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Sammenfatning 
 

� Projektet er gennemført i et samarbejde mellem forsker og sygeplejersker fra 
Stråleterapien og D7 i Kræftafdelingen AUH. Der har været et tæt samarbejde med 
de involverede ledere og læger.  
Projektet er tilknyttet forskningsprogrammet Etik og Kommunikation ved Aarhus 
Universitet og Aarhus Universitetshospital. 

 
� Personlige netværksmøder er implementeret og tilbydes i dag til alle patienter med 

hjernetumorer, der bliver behandlet i Kræftafdelingen. Cirka 38,5 % af patienterne 
sig ’ja tak’ til et møde (1.1.2016, i alt er 65 mænd og kvinder blev tilbudt et møde i 
2014/15, heraf har 25 sagt ja= 38,5 %) 

 
� 3 mænd (72 %) for hver 1 kvinde (28 %) siger ’ja tak’ til et netværksmøde (1.1.2016). 

Fordelingen på køn ifht. at have fået et netværksmøde tilbudt svarer til: 1,6 mand for 
hver 1 kvinde. Det er interessant, at flere mænd end kvinder siger ’ja tak’. 

 
� Aldersgennemsnit på de patienter, der har haft et netværksmøde er 53 år (25-79). 
 
� Det har vist sig muligt i ambulante forløb at gennemføre det antal netværksmøder i 

praksis, der har været behov for. I gennemsnit 2 netværksmøder pr. måned. 
 

� 13 (11 patienter og 2 pårørende) blev interviewet af forsker over telefon ca. 1 uge 
efter, at de havde haft et netværksmøde.  
På spørgsmålet: ”Hvis du skal vurdere dit/jeres samlede udbytte af netværksmødet, 
hvordan vil du så betegne det?” svarer de 13: 

Meget godt Godt Både/og Mindre godt Dårligt 
11 2    

  Deres kvalitative uddybninger er udtrykt i temaer på side 24. 
 

� 78 af 121 (64,5 %) deltagere i 14 patienters netværksmøder har givet kvalitative 
feedbacks via e-mail evaluering. Disse er beskrevet i nedenstående temaer: 

 
• Møder en venlig, respektfuld, rolig, positiv og professionel håndtering af mødet 

• Oplever ærlighed men forsigtighed 

• Værdsætter at møde læge og sygeplejerske som har specialist viden  

• Værdsætter at initiativet til at samle netværket prioriteres og kommer fra 

hospitalet 

• Skaber et særligt sammenhold i netværket  

• Øger erkendelse og forståelse for patienten og de pårørendes faktiske situation 

• Fører til mere åbenhed i kommunikationen 

• Øger muligheden for tværsektoriel samarbejde 

• Skaber klarhed og gøre det lettere at byde ind med støtte 
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� Kræftafdelingen har nu 7 sygeplejersker, der er uddannet til og har erfaring i at 
gennemføre personlige netværksmøder til voksne patienter med hjernetumorer og 
deres familier. 4 læger i Gruppe 1 har varetaget den lægefaglige del af 
netværksmøderne. Sygeplejekolleger til de 7 er under oplæring. 

 
� I projektperioden er der udarbejdet en pjece. Den udleveres til patienter med 

kognitive påvirkninger og deres pårørende Kognitive forandringer ved kræft i hjernen 

– når indtryk og udtryk forandres. 
Pjecen kan også anvendes ved patienter med hjernemetastaser. 

 
� Der er ligeledes udarbejdet en liste med kontaktadresser til alle de steder, der kan 

hentes hjælp og støtte nationalt og i kommunerne. Denne liste udleveres til patienter 
og pårørende. 

 
� Projektet er præsenteret eksternt: 

 
• Mundtligt på European Academy of Nursing Science (EANS) Summer 

Conference, Barcelona 2015. Titel: Network meetings – access to specialist 

knowledge and mediation of social support for patients with primary brain 

tumours and their families – a participatory action research project. Abstrakt 
publiceret: BMC Nursing 2015, 14(Suppl 1):S4 (8 October 2015). Ved Pia Riis 
Olsen. 

 
• Foredrag på Temadag for Lungekræftsygeplejersker. Okt. 2015. Kræft i hjernen. 

Netværkssamtaler, pårørende som ressource, vejledning til pårørende. Ved Pia 
Riis Olsen. 

 
• Mundtligt på Forskningsdag i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, januar 

2015. Titel: Network focused nursing and patients with brain tumours – a 

participatory action research project. Ved Pia Riis Olsen. 
 
• Mundtligt på Nordic Conference on Family Focused Nursing 2014 

Titel: Network focused nursing – a new concept and an untraditional and 

challenging nursing practice. Ved Pia Riis Olsen 
 
• Poster til AHU’s Forskningssymposium 2014 og Nordic Conference on Family 

Focused Nursing 2014. Titel: Researching and implementing network focused 

nursing in services for patients with primary brain tumours and their families – 

a participatory action research project. Ved Hanne Simonsen og Pia Riis Olsen. 
 
� Artikler: 

 

• Artikel indsendt til Sygeplejersken ultimo 2015. Er under behandling mhp 
publicering i 2016. Titel: Det personlige netværksmøde. Olsen PR og 
Simonsen H. 

 
• Artikler baseret på de mange kvalitative data i projektet er under udarbejdelse 

og søges publiceret i internationale tidsskrifter. 
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Aktionsforskningsprojektets formål og metode 
 

Baggrund  

Tre ting ansporede primært til realiseringen af dette projekt: 

 

1) Antagelsen, at Netværksfokuseret Sygepleje har potentiale til at gavne en række patienter 

med kroniske eller livstruende sygdomme. Det vil sige andre patienter end blot unge med 

kræft og deres pårørende, som i 2009 dannede baggrund for udvikling af begrebet og 

indsatsen (1-4). 

2) Mødet med en kollega, der som svigermor til en yngre mand med hjernetumor oplevede, 

hvordan den unge familie blev stadigt mere isoleret med sygdommen og dens følger og var 

ved at brænde ud, og som efterlyste en indsats, der på samme måde som et netværksmøde 

kunne samle kræfterne, der kunne støtte familien. 

3) En præsentation af professor C. Ostgathe på ESMO/ECCO konferencen i Stockholm i 2011, 

der i en undersøgelse sammenlignede prævalensen af moderate til alvorlige symptomer og 

andre problemer hos patienter i palliativ behandling. Studiet viste, at patienter med primær 

og sekundær hjernekræft har signifikant større behov for social støtte (henholdsvis 58,7% og 

54%), og at deres pårørende, er signifikant mere belastede (henholdsvis 74,3% og 65,4%) 

end øvrige palliative patienter (henholdsvis 43,2% og 51,5%) (5).  

 

Samtidig har det været afgørende, at læger og sygeplejersker oplever, at denne gruppe 

patienter og deres pårørende har komplekse behov og særligt store udfordringer i livet med 

sygdommen, og derfor efterspørger interventioner og muligheder for bedre at kunne støtte 

dem. 

