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Resume 
 
 
I Danmark halter udviklingen bagud, hvad angår palliativ indsats til hjerteinsufficienspatienter. 

Formålet med undersøgelsen er at undersøge sygeplejerskers oplevelser og erfaringer med palliativ 

indsats og hjerteinsufficienspatienter, for dermed at medvirke til en øget debat på området. 

Undersøgelsen er udført indenfor rammerne af det kvalitative forskningsinterview og tager afsæt i 

fænomenologisk-hermeneutisk referenceramme. Der er udført et fokusgruppeinterview af 5 

kardiologiske sygeplejersker ansat i hjerteklinik. 

Fundene viser, at det er uvant for sygeplejerskerne at eksplicitere emner vedrørende palliativ indsats 

til hjerteinsufficienspatienten. Der er mangel på tværfagligt samarbejde, og det uforudsigelige 

sygdomsforløb gør det vanskeligt at identificere tidspunkt for iværksættelse palliativ indsats. Der er 

behov for at styrke kommunikationen om behandlingssigte. Sygeplejerskerne er meget interesserede 

i at udvikle deres kvalifikationer og kompetencer, således kardiologien selv kan varetage den 

palliative indsats og ikke eksempelvis overdrage patienten til palliativt team. I perspektiveringen 

problematiseres om kardiologien selv kan løfte opgaven.  



Summary 
 
 
 
 
 
Title: How do nurses describe their perception and experience with palliative care and heart failure 
patients? 
 
 
The development of palliative care to heart failure patients in Denmark is lacking. The aim of this 

study is to describe nurses’ perception and experience with palliative care and heart failure patients 

in order to contribute to the debate in this field. 

One focus group interview was conducted with 5 nurses from a heart clinic. A phenomenological-

hermeneutic method was used to interpret the text. 

Nurses are not used to explicate subjects concerning palliative care and heart failure patients. There 

is lack of formel cooperation between physicians and nurses.  

The unpredictable illness trajectory makes it difficult to identify the right time to start palliative 

care. There is a need for improvement in communication about death and dying. The nurses are 

highly interested in achieving the knowledge and skills to improve palliative care themselves rather 

than leaving the patient in care of palliative teams. The question is, whether the cardiology 

themselves is able to improve palliative care? 
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1. Indledning 

Dette masterprojekt har til hensigt at medvirke til en debat om hjerteinsufficiens patienters tilbud 

om palliativ indsats. Det er en deskriptiv undersøgelse af kardiologiske sygeplejerskers opfattelse 

og erfaring med palliativ indsats til hjerteinsufficiens patienter (Herefter HIP). Undersøgelsen søger 

svar på; - hvad sygeplejersker forstår ved palliativ indsats, - hvilke erfaringer de har fra deres 

praksis, - hvordan de beskriver palliativ indsats i deres egen praksis i forhold til HIP, - samt 

hvordan de ser palliativ indsats i en fremtidig sygeplejepraksis i forhold til HIP. Formålet på 

længere sigt er at medvirke til en debat om palliativ indsats til hjerteinsufficienspatienter. 

 2. Baggrund 

Set i forhold til lande som Sverige, England og USA halter udviklingen i Danmark bagud, hvad 

angår palliativ indsats til hjerteinsufficienspatienter. (Hasselkvist B., 2010) Med udgangspunkt i 

WHO’s mål for den palliative indsats (Sundhedsstyrelsen, 2002) og Sundhedsstyrelsens faglige 

retningslinier for palliativ indsats (Sundhedsstyrelsen, 1998) har der gennem de sidste 10 – 15 år 

været øget fokus på at forbedre indsatsen for uhelbredelig kræftsyge og deres pårørende i det 

danske sundhedsvæsen. Kræftpatienter kan tilbydes tilknytning til palliativt team, hvor der er ansat 

psykolog, præst, fysioterapeut, socialrådgiver, sygeplejersker og læger, med henblik på 

symptomlindring. De får ofte udfærdiget terminalerklæring med ret til gratis medicin, plejeorlov til 

pårørende og adgang til hospice. Imidlertid er WHO’s definition for palliativ indsats ikke rettet mod 

nogen bestemt diagnose, men der synes ikke at være tiltag for at udbrede indsatsen til også at 

omfatte andre sygdomsgrupper som eksempelvis HIP. Sundhedsstyrelsens udkom i 2005 med 

rapporten: ”Kronisk sygdom – patient – sundhedsvæsen og samfund” (s. 41), hvor patienternes 

behov for palliativ indsats indgår i en figur over forløbet i kronisk sygdom, men der intet i teksten 

der knytter sig til det stadie af sygdommen. I 2009 udkom Sundhedsstyrelsen med et reference-

program, som er særligt rettet mod hjertesvigtspatienterne; ”Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og 

hjertesvigt”, og i forordet står der: 

 ”Årligt er der ca. 11.000 indlæggelser for hjertesvigt i Danmark, og på trods af  
 forbedrede behandlingstilbud til disse patienter er 1 års mortaliteten omkring 20 %  
 efter diagnosen er stillet og den mediane overlevelse 4-5 år og således sammenlignelig  
 med kræftsygdomme”. (Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt, 2009; s. 13) 

På trods af denne alvorlige sygdom med en høj mortalitet, er der ikke noget særskilt i rapporten, der 

retter sig mod, at patienterne har behov for palliativ indsats i slutningen af livet på linie med det 

tilbud kræftpatienter tilbydes. I pakkeforløbene refereres der til evidensbaserede kliniske 
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retningslinier fra Dansk Cardiologisk Selskab vedrørende hjerteinsufficiens. Anvisningerne er 

relateret til den farmakologiske og invasive behandling og særligt rettet mod livreddende og 

livsforlængende behandling. Disse anvisninger er også medvirkende til en optimal  

symptomlindring, og bidrager dermed også til en kvalificeret palliativ indsats. (Bekelman D.B. et al. 

2008) ,(Johnson M.J.et al., 2007), (Hasselkvist B., 2010). Da cardiologer er mindre tilbøjelige til at 

betragte hjerteinsufficiens som en dødelig sygdom, på grund af det uforudsigelige sygdomsforløb 

(Zapka J. 2006), så overser man mulighederne med en palliativ indsats. Det gør sig også gældende, 

når man læser videre i referenceprogrammet om den nonfarmakologiske behandling:    

 Indholdet i den nonfarmakologiske intervention kendes ikke. Den bør dog indeholde  
 undervisning af patienten om sygdommens natur og behandling, vigtigheden af  
 optimal compliance, monitorering af sygdommen og reaktion ved forværring.  
 (Pakkeforløb for hjerteklapsygdom, 2009; s. 34) 
 

Såfremt, der var interesse for at integrere palliativ indsats i referenceprogrammet, ville man ved 

hjælp af international litteratur, kunne være kommet med anbefalinger til indsatsområder, både den 

non farmakologiske og farmakologiske behandling (Hasselkvist B., 2010), som kunne undersøges, 

om det også vil gælde i en dansk kontekst. Her kan nævnes: Palliativ indsats i en tidlig fase af livet 

med livstruende sygdom. - Optimal medicinsk behandling gennem hele sygdomsforløbet, - 

Symptomlindring, med særlig fokus på; angst og depression, åndenød, smerter, søvnløshed - 

Systematisk screening med validerede redskaber, - Kommunikation om prognose og emner 

vedrørende slutningen af livet, - Støtte til pårørende, - Mulighed for henvisning til specialiseret 

palliativt indsats, indtil problemstillingen er løst. Og gældende for læger og sygeplejersker, så er der 

behov for: - tæt tværfagligt teamsamarbejde, - at forbedre den kommunikative indsats, - at sikre 

kontinuitet ved information af primær sektor. Ved denne indsats vil man kunne øge hjerte-

insufficienspatientens helbredsstatus, øge livskvaliteten og nedsætte antallet af indlæggelser. 

(Bekelman D.B. et al. 2008), (Johnson M.J., 2007), (Hasselkvist B., 2010) Sammenfattende er der 

belæg for at konkludere, at der hverken indenfor kardiologien eller fra sundhedsstyrelsen, er vist 

tegn til et paradigmeskift, hvor man integrerer en palliativ indsats for hjerteinsufficiens patienter i 

Danmark.  

   Internationalt har man i større udstrækning beskæftiget sig med palliativ indsats til HIP, og 

alligevel er der også her problemer med at få udfærdiget en national strategi på området. Chatoo S. 

el al. beskriver i Social Science and Medicine, om betydningen af de historiske og praktiske 

begrænsninger der ligger i at få udarbejdet en national strategi, og det er tydeligt, at der opstår et 

spændingsfelt mellem cardiologer og palliative specialister. I mødet med den svært syge patient 
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leder kardiologien efter muligheder for at redde eller forlænge liv, mens den palliative specialist 

leder efter muligheder for at tilrettelægge en værdig død. I den eksisterende praksis, hvor det er 

kardiologer, der er i front, synes indsatsen altså at være rettet mod behandling af sygdommen og til 

at overleve/leve med hjerteinsufficiens. (Chatoo et al., 2009)  

I USA har Zambroski C.H. et al. lavet en undersøgelse af forekomst og symptombyrde og dets 

betydning for oplevelsen af helbredsrelateret livskvalitet, hvor de konkluderer, at HIP oplever 

mange symptomer, og symptombyrden er meget tung. Der opfordres til, at sygeplejersker skulle 

målrette deres interventioner mod at nedsætte forekomst og byrden af symptomer, og fokusere på at 

øge patienternes helbredsrelaterede livskvalitet. (Zambroski C.H. et al., 2005)  

Og i Sverige er der i 2002 foretaget en retrospektiv undersøgelse af 80 HIP symptomer de sidste 6 

måneder af deres liv, som viste, at symptomerne var veldokumenterede, men der var iværksat få 

handlinger for at afhjælpe symptomerne. Forfatterne understregede, at en palliativ tilgang 

sandsynligvis ville lindre en del af patientgruppens lidelser i de sidste måneder af deres liv. 

(Nordgren L.2003). 

I Danmark er problemstillingen den, at der ikke umiddelbart synes nogen udvikling på vej, og det 

på trods af at WHO tilbage i 2002 udkom med en revideret definition af palliativ indsats, som der 

endnu ikke arbejdes udfra.  

Med opfordringerne fra Zambroski og Sørensen, vælges der at fokusere på de fag professionelles 

prædispositioner for varetagelsen af en palliativ indsats (Hørdam B.et al., 2008). Da palliativ indsats 

er kendetegnet ved en tværfaglig indsats, vil det være relevant at undersøge feltet ud fra flere 

professioners perspektiv. Imidlertid vælges der i denne opgave udelukkende et sygeplejefagligt 

perspektiv; dels for at give sygeplejerskerne den stemme, som ikke er så tydelige i de ovenfor 

nævnte referenceprogrammer, og dels fordi det er væsentligt først og fremmest at forstå det 

monofaglige perspektiv for at kunne arbejde tværfagligt (Hørdam B. et al., 2008). 

Det er afgørende for at kunne udvikle på et felt at få en status eller en baseline at arbejde 

udfra.(ibid.) Hensigten er derfor at få en beskrivelse af, hvad det er sygeplejerskerne oplever og 

erfarer i dette felt. Det er derfor relevant at spørge ind til sygeplejerskernes forståelse, erfaringer og 

holdning er af palliativ indsats til HIP.  

3. Eksisterende viden på området  

For at undersøge den eksisterende viden, i forhold til sygeplejerskers forståelse, erfaringer og 

holdning til palliativ indsats og hjerteinsufficiens, blev der i foråret 2009 foretaget en systematisk 
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litteratursøgning (Hasselkvist B., 2009). Denne søgning blev gentaget i marts 2010. (Willmann et 

al., 2007) Litteratursøgningens fund bliver læst, vurderet, refereret og slutteligt samlet i en 

sammenfattende beskrivelse. Fundene vurderes i overensstemmelse med Polit et. al. og de 

respektive undersøgelser beskrives ud fra formål, metode, fund og klinisk relevans. (Polit et. al., 

2006, kap.16) 

  

3.1 Strategi for litteratursøgning 

Der søges i databaserne; PubMed, Cinahl, Cochrane, Sygeplejersken og Swe+. På baggrund af 

referencelister foretages desuden usystematiske og tilfældige søgninger. Følgende søgeord 

anvendes: hjerteinsufficiens (heart failure)(hjärtsvikt), palliativ indsats (palliative care), holdning 

(attitude), forståelse (perception), terminalpleje (terminal care) (end of life) (end-stage heart 

failure), sygeplejerskers holdning (nurses attitude), sygeplejersker (nurses). Søgeordenen anvendes i 

forskellige kombinationer ved hjælp af søgeoperatorerne AND/OR. Dette for at afgrænse søgningen 

og for at anvende synonymer i søgearbejdet. Der anvendes i de respektive databaser trunkering på 

søgeordene, og kerneområderne kombineres i forskellige varianter. Desuden indsættes en 

begrænsning (limits) i databaserne, således der kun ønskes hints; - med abstracts, - engelsk, dansk 

eller svensk sprog, vedrørende patienter + 19 år. Se bilag 1 for en oversigt.  

Afgrænsningen i litteratursøgningen foretages udfra inklusions- og eksklusionskriterier. Inkluderet 

er de artikler, som omhandler sygeplejersker, der i deres daglige arbejde har med voksne 

hjerteinsufficiens patienter at gøre i hospitalsregi. Ekskluderet blev artikler der udelukkende 

omhandlede hospice sygepleje til patientgruppen eller artikler, hvor det omhandlede tværfaglige 

undersøgelser, hvor fundene ikke blev præsenteret fagspecifikt, eller artikler som ikke specifikt 

omhandlede hjerteinsufficiens, men flere diagnoser. Se i øvrigt bilag 2. (Willmann A. et al., 2007; 

kap.7 ) 

 

3.2 Litteraturgennemgang 

I litteratursøgningen er der fremkommet 4 artikler, hvorfra fund i dette afsnit vil blive præsenteret. 

(Se bilag 3 for en oversigt) Imidlertid er to af artiklerne afrapportering fra det selv samme studie, og 

vil derfor blive gennemgået samlet. 

   Den første artikel er en oversigtsartikel fra år 2000 af Davies N. (herefter Davies) "Professional 

Nurse study. Providing palliative care in end-stage heart failure", udgivet i det engelske tidsskrift 

”Professional nurse”, som er dobbelt peer reviewed. I dette eksempel samles der op fra studier 
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tilbage fra 1986, hvilket kan synes uaktuelt. Det er imidlertid ikke tilfældet, idet der blandt andet 

refereres til en undersøgelse fra 1986, hvor sygeplejerskers opfattelse af kræftpatienter contra 

hjertesyge viser følgende: - at kræftpatienter er mere alvorlig syge – har mindre chance for 

helbredelse, - har en kortere forventet levetid, - sygdommen kan ikke så nemt kontrolleres, - har 

mindre chance for at modtage effektiv behandling, - har et lavere aktivitets niveau, - mindre 

sandsynlighed for at opleve glæde i fremtiden. 

