livet med diabetes.
Det dannede baggrund for en dialog mellem patienter og sygeplejersker omkring de spørgsmål,
som patienterne havde. Patienterne gav gensidigt hinanden råd og vejledning på baggrund af
deres erfaringer. De diabetespatienter, der havde
lyst, fik målt blodsukker, og denne praksis dannede ligeledes baggrund for udveksling af viden.
Skema 6 illustrerer de temaer, som patienterne i
de to temamøder på urdu og tyrkisk efterspurgte
viden om. Fælles er et behov for at få basal viden
om diabetesbehandling, symptomer på dysregulering, livsstil samt risiko for følgesygdomme.
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Skema 6: Illustrerer de temaer, diabetespatienterne efterspurgte viden om.
Temaer

Efterspurgt viden blandt patienter, der taler urdu eller tyrkisk

Diabetesviden

Hvor ofte skal der måles blodsukker?
Hvad er sammenhængen mellem blodsukker og insulin?
Hvor på kroppen kan jeg injicere insulin, og hvor mange gange kan jeg injicere samme sted?
Er der sammenhæng mellem diabetes og forhøjet blodtryk?

Fysiske symptomer

Hvorfor føler jeg mig træt og sløv?
Hvorfor oplever jeg svimmelhed, hovedpine og følelsesløshed i fødder?

Medicin

Hvilke bivirkninger giver medicinen?
Hvorfor får man forskellig insulin?
Hvad sker der, hvis jeg glemmer at måle blodsukker eller tage medicin?

Fysisk aktivitet

Hvordan påvirkes blodsukkeret ved fysisk aktivitet?

Kost

Kan jeg også spise usundt?
Hvor meget frugt må jeg spise?
Kan jeg faste?
Hvordan taber jeg mig?

Psykiske reaktioner

Hvordan lærer jeg at acceptere min sygdom?
Hvordan passer jeg på mig selv?
Hvordan håndterer jeg følelser såsom at være ked af det eller hidsig?

Følgesygdomme

Hvilke følgesygdomme kan man få?
Hvilke undersøgelser findes der?
Hvorfor er det vigtigt at gå til en fodterapeut?

Pårørende

Efterspørger, at sygeplejersker inddrager pårørende, så de lærer at tage
hensyn.

Rejser

Hvordan opbevares medicinen i udlandet?
Kan medicinen undværes i perioder – fx under rejser?
Syg i udlandet – hvad gør jeg?
Kan jeg besøge lægen i Tyrkiet og få medicin her?
Kan en operation i Tyrkiet helbrede mig?

Deltagerne gav umiddelbart efter mødet udtryk
for at have fået udbytte af temamødet. Det
lykkedes imidlertid ikke RESULTS kliniske koordinator at interviewe de tyrkiske og pakistanske
diabetespatienter efter temamøderne, da det
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enten var umuligt at komme i kontakt med patienterne, eller de afslog at deltage. Studiet kan
derfor ikke udtale sig om, hvordan patienterne
oplevede temamøderne, og om de kunne bruge
den nye viden i deres hverdag.

12.5 Opsummering og diskussion
På temamøderne efterspurgte deltagerne med
type 2 diabetes konsistent viden om de samme
emner: medicin, blodsukker, motion, kost, følgevirkninger af diabetes, multisygdom, fodpleje,
øjenundersøgelser, og rejser. Dette er gængse
temaer i rehabiliteringsforløb. Det understreger,
at det ikke er emneindhold, men snarere tilgængelighed og pædagogisk tilgang, man med fordel
kan arbejde med i videreudviklingen af rehabiliteringstilbud til patienter med type 2 diabetes.
Deltagerne var glade for visuelle redskaber og
de sundhedsprofessionelles invitation til dialog
både mellem patienter og sundhedsprofessionelle og internt imellem patienterne. Netop
invitation til dialog gennem simple redskaber, der
fremmer (selv)refleksion og gensidig respekt har
også været understreget af andre studier 58,90,91.
Vores analyse af patienterne med type 2 diabetes’ oplevelse af temamødet viste, at udbyttet
opstod i samspillet mellem patientens forudsætninger og historik på den ene side og undervisningspædagogik og indhold på den anden side.
Patienter, der på forhånd var engagerede i egen
sygdom, fik på trods af udfordringer omkring
fx følgesygdomme brugbar viden og yderligere
motivation til ændringer med fra temamødet.
Patienter, der følte sig overvældet af øvrige
livsomstændigheder, havde ikke overskud til at
håndtere deres diabetes, hverken med eller uden
undervisning. De forbandt deres diabetes med
skam og stigmatisering, og der var brug for andre
indsatser til at understøtte deres mentale og
fysiske trivsel.