 

En gennemgang af litteraturen uddyber de særlige udfordringer og problemer som patienter 

med hjernetumorer og deres familier oplever. Hjernetumorer andrager kun ca. 2 % af alle 

kræfttilfælde, men er en af de mest frygtelige og ødelæggende former for kræft hos voksne 

(6). I 2014 fik 1584 mennesker konstateret kræft i hjernen eller centralnervesystemet i 

Danmark (7). Tumortypen glioblastom (højeste maligintetsgrad) er en livstruende sygdom, 

hvor kun 43-52 % af danske patienter i 2013 opnåede 1 års overlevelse efter 

diagnosetidspunktet og 20-23 % i 2012 overlevede efter 2 år (8). Sygdommen og den 

specifikke behandling påvirker hjernen og dermed ofte patientens kognitive færdigheder, 
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hvilket kan gøre det vanskeligt for dem at forstå deres egen helbredssituation og hæmme 

deres evne til at træffe beslutninger og kommunikere (9). Disse personligheds- og 

adfærdsmæssige ændringer hos patienten påvirker i høj grad hverdagen og relationerne i 

familien (10). Samlet set medfører dette et særligt påtrængende behov for gentagelse af 

information og medinddragelse af pårørende sammenlignet med andre kræftsygdomme 

(11). Mange pårørende oplever god støtte fra familie og venner, samt kræft- og pårørende 

støttegrupper, dog oplever mange frustration over manglen på adgang til gode støttetilbud 

og bruger megen værdifuld tid på at søge efter disse forbindelser, som de har brug for, 

samtidig med at de skal varetage pleje- og omsorgsopgaver i en stressende situation (11).  

 

På denne baggrund har det været projektets hensigt at undersøge, om en netværksfokuseret 

tilgang inspireret af et sygeplejeprogram, der tilbydes unge med kræft i Kræftafdelingen på 

AUH, også vil kunne støtte voksne patienter med alvorlige hjernetumorer og deres 

pårørende. Et centralt element i denne netværksfokuserede tilgang er tilbuddet om at 

arrangere et individuelt netværksmøde for og med patienten, de pårørende og det sociale 

netværk (1).  

Projektet er en del af forskningsprogrammet Etik og Kommunikation, AU og AUH ledet af 

professor Charlotte Delmar og af lektor Pia Dreyer, Sektion for Sygepleje Aarhus Universitet. 

 

Formål 

Projektets primære formål var: 

At udvikle og implementere et forskningsbaseret tilbud i onkologisk regi, der kan 

understøtte mobilisering af et støttende socialt netværk hos patienter med primær 

hjernetumor og deres pårørende. 

 

Mål  

1. At afdække sociale støtte behov hos patienter med primær malign hjernetumor og deres 

familier og undersøge disses interesse og præferencer ifht. netværksmøder afholdt i 

onkologisk regi i tilslutning til sygdoms- og behandlingsforløbet. 

2. At involvere patienter, pårørende og personale i udformningen af interventioner. 

3. At implementere interventionerne ud fra en complex intervention strategi  

4. At bidrage til yderligere udvikling af teori om netværksfokuseret omsorg. 
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Deltagere 

Inklusionskriterier:  

- Patienter med grad 3 eller 4 tumorer i hjernen til behandling efter operation med 

stråler og evt. kemoterapi i Kræftafdelingen, AUH, samt patienter med recidiv efter 

primær behandling 

- Patienternes nærmeste pårørende fra samme husstand; partner eller barn 

- Patienten og pårørende >18 år 

- Kognitiv i stand til at deltage i interview 

- Forstår og taler dansk 

- Informeret skriftligt samtykke 

 

Metodologi og metode 

Forskningsprojektets metodiske tilgang er inspireret af principper for aktionsforskning.  

Med sit dobbelte perspektiv på at skabe forandring og udvikling og samtidig generere 

videnskabelig viden, benytter denne metode sig af et procesorienteret perspektiv og en 

demokratisk proces, hvor viden skabes ’mens man går vejen sammen’. Projektet er således 

orienteret mod at skabe forandring via samarbejde, dialog, deltagelse og interaktion mellem 

forsker og deltager/e (12-14). Aktionsforskning forudsætter en solid forankring og 

involvering ledelsesmæssigt og et tæt samarbejde mellem aktører og forsker. 

 

Netværksmødet er en kompleks intervention, der afhænger af mange faktorer.  

For patienters og pårørendes vedkommende er det faktorer som: deres behov for social 

støtte og involvering af det sociale netværk, deres præferencer for mødet og dets indhold, 

patientens sygdomstilstand, tillid til personalets kompetencer til at kunne gennemføre 

mødet med succes, åbenhed ifht. private forhold, ønske om åben kommunikation og 

geografisk afstand til Kræftafdelingen.  

For personalets vedkommende er især de kommunikative kompetencer afgørende: kunne 

skabe tryghed og tillid, vise professionel ekspertise, indlevelse og situationsfornemmelse, 

skabe dialog og bruge sine sanser, kommunikere i et passende sprog og mødeledelse.   

Organisering og praktiske muligheder er også afgørende såvel som den konkrete kontekst 

omkring selve netværksmødet. 

 

Projektet var derfor jfr. en complex intervention strategi (15) tilrettelagt over følgende faser: 
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1. Undersøgelse af patienters og pårørendes oplevelse af og udvikling af støttebehov 

gennem sygdomsforløbet og ønske om et netværksfokuseret tilbud fra de 

sundhedsprofessionelle 

2. Udvikling/tilpasning af netværksmødet til patienter med primær hjernetumor og deres 

pårørende eller anden relevant intervention. 

3. Feasibility undersøgelse og pilottestning af interventionen 

4.  Implementering og konsolidering af interventionen 

5.  Undersøgelse af interventionens betydning og virkning/evaluering 

 

Styregruppe 

Styregruppen omkring projektet har bestået af: Morten Keller (oversygeplejerske), Anja 

Duus/Dorte Mortensen (afdelingssygeplejersker), Slávka Lukacova (afdelingslæge), Charlotte 

Delmar (professor), Hanne Simonsen (sygeplejerske/projektmedarbejder) og Pia Riis Olsen 

(klinisk sygeplejespecialist/forsker).  

Der har været afholdt 5 møder i projektperioden. 

 

Samarbejdsgruppen 

Samarbejdsgruppen har været sammensat af fem sygeplejersker fra Stråleterapien Mette 

Helbo Lund, Jytte Burger, Anette Fogt Jensen, Birte Schwartz, Hanne Simonsen (som også er 

projektmedarbejder), to sygeplejersker fra D7 Dorte Dalsgaard Juul og Karen Kirk, oprindeligt 

to sygeplejersker fra D1 Nuka Hove og Xenia Pedersen, forløbskoordinator for gruppe 1 Trine 

Røge samt forsker Pia Riis Olsen.  

Gruppen har holdt møde 1 time hvert kvartal i alt 10 gange. 
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Artikel til SYGEPLEJERSKEN Det personlige netværksmøde 

 

Artiklen er taget med i denne rapport, da den giver et godt overblik over projektet og det 

personlige netværksmøde som intervention. Ifølge Redaktionen på tidsskriftet 

Sygeplejersken forventes den publiceret i 2016. Her er den bragt uredigeret. 

 

Det personlige netværksmøde 

Pia Riis Olsen, klinisk sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d., Kræftafdelingen, AUH 

Hanne Simonsen, sygeplejerske/projektmedarbejder, Kræftafdelingen, AUH 

 

Resumé 

En netværksfokuseret tilgang i sygeplejen kan hjælpe social støtte på vej fra patienter og 

pårørendes sociale netværk. Da mennesker med hjernetumorer og deres familier har vist sig at 

have signifikant større behov for social støtte end andre med kræft blev disse målgruppe for et 

tilbud om personlige netværksmøder i Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital.  

I et aktionsforskningsprojekt er sygeplejersker blevet uddannet til at varetage de personlige 

netværksmøder, som er implementeret og har fungeret i 1½ år.  