Det er påfaldende, at resultaterne af denne 23 år gammel undersøgelse, fortsat forekommer så 

velkendt. Der opfordres til, at vi ændrer vores syn på indsatsen til hjerteinsufficiens patienter, da det 

ofte associeret med helbredelse og en tilbagevenden til normale aktiviteter. Men sygeplejen må 

erkende sygdommen som uhelbredelig, og der bør trækkes på erfaringer med indsats til 

kræftpatienter i terminalstadiet. Der bliver også refereret til en anden 23 år gammel undersøgelse, 

hvor resultatet synes ligeså velkendt som i dag, nemlig at ca. 50 % af døende hjerteinsufficiens 

patienter vidste de skulle dø, og 82 % af dem havde selv draget den konklusion. Hverken læger eller 

sygeplejersker havde fortalt dem det. Symptomer som åndenød, kvalme og opkast, angst samt 

eksistentielle/religiøse behov, er der i vid udstrækning symptomer, der er behov for at lindre, men 

der er for lidt viden på området. Davies skriver, at der er skrevet meget lidt om hjerteinsufficiens 

patienter fra et sygeplejerske perspektiv, og der er behov for yderligere forskning på området. Som 

begrundelse for denne undersøgelses tilblivelse, er det interessant, at Davies ligger op til yderligere 

forskning i og om sygeplejerskers viden og holdninger i mødet med den hjertesyge i terminalstadiet. 

Indtil da opfordres der til at tage erfaringer fra kræftområdet i brug.  

Den anden artikel er fra et svensk studie af Nordgren, L. et. al fra 2003 (herefter Nordgren), som i 

en hjerteafdeling, ved hjælp af interviews af 2 læger, 4 sygeplejersker og 3 sygehjælpere, har 

undersøgt læger og sygeplejersker/sygehjælperes opfattelse af deres samarbejdsrelationer, samt af 

deres opfattelses af palliativ indsats i afdelingen, hvor der var adgang til specialiseret palliativ 

indsats og overflytningsmuligheder til et selvstændigt palliativt sengeafsnit. Baggrunden for studiet 

var en konstatering af, at der ofte var uenighed mellem faggrupper vedrørende pleje og behandling 

af døende. Metoden var kvalitative interviews, der løbende blev analyseret, og interviewene 

fortsatte, indtil der ikke dukkede nye emner op. Der er benyttet analyse triangulering. Resultaterne 

viste sig i 3 hovedemner; En værdig død - herunder integritet, patientdeltagelse, øge patientens 

velbefindende, lindre lidelse, Forudsætninger for en værdig død – herunder team samarbejde, 

erfaring i jobbet og selvindsigt, og Forhindringer for en værdig død – herunder afdelingens 

indretning og miljø, mangel på kliniske retningslinier, manglende viden, kort tid i jobbet, den svære 
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samtale, unødig lidelse, samt uenighed mellem faggrupper. Forfatteren understregede, at det var 

tydeligt, at alle medarbejdere var motiverede for at yde den bedst mulige pleje og behandling og 

ville bidrage til en værdig død. Men ofte mislykkedes deres intentioner af flere grunde, som betød, 

at kvalitet i pleje og behandling ikke lykkedes til fulde. Der var enighed om, at der var for lidt viden 

om, hvordan man skulle lindre patientens symptomer. Mangelfuld kommunikation faggrupper 

imellem betød, at man var uforstående overfor hinandens perspektiv vedrørende emner i slutningen 

af livet. (Nordgren L., 2003) 

Det tredje studie er fra Australien. Studiet er udgivet i 2 artikler: ”When All Else Has Failed” af 

Borbasi S. et al. og i ”Letting go: a qualitative study of acute care and community nurses 

perceptions of a good versus a bad death” af Wotton K. et al., og fundene fra de to artikler vil her 

blive gengivet samlet (Herefter Wotton og Borbasi). Studiet er inkluderet på trods af undersøgelsen 

også inddrager synspunkter fra sygeplejersker i primær sektor, men fundene er opgjort på en sådan 

måde, at man kan skelne mellem primær og sekundær sektor, og studiet kaster et godt lys over 

problemstillingen i denne undersøgelse. Det er en deskriptiv undersøgelse af 12 sygeplejersker, der 

er ansat i enten akut medicinsk afdeling eller akut koronar sengeafsnit og 4 palliative sygeplejersker 

fra primær sektor, som alle havde at gøre med hjerteinsufficiens patienter i slutningen af livet. 

Formålet var at få en dybdegående beskrivelse af sygeplejersker opfattelse af faktorer, som har 

indflydelse på sygeplejen til hjerteinsufficiens patienten i slutstadiet af sin sygdom. Analyse 

arbejdet var trianguleret og derforuden foretaget ved hjælp af computer assisteret program NVIVO. 

Der fremkom fire overordnede temaer: Kendskab til patienten, Mangler i sundhedsvæsenet, 

Kendskab til palliativ indsats, Besværligheder med at levere palliativ indsats. 

Sygeplejerskernes beskrivelse af ”Den gode død”, er karakteriseret ved; - bevarelse af patientens 

værdighed og integritet, - døden er forudset, og der var tid til at tale med patienten og familie om 

det forestående, - et privat ”rum”, hvor familien var omkring den døende, - god symptom lindring, - 

ingen livsforlængende behandling, - beslutninger vedrørende slutningen af livet skulle være truffet, 

inden en eventuel akut indlæggelse med døden til følge. Derforuden var en tilknytning til palliative 

teams også karakteriseret under ”en god død”, og betydningen af at hjerteinsufficiens patienter har 

adgang til denne ydelse blev karakteriseret som væsentligt. Et godt samarbejde imellem læger og 

sygeplejersker, med baggrund i teamsamarbejde, leder til en bedre omsorg, pleje og behandling af 

den for den døende. ”Den dårlige død” derimod beskrives som: - uventet, - sygdommens 

alvorlighed er ikke erkendt, - der er falske håb, - patient og/eller familie benægter situationen og 

insisterer evt. på behandling til den sidste, - patienten er indhyllet i væske, slanger, pumper og andre 
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mekaniske foranstaltninger, - døden indtræder på en 4-mands stue, hvor der ikke er plads til 

privatliv og sorg. Sygeplejerske udtrykte besvær med, at skulle udføre ordinationer som bidrog til 

familiens falske håb. Livsforlængende behandling overskygger livskvalitet, og det fratager patienten 

for de muligheder, der findes i sundhedsvæsenet for støtte. Sygeplejerskens kendskab til den døende 

patient vurderes så højt, at selvom der er mulighed for at overflytte patienten til et palliativt afsnit, 

beholder man patienten i eget afsnit. De erkender den suboptimale indsats til patienten, og at 

patienterne dør med behandlingskrævende smerter, som udelades at behandles af frygt for at 

forårsage døden med morfika.  At tale med patienten og de pårørende om den forestående død, 

vurderes som meget vigtig. Det bør være en erfaren læge eller sygeplejerske, der tager dette emne 

op, men i praksis viste det sig ofte, at det blev gjort alt for sent. Sygeplejerskerne vurderer også, at 

det er cardiologiske læger, der fortsat skal have hovedansvaret for behandlingen, mens man meget 

gerne ser et samarbejde med det palliative team. Undersøgelsen fremkommer med 5 anbefalinger til 

praksis og videre forskning: - Yderligere undersøgelser af, hvor patienten er bedst tjent med at 

opholde sig i slutningen af livet - Beslutninger vedrørende slutningen af livet skal træffes i 

overensstemmelse med patienten og familiens ønsker - Udvikling og revidering af retningslinier til 

brug af læger og sygeplejersker - Uddannelses aktiviteter skal rettes mod alle faggrupper - Brugen 

af ’hjerteinsufficiens- palliationssygeplejerske’ skal evalueres. Artiklen konkluderer, at der er et 

presserende behov for at udforme en national strategi for indsatsen til hjerteinsufficiens patienter. 

 

3.3 Sammenfatning af udvalgt litteratur 

Litteratursøgningen viser altså, at der i internationalt sammenhæng er 3 undersøgelser, som har 

beskæftiget sig med sygeplejerskers forståelse, erfaringer og holdning med palliativ indsats til 

hjerteinsufficiens patienter, og hvor de kvalitative studier fra Sverige og Australien er fra en 

kontekst, hvor patienterne har adgang til specialiseret palliativ indsats. Undersøgelserne har enten 

haft et tværfagligt eller tværsektorielt perspektiv, hvilket vanskeliggør udelukkende at fokusere på, 

hvad vi ved om hospitalssygeplejersker. Gennemgangen viser, at sygeplejerskerne har en væsentlig 

andel i plejen og behandlingen af HIP, og således også for at palliativ indsats jf. WHO. Kilderne 

giver en beskrivelse af, hvad sygeplejerskerne forstår og oplever i feltet, og der tegner sig et meget 

kompleks billede, og her kan nævnes i hovedtræk; At sygeplejersker er tilbøjelige til at betragte 

kræftsygdom som værre end hjertesvigt.  

At der indenfor kardiologien er problemer i samarbejdet mellem læger og sygeplejersker m.h.t. at 

arbejde tværfagligt og have et fælles mål, når patienten nærmer sig terminalstadiet. At kardiologiske 
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sygeplejersker føler, at det gode kendskab de har til patienten bør vægtes højere, end at henvise 

patienten til et palliativt team eller palliativ sengeafdeling, og dette på trods af, at patienten dør med 

ubehandlede smerter.  

  

   At de præsenterede kilder slet ikke referer til danske kilder, udgør en vis begrænsning i forhold til 

anvendelsen af resultater fra disse undersøgelser. På grund af eksempelvis socioøkonomiske og 

kulturelle forskelle kan resultaterne ikke ukritisk overføres til danske forhold. Og set i forhold til de  

interview undersøgelser som de kvalitative studier bygger på, er der også problemer med at 

overføre resultaterne ukritisk til danske forhold, herom skriver Järvinen (2005),  

 ”At et interview materiale ikke kan løftes ud af den sociale sammenhæng, som har  
 skabt det … da det altid reflekterer specifikke meningsstrukturer… situationelle og  
 differentierede kulturelle bindinger og definitioner. (Järvinen, 2005, s. 28) 
 
Der er til gengæld tale om valide videnskabelige undersøgelser, som er gjort i lande vi ofte 

sammenligner os med, og findes derfor egnede til at indgå som fundament i denne undersøgelse. 

(Polit et al., 2006) 

 

4. Afgrænsning og formål 

Med de fund og den viden der er fremkommet ved en systematisk søgning i databaserne Cinahl og 

Pub Med, så synes det både veldokumenteret, relevant og være påtrængende behov for at undersøge 

danske forhold omkring kardiologiske sygeplejerskers forståelse, erfaring og holdning til palliativ 

indsats og HIP.  

Da feltet er relativ uudforsket, sammensat og kompleks, lægges der op til en kvalitativ undersøgelse 

af feltet. (Dahler-Larsen P., 2008). En kvantitativ tilgang til forskningsspørgsmålet, eksempelvis 

ved en spørgeskema undersøgelse, ville på nuværende tidspunkt være vanskelig at udarbejde. Dette 

synspunkt understøttes af Kvale, der skriver: ”…Ifølge denne holdning, må processer og fænomener 

i verden beskrives, før der kan udvikles teorier om dem, forstås, før de kan forklares, og ses som 

konkrete kvaliteter, før de kan behandles som abstrakte kvantiteter”. (Kvale, 2009, s. 28) 
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Dette fører frem til undersøgelsens overordnede formål: 

 

Hvordan beskriver cardiologiske sygeplejerskers deres forståelse og erfaring med  

palliativ indsats til hjerteinsufficienspatienter? 

 

Formålet på lang sigt er at medvirke til en debat om hjerteinsufficienspatienters tilbud om palliativ 

indsats jf. WHO. 

Forskningsspørgsmålene i dette projekt er: 

1) Hvordan forstår kardiologiske sygeplejersker palliativ indsats? 

2) Hvilke erfaringer har kardiologiske sygeplejersker med palliativ indsats? 

3) Hvordan beskriver kardiologiske sygeplejersker palliativ indsats i deres egen praksis i 

forbindelse med arbejdet med HIP? 

4) Hvordan ser de kardiologiske sygeplejersker palliativ indsats i en fremtidig sygeplejepraksis i 

forhold til HIP?? 

 

4.1 Begrebsafklaring: 

HIP (hjerteinsufficienspatienten) - kunne i teorien defineres mere specifikt, eksempelvis i relation 

til NYHA-klassifikationssystemet* (Dansk Cardiologisk selskab, 2007). Men ved at indsnævre 

patientgruppen til kun at undersøge NYHA 3 og 4, hvor patienten har en høj symptombyrde, kan 

det muligvis udelukke egnet litteratur, så derfor bibeholdes den brede definition.  Derimod vil HIP 

være kendetegnet ved ”at være ældre”, da 80 % af patienter med HIP er over 65 år (Gott M., 2008) 

Kardiologiske sygeplejersker - Som led i en afgrænsning af denne undersøgelse, vælges at 

undersøge sygeplejersker ansat i hjerteklinik/ambulatorium, da de har kontakt med HIP over et 

langt forløb, og ikke kun ved forværring af sygdommen eller i terminalfasen. 

Palliativ indsats jf. WHO 

     ”at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er  
      forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig   
      diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af  
      fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art” (Sundhedsstyrelsen 2002) 
 

En uddybning af definitionen er vedlagt i bilag 4. 

 

			5.	Overvejelser	i	forhold	til	teori	og	metode	

*   New York Heart Association classification 
       NYHA I:    Ingen begrænsninger af fysisk kapacitet. 
        NYHA II:   Ingen symptomer i ro eller ved let legemlig anstrengelse: men som oplever dyspnø, angina  
                             pectoris,   træthed eller palpitationer ved sværere grad af normal fysisk aktivitet. 
        NYHA III:  Symptomfrihed i ro, men forværring ved let legemlig aktivitet. 
        NYHA IV:  Symptomer i hvile, forværring ved enhver fysisk aktivitet. (Dansk Cardiologisk selskab, 2007) 
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Et af kravene til kvalitativ forskning er kravet om gennemsigtighed i den akademiske proces, og det 

er derfor vigtigt for denne undersøgelses resultater, at processens teoretiske og metodiske valg kan 

gennemskues (Polit et al., 2006; kap. 9) Et andet vigtigt emne, er læserens mulighed for at forstå det 

perspektiv forskeren ser verden og det aktuelle forskningsområde udfra (Kvale, 2009). 

Følgende afsnit indeholder derfor en redegørelse for min forforståelse samt det teoretiske 

fundament, som undersøgelsen er baseret på. Desuden forklares og begrundes de forskellige 

metodevalg. 

 

5.1 Teori og metode 

Polit et al’s metodebog  (2006, kap. 2) udgør inspirationen for det overordnede metodiske og 

videnskabsteoretiske overvejelser og beslutninger. 

I forhold til designet vælges Steinar Kvales lærebog: ”Interview – introduktion til det kvalitative 

forskningsinterview” (2009). Overvejelser i forhold til undersøgelsens metodiske valg suppleres 

desuden med Bente Halkiers bog: ”Fokusgrupper”. (2008) 

Kvale tager videnskabsteoretisk afsæt i en postmoderne referenceramme, der lægger op til en 

perspektivistisk virkelighed, som beror på forskerens synspunkt og værdier, og hvor mangfoldige 

tolkninger og nuancer erstatter en mere objektiv og stabil virkelighed (Kvale S., 2009; s. 44 – 50) 

Den postmoderne tænkning tager bl.a. afsæt i fænomenologien og hermeneutikken. I 

fænomenologiens udlægning betyder det en interesse i at forstå sociale fænomener ud fra aktørernes 

egne perspektiver og beskrive verden, som den opleves af informanterne, ud fra den antagelse, at 

den vigtige virkelighed er den, mennesker opfatter.(ibid.) I denne undersøgelse betyder det konkret, 

at en gruppe sygeplejersker giver deres beskrivelse af palliativ indsats til HIP.  