alene tænkes i sundhedsfaglige tilbud, men også
i muligheder, der går ud over sundhedsvæsnets
veletablerede kasser. Det kunne fx være muligheder for henvisning til psykolog eller socialrådgiver.
Møderne på urdu og tyrkisk adskilte sig fra holdene på dansk ved at have et større fokus på basal
viden om sygdommen. Hvor danskerne havde
fokus på følgesygdommen samt motivation til at
føre ændringer ud i livet, havde de ikke-dansktalende patienter et større behov for viden om
injektion, medicinens virkning og betydningen af
livsstil. Det tyder på, at selvom patienterne får en
række individuelle konsultationer, har de svært
ved at modtage og omsætte den basale viden,
som de modtager her. Det kunne evt. skyldes
forhold i forbindelse med tolkningen samt kulturelle barrierer for at stille spørgsmål og opsøge
relevant viden, når de sidder i en konsultation.
Her skal sygeplejerskerne måske have større
fokus på at afdække patienternes behov frem
for at følge den sædvanlige plan for konsultationen, hvor patienterne kun føler, at der er tid til at
tjekke deres blodsukker.

Indsatsen til patienterne med hjertesygdom og
sårbarhed i RESULT tog netop udgangspunkt
i et format, hvor andre ting end sygdommen
kunne komme på banen – dog stadig med en
sygeplejerske som underviser. Det gav grobund
for at bringe andre emner såsom dødsangst,
ensomhed og sociale problemer på banen.
Øvrige studier har også peget på denne gruppe
med særlig sårbarhed, som ikke er tilgængelige
for den typiske rehabiliteringsindsats 19,92. Der
er derfor løbende brug for at tænke i balancen
mellem udfordringer og ressourcer, hvis man skal
kunne tilbyde den rette hjælp til patienterne 53.
Hvis man skal støtte gruppen af patienter med
mest sårbarhed og hjertesygdom- eller diabetes i
bedre håndtering af sygdommen, skal der derfor
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12.6 Konklusion - pilotafprøvning
1. Tilgængelighed og pædagogisk tilgang
Det er essentielt med en tilgang, der muliggør selvrefleksion hos patienterne og sikrer deres
aktive deltagelse. Der skal være sparring, men ingen løftede pegefingre. Praktisk viden og
fokus på omsættelighed i den almindelige hverdag er med til at skabe betingelser for, at den
relevante viden anvendes, når patienten kommer hjem.
2. Patienternes forudsætninger og historik
Rehabilitering er ikke altid tilstrækkeligt til at støtte patienter i håndtering af livet med kronisk
sygdom. Nogle patienter bakser med andre problemer, der fylder mere end problemerne
med den kroniske sygdom. Der kan være behov for at tænke i andre former for støtte fx fra
psykolog eller socialrådgiver frem for alene at tænke i sundhedsvæsnets tilbud.
3. Indsatser til ikke dansktalende med sårbarhed
Det er et grundlæggende problem, at der i dag ofte ikke er tilbud til ikke-dansktalende, da
det på mange hospitaler og i mange kommuner er svært at samle patienter til hold inden for
samme sproggruppe. Det er nødvendigt at tænke i bredere samarbejder både ift. lokalitet og
sygdomsgruppe for at sikre, at også denne gruppe patienter får adgang til relevant vejledning
og støtte fra ligesindede.

