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Agenda
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 Hvorfor øget fokus på pårørendeperspektiver og –
indsatser? 

 Forskning
 Systematisk review (igangværende)

 Undersøgelse af livet som pårørende til hjertesyge –
litteraturstudie og kvalitativt studie (afsluttet)

 Kommende intervention på hjerteområdet (igangværende)

 Fremtiden - forskning i pårørendeperspektiver



Hvorfor pårørendeperspektiver?
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 Flere lever længere med alvorlig kronisk sygdom 
(tidligere opsporing, bedre behandling, flere ældre)
 Øget opmærksomhed på det gode liv med kronisk sygdom

 Generel stigende interesse for pårørende
(flere undersøgelser, flere initiativer i sundhedsvæsenet, anbefalinger)

 Patienten i centrum/patientcenteret behandling/ 
brugerinddragelse etc.



Hvorfor pårørendeperspektiver?
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 Evidens for betydningen af fokus på de 
pårørende

 Menneskeligt og etisk relevant!



Anbefalinger
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Sundhedsstyrelsen, 2012:
”Nationale anbefalinger for sundheds-
personers møde med pårørende til
alvorligt syge” 

Anbefales:
 Afklar hvem de pårørende er
 Vurdér deres behov for inddragelse og støtte
 Forventningsafstem
 Informér om sygdom, behandling og tilbud
 Informér om rettigheder og muligheder
 Mange eller få pårørende + se på deres ressourcer

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVme_RkfjkAhVwoosKHZdUD4oQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.youtube.com/about/policies/%26psig%3DAOvVaw2VbRABy5DUnG6lXYs5hDLC%26ust%3D1569918659068807&psig=AOvVaw2VbRABy5DUnG6lXYs5hDLC&ust=1569918659068807


Hvordan forskning? 
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 Forskning pårørendes vilkår, oplevelser, 
udfordringer, behov mm.

 Forskning i praksis – hvordan er mødet mellem 
pårørende og sundhedsvæsnet?

 Forskning i udvikling og virkning af 
interventioner



Systematisk review
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 Baggrund:
 der mangler systematisk indsamlet viden om pårørendeindsatser, 

så indsatserne kan foregå hensigtsmæssigt og struktureret på et 
vidensbaseret grundlag

 Formål:
 at identificere og kategorisere interventioner målrettet pårørende

til personer med alvorlig sygdom. 
 studiedesign
 sygdomsgruppe
 type af intervention
 outcomemål

Målsætning – at bidrage med input til fremtidige interventioner og 
områder for fremtidig forskning



Systematisk review
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 Målgruppe:
 pårørende til personer med alvorlig sygdom, der på kort eller lang 

sigt er livstruende (diagnosticeret med kræft, hjertesygdom, 
apopleksi, KOL og/eller neurodegenerative sygdomme, herunder 
demens)

 Pårørende:
 den eller de personer, patienterne opfatter som deres nærmeste. 

Typisk er der tale om de nærmeste familiemedlemmer, men det 
kan også være venner og anden omgangskreds 

 Pårørendeindsatser
 aktiviteter i sundhedsvæsenet, der specifikt har til formål at 

støtte og inddrage de pårørende



Foreløbige udvalgte resultater
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 43 studier – spredt over den vestlige verden. 
Flest studier i USA, men studierne tyder ikke 
på, at der er etableret stærke blivende 
forskningsmiljøer på området

 Studiedesigns – meget blandet
 Studiestørrelse – fra 8-494 – i alt 3478 

pårørende inkluderet
 Sygdomsområde – langt flest studier på 

demensområdet; dernæst kræftområdet



Foreløbige udvalgte resultater
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 Typer af indsatser - individuelle og gruppebaserede indsatser - meget 
dårligt beskrevet

 viden om sygdom
 støtte
 handlekompetencer i hverdagslivet

 Setting – i hjemmet, telefonbaseret, webbaseret, hospitalsbaseret, 
plejehjemsbaseret – og kombinerede settings

 Facilitatorer – typisk sundhedsprofessionelle uddannet i interventionen 
– men ikke altid beskrevet

 Timing og omfang – ofte ikke beskrevet

 Outcomes – umådelig mange forskellige; bl.a. depression, livskvalitet, 
byrde



Livet som pårørende til hjertesyge –
litteraturstudie og kvalitativt studie
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Formål:
At tilvejebringe forskningsbaseret viden om pårørende til 
hjertesyge, som kan danne grundlag for Hjerteforeningens 
nationale pårørendeundersøgelse. 