Hermeneutik er læren om fortolkningen af tekster og samtale, og hvor formålet er at opnå en gyldig 

og almen forståelse af dets mening. Kendetegnet ved den hermeneutiske cirkelgang, hvor der 

foregår en vekselvirkning mellem dele og helheden i teksten, som åbner op for en stadig dybere 

fortolkning af meningen. Fortolkningen er ikke forudsætningsløs. Både selve interviewet og analyse 

arbejdet i denne undersøgelse er således funderet i en hermeneutisk forståelsesramme, hvor min 

forforståelse betragtes som en naturlig del af undersøgelsesarbejdet, som det hverken er ønskeligt 

eller muligt at sætte fuldstændig i parentes (Kvale, 2009) 

Af kvalitative metoder der kunne tænkes anvendt i dette projekt kunne nævnes: enkelt interviews, 

fokusgruppe interview, feltstudier (Polit et al., 2006) eller en triangulering af flere metoder (Halkier 

B., 2008). De forskellige metoder har hver deres berettigelse, men af rent pragmatiske grunde, 
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fravælges feltstudie metoden, som er en meget tidskrævende proces i både dataindsamlingsperioden 

og i dataanalyse perioden. I det følgende vil der nu blive redegjort for overvejelser vedrørende 

fordele og ulemper ved de to interview metoder; enkelt interviews og fokusgruppe interviews. 

(Kvale, 2009) (Halkier B., 2008).  

Ved enkelt interviews får intervieweren mulighed for at nå en dybere forståelse af individers 

livsverdenen. Deltageren kan få sagt mere end i en gruppe, og intervieweren har mulighed for at 

kunne spørge mere ind til den enkeltes følelser, forståelser og erfaringer. Fokusgruppeinterviews er 

gode til at producere data om sociale gruppers fortolkninger, interaktioner og normer. Typisk vil de 

forskellige deltageres sammenligninger af hinandens erfaringer og forståelser i gruppeprocesserne 

kunne producere viden om kompleksiteterne i betydningsdannelser og sociale praksisser, som er 

svære for forskeren at få frem i enkelt interviews. Således skriver Bente Halkier om fokusgrupper, 

og hun fremhæver også, at man forstyrrer informanten mindre, er mindre påtrængende end ved 

eksempelvis feltstudier og enkeltinterviews. Såfremt der er ressourcer til, vil det være muligt at lave 

en triangulering ved at kombinere fokusgruppeinterview med enkeltinterview. De forskellige typer 

data om samme emne, kan på en måde udgøre et check på hinandens pålidelighed. En anden 

mulighed er, at lade fund fra fokusgruppeinterview, danne grundlag for en struktureret 

interviewguide til brug ved enkeltinterviews, eller følge op på fokusgruppe interview med en 

spørgeskemaundersøgelse. (Halkier B., 2008) 

Da jeg tolker, at sygeplejersker i en hjerteklinik ofte arbejder meget selvstændigt, finder jeg det 

spændende at bringe dem sammen i et fokusgruppe interview, hvor de kan inspirere hinanden til at 

sætte normer og social praksis til diskussion. Denne undersøgelse vil basere sig på 1 fokusgruppe-

interview. Det skyldes dels, at det viste sig vanskeligt at indgå aftaler p.g.a tidspres i praksis, og 

derudover skulle dataindsamlingen afvikles indenfor en tidsbegrænset periode, så der måtte indgås 

kompromis mellem det optimale og det mulige. Det optimale ville ifølge Bente Halkier være 

mellem 2 – 4 fokusgruppeinterviews, mens Kvale skriver , at antallet af interviews har en tendens til 

at være enten for stort eller for lille. Er der for få, er det ikke muligt at generalisere eller opstille 

hypoteser, og er der for mange interviews, er der næppe tid til at foretage en dybdegående analyse 

af interviewene.  

 

5.2 Forforståelse og forståelsesramme 

De første 15 år som sygeplejerske, har jeg arbejdet med kræftsygepleje og palliativ indsats på 

specialistniveau. De seneste 5 år har jeg imidlertid bevæget mig indenfor det medicinske område, 
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hvor det, særligt indenfor kardiologien, har undret mig meget, at man er meget tilbageholdende med 

at italesætte emner vedrørende det uhelbredelige sigte. Og ved at undlade at italesætte det 

uhelbredelige sigte, og måske snarlige død, er det min erfaring, at sygeplejen har svært ved at 

udfolde sig omkring de psykiske/sociale/eksistentielle problemstillinger. Patienten er ladt alene med 

sine tanker og følelser omkring sin situation, og det strider mod de erfaringer jeg har fra onkologien, 

hvor det synes hjælpsomt for patienter og pårørende at dele tanker og følelser vedrørende 

sygdommen og dens betydning. Eller her gengivet med den danske teolog og psykoterapeut Bent 

Falks ord: ”Det gælder i princippet om, at hjælpe ind i virkeligheden, så vanskelig den også er, ikke 

ud af den”. (Falk B., 2001 s.15) Herved gives patienten mulighed for at tage stilling til og tage 

ansvar for, hvad der opleves som livskvalitet for den enkelte, og hvordan man vil leve og 

tilrettelægge sit liv på trods af svær sygdom. 

Det er min opfattelse, at langt flere HIP og pårørende kunne få del i sundhedsvæsenets ydelser i 

form af terminalbevilling og plejeorlov, som lovgivningen giver mulighed for, hvis personalet aktivt 

kommunikerede emner vedrørende det uhelbredelige sigte. Og som omtalt i baggrunden på s. 2, 

viser udenlandsk litteratur, at man ved en palliativ tilgang til HIP, vil kunne opnå at; øge 

livskvaliteten, øge helbredsstatus og nedsætte antallet af indlæggelser, og disse resultater finder jeg 

stærkt inspirerende at kunne arbejde videre med i en dansk kontekst. 

Min teoretiske forforståelse tager altså afsæt i en humanistisk og udviklingspsykologisk tankegang, 

og min faglige og menneskelige indfaldsvinkel til denne undersøgelse er forankret i et 

grundlæggende syn på interpersonelle relationers store betydning.  

Det er med afsæt i disse overbevisninger, at jeg arbejder videre med at undersøge kardiologiske 

sygeplejerskers oplevelser og erfaringer med palliativ indsats og hjerteinsufficiens patienter. 

 

5.3 Udvælgelse af informanter 

Jeg vælger at foretage 1 fokusgruppeinterview, som bliver med deltagelse af 5 sygeplejersker fra et 

sygehus i Jylland. De er alle tilknyttet hjerteklinikken, og derudover ansat i ambulatorium eller 

kardiologisk sengeafdeling. 

 Den nærmere udvælgelse af studiepopulationen bedes foretaget af afdelingssygeplejersken udfra 

den betragtning, at hun kender sine medarbejdere, og har dermed mulighed for at sammensætte en 

gruppe med størst mulig variation i alder, køn, erfaring med hjerteinsufficiens patienter, længde af 

uddannelse og kompetence. Afdelingssygeplejersken har med sit kendskab til medarbejderne også 

forudsætning for at vurdere sygeplejersker, som for hvem det af personlige eller andre grunde, vil 
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være belastende at deltage i et interview. (Kvale et. al. 2009) Afdelingssygeplejersken var 

informeret om undersøgelsens overordnede formål, og var blevet bedt om finde maksimal variation 

blandt deltagerne: Alder, køn, erfaring som sygeplejerske, erfaring med cardiologisk speciale. 

Overordnet kriterium for udvælgelse er blot, at det skal være en sygeplejerske, som kan fortælle om 

oplevelser og erfaringer i mødet med patienter med HIP. Det var afdelingssygeplejerske, der 

etablerede den indledende kontakt med de udvalgte, og lod derefter et gruppemedlem stå for at lave 

endelige aftaler. Bente Halkier foreslår en gruppestørrelse fra 3-4 og op til 10-12 personer. Små 

grupper hvis det er et sensitivt emne, og større grupper hvis man ønsker mange perspektiver på sin 

problemstilling. Problemet med større grupper er, at det kræver en større involvering af 

intervieweren(Halkier, 2008). Gruppen endte ud med 5 kvinder i alderen ca. 34 – 48 år. 

Ancienniteten var fra 7 – 23 år, og alle med minimum 7 år indenfor kardiologi. 

 

5.4 Overvejelser i forhold til interviewsituationen 

Valg omkring de praktiske forhold vedrørende afvikling af interviewet, forberedelse og erfaring 

med interviewer rollen og selve interviewformen, er af stor betydning for undersøgelsens samlede 

validitet (Kvale, s.kap.15), og dette afsnit vil derfor redegøre for nogle af de overvejelser og valg, 

der er gjort. 

Interviewet planlægges til at blive afviklet i et uforstyrret rum på sygeplejerskernes arbejdsplads, 

som er valgt af en af gruppens deltagere. At interviewet finder sted på deres arbejdsplads, skal ses 

som udtryk for et bevidst valg, således at det forud var aftalt med deres afdelingssygeplejerske, at 

deltagerne bruger mest mulig af deres arbejdstid på at deltage. Der er aftalt ca. 1½ time for 

interviewet inkl. briefing og debriefing. Briefingen indeholder en kort information om formålet med 

interviewet, brugen af båndoptager, indhentelse af informeret samtykke (bilag nr. 6), og 

debriefingen for at åbne for eventuelle uafklarende spørgsmål.  

Interviewerrollen kan forberedes, hvilket kan gøres ved at genopfriske lærebøgerne ”Interview – 

introduktion til et håndværk” af Kvale, samt ”Fokusgrupper” af Bente Halkier. Kvale taler om 

håndværksmæssig dygtighed som mestring af en produktionsform, der kræver praktisk færdigheder 

og personlig indsigt erhvervet gennem uddannelse og omfattende praksis. Det er meget godt at have 

forberedt sin indledning i detaljer, således interviewpersonerne føler sig godt modtaget, og i 

særdeleshed skal det overvejes, hvor meget man kan introducere til emnet, uden at man allerede 

påvirker deltagerne til, at det er noget bestemt man vil høre. Med afsæt i den fænomenologiske 

videnskabstradition er det undersøgelsens overordnede formål, at opnå indsigt i interviewede 
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sygeplejerskers livsverden, og via en åben og tillidsfuld dialog, at få dem til at fortælle om 

oplevelser og erfaringer med palliativ indsats og HIP. 

Den semistrukturede interviewguide, som er inspireret af de fund, der er fremkommet ved 

litteratursøgningen, har en række temaer der skal afdækkes, såvel som nogle forslag til spørgsmål. 

(Bilag 5). Kvale skriver om brugen af interviewguiden; ”at det samtidigt er præget af åbenhed, hvad 

angår forandringer i rækkefølgen og formuleringen af spørgsmål, så man kan forfølge de specifikke 

svar der gives, og de historier, interviewpersonerne fortæller” (Kvale, 2009, kap. 7). 

Det ville have været hensigtsmæssigt; om interviewguiden kunne testes på en gruppe af frivillige 

sygeplejersker forinden, at jeg som interviewer kunne have testet mig selv i interviewer rollen og 

bl.a. min evne til at stille åbne, ikke ledende spørgsmål.  Det viste sig imidlertid ikke praktisk 

muligt, og derfor må det konkrete fokusgruppeinterview, som ligger til grund for denne 

undersøgelse, betragtes som en pilotundersøgelse.  

 

5.5 Overvejelser i forhold til analysemetoden 

Af Polit et. al. fremgår det, at der er adskillige analysemetoder at vælge imellem. De forskellige 

videnskabsteoretiske traditioner, har udviklet hver sin metode(r), eller har tradition for at bruge en 

bestemt metode. Men fælles for alle gælder det, at hensigten er at organisere, strukturere og uddrage 

betydningen af data. Et andet fællestræk er det tidskrævende arbejde, der ligger i analysearbejdet, 

dog noget mindre, om der bruges computerprogram til hjælp. (Polit et. al., 2006)  

En analyse kan foretages både i forhold til indhold og til interaktionsformer (Halkier, 2008), og 

ydermere kan interviewet også analyseres i henhold til sprog eller mening (Kvale, 2009). I denne 

undersøgelse vælges at fokusere på mening.   

Data fra fokusgruppeinterviewet i form af lydbånd skal transskriberes, før det er muligt at lave en 

systematisk analyse. Her vælges selv at foretage transskriberingen, da man undervejs i den opgave 

vil få et vældigt godt kendskab til sit materiale. Det får man også ved at lytte til lydbånd flere 

gange. Transskriberingen læses igennem mange gange, imens kodningen af materialet foretages.  

Som en anden metode til at få kendskab og overblik over materialet, benyttes som arbejdsmetode et 

skema (Dreyer P., 2009) for at analysere strukturerne i teksten. I dette skema fokuseres der på 

meningsenheder, betydningsenheder og tema. Et enkelt eksempel heraf er vedlagt i bilag nr.6. Her 

er forskeren altså i en kontinuerlig frem- og tilbagegående proces mellem dele og helhed, som er en 

følge af den hermeneutiske cirkel, der åbner mulighed for en stadig dybere forståelse af meningen 

(Kvale, 2009). Her er forskerens forforståelse og evne til at sætte den i spil med materialet, en 
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meget vigtig faktor. For at kvalificere denne proces, argumenteres der for at benytte analyse 

triangulering med deltagelse af flere personer(ibid.). Men da undersøgelsen indgår i 

opgavesammenhæng, må dette naturligvis gøres af undertegnede alene. 

	

5.6 Etiske overvejelser 

Afdelingssygeplejersken har med sit kendskab til medarbejderne forudsætning for at vurdere 

sygeplejersker, som for hvem det af personlige eller andre grunde, vil være belastende at deltage i et 

interview. Der er mange etiske hensyn og overvejelser, som bør medtænkes. Kvale skriver, at 

forskeren bør være opmærksom på etiske problemstillinger gennem hele forskningsprocessen.  Ved 

telefonisk henvendelse til det lokale videnskabsetiske komite, viste det sig ikke nødvendigt med en 

godkendelse derfra, da der ikke indgår patientdata i undersøgelsen. Der blev indgået telefonisk 

aftale og godkendelse med sygeplejerskernes nærmeste leder, og der blev indhentet informeret 

samtykke fra informanterne.  Af andre etiske overvejelser, som er gjort undervejs, kan nævnes: 

Hvor meget skal interviewpersonerne kende til undersøgelsen på forhånd? - Hvordan vil det påvirke 

deltagerne at blive interviewet?  Positivt eller negativt? – Skal interview personerne have adgang til 

lydbånd og transskriberinger? Hvem andre kan i øvrigt få adgang til disse data?– Hvor langt kan 

forskeren gå i sin tolkning af interview personernes udsagn? – Når resultaterne skal fremlægges, 

kan det så lade sig gøre at sløre interviewpersonernes identitet? Hvilken reaktion får 

interviewpersonerne, når de ser opgørelse af undersøgelsen, og skal forskeren komme denne 

reaktion i møde? (ibid)  

I den informerede samtykke (bilag nr. 7) er sygeplejerskerne oplyst om, at det er frivilligt at deltage, 

at informanternes identitet vil blive sløret, og at ingen udover undertegnede ved, hvor i Jylland de er 

ansat. Af rent pragmatiske grunde vil informanterne ikke få mulighed for supplerende kommentarer 

efter interviewet er afgivet, ej heller mulighed for at læse transskriberingen. Informanterne er tilbudt 

et opfølgende møde; dels for at imødekomme informanternes reaktion på undersøgelsen, men også 

som en evaluering i egen interesse. Samlet set håber jeg, at disse etiske overvejelser bidrager til, at 

alle involverede parter oplever tryghed og tillid i forbindelse med deres bidrag til undersøgelsen, og 

at læseren for et indtryk af undersøgelsens etik, som bidrager positivt til dens validitet. 
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6. Resultater 

6.1 Gennemførelse af interview 

Interviewet blev afviklet i et samtalerum på en travl eftermiddag i en medicinsk sengeafdeling. Der 

møder til overraskelse en ekstra deltager op, som har været sygemeldt med dårligt knæ. Der er stor 

glæde over at se hende igen, og jeg er også glad for, at vi når op på 5 deltagere i gruppen. Der er en 

behagelig og snaksalig stemning i rummet fra start. Jeg havde sørget for at medbringe kaffe/te og 

kage og frugt, som blev serveret indledningsvis. Vi sidder 5 deltagere og jeg omkring et lille bord 

med mikrofonen midt på bordet. Efter interviewet skal nogle af deltagerne til personalemøde, og en 

anden deltager har arbejde at færdiggøre i ambulatoriet. Indledningsvis aftaler vi derfor at slutte 

interviewet efter 1 time. Jeg starter med kort at introducere til mit emne; palliation og 

hjerteinsufficiens patienter, og indhenter informeret samtykke. Herefter beder jeg deltagerne give en 

kort præsentation af sig selv.  