Foto: Colourbox
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13. Opsamling

Udgangspunktet for RESULT var et ønske om
at sætte fokus på den ulighed, der kan være i
forhold til rehabilitering af patienter med hjertesygdom og/eller type 2 diabetes. Det overordnede formål med projektet var at udvikle socialt
differentierede rehabiliteringsprogrammer, som
flertallet af patienter kunne følge uafhængigt af
social, etnisk og kulturel status.
Første skridt til at få flertallet af patienter til at
deltage i et rehabiliteringsprogram er på hjerteområdet at sikre, at alle får en henvisning til
efterbehandlingssamtale, mens det på diabetesområdet handler om at sikre en systematik i at
understrege behovet for og tilbyde rehabilitering
ved 1. konsultationssamtale. Kun ved systematisk at sikre, at alle patienter taler med en
sygeplejerske med grundigt kendskab til rehabilitering specifikt om deres rehabiliteringsbehov,
kan patienten tage en kvalificeret beslutning om
rehabiliteringsdeltagelse.
På baggrund af data fra patienter, pårørende og
sundhedsprofessionelle anbefalede projektgruppen på hjerteområdet at igangsætte en indsats
omkring italesættelse af efterbehandlingssamtalen som en vigtig del af behandlingen samt
at sikre, at alle patienter fik information om og
indkaldelse til samtalen i forbindelse med deres
indlæggelse. På diabetesområdet er det tilsvarende essentielt, at understregningen af livsstilens betydning er gennemgående. Derudover er
det vigtigt at have et relevant tilbud til patienter,
der får varetaget deres behandling på hospitalet;
dels da deres sygdom er kompleks, og der derfor
kan være særlige hensyn i forbindelse med rehabilitering; dels for at lette adgangen til rehabilitering, så patienterne ikke skal opleve unødvendige
overgange. I perioder, hvor der ikke er et tilbud
på hospitalet, skal sygeplejerskerne kende til
kommunale tilbud, så de kan lave relevante henvisninger – fx til kommunale diabeteshold eller
kommunale hold for mennesker, der ikke taler
dansk. For at sikre dette fokus på livsstilen
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kunne det være en mulighed at indføre en reel rehabiliteringssamtale, hvor rehabilitering ikke skal
”konkurrere” mod andre vigtige temaer i behandlingen. Dette er dog ikke afprøvet i RESULT.
Både patienter med hjertesygdom og sundhedsprofessionelle oplevede, at det kunne være
svært at imødekomme særlige behov i rehabiliteringstilbuddene. Det gjaldt særligt for patienter,
der havde mange andre problemstillinger end
hjertesygdommen. Projektgruppen anbefalede derfor at afprøve et tilbud til patienter med
hjertesygdom og sårbarhed. Gruppen skulle være
mindre for at kunne inkludere patienter med hjertesygdom, der ikke trivedes i større grupper samt
skabe plads til at bringe mere følsomme temaer
på bordet. Derudover skulle der være en åben
dagsorden, så emnerne på mødet kunne formes
efter patienterne med hjertesygdoms spørgsmål
og behov.
På baggrund af input fra patienter med type 2
diabetes og sundhedsprofessionelle, anbefalede projektgruppen at igangsætte et rehabiliteringstilbud, der ligeledes i højere grad tog udgangspunkt i patienterne med type 2 diabetes’
spørgsmål og problemstillinger. Der skulle så vidt
muligt både være tilbud for dansktalende og
ikke-dansktalende patienter. Indholdet i rehabiliteringstilbuddet skulle faciliteres, så patienterne
fik stillet de spørgsmål, de havde brug for at
vide mere om. Pårørende skulle kunne deltage i
tilbuddet.
Udviklings- og afprøvningsprocessen i de to
ambulatorier illustrerede tydeligt, at udvikling
af nye indsatser ikke kun afhænger af at have
identificeret et behov for nye eller justerede
rehabiliteringstilbud. Det handler i lige så høj grad
om at arbejde med den kontekst, kultur og professionelle identitet, der skal understøtte tilbud
til patienterne. Nødvendigheden af at tilpasse
nye indsatser til den lokale kontekst, er i overensstemmelse med andre studier om introduktion