Herunder:
 At belyse praktiske, psykiske og sociale problemstillinger, 

der knytter sig til at være pårørende til en hjertesyg

 At belyse hvordan pårørende til hjertesyge oplever mødet 
med sundhedsvæsnet, og hvilke behov for støtte de har 




Metode
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Litteraturstudie
 Grundigt, men ikke fyldestgørende og systematisk
 Gennemgang af 25 udvalgte studier

Kvalitativ undersøgelse
 Interview med fagprofessionelle

 5 individuelle interview
 Fag: Sygeplejerske, læge, socialrådgiver, psykolog og forsker
 Regi: Kommune, hospital, hjerteforeningen og forskningsinstitution
 Rekrutteret via netværk

 Fokusgruppeinterview med pårørende
 6 fokusgrupper, 35 deltagere
 Geografisk spredning og blandede grupper (køn, alder, relation, 

diagnose og sygdomsforløb)
 Rekrutteret i sundhedscentre og via Hjerteforeningen
 Afholdt i Hjerteforeningens rådgivningscentre



Fund fra den kvalitative undersøgelse
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Pårørende og fagprofessionelles perspektiver:
Stor overensstemmelse – få nuanceforskelle og uenigheder 

 Forskelle og fællestræk



Forskelle i oplevelser og behov
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 Forskellige diagnoser

 Forskellige faser
 Den akutte fase
 Hjemkomsten
 Det lange seje træk

 Forskellige baggrunde og ressourcer

Forskellige oplevelser
+ forskellige ønsker til inddragelse og støtte

.... men fællestræk er dominerende!



Fællestræk i oplevelser og behov
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 Nye opgaver og ændret hverdagsliv

 Ændrede relationer

 Psykisk belastning

 Mødet med sundhedsvæsenet



Fund

Nye opgaver og ændret hverdagsliv
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 Pleje af den syge

 Engagement i den syges behandlingsforløb*

 Overvågning, vurdering og tilpasning*

 Orientering af omgangskredsen

 En indsats for den sunde livsstil 

 Gøremål i hjemmet*

 De pårørendes arbejdssituation*

 Familiens økonomiske situation

"Jeg har påtaget mig at 
være pusher. Én, der 
skubber. For det jo ikke 
kun én gang, at det er 
nødvendigt at sige, "Skal 
du ikke lige til læge?"

"Jeg vil sige,
at jeg vogter over ham. 
Jeg ringer hele tiden og 
tjekker, om han nu er i 
live, og hvis han ikke lige 
tager telefonen, så er jeg 
helt ude af den. "Hvad 
sker der?", "Er der 
noget?", "Nu har han 
været så længe væk"

"Jeg ville ønske, at jeg havde en normal 
mand, som kunne gøre normale ting og 
være den, der gik ud og fældede nogle 
træer eller tog græsslåmaskinen, når det er 
nødvendigt. Men det må jeg gøre, for det 
har han ikke energi til mere. Man bliver 
handy-kvinde, men det fylder på min 
energikonto"

”På den ene side kan det være rigtig 
svært at klare et fuldtidsjob som 
pårørende ved siden af, fordi man er så 
psykisk påvirket og tidsmæssigt har 
meget, man skal.
På den anden side synes man også, det 
kunne være rigtig rart, hvis den sidste 
tid sammen kunne blive god. Det der 
med, at man bare tonser derudad og 
arbejder, og så har en syg mand 
derhjemme... Den der lange 
pensionstid kommer måske ikke. Så 
måske var det nu, man skulle leve! 