Undervejs i interviewet oplever jeg en stor koncentration og eftertænksomhed blandt deltagerne – 

der er perioder hvor der er tavshed og tid til refleksion. Der er også episoder med latter, og hvor 

deltagerne er meget indforstået med hinandens udtalelser. Der opstår en god dialog i gruppen, og 

der fremkommer også den synergi effekt, hvor deltagerne udfordrer/uddyber hinandens udsagn, 

som man håber på i et fokusgruppeinterview, og hvor jeg får fornemmelsen af, at der fremkommer 

en dybere forståelse, end der ville kunne være opnået ved enkeltinterviews. (Halkier, 2008) 

Som interviewer oplever jeg tiden noget presset, og ville gerne have haft ½ time mere til min 

rådighed. Jeg føler derfor, at jeg skal skynde mig lidt, og dels afbrydes deltagerne undervejs, som 

ikke får lejlighed til at tale til bunds om emnet, og dels får jeg ikke spurgt så godt ind til emner som 

ønskeligt.  Men med et interview på 58 minutter vurderes det samlede datamateriale at give et 

ganske godt billede af netop disse 5 sygeplejerskers beskrivelse af deres oplevelser med palliativ 

indsats og hjerteinsufficiens patienter.  

 
6.2 Analyse af de empiriske data 

I forhold til analysen, gennemlyttes interviewet adskillige gange og transskriptionen foretages af 

undertegnede og gennemlæses også flere gange. Dernæst benyttes, som tidligere omtalt og vedlagt i 

bilag 6, et skema til at analysere strukturer i teksten. Denne samlede bearbejdning resulterer i 5 

temaer, som således er vokset frem på baggrund af en hermeneutisk analyse, hvor der har været 

bevægelse mellem det samlede datamateriale og de enkelte udsagn i teksten. Gennem hele analysen 



 
 

17

har de konkrete udsagn fået lov at stå i deres oprindelige form, og udgør derfor også et supplement 

til overskrifterne i temaerne, som bliver: 

- Opfattelse af palliativ indsats: ”Det smager anderledes i din mund end det gør i min?” 

- At kende og følge patienten: ”Man kender dem! Ik’ også!” 

- Det uforudsigelige sygdomsforløb og kommunikation: ”Ja, og så er de pludselig væk!” 

- Mangel på tværfaglighed: ”Det er også det, der er den frustrerende del..” 

- Visioner for palliativ indsats: ”Det er måske heller ikke én, der ligger helt til højrebenet for os 

endnu” 

Fremstillingen af undersøgelsens fund sker dels ved hjælp af enkelte informanters citater, men også 

ved hjælp af dialoger informanterne imellem. Dette for at vise den interaktion der var i gruppen, og 

hvilken ny erkendelse dialogen frembragte og hermed et belæg for fokusgruppemetodens 

berettigelse.  

Anvendelsen af udvalgte citater sker for at give læseren eksempler på, hvorledes de forskellige 

tolkninger er fremkommet. Alle informanter har bidraget med en udtalelse i forhold til de 5 

emneområders overskrift. Citaterne er markeret med informantens nummer for at medvirke til en 

tydeliggørelse af dialogen informanterne imellem, men er dog udeladt i den mellemliggende tekst. 

Citaterne fremstilles i situationstegn, og der markeres med tre prikker de steder, hvor et citat er taget 

ud af sammenhæng. Parenteser er anvendt for at markere tilføjelser f.eks. latter eller andet. 

Understregning anvendt for at angive betoning. Citaterne er, hvor det ikke skønnes at have mening 

for den samlede betydning, redigeret i forhold til eventuelle gentagelser, fyldord etc. Dette for at 

øge læsevenligheden. 

 
 
6.3 Opfattelse af palliativ indsats: ”Det smager anderledes i din mund end det gør i min?” 

I gruppen af de 5 sygeplejersker er der flere gode bud på, at beskrive begrebet palliativ indsats; 

”Modsatte af kurativ”, ” Det har ikke helbredelse som sigte, men lindring”, ”Øge livskvaliteten”, 

”Føjer liv til år”. Men der er også en del usikkerhed at spore i følgende udsagn: ”Nej, men det er 

nok sådan jeg tænker lidt, men det jeg forstår ved det ord der. Og det kan godt være det er 

forkert?”, ”Hvis det er det man forstår ved palliation?” og ”Men jeg kender ikke definitionen på 

palliation!” 

I dialogen kommer der, for nogle af deltagerne, en ny erkendelse frem eksemplificeret ved følgende 

dialog; 
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 ”Jeg ser palliativ indsats, når de træder ind af vores dør”. For jeg kan jo ikke 
 helbrede dem, desværre. At man så kan være med til at trække lidt i bremsen, det er jo  
 selvfølgelig dejligt!” (Inf. 2) 
  
 ” Jeg synes, det er godt set”. ”Det er jo godt tænkt”. ”Jamen, det er jo rigtigt, det du  
 siger” Inf. 3 
 
Sygeplejerskernes udsagn vidner om, at det er uvant for flere af deltagerne at tænke palliativ indsats 

til deres patientgruppe, og der er særligt tvivl om, hvornår indsatsen skal træde i kraft.:  

  
 ”Men man kan sige, så længe det går fremad…altså ..så længe det bare bliver bedre  
 og bedre, så det, det der palliativt lyder forkert for mig”. ”Det står for mig, som noget  
 der er ved at være slut. Altså, at det er den sidste fase”. Inf. 3 
  
 ”Men jeg kan da godt høre, at vi smager da meget anderledes på det her ord? Det  
 smager anderledes i din mund, end det gør i min mund? ”. Inf. 2 
 
 ”Jo, det er mere det med at bruge det ord, hvor jeg tænker, at det ligger langt fra det  
 jeg lige tænker om det”.  Inf. 3 
 
 Af interviewet fremkom der ikke mange eksempler på, hvad palliativ indsats til deres patientgruppe 

kunne bestå i. Det er dog andet end optimal medicinsk behandling, som en sygeplejerske siger: ”Det 

er jo ikke bare at kyle piller i hovedet af dem – sådan ser jeg det ikke, men men….” 

Dette udsagn tolkes ikke som fravær af palliativ indsats, men derimod at den medikamentelle 

behandling fylder rigtig meget i sygeplejerkernes bevidsthed. Der er tegn til, at det er uvant at 

eksplicitere emner vedrørende palliativ indsats og tegn på, at fag identiteten og fagligheden kunne 

styrkes, hvilket begrundes med følgende udsagn: 

 ”Jeg synes jo ikke, jeg gør noget. Men det, at de bare sådan kommer  
 og snakker, gør at de begge to kan holde det ud igen..”.  Inf. 1 
  
 ”Man kan jo ikke rigtig måle på livskvalitet. Det er jo det. Det er jo de,t du skal måle  
 på, når de ikke bliver raske”. Inf. 2 
 
Et sted fremkommer der forslag om symptomlindring i form af infusion med vanddrivende medicin 

i slutstadiet, og en anden sygeplejerske fremkommer med et eksempel, hvordan patientens håb kan 

styrkes: ”Jeg tænker tit på, at der var sådan god ….der var sådan lidt vikarierende håb i det, at  

 vi vil gerne hjælpe dig så godt igennem som muligt”.  Lindring af symptomer som brystsmerter, 

angst, søvnforstyrrelse eller depression bliver ikke nævnt i interviewet. Det synes optimalt, at 

patienten er mindst muligt hospitaliseret, hvilket følgende to udsagn vidner om: ”Og det holder dem 

da rimeligvis ude af afdelingen” samt ”Nogen af dem kommer jo ind og afslutter livet herinde. 

Hmm, men det skal jo være så kort en periode som muligt ik? Tænker jeg..” . Her tolkes 
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sengeafdelingen, at være et suboptimal sted at slutte livet, og hvor, hvis det er nødvendigt, skal være 

så kortvarigt som muligt. 

  
 
6.4 Mangel på tværfagligt samarbejde: ”Det er også dét, der er den frustrerende del..” 

Sygeplejerskernes udsagn fortæller, at der ikke eksisterer noget formelt samarbejde mellem 

sygeplejersker i hjerteklinikken og de speciale ansvarlige læger. Det er nødvendigt at afbryde en 

læge i sit arbejde, for at kunne få hjælp til sin problemstilling.  

 ”Nej, vi kan sige, at vi ikke har nogen fælles konference. Vi kan sige, at har vi  
 problemer, så støver vi én op”. Inf. 3 
  
 ” Og så løber vi bagefter vedkommende og siger; ”Nu må du også komme””. Inf. 2 
  
 ” Hvis vi ikke kan  ringe dem ind, så kan vi nogen gange rende dem ind! (Alle griner) 
 ”Det er vist den konference, der er med det!”. Inf. 1 
 
Sygeplejerskerne varetager selvstændige sygeplejerske konsultationer på hver deres dag i 

hjerteklinikken. Der er derfor heller ikke mulighed for monofagligt sparring. I dialogen om 

tværfagligt samarbejde fremkommer der ingen udsagn om utilfredshed med samarbejdspartnere 

eller organisationen, men derimod formuleres der et klart ønske om etablering af et formelt 

tværfagligt samarbejde: 

 ” Jeg føler mig nogen gange alene, må jeg sige. Jeg kan nemlig godt lide at konferere  
 og veksle og  snak’ frem og tilbage..”. Inf. 2 
 
 ”Det kunne være dejlig med en konference, hvor man kunne tage nogen op hver især”  
 (Der bifaldes) Inf. 3 
 
 ”Det er godt du siger det (navn)”. (henvendt til kollega) Inf. 2 
 
 ”Nej, men det kunne da være meget rart, om man kunne have et forum, hvor man 
 kunne diskutere nogen ting, eller…”. Inf. 1  
  
 ”Ja for når man hedder (navn) så kører man i (navn) rillen, og når man hedder 
 (navn),så kører man i (navn) rillen. Og det er den samme rille vi kører i. Hvis vi  
 derimod kunne få skubbet den pickup lidt, så ..” .Inf. 2 
 
I interviewet bliver det også klart for en sygeplejerske, at det ikke er så problematisk med de 

problemstillinger, man søger hjælp til at få løst, men måske i højere grad, at man i dette 

selvstændige arbejde, ikke får belyst sine ”blinde pletter”, og hvor man har behov for fagfællers 

input, for at få sat en refleksion i gang: 
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 ”Jamen jeg kan også tit være i tvivl, men der hvor jeg opdager, at jeg er i tvivl, det  
 ikke der, problemet ligger, det er jo der hvor man skøjter af sted. Puha, hvor kan jeg  
 godt nok få ondt i maven engang imellem. Og der er nødvendigvis ikke altid en at  
 sparre med. For mig at se”. Inf. 2 
  
 ”Nej, men det er også den frustrerende del ved det”. Inf. 5 
 
 
6.5 At kende og følge patienten: ”Man kender dem! Ik’ også!” 

  

Sygeplejerskerne tilknyttet hjerteklinikken, har tildelt patientpleje, og af deres udsagn tolkes det 

som et positiv vilkår for sygeplejersken, at være tildelt sine egne patienter: ”I og med at vi lærer 

dem rigtig godt at kende, og der er en stor ting at lære dem så godt at kende,.. ” 

Pårørende er også inddraget, og som en sygeplejerske siger: ”Hele familien faktisk til tider”, men af 

interviewet fremgår det ikke, hvor struktureret indsatsen til pårørende er iværksat. Kendskabet til 

patienten bruges til forebyggelse og til at identificere tidspunkt for nedadgående helbredsstatus og 

evt. behov for kontakt med primær sektor: ”Hele tiden at være det halve skridt foran. At se behovet 

før det kører helt af sporet for dem. Det er meget det min opgave består i”. ”Og efterhånden som 

det kan være fremadskridende, jamen er det nu, vi skal have sat ind med noget hjemmehjælp?” 

Det gode kendskab til patienten tyder på, at sygeplejersken kommer til at knytte sig til patienten på 

en måde, som kan opleves for tyngende; 

 ”Men vi har jo også vores egen. Vi sidder jo faktisk hver især, - de møder jo op ved  
 den samme sygeplejerske hver gang”. Inf. 3 
 
 ”Vores egen. Det er jo ikke vores!”. (leende) Inf. 2 
  
 ”Men sådan kan det godt komme til at føles!”.  Inf. 1 
  
 ”Ja, men det er jo også, fordi vi har dem gang på gang på gang på gang på gang  
 igennem år. Det er jo de samme patienter vi ser”. Inf. 2 
 
 
Og den stærke tilknytning medfører muligvis også en involvering, som ligger udover det 

nødvendige eller rimelige, eller med sygeplejerskens ord: ”Det er vi jo nødt til! Når vi involverer os 

så meget”.  

At kende patienten rigtig godt kan også være et dilemma, idet en sygeplejerske nævner et forløb, 

hvor hun kender patienten i privat regi, og da patienten viser dårlig compliance, indser hun 

efterhånden, at hun må overgive til en anden sygeplejerske; ” Så det duede bare slet ikke, det blev  
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noget fnidder”. Eksemplet her, siger også noget om en manglende mulighed for, at kunne frasige sig 

patienter, som man på forhånd kender, og hvor der i hjerteklinikken er fælles konsensus om, at det 

komplicerer behandlingsforløbet unødvendigt. Her er f.eks. en udtalelse som: ”Nej, her mangler vi i 

det hele taget sådan noget fælles noget”. 