Det er et tværfagligt tiltag med deltagelse af behandlende læger. Sygeplejersker leder det 

personlige netværksmøde, som tilbydes fra starten af kræftbehandlingen og kan afholdes både 

i Stråleterapien eller senere i forløbet i Ambulatoriet. Hensigten er, at alle, der er tæt på den 

kræftramte og som er berørt af sygdomsforløbet, får den samme grundlæggende viden om 

sygdommen, behandlingen, hvordan den kan påvirke patienten, hverdagen og livet i familien 

og hvordan netværket kan støtte.  

Forskningstilgangen har ikke blot medvirket til succesfuld implementering men også en 

række sidegevinster og har øget personalets kompetencer. 

 

Keywords: Action research, cancer, individual network meetings, network focused nursing, 

social support.  

 

Manchet 

Sygeplejersker og læger går nye veje i Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital for at 

støtte patienter, pårørende og det øvrige netværk til at gennemleve svær sygdom og 

behandling. Patienter med hjernetumorer tilbydes personlige netværksmøder. Artiklen 

beskriver det nye tiltag og hvordan det kom i stand. 



 11 

 

”I skal bare vide, at jeg får det altså ikke gjort. Jeg ved godt, at jeg skal huske at købe ind, 

men når klokken er 18, så er der ikke noget særligt i køleskabet, og så er det for sent at ringe 

til jer og sige: ”må jeg spise med i aften” – og det får jeg heller ikke gjort. Så hvis I vil hjælpe 

mig, så skal I invitere mig. Det vil også være rigtig fint, hvis I en gang imellem vil komme med 

lidt mad til mig”. Preben på 38 år, der er i behandling for en tumor i hjernen har inviteret hele 

sit netværk til møde på Kræftafdelingen og er midt i at forklare, hvordan hans sygdom giver 

ham problemer med at kunne tage initiativ. 

 

Gennem halvandet år har Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital tilbudt patienter 

med hjernetumorer og deres pårørende, at sygeplejerskerne i afdelingens stråleterapi og i 

dagafsnit/ambulatorium vil holde et personligt netværksmøde for dem, hvis de ønsker det.  

Baggrunden er, at alle der bliver alvorligt syge har brug for et støttende netværk, og at specielt 

mennesker med hjernetumorer og deres familier har særligt behov for social støtte (1). Dette 

hænger sammen med, at mange af patienterne får kognitive eller funktionelle problemer, som 

påvirker hele familien. Forandringer som let fører til, at de isolerer sig socialt. Samtidig har 

forskning og erfaring fra Kræftafdelingens Ungdomsafsnit gennem 15 år vist, at 

netværksmøder kan hjælpe den sociale støtte fra det sociale netværk på vej og være med at til 

at holde sammen på deres verden (2-4;4;5),  

Dette er drivkræften bag et projekt, der undersøger, om et lignende tilbud er noget disse 

voksne patienter med hjernetumorer og deres pårørende vil tage imod, og om det kan lade sig 

gøre i et ambulant behandlingsforløb på hospitalet. 

 

Forskning og forandring i praksis 

Projektet er organiseret som et aktionsforskningsprojekt. Det betyder, at forskningen 

gennemføres tæt på den praksis, hvor den specifikke viden skal bruges og sammen med de 

personer, der arbejder i den konkrete situation (6). Derfor har syv sygeplejersker fra første 

færd været med i projektet – fem fra stråleterapien og to fra dagafsnit/ambulatorium. Denne 

gruppe har forskeren samarbejdet med gennem hele forløbet, startende med de første møder i 

juni 2013. Siden har gruppen været sammen en time hvert kvartal. På disse møder er 

praksiserfaringer og foreløbige forskningsdata blevet drøftet. 

Aktionsforskning er også karakteriseret ved at have et dobbelt perspektiv på at skabe 

forandring og udvikling, og samtidig generere videnskabelig viden. Det vil sige, at 

forandringer implementeres og ny viden skabes, mens man går vejen sammen (7).  
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For at sikre succesfuld implementering er der i projektet forsøgt at tage højde for evidens, 

kontekst og facilitering, sådan som det anbefales i PARISH modellen (8). På baggrund af de 

praksiserfaringer, som sygeplejersker og læger i afdelingen havde med patienterne, gav ideen 

med at tilbyde netværksmøder umiddelbart mening. Der var også videnskabelig evidens for, 

at sådan et tiltag kunne være en måde at imødekomme patienterne og deres familiers behov. 

Samtidigt indebar projektet, at patienters og pårørendes tanker om tilbuddet ville blive 

udforsket gennem individuelle face-to-face interviews, telefoninterviews og en fokusgruppe. 

Konteksten blev blandt andet sikret gennem undervisning af personalet og tæt dialog med 

praksis samt etablering af en styregruppe med deltagelse af en læge og ledelsesrepræsentation 

ved oversygeplejersken og en afdelingssygeplejerske. To sygeplejestuderende undersøgte i 

deres bacheloropgave, hvilke muligheder og barrierer sygeplejerskerne i afdelingen så i det 

nye tiltag. Facilitering af forandringen blev varetaget af forskeren, der som klinisk 

sygeplejespecialist og forsker kunne lede hele processen og i en længere periode deltog en 

dag om ugen i det kliniske arbejde med hjernetumorpatienterne. En af sygeplejerskerne fra 

stråleterapien har desuden været frikøbt til at fungere som projektmedarbejder og har blandt 

sine opgaver varetaget en del koordinering. To sygeplejersker fra Ungdomsafsnittet bidrog 

også til facilitering ved over tre sessioner at videregive deres erfaringer og undervise de 

involverede sygeplejersker i at afholde netværksmøder (9).  

 

I det følgende beskriver vi, hvordan vi konkret griber det personlige netværksmøde an. 

 

Tilbuddet 

Patienterne og de pårørende bliver informeret og tilbudt et netværksmøde så tidligt i forløbet 

som muligt, typisk i starten af strålebehandlingen. De, der er i tvivl, har mulighed for at sige, 

ja tak, senere i deres forløb i afdelingen. Måske er tidspunktet bedre for dem, når sygdommen 

i højere grad påvirker hverdagslivet. Det kan være. i opfølgningsforløbet eller hvis de får 

recidiv af sygdommen og skal have yderligere behandling i dagafsnittet. Så på dette tidspunkt 

giver sygeplejerskerne tilbuddet igen.  

Vi udleverer en patientinformation, der beskriver, hvad et personligt netværksmøde går ud på. 

I patientinformationen fremgår det, at hensigten med et personligt netværksmøde blandt andet 

er, at alle, der er tæt på den kræftramte og som  

er berørt af sygdoms- og behandlingsforløbet, får den samme grundlæggende viden  

om sygdommen, behandlingen, hvordan den kan påvirke patienten, hverdagen og livet i 

familien og hvordan netværket kan støtte.  
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I dagene efter følger vi op på informationen, når patienterne kommer ind til strålebehandling, 

og har der fokus på, hvilke tanker patient og pårørende gør sig om netværksmødet. Tankerne 

kan omhandle parathed til at involvere andre, hvad der kan tales om på mødet, hvem der 

betyder noget særligt for dem i netop denne situation og derfor skal inviteres, og om både 

patient og pårørende er enige om, hvorvidt de ønsker et netværksmøde. 

Patienterne har ofte oplevet, at sygdommen har medført en reel ændring i deres hverdagsliv 

og ser netværksmødet som en mulighed for at få i tale sat de nye livsvilkår og udfordringer 

over for deres netværk. 