af nye indsatser 76,85. Barrierer for implementering
af et screeningsredskab på en akutafdeling var
fx ekspertkultur, professionsgrænser, forventninger om konsekvenser af en ny indsats i form af
tidsforbrug og en trussel mod den professionelle
identitet 86. For at kunne implementere nye retningslinjer krævede det, at det blev opfattet som
en ændring, der hjalp med at løse en kerneopgave 87.
Indsatsen til patienterne med hjertesygdom og
sårbarhed i RESULT tog netop udgangspunkt
i et format, hvor andre ting end sygdommen
kunne komme på banen – dog stadig med en
sygeplejerske som underviser. Det gav grobund
for at bringe andre emner såsom dødsangst, ensomhed og sociale problemer på banen. Øvrige
studier har også peget på denne gruppe med
særlig sårbarhed, som ikke er tilgængelige for
den typiske rehabiliteringsindsats 19,92. Der er derfor løbende brug for at tænke i balancen mellem
udfordringer og ressourcer, hvis man skal kunne
tilbyde den rette hjælp til patienterne 53. Hvis
man skal støtte gruppen af patienter med mest
sårbarhed og hjertesygdom- eller type 2 diabetes
i bedre håndtering af sygdommen, skal der derfor
ikke alene tænkes i sundhedsfaglige tilbud, men
også i muligheder, der går ud over sundhedsvæsnets veletablerede kasser. Det kunne fx
være muligheder for henvisning til psykolog eller
socialrådgiver.
Møderne på urdu og tyrkisk adskilte sig fra holdene på dansk ved at have et større fokus på basal
viden om sygdommen. Hvor danskerne havde
fokus på følgesygdommen samt motivation til at
føre ændringer ud i livet, havde de ikke-dansktalende patienter et større behov for viden om
injektion, medicinens virkning og betydningen
af livsstil. Det tyder på, at selvom ikke-dansktalende patienter får en række individuelle
konsultationer, har de svært ved at modtage og
omsætte den basale viden, som de modtager
her. Det kunne evt. skyldes forhold i forbindelse
med tolkningen samt kulturelle barrierer for at
stille spørgsmål og opsøge relevant viden, når de
sidder i en konsultation. Her skal sygeplejerskerne have større fokus på at afdække patienternes
behov frem for at følge den sædvanlige plan for
konsultationen, hvor patienterne oplever, at der
kun er tid til at tjekke deres blodsukker og evt.
justere medicinen.

13.1 Refleksioner over RESULTstudiet

Indsamling og analyser bygger alene på data fra
Hvidovre Hospital, hvilket begrænser vores viden
til de enkelte afdelinger og ikke generelt på hjerte- og endokronologiske afdelinger. Yderligere

har projektet alene haft fokus på rehabiliteringen
på hospitalet, og hverken almen praksis eller
kommunerne har været involveret. Det er derfor
relevant at lave studier, der fokusere på rehabiliteringen uden for hospitalet, især da store dele
af rehabiliteringen af både patienter med type
2 diabetes og/eller hjertesygdom de seneste
år flyttes mere og mere til kommunalt regi, samt
flere opgaver varetages i almen praksis frem for
på et ambulatorie.
Det var igennem hele studiet en stor udfordring
at få ikke-dansktalende patienter med. Det lykkedes at inkludere ikke-dansktalende patienter
med type 2 diabetes i flere delstudier, hvorimod
det kun lukkedes i begrænset omfang for ikke-dansktalende patienter med hjertesygdom.
Det vil derfor også være relevant at fokusere
fremtidig forskning på ikke-dansktalende patienter.
RESULT-studiet er forløbet over en længere
periode, hvilket har gjort det muligt at opbygge
et tæt samarbejde med personalet på Endokrinologisk Ambulatorium og Hjertemedicinsk
Ambulatorium. Det tætte samarbejde mundede
ud i en aktiv dialog og praksisnær samskabelse
mellem projektgruppen og det sundhedsfaglige
personale. Det medførte mange refleksioner, der
resulterede i mange lokale forandringer og initiativer, som for projektgruppen kun var muligt at
følge pga. den lange proces og samarbejde, der
har været om RESULT.

13.2 Videre forskning på området

Erfaringer opnået i RESULT-studiet for patienter
med både hjertesygdom og sårbarhed vil blive
inddraget i et nyt projekt Hjerterehabilitering
til alle (HeRTA), som er et samskabelsesprojekt mellem Hjertemedicinsk Ambulatorium på
Hvidovre Hospital, Albertslund Sundhedscenter,
Hjerteforeningen samt CKFF. I HeRTA afprøves,
om en flerstrenget indsats med kombinerede
tilbud fra hospital, kommune, patientforening,
aftenskole og idrætsforeninger fremmer deltagelse i relevant hjerterehabilitering blandt patienter
med hjertesygdom.
På nuværende tidspunkt har CKFF ikke igangsat nye projekter omkring type 2 diabetes. Der
er dog stort potentiale i at udvikle videre inden
for dette område; især i lyset af udflytningen af
opgaver til almen praksis. Det ville derfor være
oplagt, at nye projekter tager udgangspunkt i indsatsen i kommune og almen praksis. På hospitalet er det dog forsat vigtigt at være opmærksom
på, at de mest komplekse (og ofte også sårbare)
patienter stadig går her. Der er derfor brug for
en fortsat hospitalsindsats for at sikre relevant
rehabilitering til denne gruppe.
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15. Bilag