Det er tydeligt, at sygeplejerskerne er trofaste i det forhold, der er etableret, og de vil gerne følge 

patienten hele vejen; ”Jeg kunne godt forestille mig at følge patienten helt til graven”. Og en 

sygeplejerske fortæller, at hjerteklinikken har behov for at afslutte nogle flere patienter til egen 

læge. ”Men hvordan får jeg sagt til dem, at nu skal de sådan set ikke komme mere?”. Det er stabile 

patienter sygeplejerskerne finder egnet til at afslutte fra hjerteklinikken, men pointerer at de gerne 

vil have dem genhenvist ved forværring af sygdommen. Sygeplejerskerne oplever dermed, at deres 

indsats har afgørende betydning for patienten ved forværring af sygdommen, og de har ikke tænkt 

sig ”at flygte” fra perioden med en høj symptombyrde, og er ikke interesserede i at afslutte til det 

palliative team, eksemplificeret ved udtalelsen: ”I stedet for at afslutte dem til palliativt team som vi 

ikke er en del af”, hvilket der vil være mere om, under punkt 6.8 ”Visioner for en specialiseret 

palliativ indsats” 

Af flere af de allerede nævnte udsagn og af de følgende fremgår det, at der i mødet med HIP 

vækkes forskellige følelser i sygeplejersken. Særligt følelsen af afmagt vises i følgende dialog: 

 ”Jeg synes måske særligt, de der, vi har kendt ud og ind af afdelingen gennem længere  
 tid, når der kommer en ind, og de bare ikke kan få luft, og det er lige meget, hvad vi  
 gør, åh! Så gør vi det ikke ret tåleligt for dem, vel! Altså, det synes jeg er strengt at gå  
 og se på dem, for det kan tit tage lang tid, inden de får ro og fred”. Inf. 4 
 
 ”Ja, det sago’meme ødemer herfra og så ned”. (viser fra halsen og ned). Inf. 2 
 
 ”Ja, det har de! Og det er lige meget, hvor meget ilt og vanddrivende vi pøser på  
 dem”: Inf. 4 
 
 ”Det er næsten…. Åh ha ja !” (sukker) Inf. 1 
  
 ”Ja, så kan man godt få en knude i maven. Jeg kan i hvert fald godt!”. Inf.2 
  
 ”Ja, ja. Sådan en  nat med sådan en, det kan godt være……”. Inf. 4 
 
Og følelsen af afmagt og ”tristhed” kan også dukke op i forbindelse med patienter,som ikke synes 

de får noget med sig ved besøg i hjerteklinikken: 

 ”Jeg kan faktisk godt blive personligt ked af det for eksempel, når de nærmer sig den  
 terminale del, og jeg egentligt godt ved, med min viden, at det er det, de nærmer sig.  
 Så kan de blive så vrede på mig, og det kan jeg sagtens ”containe”, men jeg kan  
 faktisk godt alligevel blive lidt ked af det, at jeg ved jo godt, hvorfor de bliver vrede på  
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 mig, hvor jeg ikke gør noget! Og de gør sgu’ heller aldrig noget nede i den HIK- 
 klinik!! Der kan det nogen gange knibe lidt, at containe den enorme vrede, for et eller  
 andet sted, kan jeg jo godt for helgoland, godt forstå det, det er jo bittert at skulle se  
 sin egen død i øjnene”  . Inf. 2 
 
 
Dette modsætningsfyldte citat udtrykker på den ene side sygeplejerskens forståelse af, at hun burde 

kunne rumme patientens følelser, og på den anden side udtrykker det også et behov for støtte, for at 

kunne agere professionelt i mødet med patienten. Særligt belastende er mødet med patienter, hvor 

stærke følelser kommer til udtryk, eller som en sygeplejerske siger: ”Det er jo ikke alle, der tager 

det med ophøjet ro” eller en anden: ”Så er der bare dem, der stikker ud, som er anderledes, fordi vi 

jo er forskellige, ikke også?”. ”Ja, og så er der også forskel fra patient til patient, for ved nogen kan 

jeg sagtens rumme det, og de kan sagtens rumme det, der kan vi nærme os det punkt fælles”. 

I sit arbejde påtager sygeplejersken sig et meget stort ansvar for, at det går patienten godt, og 

fornægter sygdommens naturlige forløb. Følgende dialog udspiller sig:   

  
 ”Ja, og jeg kan faktisk tage det som et personligt nederlag, hvis de bliver indlagt, for  
 så har jeg ikke gjort det godt nok.” Inf. 2 
 
 Det er da rart nok, hvis han lige har været forbi egen læge, og han har fået sig en lille  
 lungebetændelse også! (Alle griner forstående) Inf. 1 

 
En sygeplejerske er opmærksom på, at patienten har byrder, man som professionel må undslå sig 

med at løse, men hjælpe med at bære: ” Nå, så det er der så ikke noget at gøre ved. ( pause) Det er 

fordi, det er den terminale fase, han er i, og det må man jo forsøge at bære, det må man jo forsøge 

at bære, det må jeg jo forsøge at bære.” (ler) Eksemplet viser, hvorledes selvindsigt er vigtigt for at 

kunne forholde sig professionelt i mødet med den uhelbredelige patient. 

 
 
6.6 Det uforudsigelige sygdomsforløb og kommunikation: ”Ja, og så er de pludselig væk!” 

Sygeplejerskernes udsagn vidner om, at hjerteinsufficienspatienternes sygdomsforløb er meget 

uforudsigeligt, og hvor det er vanskeligt at afgøre, om alle behandlingsmuligheder nu er udtømte:  

 ” Det synes jeg er rigtig svært ved vore hjertesvigtspatienter. Altså, hvor man  
 tænker, nu er de rigtig dårlige, og så får de det alligevel bedre. Og nogen man synes  
 der har det godt, .. og ja, så er de pludselig, -  ja så er de pludselig væk”. Inf. 3 
 
 ” Og ja, dét der. Er vi nu sikre på, at der ikke er mere, vi kan gøre , - er det relevant, 
  at vi laver endnu en ekko, for det ku’ da være at… eller er det,.eller …altså!  Har vi  
 nu udtømt, eller er vi dér, hvor vi siger, nu kan vi altså ikke mere”. Inf. 3 
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En sygeplejerske nævner et patientforløb, hvor både personale og patient ”blev snydt”, og hvor det 

tolkes som værende ubehageligt at blive snydt, når det gælder en hjertepatient, mens det synes 

acceptabelt, når det gælder en kræftpatient:  

 
 ”Jeg kan da huske, at vi havde en patient, vi mente, der var døende, og han kom til  
 (by), og vi slukkede for hans ICD enhed, og nu skulle det så have lov at være, og han  
 lå herinde, og han fik det stadig bedre og bedre, og han havde enorm svært ved, at  
 han måske skulle dø fra sin familie, og han fik det bedre og bedre. Og ham har jeg  
 haft i HIK-klinikken i et par år eller tre, men nu er han da så død. Som han sagde:  
 ”Men det er da lidt svært, jeg har jo snydt dem før!”” . Inf. 1 
 
 ”Men det gør cancerpatienterne da også!” (snyder, red.) Inf. 2 
 
 
Overgangen fra livsforlængende behandling til at erkende, at alle muligheder er udtømte, er altså et 

meget centralt og usikkert tidspunkt i sygdomsforløbet, som medfører vanskeligheder med at 

italesætte behandlingssigtet. Sygeplejerskerne fortæller, at man ved sygdoms debut informerer om 

behandlingssigtet, men at det ved sygdomsprogression kan forholde sig anderledes: 

 ”Men jeg synes jo, at når de kommer første gang, så snakker vi jo om, hvad det  
 betyder, og hvad det så er. Det er jo ikke sådan, at man slet ikke snakker om, at det er  
 skidt, vel? Men det er mere det, når der er gået et stykke tid, så kan jeg godt, - så har  
 jeg svært ved se, at det her går vist ikke rigtig ret meget længere det her”.  Inf. 3 
 

Det er sygeplejerskernes helt klare opfattelse, at initiativet til at italesætte det tiltagende dårlige 

helbredsstatus, og at behandlingssigtet nu er palliativt, kommer fra patienterne selv. 

Sygeplejerskerne er ret enige om, hvilke signaler patienterne sender, når de er klar til at få 

information om det palliative sigte. Følgende eksemplificerer de udtalelser, som patienterne 

kommer med, og som signalerer et grønt lys fra patienten: 

  ”Nu må jeg også snart kunne stoppe med de piller”.  Inf. 4 
 
 ” Men man øh altså, de kommer med spørgsmålene. Men man skal bare turde tage de  
 spørgsmål og konfrontationer, når de spørger direkte, og det gør de fleste patienter!  
 På en eller anden måde får de fleste patienter spurgt, blandt andet den der med;  
 ”Hvornår kan jeg stoppe med mine piller”? Inf 2 
 

Det synes ikke at være befordrende for patienten, at blive stillet et palliativt sigte i udsigt for længe, 

som en sygeplejerske siger, så: ”Man kan jo heller ikke holde ud at være i den dødsverden – sådan. 

Der er jo nogen af dem, hvor det er år alligevel…”. Og en anden sygeplejerske tilføjer; ”Det skal de 

jo heller ikke!” . Imidlertid opstår der en drøftelse i gruppen, omkring forskellen indenfor onkologi 
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og kardiologi, med hensyn til at være proaktiv i kommunikation omkring palliativt sigte, som blandt 

andet viser sig i følgende ordveksling:  

   
 ” Jeg kan huske en af de allerførste damer, jeg havde i hjertesvigtsklinikken. Hun  
 havde en EF på ingenting, men hun havde det så godt, og hun kunne så meget og, det  
 var helt utroligt, men så blev hun indbragt i skadestuen, og så havde hun selvfølgelig  
 fået noget flimmer eller et eller andet. Lige med hende ville man tænke, at det er da  
 helt vanvittigt at skulle til at sige at nu er det…”.  Inf. 3 
 
 ”Jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, at hvis det nu var en  
 cancerdiagnose, og hun så sagde, jeg tror, jeg vil rejse, når jeg får det lidt bedre, så  
 vil man til en cancer patient sige, nej jeg synes, du skal rejse nu. (alle griner) Det gør  
 vi ikke til vore hjertepatienter. Det gør vi da ik’!”.  Inf. 2 
 
Det er sygeplejerskernes opfattelse, at lægerne tegner et meget optimistisk billede overfor 

patienterne, som tolkes at være hindringen for senere at skulle italesætte et mere dystert 

behandlingssigte. Sygeplejerskernes oplevelser med patienter, der kommer tilbage fra specialist 

behandling, viser sig i disse udtalelser: 

  
 ”Nej, men hvis de giver den der IC.., den der ”biver” (pacemaker, red.) så tror de da  
 virkelig, de har helbredt folk. Altså!”.  Inf. 2 
   
 ”Jeg synes, at mange patienter kommer tilbage med så’en ”hurra fornemmelse”, at  
 lægen har været fantastisk god og har lovet dem en hel masse”.  Inf. 4 
  
 ”Jeg synes tit, vi får patienter tilbage fra (by) for eksempel, hvor noget af den invasive  
 behandling foregår, hvor patienten kommer tilbage og siger: ”Så! Nå, nu siger han,  
 nu er jeg rask!””.  Inf. 5 
 
 
Sammenfattende tolkes der at være tale om flere etisk problemstillinger, i forbindelse med 

iværksættelse af palliativ indsats. Hvornår skal det være? Skal der italesættes et andet 

behandlingssigte og evt. af hvem? Sygeplejerskerne i dette interview, har ikke har følt sig tilskyndet 

til, at bede deres læger være medansvarlig for at tage del i disse spørgsmål, udover at beskrive 

lægernes optimisme. 

 
6.7 Visioner for palliativ indsats: ”Det er måske heller ikke én, der ligger helt til højrebenet for 

os endnu” 

Af sygeplejerskernes udsagn, er der i gruppen et stort ønske om, at kunne etablere et udadgående 

team, der ville kunne besøge HIP i terminalstadiet af deres sygdom. ”Man kunne jo have et palliativ 

udadgående Hjemme-hik (hik=-hjerteinsufficiens klinik, red.)  Sådan kunne jeg egentligt godt 
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forestille mig det ku’ være.”, ”Jeg synes også den store fordel må være, at de (palliativ team, red.), 

kan komme til folk i hjemmet, og det kunne vi så måske også i fremtiden?!” Dette ønske synes at 

overskygge et eventuelt samarbejde med et palliativ team, som sygeplejerskerne finder, ikke 

nødvendigvis er eksperter på alle sygdomme:  

 ” Jeg ved ikke helt. Jeg ved ikke så meget om det palliative team, men de er vel meget  
 til kræftpatienter og smerter og så’en?” Inf. 3 
 
 ”Man skal måske passe på, for ikke at blande for meget ind under den hat, for det  
 palliative team, de gør jo et rigtig godt rigtig godt stykke arbejde, og det tror jeg jo de  
 gør, qua de er specialiserede øh.. her kunne man jo gøre noget specialiseret specielt  
 til hjeteinsuff pt’ern. Det er jo tit et anderledes forløb, og en anderledes død. Hm.. kan  
 det være”.  Inf. 2 
 
 ”Det kan jo være en anden slags lindring. Det handler jo ik’ kun om smertestillende  
 medicin,- det kan også være en anden lindring, - vanddrivende medicin  
 man skulle give i stedet for”. Inf. 1 
 
Sygeplejerskerne vedkender sig, at der er områder indenfor palliation, som de ikke gør så godt, og 

som de gerne vil tage ved lære af. Og derforuden er der viften af ressourcepersoner i det palliative 

team, som også vil synes at kunne bidrage til HIP velbefindende: 

 
 ”Ja, men også hele den psykosociale lindring, den synes jeg da også..”. Inf. 4 
 
 ”Det tænkte jeg også på”. Inf.5 
 
 ”Det er meget den, man hører dem (palliativ team, red.) snakke om, når de holder  
 kurser og sådan, at det måske heller ikke én, der ligger helt til højrebenet for os  
 endnu” . Inf. 4 
 
 ”Men jeg tænker da også, at de har psykolog og præst, og det er jo også en del, man  
 kunne have rigtig god gavn af ved nogen af patienterne. Altså her skal vi jo virkelig  
 lave kraftanstrengelse, hvis vi skal skaffe det ind. Der har de jo en anderledes vifte, og  
 en anderledes erfaring også, ja”. Inf. 4 
 
 ”De er fantastiske til den der kommunikation der!”. Inf. 4 
  
 ”Og så kunne man vel godt have lov at kigge dem over skulderen, og se hvad de har 
  gjort. Der er da meget af det, vi vil kunne bruge”. Inf. 2 
  
Ovenstående citater viser en konstruktiv tilgang til at se kritisk på egen praksis, hvilket tolkes som 

værende en positiv forudsætning for at udviklingstiltag vil kunne lykkes. 

 
6.8 Sammenfatning af empiriske analyse 
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Undersøgelsen resultater peger således samlet på, at sygeplejerskerne yder lindrende sygepleje, som 

er karakteriseret ved, at patienten er tilknyttet én sygeplejerske gennem sit forløb, og hvor der er 

fokus på optimal medicinsk behandling. Det er værdsat af både patient og sygeplejerske med 

kontakssygeplejerskeordning. Yderligere symptomlindring bliver meget sparsomt omtalt i 

interviewet, hvilket tolkes som værende et udslag af, at det er uvant at koble palliativ indsats til 

patientgruppen, og det er uvant at italesætte emner hermed. Men, det afspejler også manglende 

viden om, at eksempelvis livskvalitet kan måles. Sygeplejerskerne har ingen formel 

samarbejdsstruktur med lægerne eller med hinanden, og arbejder dermed meget selvstændigt. Dette 

forhold er måske også en medvirkende årsag til sygeplejerskernes overansvarlighed, som viser sig 

ved, at de sætter deres viden om sygdommens naturlige forløb til side, og bebrejder sig selv hvis 

patienten bliver indlagt. Etiske problemstillinger i et uforudsigeligt men progressivt sygdomsforløb 

er alene op til sygeplejersken at tage hånd om. Den ringe mulighed for sparring og rum for 

refleksion kan også være en medvirkende årsag til, at arbejdet opleves følelsesmæssigt belastende. 