 

Planlægning af et netværksmøde 

Sammen med patienten aftaler vi hvilken kræftlæge, der skal deltage ved netværksmødet og 

om andre fagpersoner er relevante, f.eks. hjerneskadekoordinator, fysioterapeut og egen læge. 

Patienterne inviterer selv de familiemedlemmer og venner, de ønsker. Det kan være svært for 

dem at afgøre. Så de får god tid til at overveje, hvem de vil ’lukke ind i deres kræftrum’. 

Samlet er planlægningen som regel spredt ud over nogle uger. 

I den skriftlige patientinformation fremgår det hvilke emner, det kan være aktuelt at drøfte på 

netværksmødet (Se boks 1 for eksempler på emner). Det er patienten og den pårørende, der 

bestemmer, hvilke emner, der særligt skal være i fokus på mødet og hvilke, der skal undlades. 

Mødet tilrettelægges ud fra patienten og den pårørendes individuelle situation og behov. 

Patienten skal opleve, at det er et personligt netværksmøde og skal kunne se sig selv i mødet.  

 

I samarbejde med afdelingssygeplejersken bliver det planlagt, at to sygeplejersker kan deltage 

i mødet. I starten har den ene altid været fra samarbejdsgruppen i projektet og den anden en 

kollega, der skulle oplæres. Under alle omstændigheder har den ene sygeplejerske et grundigt 

kendskab til patienten. For at lette planlægningen af mødet har vi udarbejdet en checkliste, så 

vi husker alle de praktiske ting (Boks 2).  

 

Et intenst møde 

Der er sat ca. en time af til netværksmødet. Patienten får plads ved mødebordet, så det er 

muligt at have øjenkontakt med alle undervejs. Sygeplejerskerne leder hele mødet og indleder 

med at byde velkommen og skitserer kort, hvad formålet med mødet er og hvad der er 

planlagt. Det bliver understreget, at alle deltagere har en etisk tavshedspligt ifht. de 

oplysninger, der kommer frem på mødet, og at det er patienten og de nærmeste pårørende, der 

afgør i hvilken udstrækning, det inviterede netværk må formidle videre til andre. Mødet 
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starter med en kort runde, hvor alle præsenterer sig selv og deres relation til patienten. Det 

sker jævnligt, at flere deltagere fra det private netværk møder hinanden for første gang.  

Vi gør meget for at skabe en så hyggelig og afslappet atmosfære som muligt midt i den 

alvorlige situation, og at der bliver plads til smil og små bemærkninger. Patienter har gjort os 

opmærksomme på, at det er vigtigt, at vi ikke ’dramatiserer situationen’ og ’maler fanden på 

væggen’ - at vi ikke må tage håbet væk.  

Lægen bruger den første halvdel af mødet på at fortælle om sygdommen, prognosen, 

behandling, bivirkninger, genoptræning og opfølgning relateret til netop denne patient. 

Deltagerne bliver opfordret til at stille spørgsmål undervejs, så mødet får præg af en dialog 

frem for envejs kommunikation. Alle tilstræber at bruge et hverdagssprog og tale langsomt og 

med pauser. Når lægen er færdig forlader hun mødet. 

Sygeplejerskerne fortsætter mødet og tager emner op, som vedrører hverdagslivet og de 

udfordringer, som både patient og pårørende står i. Dette kan være den ændrede rollefordeling 

i hjemmet, at den pårørende kan have brug for aflastning og et frirum, og at patientens træthed 

begrænser de sociale aktiviteter. Ofte kan patienten have kognitive forandringer, der gør, at 

familie og venner skal vide, hvordan de bedst kommunikerer med den syge og afpasser 

stimuli og sanseindtryk. En del patienter er i stand til at formulere, hvad der kan være en 

støtte for dem, andre kan have mistet evnen til at udtrykke sig, så den pårørende fører ordet. 

Sygeplejersken bidrager med forslag og løsninger, som har været en hjælp for andre i samme 

situation, og er i det hele taget den, der sætter ord på meget af det, der kan være svært at tale 

om. Vi er meget opmærksomme på, hvem det er, der er med i det sociale netværk. Er det nære 

venner, naboer, børn og deres alder mv.? Der bliver talt om, hvordan netværket kan bidrage 

med støtte, og at støtten kan være svær at bede om, idet vi som voksne ofte har en forventning 

om at skulle klare os selv. Der bliver udleveret relevante pjecer og hjemmeside adresser, og 

mødet bliver rundet af med, at deltagerne får mulighed for kort at fortælle, hvordan det har 

været for dem at være med på mødet.  

Stemningen på netværksmødet er ofte intens. Der er plads til at give udtryk for svære følelser 

og at være ked af det, men også glæden over hver dag. Mange patienter og pårørende er dybt 

taknemmelige for fremmødet, og deltagerne giver ofte udtryk for, at de har fået en større 

indsigt og er glade for, at de blev inviteret. Det åbner kommunikationen og gør det lettere for 

dem at vide, hvordan de bedst kan støtte.  

 

Mange processer og sidegevinster 

Projektforløbet, der startede i 2013, har ført mange sidegevinster og processer med sig. 

Sygeplejerskerne i Ungdomsafsnittet havde i flere år villet udbrede deres positive erfaringer 
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med netværksfokuseret sygepleje, så det kom andre og flere patienter til gode i hele 

Kræftafdelingen. De fik nu mulighed for både at videreformidle deres viden og erfaring til 

kolleger i andre afsnit og samtidigt træne deres undervisningsfærdigheder. Det har helt klart 

været et stort plus, at de på autentisk vis kunne vise, hvordan de som sygeplejersker griber 

netværksmøder an. 

Inddragelse af bachelorstuderende bidrog på samme vis med et værdifuldt grundlag. De 

kunne som neutrale udefrakommende afdække og analysere, hvilke muligheder og barrierer 

sygeplejerskerne i de to afsnit så i projektet, og på den måde sikre, at vi fik opmærksomhed 

på nogle knaster, som der skulle tages højde for. 

I projektperioden har hjerneskadekoordinatorer fra hele regionen været til temadag i 

Kræftafdelingen for at høre om projektet og de personlige netværksmøder, og drøfte hvordan 

vi kunne samarbejde. De stillede sig generelt positive i forhold til at komme til Århus og 

deltage i netværksmøder, når det var relevant og kunne lade sig gøre. 

Vi har udarbejdet en pjece med titlen: ”Kræft i hjernen og kognitive forandringer – når 

indtryk og udtryk forandres”. Pjecen giver vejledning i, hvordan pårørende og det sociale 

netværk kan støtte og dermed gøre det lettere at afhjælpe de problemer, der kan opstå i 

hverdagen (10). Der er ligeledes udarbejdet en oversigt med kontaktoplysninger på alle de 

steder, hvor der er hjælp at hente. Listen får patienter og pårørende af os tidligt i forløbet, da 

de har svært ved at finde oplysningerne andre steder. 

Aktionsforskningstilgangen har en klar fordel, når der skal implementeres og skabes 

forandringer i praksis. Den tætte interaktion gennem hele processen med de personer i praksis 

– sygeplejersker, læger, ledere – som skal føre forandringen ud i livet er afgørende. Samtidig 

sættes tankeprocesser og læring i gang som fører langt mere med sig end forskningsprojektets 

konkrete mål. 

Den tætte involvering af en samarbejdsgruppe hjælper forskerne til at bevare fodfæste og 

forstå, og bevirker, at der hele tiden er en flok ildsjæle, der kan være med til at tænde ilden 

hos øvrige kolleger og forfølge målet.  

 

Hvor er vi nu? 