1. Projektets organisering
Projektperioden for RESULT var 2014-2021. Den
oprindelige ide til RESULT blev formuleret af Torben Jørgensen, professor, dr.med., centerchef for
Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed
(nu: Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse),
Region Hovedstaden; Torben Mogensen, bestyrelsesformand for Lungeforeningen, professor
Lanzhou University, China og fhv. vicedirektør,
Hvidovre Universitetshospital; og Ole Snorgaard,
overlæge, Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre
Universitetshospital.
Styregruppe
I efteråret 2014 blev der nedsat en styregruppe,
som havde det overordnede faglige ansvar for
projektets fremdrift. Styregruppen bestod af
Jean Hald Jensen, enhedschef for Tværsektoriel
Udvikling, Center for Sundhed (2014-2021) samt
to af initiativtagerne til RESULT: Ole Snorgaard
(2014-2021) og Torben Mogensen (2014-2015).
Torben Mogensen blev efterfulgt af Else Smith,
lægefaglig vicedirektør, Hvidovre Universitetshospital (2015-2018). Derudover deltog Charlotte
Cerqueira, afdelingsleder, RKKP’s Videncenter,
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
(2014-2016) og Ulla Toft, sektionschef og professor, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital (2016-2021).
Projektgruppe
Projektgruppen har i praksis gennemført aktiviteter, dataindsamling og analyser i RESULT.
Projektgruppen har bestået af Sanne Lykke
Lundstrøm ph.d., postdoc og projektleder (20142021); Karin Burns, B.Sc. in Health Promotion og
klinisk koordinator (2015-2021); Louise Meinertz
Jakobsen, ph.d. og forsker (2018-2021) og Tine
Buch-Andersen, ph.d. og postdoc (2018) fra
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse,

Frederiksberg Hospital, samt Julie Høgsgaard
Andersen, ph.d. og antropolog (2015-2016) fra
Forskningsheden for Almen Praksis og Afdeling
for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
Der har været indgået en aftale om forskningssamarbejde mellem Center for Klinisk Forskning
og Forebyggelse og Diabetes Management
Forskning, Steno Diabetes Center Copenhagen
(SDCC). Samarbejdet har omhandlet afholdelse
af workshop for diabetes- og hjertepatienter,
både dansktalende og ikke-dansktalende, samt
for personalet. Forskningssamarbejdet har også
omfattet analyse af data, udarbejdelse af differentierede rehabiliteringsaktiviteter og afprøvning
af disse i et pilotstudie samt publiceringssamarbejde. SDCC har modtaget et engangsbeløb
for deres forskningsydelse til projektet. Nana
Folmann Hempler (ph.d., seniorforsker og teamleder) og Nina Ingemann Christensen (videnskabelig assistent) har deltaget fra SDCC.
Forskergruppe
Udover projektgruppen har forskergruppen bag
RESULT bestået af forskere, der har bidraget til at
give sparring på projektets udvikling, aktiviteter
og fremdrift. Forskergruppen bestod af Ulla Toft,
sektionschef og professor, Center for Klinisk
Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital; Ole Snorgaard, overlæge, Endokrinologisk
Afd. Hvidovre Universitetshospital; Ann Dorrit
Kristiane Guassora, lektor, og Thorkil Thorsen,
lektor, Forskningsheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet; Lucette
Meillier, specialkonsulent hos Region Sjælland
og selvstændig rådgiver; og Charlotte Cerqueira,
afdelingsleder og overlæge, Regionernes Kliniske
Kvalitetsudviklingsprogram.
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2. Drejebog for hjertepatienter i små grupper.
’Livet med en hjertesygdom’
Klokken

Kl. 13.00 – 13.30

Kl. 13.30 – 14.30

Aktivitet

Materiale
Hvem gør hvad

Formål med temaundervisningen

Kaffe/te + frugt
Samtykkeerklæringer + diktafon

Tavshedspligt
Udfylde samtykkeerklæring

Kort til præsentation

Præsentation, trække et kort ’Hvem er
jeg’

Sygeplejerske: Præsentation

Spil ’Hvilke udfordringer har jeg i øjeblikket i mit liv?’