Interviewet afspejlede et stort ønske og behov for formelt tværfagligt samarbejde. 

Sygeplejerskerne ser selv områder, hvor der er potentiale for udvikling. Foruden interesse for 

udvikling af kundskaber indenfor kommunikation og varetagelse af psyko/social lindring, ser 

sygeplejerskerne, at der med fordel kunne tilbydes en udadgående funktion til patienter, der ikke 

længere har helbredsstatus til at kunne møde op i hjerteklinikken. Et samarbejde med palliativt team 

synes ikke befordrende, da sygeplejerskerne finder, at de er eksperter i at lindre kræftpatienter, og 

disse kompetencer kan umiddelbart ikke overføres til HIP. Men HIP vil også kunne drage nytte af 

psykolog, socialrådgiver, præst og læger, altså en vifte af fagfolk på linie med kræftpatienternes 

tilbud. 

7. Diskussion 

For at afdække i hvilken grad den aktuelle undersøgelse har bidraget med ny viden, eller 

perspektiveret allerede eksisterende viden på området, inddrages de fire artikler fra undersøgelsens 

litteraturgennemgang, og disse kilder diskuteres i forhold til undersøgelsens 5 emneområder: 

Opfattelse af palliativ indsats, Mangel på tværfaglig samarbejde og sparring, At kende og følge 

patienten, Det uforudsigelige sygdomsforløb og kommunikation samt Visioner for palliativ indsats. 

Disse 5 emneområder vil således også danne disposition for diskussionen. Foruden at diskutere med 

kilder fra litteraturgennemgangen, vil der også lejlighedsvis blive inddraget teori fra nyere dansk 

forskning omkring palliativ indsats. 
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7.1 Diskussion af fund i forhold til ny og kendt litteratur 

1) Opfattelse af palliativ indsats 
	
Min undersøgelse viste, at flere af de kardiologiske sygeplejersker har en god forståelse af begrebet 

palliativ indsats, men det synes uvant at sammenstille begrebet med HIP. Faktisk var det for en 

sygeplejerske, en helt ny erkendelse at se HIP i et palliativt perspektiv. Der er flere beskrivelser af 

patientforløb, som giver indtryk af, at der bliver ydet en flot palliativ indsats, men sygeplejerkerne 

har i interviewet ikke følt sig tilskyndet til at eksplicitere, hvori indsatsen bestod. Noget kunne tyde 

på, at sygeplejerskerne selv har svært ved at få øje på, hvor de yder palliativ indsats, hvilket også er 

beskrevet af Borbasi et. al.som siger; at meget af den sygepleje der bliver ydet i et hospital er af 

palliativ karakter, men sygeplejerskerne anskuer det ikke i det perspektiv. (Borbasi et. al., 2005). 

Det giver anledning til at argumentere for, at palliativ indsats er et område indenfor kardiologien, 

som indtil nu har fået megen lidt bevågenhed, og der er behov for mere opmærksomhed i form af 

viden og uddannelse til personalet. I min undersøgelse er der nævnt 2 emner vedrørende 

symtomlindring, hvor døden med svær åndenød, synes noget af det værste for en sygeplejerske at 

stå overfor. Dette fund stemmer i vid udstrækning overens med både Wotton et al (2005), Borbasi et 

al. (2005)  og Nordgren et. al. (2003), som alle nævner den selv samme problemstilling som 

ukontrollabelt. Imidlertid er der mulighed i den danske lovgivning for at lindre ved hjælp af 

”terminal sedering” (Ministeriet for sundhed og forebyggelse, 2002), hvilket er en mulighed, som 

hverken er nævnt i min undersøgelse eller litteraturgennemgangen. Det giver anledning til at 

overveje, om de danske sygeplejersker ikke er bekendt med den mulighed, eller er det en 

tilfældighed, at det ikke er nævnt i interviewet? Eller er sygeplejerskerne bekendt med 

behandlingsmetoden, men det har indtil videre ikke været muligt at modtage en ordination fra en 

kardiolog på behandlingsmetoden? Disse spørgsmål må stå uopklarede, men behandlingsmetoden er 

meget anvendt i den specialiserede palliative indsats i Danmark, og her vil HIP været anderledes 

hjulpet i sine sidste levedøgn. (Vejlgaard T., 2009; ”Retningslinie for symptomlindring af terminale 

patienters sidste døgn) 

Både Nordgren et al., Wotton et al. og Borbasi et al. omtaler henholdsvis en værdig død, den gode 

død, den dårlige død som centrale temaer. Den gode død er blandt andet karakteriseret ved, at 

patienten har haft tid til planlægning af sin sidste tid, og accepteret dødens komme. Min 

undersøgelse viser også, at for sygeplejersken er det ideelle forløb, er forløb, hvor patienten 

accepterer sin situation, og på en rolig og følelsesmæssigt afbalanceret måde accepterer sin skæbne. 
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I hvert fald kan man sige, at det er den situation, der er følelsesmæssigt mindst stressende for 

sygeplejersken, da patienter, der viser stærke vrede eller afmagt, er følelsesmæssigt belastende at 

varetage sin kontaktsygeplejefunktion overfor. Derforuden peger min undersøgelse på, at døden 

helst ikke skal foregå på sygehus, og hvis det er nødvendigt så i kortest muligt tid.  

   I Nordgrens undersøgelse, påpeges de dårlige fysiske rammer i en medicinsk sengeafdeling som 

hindring for en optimal afslutning på livet. Min undersøgelse har i mindre grad været omkring dette 

emne, men undersøgelsen bekræfter dog, at den terminale fase synes i mindst muligt udstrækning at 

skulle finde sted i en medicinsk sengeafdeling.  

I min undersøgelse fremkom der et indsatsområde omkring styrkelse af patientens håb, hvor man i 

en åben og ærlig dialog med patienten fortæller, at man vil hjælpe patienten til det sidste åndedrag. 

Håb ses altså som en vigtig dimension i palliativ indsats. Håb i dens positive betydning er ikke 

fremkommet i de andre undersøgelser, men derimod i den negative betydning af ”falske håb”. Det 

vil også nærmere blive omtalt i afsnittet om det uforudsigelige sygdomsforløb og kommunikation. 

 

2) Mangel på tværfagligt samarbejde  
	
Både Nordgren, Wotton og Borbasi pointerer, at kommunikation og et tværfagligt samarbejde er en 

afgørende forudsætning for kvalificeret palliativ indsats. Nordgrens undersøgelse var iværksat på 

baggrund af tværfaglige samarbejdsproblemer, og har derfor mange pointer i forbindelse hermed. 

Min undersøgelse påviser manglen på tværfagligt samarbejde, og efterspørger et formelt 

struktureret tværfagligt samarbejde. Derfor, set i forhold til eksisterende viden på området, og set i 

lyset af det følelsesmæssigt belastende arbejde, synes det oplagt at imødekomme sygeplejerskernes 

ønske om et mødeforum, hvor etiske og andre faglige problemstillinger kan drøftes i fællesskab, og 

hvor sygeplejerskernes overansvarlighed for patientens sygdomsforløb kan ændres til 

medansvarlighed.  

I min undersøgelse fremkom der en erkendelse af, at sygeplejerskerne har meget få sparrings 

muligheder monofagligt såvel som tværfagligt, hvilket medførte frustration. I både Nordgren og 

Wotton og Borbasis undersøgelse følte sygeplejerskerne sig meget som djævlens advokat, - at det 

var dem, der var ansvarlige for at bringe psykosociale eller etiske problemstillinger ind i det 

tværfaglige samarbejde, og argumentationen for at få det palliative perspektiv sat i højsædet skal 

være stærk, for at kunne matche lægernes kurative eller livsforlængende perspektiv. 

Karen Marie Dalgaard, sygeplejerske, cand.soc., post doc. har netop afsluttet et klinisk 

udviklingsarbejde på hæmatologisk afdeling på Ålborg Sygehus, om udvikling af den palliative 
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indsats. I evalueringsrapporten fremgår det, at indførelse af to ugentlige tværfaglige palliative 

konferencer med en stærk faglig mødeleder og tovholder, har haft afgørende betydning for 

projektets succes. (Dalgaard K.M., 2010)  

 

3) At kende og følge patienten  
 
Min undersøgelse viser, at sygeplejersken vægter kendskabet til patienten meget højt, - et fund som 

er fuldt bekræftet af Nordgren, Wotton og Borbasi. Wotton differentierer ”kendskab til patienten” i 

3 undergrupper, - Identificere overgang, - Kende patienten, - Patient og pårørendes viden om 

sygdommen., og disse tre faktorer har betydning for, hvornår og hvordan emner vedrørende døden 

bringes på banen. Min undersøgelse viser nogle af de samme elementer; at sygeplejerskerne bruger 

det gode kendskab til patienten som mulighed for forebyggelse, identificere nedadgående 

helbredsstatus og iværksættelse af samarbejde med primær sektor. Sygeplejersken har således en 

central rolle i slutstadiet af sygdommen, og Wottons fund bekræfter også fundene i min 

undersøgelse, at sygeplejerskerne gerne vil følge patienten helt til døden. Også den omstændighed, 

at selvom en henvisning/overflytning til palliativt team/palliativ sengeafsnit er muligt, vægtes 

kendskabet til patienten som det væsentligste i både min og Wottons undersøgelse. I Wottons 

undersøgelse, hvor der er mulighed for specialiseret palliativ indsats, ønsker sygeplejerskerne deres 

bidrag i form af konsulentfunktion, og hvor kardiologisk personale fortsat har hovedansvaret for 

patientforløbet.  

For min undersøgelse betyder det, at kendskab til patienten og viden om optimal medicinsk 

behandling vægtes højere end psykosocial/eksistentiel lindring, som sygeplejerskerne finder, at det 

palliative team er bedst til. Sygeplejerskernes vurdering af, hvilke problemstillinger der er 

væsentligst at arbejde med at få løst, vil være interessant at undersøge, om det også er i 

overensstemmelse med patientens ønsker? 

Det gode kendskab til patienten ser ikke ud til at have givet anledning til negative problemstillinger 

i hverken Davies, Nordgrens eller Wotton og Borbasis undersøgelser, hvor det er sygeplejersker 

ansat i sengeafdeling eller primærsektor, der har været genstand for undersøgelse. Men min 

undersøgelse af sygeplejersker i en hjerteklinik viser, at arbejdet med HIP giver en følelsesmæssig 

belastning, som viser sig i form af; overansvarlighed, afmagtsfølelse, besvær med at rumme stærke 

følelser og behov for hjælp selvindsigt. Dette forhold giver anledning til at overveje, om 

sygeplejerskerne i denne undersøgelse har andre betingelser for monofaglig sparring/refleksion og 

tværfaglig samarbejde, som gør deres arbejdssituation særligt belastende? Selvindsigt synes at være 
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en væsentlig personlig egenskab i mødet med uhelbredelige syge, hvilket også bekræftes af 

Nordgren. Hun siger også, at foruden selvindsigt, så er erfaring eller anciennitet i funktionen også 

afgørende for dette møde. 

 

4) Det uforudsigelige sygdomsforløb og kommunikation 
	
I litteraturgennemgangen viser Davies et al., at sygeplejersker ofte associerer hjerteinsufficiens med 

helbredelse og en tilbagevenden til normale aktiviteter (Davies N. et al, 2000). Sygeplejerkerne i 

min undersøgelse viser divergerende diskurser i forhold til at anerkende sygdommen som 

uhelbredelig, mens den klart viser, at sygeplejerskerne finder, at lægernes indstilling til sygdommen 

er for optimistisk og bidrager med falske håb. Dette synspunkt bekræfter Wotton og Borbasi, som 

beskriver sygeplejerskernes frustration på baggrund af lægernes positive indstilling og 

tilbageholdenhed med at italesætte sygdommens alvorlighed. Selv når terminalstadiet er nået, 

oplever sygeplejerskerne, at lægerne iværksætter nye undersøgelser og behandlinger, som medfører 

unødig lidelse. De begrunder lægernes handlinger med; at de indbyrdes er uenige om 

behandlingssigtet, eller den enkelte læge er bekymret for at blive anklaget, eller af personlige 

årsager har besvær med at indgå en samtale om det uhelbredelige sigte. I min undersøgelse peger 

sygeplejerskerne på en bekymring for at lede patienten ind i dødens univers for tidligt. 

Bekymringen bliver ikke nærmere diskuteret i interviewet, men der kunne være tale om 2 

problemstillinger. Enten en bekymring for at patienten lammes af frygt, og ikke er i stand til at leve 

livet, eller en bekymring for ”den sociale død” som bl.a. Michael Hviid, sociolog og lektor på 

Ålborg Universitets, skriver om. Han siger, at der kan ske en tilbagetrækning fra den syge, hvilket 

betyder at individet ophører med at være aktør i andres liv, og at den sociale død dermed kan 

indtræde længe før den fysiske dødsproces. Gennem relationer opnår individet værdighed og 

anerkendelse, og det er den største synd ved den sociale død, at fratage mennesker deres værdighed 

og anerkendelse i deres sidste levetid.(Jacobsen M. Hviid, 2008: ”Memento Mori” kap. 5) Disse 

bekymringer er ikke fremkommet i de andre undersøgelser, hvor en palliativ indsats ikke synes at 

kunne iværksættes for tidligt. Her synes det alt for ofte at være ”i bagklogskabens klare lys” at man 

får en påmindelse om, hvad man ikke nåede at få iværksat og kommunikeret omkring inden dødens 

komme.  

Min undersøgelse viste, at såfremt der skulle tales om emner vedrørende døden, så skulle initiativet 

komme fra patienten selv. Dette fund falder meget godt i tråd med Davies et al., som siger at 82 % 

af HIP, som ved de skal dø, selv har fundet ud af det. De er ikke blevet det fortalt af en læge eller 
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sygeplejerske (Davies et al., 2000). Sygeplejerskerne i min undersøgelse havde en klar opfattelse af, 

at de fleste patienter selv fik spurgt til deres helbredssituation, men med Davies pointe sås der tvivl, 

om det er tilfældet. Spørgsmålet er, om vi svigter patienter og pårørende ved ikke proaktivt at 

invitere til en samtale om helbredsstatus, som herefter giver mulighed for planlægning af sin sidste 

tid, som igen synes at være et af kendetegnene for ”den gode død” jf. Nordgren, Davies, Wotton og 

Borbasi. Hvorvidt sygeplejerskernes manglende initiativ skyldes, at sygeplejersken ikke ”nænner” 

at fratage patienten sit optimistiske synspunkt og selv agere ”lyseslukker”, fordi hun kender ham så 

godt, eller hvorvidt sygeplejersken vil være loyal overfor lægens udtalelser, og finder det er lægens 

opgave at skitsere behandlingssigte for patienten, må stå åbent. Passiviteten stemmer dog dårlig 

overens med ønskerne for døden i den senmoderne verden. Michael Hviid Jacobsens har i sin 

forskning beskæftiget sig med døden i den senmoderne verden, og han skriver: 

”Der er ellers i disse år blandt dødsforskere stadig hyppigere tale om fremvæksten af den 

’senmoderne’ eller ’postmoderne’ død som en, der er præget af aktiv selvbestemmelse og 

medindflydelse, og hvor fortidens fortrængning og tabuisering af døden er erstattet af en mere åben 

og imødekommende indstilling…. Selvet er en autoritet der kan og vil konfrontere livet, og selv 

døden, som i sidste instans afslutter selvets eksistens, omfavnes nu og gøres til en del af 

livsprojektet eller identitetsarbejdet”. (Jacobsen M. Hviid, 2008; kap. 5, s. 96-97)  

Således synes der at være belæg for, at kardiologien i langt større udstrækning, kunne invitere 

patienter og pårørende i dialog om behandlingssigte og om emner vedrørende det afslutningen på 

livet.  