Med projektet er der kommet langt mere fokus i praksis på netværksfokuseret sygepleje og at 

drøfte det sociale netværks betydning med patienter og pårørende. 

Der er større opmærksomhed på aktivt at inddrage patientens pårørende og give rum for deres 

støttebehov. Det har vist sig, at omkring en femtedel af patienterne takker ja til et 

netværksmøde, og det matcher hvad praksis for nuværende kan klare. 

Samarbejdsgruppens sygeplejersker er ved at være erfarne i at afholde netværksmøder og 
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oplærer nu deres øvrige kolleger. Meldingerne fra både involverede patienter, pårørende, 

netværk, læger og sygeplejersker er positive og motivationen stiger. 

Set i lyset af at stort set al behandling allerede nu og i fremtiden bliver givet ambulant, må 

patienter og pårørende i stigende grad kunne håndtere livet med sygdom, behandling og 

symptomer i hjemmet. Personlige netværksmøder er et bud på, hvordan vi kan hjælpe med at 

ruste dem til dette. 

Projektet er i sin afsluttende fase og forskningsresultaterne er ved at blive samlet med henblik 

på publicering. 
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Bokse (1 og 2)  

 

Boks 1. Eksempler på emner der kan drøftes på et netværksmøde. 

 

• Information om sygdommen, behandlingen og bivirkninger (og hvad der kan gøres ved dem) 

• At være barn, ægtefælle, nabo, ven, kollega 

• Hvordan hverdagslivet kan være forandret – herunder ændring af roller. 

• Hvor findes der støtte og hvilken støtte er der brug for 

• Træthed, aktivitet, hvile og velvære 

• Hukommelse og koncentration 

• Ændringer i humør og væremåde 

• Inddragelse af familie og dem, der har betydning i hverdagen 

• Støtte og informationsmuligheder fra socialrådgiver, Kræftens Bekæmpelse, 

hjerneskadekoordinator, hjernetumorforeningen og kommunen. 

• Kommunikationen mellem den syge og netværket 
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Boks 2.  Punkter på planlægningschecklisten 

• Koordinere dato og tidspunkt for netværksmøde med afdelingssygeplejerske, læge og 

sygeplejekollega. 

• Invitere relevante fag personer som egen læge, fysioterapeut, hjerneskadekoordinator mv. 

• Afklare om patient og pårørende har behov for lægesamtale før netværkssamtalen om f.eks. 

diagnose og prognose 

• Udfylde og udlevere en invitation som patienten kan bruge til at invitere det private netværk. 

• Besked fra patienten om hvor mange der deltager og bestille kaffe, te og småkager 

• Booke egnet mødelokale 

• Aftale med patienten og den pårørende hvilke emner, der skal drøftes på mødet. 

• Aftale struktur for mødet med sygeplejerske kollega herunder fordeling af roller og punkter. 

• Efter mødet evaluerer med sygeplejekollega. 

• Dokumenterer hovedpointer fra mødet i EPJ. 
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Fund undervejs i projektet (kvalitative) 

 

Gennem hele projektet er der genereret data med forskellige formål. 

 

Forskningsinterviews før intervention 
 

Individuelle interviews med patienter og pårørende under strålebehandling 

Indledningsvis i 2013 blev 10 patienter og 12 nærmeste pårørende interviewet individuelt 

under de 6 ugers strålebehandling. Disse interviews blev foretaget af forsker og fandt sted i 

et samtalerum i stråleterapien.  

Formålet var: 

1. At afdække sociale støtte behov hos patienter med primær malign hjernetumor og deres 

familier og undersøge disses interesse og præferencer ifht. netværksmøder afholdt i 

onkologisk regi i tilslutning til sygdoms- og behandlingsforløbet. 

2. At involvere patienter, pårørende og personale i udformningen af interventioner. 

 

Opfølgende interviews med patienter og pårørende efter endt strålebehandling 

5 af de par, der blev interviewet individuelt, blev interviewet igen af forsker 3-5 måneder 

efter afsluttet strålebehandling. Denne gang sammen som par – fortrinsvis i deres eget hjem, 

dog blev et par interviewet i et samtalerum i afdelingens dagafsnit. Yderligere 1 patient (søn) 

og 1 pårørende (far) blev af praktiske grunde interviewet individuelt, samt 1 pårørende fordi 

patienten ikke kunne tale.  

De øvrige deltagere ved de første individuelle interviews kunne ikke deltage i disse 

opfølgende interviews pga tiltagende svækkelse, dårlig almen tilstand eller død. 

Formålet var: 

1. At undersøge om patient og pårørendes behov for social støtte havde ændret sig længere 

inde i sygdomsforløbet efter behandlingsafslutning og genoptagelsen af hverdagen. 

2. At undersøge om deres præferencer ifht. at tage imod et tilbud om et netværksmøde 

havde ændret sig. 
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Parvise interviews med patienter og pårørende ved tilbagefald af sygdommen 

6 par, der ikke tidligere havde været interviewet og hvor patienten var diagnosticeret år eller 

måneder før projektets start og ved minimum 6 måneder siden afsluttet strålebehandling, 

blev i 2014 interviewet parvist. Patienter og pårørende blev inviteret til at deltage i 

forbindelse med medicinsk kræftbehandling i D7/dagafsnit eller ved ambulant kontrol. De 

blev alle interviewet af forsker i eget hjem. 

Formålet var at inddrage tilsvarende perspektiver fra patienter og pårørende med længere 

sygdomserfaring, og som havde oplevet, at sygdommen ikke kunne kureres. 

 

Analyse og fund af disse interviews vil blive publiceret i et videnskabeligt tidsskrift.  

Derfor præsenteres kun de fund fra interviewene i denne rapport, som udtrykker den 

umiddelbare interesse i at få et netværksmøde tilbudt og som fik indflydelse på 

udformning af tilbuddet om selve interventionen Det personlige netværksmøde  

 

Resumé af udvalgte fund 

De interviewede patienter og pårørende, har aldrig tidligere oplevet et personligt 

netværksmøde. Deres interesse i at få arrangeret og afholdt et sådant netværksmøde kan 

opdeles i tre kategorier: 

1. Byder det meget velkomment 

Nogle udtrykte umiddelbar begejstring. De kunne med det sammen se fordelene og hvordan 

de kunne bruge sådan et tilbud. Overvejer hvornår et netværksmøde placeres bedst i 

forløbet – nu i tilslutning til strålebehandlingen, senere når hverdagen melder sig. 

2. Værdsætter tilbuddet, men tøver 

Nogle udtrykte bekymring over, om et møde ville ’dramatisere’ situationen. Om der ville 

blive talt om noget, der kunne fratage dem håbet og optimismen. Var usikre på hvad deres 

ægtefælle ville ønske – havde tydeligvis behov for at de var enige. Havde brug for tid til at 

overveje. Syntes at det var svært at bede familie og venner om at ’stille op’ til et møde og at 

tage fri for at deltage 

3. Værdsætter tilbuddet, men ’Nej’ 

Enkelte afviste et netværksmøde. Ønskede ikke at lave ’en begivenhed’ ud af 

sygdomssituationen. Ønskede selv at have kontrol over, hvad netværket blev informeret om. 

Oplevede at de allerede havde et stærkt og støttende netværk. 
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Fokusgruppe før intervention 
 

Efter afslutning af de individuelle og parvise interviews blev der i november 2014 dannet en 

fokusgruppe bestående af 3 patienter og 3 pårørende (2 par og 2 henholdsvis patient og 

pårørende). Et par havde tidligere deltaget i et ’par interview’, de øvrige 4 deltagere havde 

ikke tidligere deltaget i undersøgelsen. Diskussionen tog udgangspunkt i en række spørgsmål 

(se Tabel 1), blev ledet af forsker og blev optaget på diktafon, transskriberet og herefter 

analyseret af forsker og projektmedarbejder (se Tabel 2).  