Kort med udfordringer
Sygeplejerske

Evt. ’Hvordan er det at have fået en
hjertesygdom?’
Evt. ’Hvordan er det gået efter udskrivelsen?’

Kl. 14.30 – 14.45

Kl. 14.45 – 15.00
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Opsamling på spørgsmål samt ønsker
og behov ift. at komme videre med en
hjertesygdom

Sygeplejerske

Eventuelt nedskrive målsætning:
’Hvordan kommer jeg videre?’
’Hvad skal jeg prioritere?’

Øvelsesark:
Målsætning
God og dårlig støtte

Afrunding

Sygeplejerske

Ønskes der deltagelse i andre rehabiliteringstilbud?

3. Invitation med screeningsskema
Kære
Vi skriver til dig, da vi er i gang med et projekt i Hjerteambulatoriet på Hvidovre Hospital. Projektet omhandler rehabilitering til hjertepatienter, nærmere bestemt, hvordan vi kan sikre, at alle hjertepatienter
får mulighed for at deltage i de rehabiliteringsbud, der er relevante for den enkelte.
Vi håber, at du vil udfylde spørgsmålene på bagsiden, da det vil hjælpe os med at tilbyde dig den
bedste hjerterehabilitering. Når du kommer til din samtale med sygeplejersken, vil I sammen kigge på
spørgsmålene og igennem jeres samtale finde ud af hvilke tilbud, der passer bedst til dig.
Har du lyst til at læse mere om projektet, kan du finde en projektbeskrivelse på følgende hjemmeside:
https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/Forskning/Sektioner/SSF/Sider/RESULT.aspx
Med venlig hilsen
Sygeplejerskerne i Hjerteambulatoriet Hvidovre Hospital
Projektsygeplejerske Karin Burns karin.burns@regionh.dk
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Inden for de seneste 4 uger, hvor ofte har
du været generet af følgende problemer
(sæt kryds)

Slet ikke (0) Flere dage
(1)

Mere end
halvdelen af
dagene (2)

Næsten
hver dag (3)

Meget enig
(1)

Uenig (3)

Meget uenig
(4)

Haft lille interesse i eller mindre glæde ved
at gøre ting
Følt dig nedtrykt, håbløs eller været deprimeret

Angiv hvor enig eller uenig du er i nedenstående udsagn (sæt kryds)

Enig (2)

Jeg har mange, jeg kan kontakte, der forstår mig og støtter mig
Når jeg har det virkeligt dårligt, har mine
omgivelser virkelig forståelse for, hvordan
jeg har det
Hvis jeg har brug for hjælp, har jeg mange
mennesker, jeg kan regne med
Jeg har mindst en person, der kan tage
med mig til lægen
Jeg har stor støtte fra familie og venner

Vi vil gerne høre, hvad du synes om rehabiliteringstilbuddene i hjerteambulatoriet. Må projektsygeplejerske Karin Burns kontakte dig telefonisk for at høre om dine oplevelse?
Sæt kryds: 		
Navn:		
Telefonnummer:
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Ja _________
Nej _________
____________________________________
____________________________________

4. Drejebog til temakursus med type 2 diabetes patienter med dansk etnisk herkomst
Tema: Medicin og blodsukker i hverdagen
Klokken

Aktivitet

13.00 – 13.30 Velkomst og Tavshedspligt
Formål med dagen
Præsentation

13.30 – 13.40 Måle Blodsukker på 2 – 3 patienter (en
der spiser, en der ikke spiser frugt)

Materialer/ Hvem gør hvad?
Samtykke
Navneskilte til alle
Frugt + kaffe/te
Undervise: Sygeplejerske
Materiale med for højt og for lavt blodsukker samt materiale fra Diabetesforeningen
Klinisk udstyr til blodsukkermåling

13.40 – 14.20 Øvelse: ”Mine udfordringer i forhold til
Billedkort med udsagn til patienter
medicin”
Hver patient vælger 2-3 kort
Undervise: to sygeplejersker
”Hvad fungerer godt” og ”Hvad fungerer
ikke”
14.20 – 14.50 Øvelse: Conversation Map

