
Opfølgende samtaler
Til intensive patienter og pårørende



Kerneopgaven

 Vores vigtigste opgave på intensiv er at 
afhjælpe livstruende organsvigt og 
begrænse graden af mén. 

 Vi ønsker vores intensive patienter 
kommer igennem som hele mennesker –
både fysisk og psykisk



Hvad siger evidensen?

 Metaanalyse fra 2015 fastslår at 34% af 
de udskrevne intensive patienter oplever 
symptomer på PTSD i form af angst, 
depression og stress 12 måneder efter 
udskrivelse fra intensiv. 



Opstart af projektet

tværfaglig arbejdsgruppe
› Udarbejde inklusionskriterier
› Juridisk tilladelse
› Udarbejdelse af info materiale til 

patienter/pårørende og 
personale



Inklusionskriterier

 Indlagt på intensiv > 7 dage
 Intuberet > 5 dage
Svær delir problematik
Traumatisk forløb/særlige behov
Pårørende til afdøde patienter



Rent praktisk

 Seddel hvor plejepersonale kan skrive 
potentielle patienter på. 

 Gennemgang af sedlerne ugentligt
 Patienter tilbydes opfølgende samtale 

inden udskrivelse fra intensiv og 
underskriver samtykkeerklæring. 

 Udlevering af informationsmateriale



Telefonopkald

 Foretages 3-4 uger efter patienten er 
udskrevet til eget hjem

 opkald til pårørende til afdøde patienter 
foretages 3-5 uger efter dødsfaldet



Samtalen

 Deltagere: Overlæge og en 
forløbsansvarlig sygeplejerske. Mulighed 
for andet plejepersonale hvis patienten 
har ønske herom. 

 Patientens behov er omdrejningspunktet 
for samtalen. 



Hvad ønsker vi at blive klogere 
på?

 Hvordan oplevede de overgangen til 
stamafdelingen?

 Oplevede de meget støj/gener på 
intensiv?

 Hvordan opleves kontinuiteten i plejen?



Efter samtalen

 Patient og pårørende tilbydes en 
rundvisning på intensiv afsnit. 

 Fremvisning af intensiv stue og udstyr

 Mulighed for at hilse på personalet

 Samlet varighed 45-60 minutter. 



Hvor er vi henne nu?
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Årsager til manglende 
kontakt

 Svarer ikke på gentagne opkald

 Afsluttet pga måneders indlæggelse 
andre steder

 Langt genoptræningsforløb/aflastning

 Nytilkommen sygdom, eks cancer. 



Årsager til fravalg af samtale

 Føler sig godt informeret undervejs
 Haft flere lægesamtaler undervejs
 Er kommet godt videre
 Har ikke noget at klage over
 Orker ikke mere sygehus



Udsagn fra samtalerne

 Delir:
› Der var fyldt med rotter/mus på stuen
› Jeg lå i en kiste med glaslåg. 
› Var i Auswitch – sygeplejersken var ved at slå 

mig ihjel. 
› Jeg så kvinder og børn blive voldtaget for 

øjnene af mig – kunne ikke hjælpe. 



Udsagn fra samtalerne

 Personalet
› Meget professionelle
› Godt med en primærsygeplejerske
› Ærligt personale
› Gode til at informere lytte
› I var dygtige til at inddrage os i hele forløbet



Udsagn fra samtalerne

Personalet
› Nogle turde lidt mere (især sugning). Stor 

forskel i færdigheder og samspil. 
› Uværdigt at han fik af vide at han skulle 

have skiftet ble i pårørendes nærvær.
› Dejligt med små ting, som at håret blev 

vasket og redt
› Flot afsked med støtte fra personalet. Tilstede 

og alligevel usynlige. 



Udsagn fra samtalerne

 Støj/uro
› Fandt tryghed i at jeg kunne høre personalet 

og at der var folk omkring mig
› Befrielse at komme væk fra støjen på stuen
› Generende med støj fra medpatient
› Mange bip-lyde – men det er jo en 

arbejdsplads
› Kunne sagtens sove for larm/uro



Udsagn fra samtalerne

 Efter udskrivelsen til hjemmet
› Ligger ofte vågen om natten
› Døjer med mareridt
› Svækket hukommelse
› Ægtefælle stået alene med problemer med 

vrede og diskussion om drøm/virkelighed. 
Ingen hjælp til at håndtere det. 

› Overvældende træthed. 



Foreløbig konklusion

Alle patienter er forskellige 
og skal behandles 
forskelligt!



Fremtidsplaner....

- Ønske om at etablere en udegående
funktion fra intensiv, hvor udskrevne 
patienter besøges i dagene efter 
udskrivelse

- tryghed for patienterne
- Øget samarbejde og kompetence-
udvikling blandt personalet.



Spørgsmål?