Projektmedarbejder tog referat af emneområder, pointer mv.  

 

Formålet med fokusgruppediskussionen var: 

At drøfte nogle af de temaer og fund, der var udledt af projektets interviews med patienter 

og deres nærmeste pårørende mhp at inddrage deres perspektiv til forståelse, fortolkning og 

analyse. 

 
 
1. Fortæl hvad I umiddelbart tænkte efter at have læst om netværksmødet som et tilbud? 
 

• Hvordan opfatter I et tilbud om netværksmøder?  
• Giver det mening? 
• Hvordan kan det være, at du tænker sådan? 
• Mangler vi at skrive noget i informationen? 

 
2. Vores hensigt med tilbuddet er at hjælpe med at få involveret de mennesker, der betyder noget 
for jeres hverdag, så tidligt som muligt i sygdoms- og behandlingsforløbet, så det baner vejen for 
åben kommunikation og relevant støtte fra starten, men flere patienter og pårørende har sagt til os, 
at det er for tidligt at arrangere et netværksmøde under eller lige efter afsluttet strålebehandling? 
  

• Hvordan tror I det kan være? 
• Er I enige? 
• Hvornår tænker I der specielt er behov for et møde? 
• Har I en god ide? 
• Nogen har sagt, at de kan være bange for, at vi skal komme til at dramatisere deres situation 

– hvad tænker I? 
 
3. Hvad ville I overveje, hvis I skulle vælge, hvem der skulle deltage i jeres netværksmøde? 

• Hvem ville I ønske at invitere? 
• Er der nogen emner fra listen, som I synes er særligt vigtige 

på mødet? 
• Er der emner, der skal udelades? 
• Hvilke emner mangler? 

 
NB! Mange har fortalt, at de primært vil invitere nærmeste familie fx deres børn, evt. en 
søster/bror, evt. en enkelt god ven/veninde, og så vil de gerne have relevante professionelle med: 
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ud over læge/sygeplejerske: Fra kommunen: Fys/ergo terapeut, talepæd., hjerneskadekoordinator. 
 
4. Har I forslag/ønsker om andre ting fra os, der kan være en hjælp for jer til at klare livet med en 
kræftsygdom i familien?  

• Noget særligt for den syge? 

• Noget særligt for de pårørende? 

 
Tabel 1. Spørgsmål til fokusgruppen 

 

 

• Vigtigt at formidle at det er et ’personligt’ netværksmøde og ikke et møde med 
andre patienter 

• Er det godt at børn deltager, hvordan tage hånd om dem? 
• Tydelig, præcis og gentagen information om netværksmødets form og indhold 
• Gerne tale om det alvorlige i sygdommen, men det må ikke fylde det hele. Håbet 

skal bevares. 
• Værdifuldt, at det er specialister og fagfolk, der informerer 
• Alle deltagere kan få samme viden, på én gang og på samme måde 
• Kan være med til at ’dysse’ lidt ned og afdramatisere  
• Er umiddelbart afklaret med hvem, de ønsker, skal deltage. Vigtigt, at patienten er 

enig og tilpas med hvem. 
• Individuelt hvornår den enkelte familie har brug for mødet, men vigtigt at blive 

informeret tidligt i forløbet om muligheden. Man skal være klar til sådan et møde, 
men skal have hjælp af personalet til at se, hvornår det vil være godt, at blive 
konfronteret med ”er det nu det vil være godt?” 

• Ønske om mulighed for et møde flere gange i forløbet, da situationen ændrer sig 
• Patient og pårørende kan have forskellige behov. Den pårørende har brug for at 

forberede sig og vide, hvad der kan være i vente 
• Emnelisten er god som inspiration og som tjekliste 
• Godt at inddrage eller indtænke egen læge, hjerneskade koordinator, talepædagog 
• Vigtigt at tale om genoptræning og de forandringer en hjernetumor kan medføre 

 
Tabel 2. Resumé af temaer fremkommet i fokusgruppediskussionen 
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Telefoninterviews med patienter og nærmeste pårørendes om 

deres oplevelse af deres personlige netværksmøde 
 

Telefoninterviews 

13 (11 patienter og 2 pårørende) blev interviewet af forsker over telefon ca. 1 uge efter, at 

de havde haft et netværksmøde. Datastyrken efter disse blev vurderet høj. Der er derfor ikke 

foretaget flere interviews herefter. 

Interviewene blev optaget på diktafon og transskriberet til tekst. Der blev taget 

udgangspunkt i følgende spørgsmål (se Tabel 3).  

 
1. Hvad husker du, var det vigtigste, der skete for jer på netværksmødet? 
 
2. Kan du beskrive, om der var noget du/I var særligt glade for? 
 - noget der var værdifuldt for jer? 
 
3. Beskriv også om der var noget du/I var skuffede over og hvor mødet evt. ikke levede op til jeres 
håb og forventninger? 
 
4. Hvad kom netværksmødet til at betyde for dig/jer? 
 
5. Hvis mødet efterfølgende gjorde en forskel for dig/jer med hensyn til den støtte I fik fra jeres 
netværk, prøv da at beskrive hvordan? 
 
6. Der deltog en række personer i mødet fra jeres private netværk. Hvad har de nævnt efterfølgende 
har haft betydning for dem?  
Eller andre kommentarer fra dem i relation til at have været en del af sådan et netværksmøde? 
 
7. Hvis du skal vurdere dit/jeres samlede udbytte af netværksmødet, hvordan vil du så betegne 
udbyttet: 
     

Meget godt Godt Både/og Mindre godt Dårligt 
     

 
8. Har du forslag eller anbefalinger til forbedring af netværksmøderne?  

 
 
Tabel 3. Spørgsmål til patienter og nærmeste pårørende i telefoninterviews 
  
 

Tilbagemeldinger fra patienter og pårørende  

Data er indholdsanalyseret af forsker og projektmedarbejder. Først hver for sig og herefter 

sammen. Da det er planen, at publicerer analysen og fundene i et tidsskrift, bliver 

tilbagemeldingerne blot resumeret i denne rapport (se Tabel 4) 
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Alle på en gang i samme rum – godt at være samlet. 
 
Tage trykket af – et break i forløbet – forsoning – spontan lettelse – fred. 
 
Sammen om det som en familie – samhørighed. 
 
Opslidende at være budbringer. 
 
I har jo bare den der autoritet (De sundhedsprofessionelles ekspertise og autoritet). Resume og facts 
og viden fra fagprofessionelle, der understøtter og bekræfter, hvad jeg oplever og siger. 
 
Jo mere information jo bedre – åbenhed i kommunikationen. 
 
Tingene blev lettere, kommet mere på banen, mere initiativ fra netværket, facebook, rykket tættere 
på, prikker mere til mig – netværket kan virke uden om mig. 
 
Resumeet af det faktuelle forløb. 
 
’Hard but necessary’  
 
Hvordan vi egentlig har det, mere forståelse i familien, fik talt om ting, vi elles ikke ville få talt om. 
Kom hele vejen rundt. 
 
Alle kunne komme til orde og spørge – også om det, de ikke spørger mig om. 
 
Navigere og styre – en behagelig og god stemning – afrunding alene med hinanden efter mødet. 
  