Undervisere: To sygeplejersker

Måle blodsukker
14.50 – 15.00 Spørgsmål og Afrunding
Ønsker til andre temakurser
Deltagelse i andre temakurser

To sygeplejersker

15.00 – 15.15 Evaluering med patienterne

Skema med baggrundsoplysninger/Klinisk koordinator
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5. Drejebog til temakursus med type 2 diabetespatienter med anden etnisk herkomst
Tema: Medicin og blodsukker i hverdagen
Klokken

Aktivitet

13.30 – 14.00 Velkomst og Tavshedspligt
Tolkens rolle
Formål med dagen
Præsentation

Samtykke
Navneskilte til alle
Frugt + kaffe og te

14.00 – 14.10 Blodsukkermåling på 2 patienter (en der har
spist og en der ikke har spist)

Klinisk udstyr til blodsukkermåling

14.10 – 14.50 Øvelse: Mine udfordringer i forhold til medicin
Hver patient vælger 2 – 3 kort
”Hvad funger godt” og ”Hvad fungerer ikke”

Undervisere: To sygeplejersker

14.50 – 15.20 To praksiseksempler

Undervisere: To sygeplejersker

15.20 – 15.40 Øvelse: ”Min dag Min medicin”

Undervisere: To sygeplejersker
Måle BS:

Måle Blodsukker
15.40 - 16.00

Spørgsmål og Afrunding
Ønsker til andre temakurser

16.00 – 16.15 Evaluering
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Materialer/Hvem gør hvad?

Undervisere: To sygeplejersker

Undervisere: To sygeplejersker

Skema med baggrundsoplysninger
/ Klinisk koordinator

6. Et eksempel på billedkort med udfordringer i hverdagen til urdutalende type 2 diabetespatienter
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7. Praksiseksempler til tyrkiske type 2 diabetespatienter

Mehmet er 59 år, han kommer fra Tyrkiet og rejser ofte dertil for at besøge sin familie. For nogle år siden fik han type 2 diabetes. Mehmet er som regel god til at huske at tage sin insulin i hverdagen. Men
når han rejser, går det galt; der er mange fester og besøg hos familie, han spiser ikke på faste tidspunkter, og det er svært at huske insulinen. Nogle gange er det også svært at regne ud, hvor meget
insulin han skal tage med hjemmefra. Især fordi Mehmet ikke altid ved, hvornår han rejer hjem igen.
Lægen i Tyrkiet anbefaler ham at bruge et andet mærke, end det lægen siger i Danmark. Mehmet vil
gerne passe sin diabetes godt, når han rejser, men det er ikke let.
Har du/I nogen gode råd til Mehmet?
Hvad kan han gøre?
Hvad kan hjælpe?i
i Værktøjet er udviklet af Sundhedsfremmeforskningen ved SDCC til brug i workshops med borgere med etnisk minoritetsbaggrund.
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8. Praksiseksempler til pakistanske type 2 diabetespatienter

Neha er 38 år og bor sammen med sin mand, deres tre børn og sine svigerforældre. Hun har en travl
hverdag med arbejde, børn og madlavning til hele familien. Siden hun fik konstateret type 2 diabetes,
har hun følt sig meget træt. Det er svært at holde styr på. Neha ved godt, at hun skal spise sundere
og dyrke mere motion, men hun mangler energien til det i hverdagen. Hun er begyndt at måle blodsukker og tage insulin. Hun synes, det er hårdt, det gør ondt, og hun får mærker på sin hud. Hun er
lidt i tvivl om, hvor hun skal stikke sig henne. Hendes mand synes, at hun skal tale med lægen om sin
træthed og om at stikke sig. Men kan hun vælge, hvad de skal snakke om næste gang?
Har du/I nogen gode råd til Neha?
Hvad er en god læge/sygeplejerske?
Kan man bestemme, hvad man gerne vil tale med lægen/sygeplejerske om?i

i Værktøjet er udviklet af Sundhedsfremmeforskningen ved SDCC til brug i workshops med borgere med etnisk minoritetsbaggrund.
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Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
Hovedvejen, indgang 5, 2. sal
Nordre Fasanvej 57
2000 Frederiksberg
Telefon: 38 16 38 16
www.ckff.dk

78