Fund

Ændrede relationer
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 Relationen mellem patient og pårørende*

 Relationen til øvrig familie, venner og bekendte*

"Noget af det mest markante har 
været, at rollerne blev byttet om. 
Førhen var det altid ham, der l 
havde styr på tingene og var den 
stærke - og så blev jeg pludselig 
sygeplejerske og mor, og "Har du nu 
husket at tage din medicin?". Det 
synes jeg har været virkelig 
underligt”

"Jeg oplever, at der i mit bagland er 
kommet en ekstrem afstand. De 
tænker, nå ja, der var kludder i 
motoren, men nu er det jo opereret 
og fikset, og så er alt vel bare godt" 



Fund

Psykisk belastning*
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 Ansvaret tynger

 Begrænset i egne og fælles aktiviteter

 Bristede drømme

 Angsten for at miste – den syge og sig selv

 Følelsen af at stå alene*

"Jeg havde en nedsmeltning på et 
tidspunkt. Det hele kørte på 
overfladen, med medicinen og den 
slags - men min mand havde det ad 
h til, og vi havde det rædselsfuldt. 
Jeg havde det sådan, at hvis han fik 
hjertestop, så var det sgu ikke mig, 
der hentede hjertestarteren.

Det var helt sikkert!" 

"Man kan heller ikke få 
sig til at sige, at det er 
hårdt. Det er jo HAM, 
det er hårdt for, så jeg 
kan ikke tillade mig at 
sige, at det er hårdt -
det er det jo ikke"

"Pludselig kunne jeg 
mærke spørgsmålet om, 
"Hvor er det lige jeg går 
hen og siger, at jeg er 
bange for, at du dør. 
Hvem skal hjælpe mig?"



Fund

Mødet med sundhedsvæsenet
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 Uopfyldt behov for at give og modtage information*

 Begrænset interesse og empati

 Mangel på tid og ressourcer

 Få erfaringer med tilbud målrettet hjertesyges pårørende*

"Jeg er aldrig blevet spurgt. 
Ingen har spurgt, hvordan jeg 
har det, eller hvordan jeg 
oplever, at min mand har det" 

”Der er ikke 
nogen tilbud!"



Bud på indsatser målrettet 
hjertesyges pårørende
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 Mere/bedre information om eksisterende tilbud
 Møde ligesindede
 Viden og information fra sundhedsprofessionelle
 Kontakt- og støtteperson
 Pårørendeambassadører

 Indsatser bør differentieres
 Rekruttere pårørende, der ikke selv beder om hjælp
 Eventuelt screene for angst og depression

 Kulturændring i sundhedsvæsenet (og i civilsamfundet)*

"Jeg er ikke overbevist om, at 
det er flere tilbud og indsatser, 
der skal til. Det er mere det at 
forstå de pårørende. Det er en 
anden kultur og opmærksomhed 
frem for nye tilbud, der er brug 
for." (Fagprofessionel)



Konklusion og perspektiver
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Pårørende til hjertesyge påvirkes i høj grad af sygdommen
 De lægger en stor praktisk indsats, og de er belastede i deres 
relationer og oplever i det hele taget stor psykisk belastning. De oplever 
sig ikke mødt og efterspørger hjælp.

I tråd med andre undersøgelser på området
 Pårørendes livskvalitet, heldbred og dødelighed er påvirket
 Forskellige grupper af pårørende har forskellige oplevelser og behov
 Der findes instrumenter til at måle pårørendes velbefindende, som kan 

danne grundlag for planlægning af indsatser

Pårørende har behov for hjælp!
 Praktisk hjælp og rådgivning, dyadiske indsatser, hjælp til at håndtere 

den psykiske belastning, kulturændring



Kommende intervention på 
hjerteområdet
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 Formål at bidrage med ny viden om social ulighed i 
sundhed blandt hjertesyge og deres pårørende

 Delstudier:
 en populationsbaseret analyse af social ulighed i sundhed 

blandt hjertesyge med pårørende og blandt pårørende 
med hjertesyge

 en kvalitativ analyse, der belyser hvordan hverdagslivet 
og mødet med sundhedsvæsnet opleves og håndteres af 
hjertesyge og pårørende med en risikoprofil ift. sociale 
karakteristika og sundhedsvaner

 udvikling og pilotafprøvning af en indsats for hjertesyge 
og pårørende med risikoprofil



Fremtiden - forskning i 
pårørendeperspektiver
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 Behov for mere forskning i eksisterende praksis

 Behov for forskning i interventioner – men 
veludviklede og velbeskrevne interventioner

 Fokus på ulighed i sundhed!
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Camilla Palmhøj: camilla.palmhoj@rm.dk
DEFACTUM – www.defactum.dk
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