Tidspunktet hvor jeg selv er parat og har fået tygget på min sygdom. Men godt at få tilbuddet tidligt. 
 
At have kontrol med og under mødet – forventningsafstemme og planlægge sammen. 
 
Den enkelte person – det personlige vigtigt.  
 

 Meget godt Godt Både/og Mindre godt Dårligt 
11 2    

 

 
 
Tabel 4. Resumé  af fund efter telefoninterviews.
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E-mail interviews med deltagere i netværksmøder (det sociale 

netværk) om deres oplevelse af det personlige netværksmøde de 

havde deltaget i 

 
Ved 14 på hinanden følgende netværksmøder skrev de deltagere, som ønskede at give 

feedback pr. e-mail, deres navne, e-mail adresser og deres relation til patienten op på et 

skema. 

Forsker skrev ca. efter 1 uge en e- mail med spørgsmål (se Tabel 5), som de kunne svare på, 

og returnere pr. e-mail. Hvis der ikke kom svar, blev der rykket 1 gang. 

Efter de 14 møder blev der sendt 121 e-mails. 78 svar kom tilbage (64,5 %).  

Feedback efter deltagelse i netværksmøde 

 

Tak for din deltagelse i netværksmødet i Stråleterapien, torsdag den 4. december, Skejby. 
 

Det betyder meget for os at få tilbagemeldinger fra deltagerne i disse møder, så vi ved, om 
de har den tilsigtede virkning og så vi kan justere og udvikle møderne, så de bliver så 
optimale som muligt for både patient, pårørende, det private og det professionelle 
netværk. 
 
Instruktion: 
Tryk på: Svar  
Indskriv dine svar og overvejelser i relation til hvert enkelt spørgsmål lige under vores 
spørgsmål. 
Tryk herefter på Send  
 
Vi vil bede dig skrive din uforbeholdne mening om følgende: 
 
 
Indfriede mødet dine forventninger? 
  
Var der noget, du synes var særligt positivt eller negativt? 
 
Var der noget, som havde særligt betydning for dig og din relation til xx fremover? 
 
Var der noget, som du manglede at få drøftet på mødet? 
 
Vil du deltage en anden gang, evt. hos en anden patient, hvis det bliver aktuelt? 
 
Har du andet, vi skal vide og som vi kan lære af? 
 
Tusind tak for hjælpen! 
 
Tabel 5. Feedback-spørgsmål til deltagere i netværksmødet 
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Deltagernes feedback 

 

Svarene fra de 78 deltagere er gengivet i temaer med et enkelt citat i det følgende (se Tabel 

6). Deltagerne omfattede personer fra både det uformelle og det formelle netværk ex.: 

forældre, søskende, øvrig familie, venner, arbejdsgiver, egen læge, præst, 

hjemmesygeplejerske, talepædagog, hjerneskadekoordinator, fysioterapeut, ergoterapeut. 

 

’Netværksmøder kan være guld værd for mange patienter og familier’ (en deltager) 

 

Sammenfattende udtrykker deltagerne ovenud stor tilfredshed med de netværksmøder, de 

har deltaget i. Sætter stor pris på at vi tager dette initiativ. Flere udtrykker ønske om, at det 

gerne må ligge tidligere i forløbet.  

De gør sig enkelte overvejelser over, hvad vi skal være opmærksomme på. Disse er løbende 

drøftet i samarbejdsgruppen og har ført til justeringer af vores måde at gennemføre 

møderne på. Blandt andet, at vi altid aftaler med patient/pårørende hvilke emner, der skal 

drøftes, om der skal tales om prognose, overvejelser over børns deltagelse og hvordan, og 

hvordan vi placerer os og deltagerne omkring mødebordet. 

 

 

• Møder en venlig, respektfuld, rolig, positiv og professionel håndtering af mødet 

• Oplever ærlighed men forsigtighed 

• Værdsætter at møde læge og sygeplejerske som har specialist viden  

• Værdsætter at initiativet til at samle netværket prioriteres og kommer fra 

hospitalet 

• Skaber et særligt sammenhold i netværket  

• Øger erkendelse og forståelse for patienten og de pårørendes faktiske situation 

• Fører til mere åbenhed i kommunikationen 

• Øger muligheden for tværsektoriel samarbejde 

• Skaber klarhed og gøre det lettere at byde ind med støtte 

 

Tabel 6. Deltagernes svar i temaer 

 



 27 

”Har for 8 år siden haft min far, som blev helbredt efter stråler i 3 mdr. En god ven har jeg 

mistet til kræften, som jeg passede til det sidste, og for 2 år siden min bror, som endnu 

kæmper, og da svigermor døde for 2 år siden. I alle tilfælde havde det helt klart været en 

fordel, hvis der havde været netværksmøde. Der er så mange spørgsmål, som man ikke fik 

svar på og de mange forskellige følelser, der er på spil i disse situationer, og lige så mange 

måder at takle dem på. Nu ved vi alle, hvordan xx ønsker og føler vi skal være og hvordan vi 

skal forholde os til situationen. Det er så super skønt, og nu er ingen i tvivl, og alle kan 

forholde sig til xx’s sygdom, da kortene er lagt på bordet. Det var hårdt men sandt og fakta. 

Håber at netværksmøderne bliver en fast del I kan tilbyde i alle henseender, jeg ville håbe, 

de ville gøre det i psykiatrien og andre langvarige lidelser også, for det er så svært at forstå, 

hvis ikke man selv har prøvet det” (en svigerinde) 

 

Alle 10 sider med citatuddrag kan rekvireres hos Pia Riis Olsen (forsker) 
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Resultater (kvantitative opgørelser) 
 

Data indsamlet fra pilottestningens start før sommerferien 2014 indtil udgangen af 2015. 

 

Den forsigtige start ses i 2014, hvor en ny rytme, form og adfærd skulle indarbejdes i praksis. 

I 2015 ses hvordan aktiviteten stiger i takt med sygeplejerskernes fortrolighed og erfaring 

stiger ifht. at informere patienter og pårørende og med at afholde netværksmøder (Figur 

1og 2) 

  

 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
Figur 1. Antal N-møder pr. kvartal 2014/15. I 2015 gennemsnitlig 1-2 møder/md. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Antal N-møder fordelt på afsnit i 2014 og 2015 
 
 
I alt er 65 mænd og kvinder blev tilbudt et møde i 2014/15, heraf har 25 sagt ja= 38,5 % 

Fordelingen på køn ifht. at have fået et netværksmøde tilbudt svarer til, at 1,6 mand for hver 

1 kvinde fik netværksmøde tilbudt. Dette kan tilskrives tilfældigheder ved det relativt lille 

antal, dog svarer det nogenlunde til den kendte incidens for hjernetumorer fordelt på køn. 
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Det er påfaldende og interessant, at ca. 3 mænd (72 %) for hver 1 kvinde (28 %) siger ’ja tak’ 

til et netværksmøde. Her er tilsyneladende et tilbud, som tiltaler mænd og som de gerne vil 

tage imod. Grunden til dette kender vi ikke. Det kan dog antages, at det tiltaler mænd, at der 

gives faktuel viden formidlet af eksperter på mødet, og at mødet virker effektivt ifht. at hele 

netværket inddrages på én gang. Det kan også skyldes, at de kvindelige ægtefæller skubber 

på, fordi de mærker behovet, og at kvindelige patienter har lettere ved at få dækket deres 

behov i større sociale netværk, og ikke opmuntres i samme grad af deres mænd til, at et 

netværksmøde er nødvendigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Køn ifht. ’Ja tak’ til N-møde. 2014-15 
 
 

 

Tidsforbrug til planlægning af netværksmøder 

Det har vist sig muligt i ambulante forløb at gennemføre det antal netværksmøder i praksis, 
der har været behov for. I gennemsnit er der afholdt 2 netværksmøder pr. måned. 
Tidsforbruget varierer meget ifht. den enkelt patient og pårørende, og ifht om 
sygeplejersken er erfaren og/eller har en kollega med som skal medinddrages i mødet. 
Forberedelsestiden er således faldet i takt med erfaringen hos sygeplejerskerne.  
 