    Det er imidlertid ikke kun indenfor kardiologien, at der er besværligheder med at identificere 

tidspunktet for iværksættelse af palliativ indsats og for italesættelsen af behandlingssigte. I 

evalueringsrapporten fra Ålborg Sygehus, viser det sig også, at der indenfor hæmatologien er tale 

om et uforudsigeligt sygdomsforløb, og dermed vanskeligheder med at identificere tidspunktet for 

iværksættelse af palliativ indsats. For at udvikle den palliative indsats har man her arbejdet med 3 

operationelle faser; Den tidlige palliativ fase (patienten lever typisk i år med sygdommen), den sene 

palliative fase(patienten lever typisk i måneder med sygdommen)og Terminalfasen (patienten lever 

typisk i dage til uger med sygdommen). Dette oprationelle værktøj tillige med indførelse af 2 

ugentlige palliations konferencer har skabt et fælles sprog for læger og sygeplejersker i sengeafsnit, 

som har haft afgørende betydning for, at projektet udbytte er evalueret meget højt af læger og 

sygeplejersker (Dalgaard K.M., 2010). Karen Marie Dalgaard har tidligere i sit forskningsarbejde 

med døende kræftpatienter vist, at patienterne forsøger ”at gøre det uforudsigelige forudsigeligt”, og 
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hvor de sundhedsprofessionelle via samtalen må bidrage til at bygge bro mellem sygdom, liv og død 

i den tidlige palliative fase. (Dalgaard K.M., 2008. ”Memento Mori” kap. 3) Så derfor kunne 

personalet i den proaktive dialog med patient og familie, bidrage til at gøre det uforudsigelige 

sygdomsforløb mere forudsigeligt.  

 

5) Visioner for palliativ indsats 
	
Min undersøgelse viste, at sygeplejerskerne finder, at der er behov for at etablere et ”Hjerte-

palliativt team” med en udadgående funktion, til at konsultere HIP i terminalstadiet, og den samme 

anbefaling kommer Davies også med. I Wotton og Borbasis undersøgelse har en udadgående 

funktion været afprøvet og er klar til evaluering. Min undersøgelse viser, at sygeplejerskerne finder, 

at en palliativ indsats fortsat skal være forankret i deres eget regi. Det samme viser både Nordgrens 

og Wotton & Borbasis fund, hvor der sjældent sker henvisning til specialiseret indsats, på trods af at 

muligheden er der. Her vægtes det gode kendskab til patienten samt viden om hjertemedicinsk 

behandling højere end eksempelvis smertebehandling, som man også her erkender, at specialiseret 

palliativ indsats er bedre til.  

Nordgrens og Borbasis undersøgelse viser, at personalet har gode intentioner for at yde palliativ 

indsats, og hvor de fremkommer med flere forslag til forbedringer. Det bekræfter min undersøgelse 

også med al tydelighed. I min undersøgelse erkender sygeplejerskerne selv behov for mere viden og 

uddannelse om kommunikation og den psykosociale lindring, mens det tolkes også at være behov 

for mere viden og uddannelse generelt omkring hele symptomlindrings aspektet. Sygeplejerskerne 

ønsker sig en mere holistisk tilgang til pleje og behandling af patienten, hvor HIP burde kunne 

tilbydes ressourcer fra et multidisciplinært team, hvilket er vanskeligt i dag. Det samme fund er 

gjort af Wotton og Borbasi, hvor man ønsker konsulent bistand af ressourcepersoner som f.eks. 

psykolog, socialrådgiver. Organisatorisk er der behov for etablering af et formelt tværfagligt 

samarbejde, for at styrke den palliative indsats. Som før omtalt i Karen Marie Dalgaards projekt, var 

den organisatoriske etablering af 2 ugentlige palliative konferencer helt centralt i udviklingen af den 

palliative indsats. Her har man også satset på at udvikle den palliative indsats i eget regi, men en 

afledt konsekvens har været et større samarbejde med det palliative team og ved samtaler med 

patienter og pårørende bliver hospice som en mulighed nævnt oftere end før. (Dalgaard K.M., 2010; 

Evalueringsrapport) Det betyder, at jo højere vidensniveau basisniveauet har, jo bedre er man i 

stand til at italesætte og drage nytte af ekspertniveauets ressourcer.  
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8. Metode kritik 

Med baggrund i Polit et al. (2006) og Kvale (2009), så er det væsentligt at vurdere de valgte 

metoders anvendelighed i forhold til undersøgelsens formål. 

Det kvalitative interview som metode, er valgt på baggrund af undersøgelsens formål; At undersøge 

hvordan kardiologiske sygeplejersker beskriver deres forståelse og erfaring med palliativ indsats og 

hjerteinsufficienspatienten, for derved at medvirke til en øget debat på området. Det kvalitative 

interview er ifølge Kvale velegnet til at undersøge interviewpersonernes daglige livsverden, og 

interviewet synes derfor en velvalgt metode (Kvale, 2009; 47). Valget af fokusgruppe frem for 

enkeltinterview synes at have medført den ønskede fordel, at interaktionen i gruppen gjorde, at jeg 

som interviewer ikke behøvede at sætte min forforståelse ”unødigt” på spil. Ifølge Kvale er 

forskeren selv forskningsredskabet, og han anerkender betydningen af, at jeg som forsker gennem 

hele undersøgelsen, dels har skullet eksplicitere min forforståelse, samt turde sætte den på spil. At 

jeg har turdet sætte min forforståelse på spil, viser min semistrukturede interviewguide, som i 

starten er præget af den fænomenologiske tilgang, med meget åbne spørgsmål, mens jeg senere i 

interviewet ekspliciterer min holdning for som led i den hermeneutiske tilgang. Undersøgelsens 

fund er dermed et resultat af et møde mellem forskellige holdninger, værdier og erfaringer, hvorfor 

konklusionen må betragtes som én af flere plausible forklaringer. (Kvale) Læseren er således ikke 

nødvendigvis enig i mine konklusioner, men er forhåbentligt i stand til, at forstå undersøgelsens 

konklusioner i den kontekst de er dannet i.  

Emneområdet omkring ”den gode død”, ”den dårlige død” og ”en værdig død” blev ikke så tydeligt 

omtalt i min undersøgelse, som det gjorde i Wotton, Borbasi og Nordgrens undersøgelser. Ved en 

eventuel opfølgende undersøgelse, giver det anledning til at justere interviewguiden, eller at jeg 

som interviewer prøver at forfølge de udtalelser som faktisk siger noget om disse emner.  

Ved selve afviklingen af fokusgruppe interviewet, var der behov for mere tid til at gennemføre 

interviewet, og ved transskriberingen af interviewet opdager jeg også at have stillet et par ledende 

spørgsmål. Således ville det være ønskeligt at have gjort sig disse erfaringer forud for det egentlige 

interview. Med ovenstående in mente, må undersøgelsen udført af en novice og med det ene 

fokusgruppeinterview betragtes som et pilotstudie, og som en eventuel begyndelse på et større 

undersøgelsesarbejde.  

I forhold til metodekritik af denne undersøgelse, er det vigtigt at se på validitetsspørgsmålet. Kvale 

argumenterer for, at validitet ikke er knyttet til en bestemt fase i undersøgelsen, men indgår i alle 

faser fra første tematisering til den endelige rapportering. Det er en løbende kvalitetskontrol, som 



 
 

34

udtryk for undersøgelsens håndværksmæssige, kommunikative og pragmatiske kvalitet. (Kvale, 

2009; kap. 15). Det er således løbende forsøgt at være eksplicit, i forforståelse og metodevalg, og 

ved i analysedelen at fremlægge mange citater og dermed validere de udvalgte temaer. Igennem 

hele processen har jeg forsøgt at være kritisk, diskuteret mine fund med andre, og benyttet min 

vejleder på studiet som sparringspartner. 

De mange fund fra litteraturgennemgangen som falder i tråd med mine fund, sandsynliggør at de 

emneområder og problematikker, der afdækkes i denne undersøgelse, kan formodes at genfindes 

hos andre kardiologiske sygeplejersker. Torben E. Andreasen skriver om ”almengørelse” uden 

generalisering, hvor man ved en fortolkning af det empiriske materiale ”typificerer” nogle træk fra 

de undersøgte personer i en konstruktion. Målet er at fremlægge individtyper uden at generalisere, 

men ved at tolke noget alment frem. (Andreasen T. E., 2008) Kvale bruger begrebet analytisk 

generalisering, hvilket betyder, at forskeren såvel som læseren, på baggrund af en assertiv logik, må 

overveje, hvorvidt lignende fund ville være kommet frem ved en ny undersøgelse.  

I forbindelse med den pragmatiske validering, vil der i undersøgelsens perspektiveringsafsnit blive 

godtgjort, hvorledes undersøgelsens resultater kan medvirke til en debat om HIP tilbud om palliativ 

indsats jf. WHO. 

Teorien der blev valgt at diskutere undersøgelsens fund med, var tænkt som et bidrag til at 

perspektivere og problematisere forholdene i en dansk kontekst. Dette valg synes at være velegnet 

som et godt modspil til empirien fra litteraturgennemgangen, som udelukkende var udenlandsk. 

Mange andre teorier kunne være inddraget, og ville dermed have sat fokus på undersøgelsens fund 

ud fra andre perspektiver.  

9. Konklusion 

Det overordnede formål med denne undersøgelse var at undersøge, hvordan kardiologiske 

sygeplejerskers beskriver deres forståelse og erfaring med palliativ indsats og HIP, for derved at 

øge debatten om palliativ indsats til hjerteinsufficienspatienter. 

På baggrund af fundene i denne undersøgelse kan det konkluderes, at de kardiologiske 

sygeplejerskers forståelse og erfaring med palliativ indsats til HIP samler sig i følgende 5 

hovedemner; Opfattelse af palliativ indsats, Mangel på tværfaglighed, At kende og følge patienten; 

Det uforudsigelige sygdomsforløb og kommunikation samt Visioner for palliativ indsats. 

Der har i undersøgelsen været arbejdet med 4 konkrete forskningsspørgsmål, som der her vil blive 

præsenteret kortfattede svar på: 



 
 

35

Sygeplejerskerne har en god forståelse af, hvad begrebet palliativ indsats står for og indeholder, 

men det synes ganske uvant at sammenstille palliativ indsats med hjerteinsufficienspatienten. I 

deres nuværende praksis, er der fokus på at sikre patienten optimal medikamentel behandling i 

forhold til hjertesygdommen, som har afgørende betydning for dele af en god symptomlindring. 

Sygeplejerskerne værdsætter kontinuiteten i patientforløbet, og kendskabet til patienten og 

pårørende, der oparbejdes gennem mange besøg i hjerteklinikken, vurderes højt. Kendskabet til 

patienten bruges konstruktivt i forhold til at kunne identificere patientens helbredsstatus og evt. 

tilbyde kontakt til hjemmesygepleje og til at være opdateret omkring patientens sygdomsindsigt. 

Sygeplejerskerne har erfaring med lindrende sygepleje, men det er vanskelig for dem at beskrive 

hvorfor, hvordan og hvad de gør i deres praksis. Samlet synes fagligheden og fagidentiteten 

omkring palliation til HIP at være meget svag, og indsatsen har meget lidt bevågenhed fra 

tværfaglige samarbejdspartnere og fra organisationen. Sygeplejerskerne oplever følelsesmæssigt at 

blive påvirket i arbejdet med HIP, så det opleves tyngende. Det selvstændige arbejde uden formelt 

mono eller tværfaglig samarbejde betyder, at sygeplejersken efterspørger formelt tværfagligt 

samarbejde, som er af afgørende betydning for at kvalificere indsatsen. I en fremtidig 

sygeplejepraksis i forhold til HIP, ser de særligt et forbedringspotentiale indenfor kommunikation 

og det psykosociale område, og som nævnt tværfagligt samarbejde. Vedrørende kommunikation, så 

har kardiologien et indsatsområde, såfremt de vil hjælpe deres patienter med at gøre det 

uforudsigelige forudsigeligt. Foruden fokus på kommunikation kunne der forsøges med 

udarbejdelse af et operationelt værktøj til at identificere palliative faser. De kardiologiske 

sygeplejersker vil gerne erhverve sig de kompetencer og kvalifikationer, der er nødvendige for at 

etablere et hjerte-palliativt team, så de kan følge patienten til slutningen af livet og have udadgående 

funktion. De ønsker ikke at overgive deres patienter til et palliativt team, men ser at HIP kunne 

drage nytte af en flerfaglig indsats på linie med de tilbud kræftpatienter gives.  

 

 

10. Perspektivering 

Denne undersøgelse har bidraget med en beskrivelse af kardiologiske sygeplejerskers opfattelse og 

erfaring af deres praksis vedrørende HIP og palliativ indsats. Da palliativ indsats er kendetegnet ved 

en flerfaglig indsats, er det klart, at denne undersøgelse kun har løftet en lille flig af virkeligheden, 

og særligt lægernes stemme vil have sin berettigelse i en eventuel ny og større undersøgelse. En ny 
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og større undersøgelse burde også omfatte en afprøvning af de udenlandske resultater vedrørende 

patienternes prædispositioner, som omtalt i baggrund s.2, og her kan min undersøgelse bidrage som 

et forarbejde i implementeringen. Det kunne nemlig være interessant at belyse, om en intensiveret 

palliativ indsats her i Danmark, også kunne medføre en bedre helbredsstatus, større livskvalitet og 

færre indlæggelser for HIP? For at kunne levere denne indsats, eksempelvis systematisk screening 

for helbredsstatus og livskvalitet, har min undersøgelse afdækket, at der er behov for mere viden og 

uddannelse før det er muligt. Der synes dog langt igen, inden HIP tilbydes palliativ indsats på linie 

med de tilbud kræftpatienterne får, og det efterlader spørgsmålet, om kardiologien er i stand til selv 

at løfte opgaven, som denne undersøgelse har vist at sygeplejerskerne gerne vil? Og hvordan mon 

de danske HIP stiller sig? Kunne de have ønsker om at blive henvist til palliativt team og i større 

udstrækning til hospice end tilfældet er i dag? Og kan den specialiserede indsats i form af palliative 

teams og hospices tillade sig i udpræget grad at fortsætte med at fokusere på lindring til 

kræftpatienter, når nu andre sygdomsgrupper har så meget ringere vilkår? Måske burde 

ressourcerne i den specialiserede indsats i højere grad bidrage til kompetenceudvikling indenfor 

eksempelvis kardiologi. Disse mange spørgsmål efterlades til inspiration for yderligere 

undersøgelser omkring hjerteinsufficiens patienter i Danmarks behov for og muligheder for en 

kvalificeret palliativ indsats jf. WHO’s definition, som endnu engang må understreges ikke at være 

forbeholdt nogen bestemt diagnosegruppe.  
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Pub Med 

 
Cochrane 

 
SWE+ 
 

Gengangere Håndsøgning 
via 

referencelister 

120 
abstract til 

gennemlæsning 

 
Cinahl 

18 artikler til 
gennemlæsning 

Abstract og artikler med 
tværfaglig perspektiv 
uden særskilt adresse til 
sygeplejen, eller som 
omhandlede andre diagnoser 
end hjerteinsufficiens. Eller 
hvor sigtet var mere 
livsforlængende og invasiv 
end  af palliativ karakter. 

4 artikler er valgt til 
litteraturgennemgang 

Artikler der 
udelukkende havde 
fokus på hospice 
sygepleje, eller som 
omhandlede andre 
diagnoser end 
hjerteinsuff. 
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Bilag 2  Udskillelses proces 
 

Inklusionskriterier Eksklusionskriterier Litteratursøgning  

Sygeplejerske population 
- Sygeplejersker der i deres daglige 
arbejde har med voksne 
hjerteinsufficiens patienter at gøre i 
hospitals regi. 
Litteraturtyper: 

- review artikler 
- kvantitative undersøgelser 
- kvalitative undersøgelser 

 

Artikler hvis formål falder udenfor 
opgavens problemstilling eksluderes 
 
Hints uden abstract 
 
Artikler på andre sprog end dansk, 
norsk, svensk og engelsk er 
ekskluderet 

 
 

Databaser: 
- Pub Med 
- Cinahl 
- Swe+ 
- Cochrane 
 
Internetsider: 
- Sygeplejersken 
 
Håndsøgning: 
- Referencelister 

 

Søgeord og brug af Booleske søgeoperatorer 

Pub Med:  Indsat limits: 19+. + abstract. Dansk, svensk el. engelsk sprog. 

Søgestrategi 1: Heart failure (mesh term) AND Palliative care (mesh term)                           76 hints 

Søgestrategi 2: Heart failure (mesh term) AND nurses attitudes                                             36 hints 

Søgestrategi 3: End-stage heart failure AND Palliative care (mesh term)                               25 hints 

Cinahl: Indsat limits: all adults + abstract. Dansk, svensk el. engelsk sprog. 

Søgestrategi 1: Heartfailure (cinahl headings) AND Palliative care (cinahl headings)           39 hints 

Søgestrategi 2: Heartfailure (cinahl headings )AND Nurses AND (perception OR attitudes)21 hints 

Søgestrategi 3: Heartfailure AND end of life (fri tekst)                                                           31 hints 

 

Swe+: 

Søgestrategi 1: hjärtsvikt (mesh) and palliative care                                                                   3 hints 

Søgestrategi 2: hjärtsvikt (mesh) and nursing                                                                            22 hints 

 

Cochrane  

Søgning 1: Heart failure and palliative care                                                                                0 hints 

 

Kilde: Willmann et al. 2007 
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Bilag 3  Oversigt over studier til litteraturgennemgang 
 
 
  

Forfatter og titel 
 

Studie 
 

Davies, N. & Curtis, M. 
(2000);”Providing palliative 
care in end-stage heart failure" 
 
 

Review 
Må opfattes som litteraturstudie. Der er dog ikke redegjort 
for søgestrategi eller søgeord. 

Wotton, K., Borbasi, S. & 
Redden, M. (2005), "When all 
else has failed: nurses' 
perception of factors influencing 
palliative care for patients with 
end-stage heart failure" 
 
 

Formål: 
Opnå en omfattende beskrivelse af sygeplejerskers erfaring 
med pleje af døende hjerteinsufficiens patienter på hospital 
og i hjemmet. 
Design: Kvalitative interviews af 12 sygeplejersker fra akut 
modtageafdeling og 5 hjemmesygeplejersker. 

Borbasi S., Wotton, K. & 
Redden, M. (2005) ”Letting go: 
a qualitative study of acute care 
and community nurses’ 
perceptions of a ‘good’ versus a 
‘bad’ death” 
 

Undersøgelsen er en del af ovenstående forskningsprojekt. I 
denne artikel er der gået i dybden med at fremlægge fund 
vedrørende sygeplejerskers opfattelse og erfaring med ’den 
gode død’ versus ’den dårlige død’. 
 

Nordgren, L. & Olsson, H. 
(2004), "Palliative care in a 
coronary care unit: a qualitative 
study of physicians' and nurses' 
perceptions" 
 
 

Formål: 
At opnå en beskrivelse af læger og 
sygeplejerskers/soc.sundheds ass. samarbejdsrelationer 
vedrørende palliative indsats i en hjertemedicinsk 
sengeafdeling. 
Design: Kvalitative enkelt interviews af 3 soc.sundheds.ass. 
og 4 sygeplejersker og 2 læger. 
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Bilag 4  WHO’s definition af palliativ indsats 
 
 
 
 
WHO’s definition af palliativ indsats: 
  
    ”At fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er  
      forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig   
      diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af  
      fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art” 

Den palliative indsats   

 tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer   

 bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces   

 tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden   

 integrerer omsorgens psykologiske og åndelige aspekter   

 tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden   

 tilbyder en støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet   

 anvender en tværfaglig teambaseret tilnærmelse for at imødekomme behovene hos 

patienterne og deres familier, inklusive støtte i sorgen om nødvendigt   

 har til formål at fremme livskvaliteten og kan også have positiv indvirkning på sygdommens 

forløb   

 (Sundhedsstyrelsen, 2002) 
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Bilag 5  Semi-struktureret interview guide og støtte ord 
 
 
 
 
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål Tillægsspørgsmål 

Hvad er kardiologiske 
sygeplejersker forståelse 

af begrebet ”palliativ 
indsats”? 

 
 

Hvad forstår I ved begrebet 
”palliativ indsats”? 
 
Hvornår i et sygdomsforløb er 
det aktuelt? 
 

Hvad er det for opgaver den 
palliative indsats varetager? 

Hvad er 
sygeplejerskers 
oplevelser og 
erfaringer med 
palliativ indsats til HIP 
i deres egen praksis? 
 

 
I relation til patienten 
 
 
 
I relation til pårørende 

Hvad tænker I på, når I skal 
beskrive palliativ indsats til 
Jeres patientgruppe? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hvordan med pårørende? – 
hvordan er Jeres samarbejde 
med dem? 

 

- hvilke emner er der fokus 
på? 
 
- har I en patientcase hvor 
palliativ indsats er/var 
aktuel? 
..vil I prøve at beskrive den? 
 
- hvordan er stemningen i 
hjerteklinikken, når der 
møder en af Jeres patienter 
op, hvor helbredsstatus har 
været stærkt for nedadgående 
siden sidst?  
 
 

 
I relation til tværfagligt 
samarbejde 

- Hvordan foregår det 
tværfaglige samarbejde her hos 
Jer, når det handler om 
hjerteinsufficiens patienter med 
en dårlig helbredsstatus (høj 
symptombyrde)? 
        
Hvilke faggrupper er 
repræsenteret? 
       
 Hvordan mødes I/arbejder 
sammen? 
 

 

I relation til 
kommunikation 

Hvordan oplever I at tale med 
patienterne om deres 
nedadgående helbredsstatus? – 
er det noget I gør? 
 
 

En sådan samtale – hvordan 
forbereder man sig til den? 
 
 
Inviterer patienterne selv til at 
drøfte emnet, eller skal initiativet 
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Er det Jeres oplevelse, at 
patienterne gerne vil tale med 
Jer om emner vedrørende; - den 
usikre fremtid, - døden/den 
sidste tid? 
 
 
 
 

komme fra Jer? 
 
 
Min holdning er, at vi skal 
hjælpe patienter og pårørende 
ind i virkeligheden, for derved at 
sætte dem i stand til at træffe 
valg og tage ansvar for sin egen 
situation 

Hvordan ser 

kardiologiske 

sygeplejersker palliativ 

indsats i en fremtidig 

sygeplejepraksis i forhold 

til HIP?? 

 

Lad os prøve at kigge lidt 
fremad. 
Hvis det nu var muligt for Jer, at 
henvise patienter til det 
palliative team, kunne I så 
forestille Jer nogen af Jeres 
patienter der kunne have glæde 
af det? 
 

 
Eksempelvis ved: 
- at vi systematisk screenede for 
helbredsstatus og livskvalitet, 
med henblik på at patientens 
oplevelser er i centrum for vores 
behandling, omsorg og pleje. 
- at informationssamtaler styrkes 
i retning af et patientcentreret 
fokus og et reelt informeret 
samtykke 
 
Hvilke muligheder ser I? 
 
 
Hvilke barrierer ser I? 
 

 
Afslutning 
 

 
Er der nogen af jer, som gerne 
vil tilføje noget inden vi slutter? 

 
 
 

 
Overvejelser vedrørende støtte spørgsmål 

 
Opfølgende spørgsmål Du nævnte før at…. 

Opfølgende nik, hmm, og gentagelse af centrale ord. 
Afklarende spørgsmål Vil du fortælle det igen, som …. 

Nu skal jeg lige være helt sikker på, at jeg forstod dig rigtigt… 
Sonderende spørgsmål Har I flere eksempler på, at.. 

 
Specificerende 
spørgsmål 

Hvad gjorde du så 
Hvad tænkte… 
Hvordan reagerede du da … 

Fortolkende spørgsmål Du mener altså, at det vigtigste var at… 
Det vil altså sige, at … 

Strukturerende 
spørgsmål 

Nu vil jeg gerne gå videre til et andet emne, som … 

 
 
 

Bilag 5 - fortsat 
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Bilag 6  Eksempel på redskab til strukturanalyse 
 
 
Meningsenheder  
– hvad siges der? 

Betydningsenheder  
- Hvad tales der om? 

Tema 

 
”…vi lærer dem rigtig godt at kende, og det er en stor ting at lære 
dem så godt at kende!” 
 
”Når vi involverer os så meget” , ”Hele familien faktisk til tider!” 
 
”Men det er jo også fordi at vi har dem gang på gang på gang på 
gang på gang! Det er jo de samme patienter vi ser” 
 
”Vores egen. Det er jo ikke vores egen” (griner) 
”Nej, men sådan kan det godt komme til at føles” 
 
”Jeg kunne godt forestille mig at følge patienten helt til graven”. 
 

”Og efterhånden som det kan være fremadskridende, jamen er det 

nu, vi skal have sat ind med noget hjemmehjælp?” 

 
”Men hvordan får jeg sagt til dem, at nu skal de sådan set ikke 
komme mere?”. 
 
”I stedet for at afslutte dem til palliativt team, som vi ikke er en del 
af”, 
 
” Så det duede bare slet ikke, det blev noget fnidder” 

 
”Der kan det nogen gange knibe lidt, at containe den enorme 
vrede, for et eller andet sted, kan jeg jo godt for helgoland, godt 
forstå de. Det er jo bittert at skulle se sin egen død i øjnene”  .  
 
Ja, og jeg kan faktisk tage det som et personligt nederlag, hvis de 
bliver indlagt, for så har jeg ikke gjort det godt nok.” Inf. 2 
 
Det er da rart nok, hvis han lige har været forbi egen læge, og han 
har fået sig en lille lungebetændelse også! (Alle griner forstående)  
 
Nå, så det er der så ikke noget at gøre ved. ( pause) Det er fordi, 
det er den terminale fase, han er i, og det må man jo forsøge at 
bære, det må man jo forsøge at bære, det må jeg jo forsøge at 
bære.”  

Anses som værende positivt at kende 
patienten rigtig godt. Ydmyghed 
overfor den tillid der vises. 
 
 
 
Det kan opleves belastende at følge 
patienten så tæt. 
 
Får ”ejerskab” af patienten  
Trofaste i det forhold der er etableret. 
 
Sygeplejerskerne ser sig selv som 
værdifulde i patientens terminale 
forløb, og vil gerne følge hele vejen. 
 
At kende patienten godt og følge dem 
over tid, betyder at sygeplejersken 
ved, hvornår der er behov for 
yderligere hjælp. 
 
Kendskabet til patienten gør, at man 
ikke nænner at stoppe forløbet. Og 
vil helst ikke overgive til andre. 
 
Privat kendskab til patienten 
komplicerer patientforløbet. 
 
Sygeplejersken føler på den ene side 
at hun burde kunne rumme alle 
følelser, men udtrykker at det er en 
opgave, hun ikke magter til fulde. 
 
At være eneansvarlig for et 
patientforløb gør, at sygeplejerskerne 
sætter deres viden om sygdommens 
naturlige forløb over styr, og viser 
overansvarlighed. Bebrejder sig selv, 
hvis det går patienten dårligt. 
 
 
Selvindsigt er en forudsætning for at 
kunne adskille patientens problemer 
og byrder.  

At kende og 
følge 
patienten. 
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Bilag 7  Informeret samtykke  
 
Informeret samtykke 
 
Kære__________________________________ 
 
Tak for dit tilsagn om at deltage i fokusgruppeinterview, der skal udgøre en del af min afsluttende 
opgave i uddannelsen; Master i Klinisk Sygepleje fra Århus Universitet. 
Jeg er interesseret i at høre din og dine kollegers mening om opgavens problemfelt, der omhandler 
hjerteinsufficiens og palliativ indsats.  
 
Som deltager i interviewet har du nogle rettigheder, som det er vigtigt, at du er informeret om: 
 

- Det er fuldstændig frivilligt at deltage og naturligvis uden konsekvenser for videre 
samarbejde, hvis du alligevel vælger at takke nej til invitationen. 

- Interviewet vil blive behandlet fortroligt og anonymt. Det betyder i praksis, at jeg vil sløre 
hvor i Danmark interviewet er foregået. (Der vil stå et hospital i Jylland) Den enkelte 
deltagers identitet vil også blive sløret. Således vil dine udtalelser i opgaven være 
genkendelige for dig, gruppen og undertegnede, men altså ikke for udenforstående.  

- Når interviewet er overstået, er der tavshedspligt i forhold til de andre gruppemedlemmers 
bidrag. Således kan du, såfremt du har behov herfor, referere mine spørgsmål og dine egne 
overvejelser og bidrag, men altså ikke de øvrige gruppemedlemmers. 

- Interviewet optages elektronisk på mini-disc og vil blive transskriberet af mig og slettet samt 
makuleret umiddelbart efter den mundtlige eksamen.  

- Når interviewet er gennemført, vil der ikke være mulighed for dig til at tilføje kommentarer 
senere eller være mulighed for at gennemlæse interviewet i skriftlig form – dette af hensyn 
til mig som opgaveskriver, som har en tidsbegrænset periode til at færdiggøre min opgave i. 
Såfremt du er interesseret, vil du få tilsendt en kopi af opgaven.  

 
Skulle du få brug for yderligere afklarende spørgsmål, kan jeg kontaktes på tlf. 28 56 99 10 
 
Med venlig hilsen 
 
Birgith Hasselkvist 
Udviklingssygeplejerske 
Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers 
Skovlyvej 1,  
8990 Randers 
 
Samtykke erklæring: 
Undertegnede erklærer hermed at være blevet orienteret i forhold til ovenstående rettigheder i 
forbindelse med deltagelse i fokusgruppeinterview. Og giver hermed opgaveløseren ret til at 
anvende de i den forbindelse fremkomne data. 
 
D. 11. marts 2010  
 
___________________________________________________________________  
 