Tidsforbruget er registreret på et skema af den sygeplejerske, der er ansvarlig for 
netværksmødet. Det omfatter både tid til booking af lokale og læge, aftale med 
afdelingssygeplejerske, invitation af eksterne, samtale og planlægning sammen med 
patienten. 
Tidsforbruget strækker sig i reglen over flere uger og inkluderer i flere registreringer ca. 10 
min til dokumentation. Pr. 1.1.2016 (11 – 275 min, median 100,7 min). 
Forberedelsen sammen patient og pårørende andrager heraf i gennemsnit 40,3 min (2-90 
min) af det samlede tidsforbrug. Denne tid er nogle gange brugt samtidig med behandling af 
patienten fx med kemoterapi. 
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Øvrige afledte aktiviteter og produkter  

• Der er taget Initiativ til og gennemført en temadag for hjerneskadekoordinatorer i 
hele Region Midt afholdt i den 26. februar 2014 i Kræftafdelingen. 

 
• En temaeftermiddag for al personale i Kræftafdelingen om Kræft i hjernen, kognitive 

problemer, støtte muligheder for patienter og pårørende – og hvordan vi som 

personale kan klare udfordringen. Den 29. januar 2015. 
 

• Samarbejdsgruppen har deltaget i Hjernetumornetværkets temadag i Kbh. 
 
• Tre undervisningsseancer af samarbejdsgruppens sygeplejekolleger i 2015. Hvordan 

foregår og gennemføres et netværksmøde? Stråleterapien Skejby, D7 og 
Stråleterapien i Herning. 

 
• I projektperioden er udarbejdet en pjece, der udleveres til patienter med kognitive 

påvirkninger og deres pårørende Kognitive forandringer ved kræft i hjernen – når 

indtryk og udtryk forandres. 
Pjecen kan også anvendes ved patienter med hjernemetastaser.  
 

• Der er udarbejdet en liste med kontaktadresser til alle de steder, der kan hentes 
hjælp og støtte nationalt og i kommunerne. Denne liste udleveres til patienter og 
pårørende. 

 
• Et bachelorprojekt ved to sygeplejestuderende Anne Helland Olesen og Anne Maria 

Høj Væggemose. Implementering af netværksmødet til patienter med primær 

malign hjernetumor – et fokusgruppestudie af sygeplejerskers oplevelser. 
(vejledning) Foråret 2014.  

 
• Et ph.d. studie ved Sara Ravn Francis, sygeplejerske, cand. cur. Identifikation af 

ægtefællers ansvar, funktioner og roller som basis for støtte til og involvering af 

ægtefælle til en partner med primær malign hjernetumor. Indskrevet på AU, sept. 
2014. 

 
Projektet er præsenteret eksternt: 
 

• Mundtligt på European Academy of Nursing Science (EANS) Summer 
Conference, Barcelona 2015. Titel: Network meetings – access to specialist 

knowledge and mediation of social support for patients with primary brain 

tumours and their families – a participatory action research project. Abstrakt 
publiceret: BMC Nursing 2015, 14(Suppl 1):S4 (8 October 2015). Ved Pia Riis 
Olsen. 

 
• Foredrag på Temadag for Lungekræftsygeplejersker. Okt. 2015. Kræft i hjernen. 

Netværkssamtaler, pårørende som ressource, vejledning til pårørende. Ved Pia 
Riis Olsen. 
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• Mundtligt på Forskningsdag i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, januar 
2015. Titel: Network focused nursing and patients with brain tumours – a 

participatory action research project. Ved Pia Riis Olsen. 
 
• Mundtligt på Nordic Conference on Family Focused Nursing 2014 

Titel: Network focused nursing – a new concept and an untraditional and 

challenging nursing practice. Ved Pia Riis Olsen. 
 
• Poster til AHU’s Forskningssymposium 2014 og Nordic Conference on Family 

Focused Nursing 2014. Titel: Researching and implementing network focused 

nursing in services for patients with primary brain tumours and their families – 

a participatory action research project. Ved Hanne Simonsen og Pia Riis Olsen. 
 

Projektet er præsenteret internt: 
 

• Kræftafdelingens 10. Sygeplejesymposium 2015. Netværksmødet som 

samarbejdsmetode – overføring af viden og erfaring (præsentation af Nuka 
Hove og Xenia Pedersens projekt) Ved Pia Riis Olsen. 
 

• Kræftafdelingens 11. Sygeplejesymposium 2016. Personlige netværksmøder til 

patienter med hjernetumor. Hvordan gør vi og hvad er vores erfaringer? Ved 
Dorthe Dalsgaard Juul og Karen Kirk D7. 
 

• Præsenteret på interne møder i de involverede afsnit. 

 
Artikler: 

 

• Artikel indsendt til Sygeplejersken ultimo 2015. Er under behandling mhp 
publicering i 2016. Titel: Det personlige netværksmøde. Olsen PR og 
Simonsen H. 

 
• Artikler baseret på de mange kvalitative data i projektet er under udarbejdelse 

og søges publiceret i internationale tidsskrifter. 
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Samarbejdsgruppen som medforskere – arbejde, 

møder, undervisning, udvikling af kompetencer og 

praksis 
 
Ved Hanne Simonsen, projektmedarbejder og sygeplejerske ansat i Stråleterapien, Skejby, 

AUH (maj 2015)  

 
 

1. Interaktion med de berørte - samarbejdsgruppens arbejde og møder  

 

Samarbejdsgruppens medlemmer  

Samarbejdsgruppen er sammensat af fem sygeplejersker fra Stråleterapien Mette Helbo 

Lund, Jytte Burger, Anette Fogt Jensen, Birte Schwartz, Hanne Simonsen (som også er 

projektmedarbejder), to sygeplejersker fra D7 Dorte Dalsgaard Juul og Karen Kirk, 

oprindeligt to sygeplejersker fra D1 Nuka Hove og Xenia Pedersen, forløbskoordinator for 

gruppe 1 Trine Røge samt forsker Pia Riis Olsen. Gruppen har holdt møde 1 time hvert 

kvartal. 

 

Formål med gruppen 

Gruppen fungerer som medforskere og medvirker til udvikling af viden. Møderne sikrer 

en nær relation til den praksis som forskningsprojektet tager sit afsæt i, og hvori 

implementering af interventioner og nye tiltag skal foregå. 

 

Møderne 

Der er på møderne kontinuerligt fokus på projektets status og på den videre plan, så alle 

samarbejdsgruppens medlemmer er med til at stille skarpt på deltrin i forløbet. 

Der er på møderne udveksling af erfaringer og holdninger, for udgået af oplæg, artikler, 

analyse uddrag og afspilning af interview udpluk. 

Vi har drøftet artikler, hvor det er den pårørende, der står som afsender, og relateret 

dette til vores hverdag og vores undring. Dette har også medført udveksling af gode 

ideer. Denne erfaringsudveksling og fælles undring har styrket samarbejdet mellem 

samarbejdsgruppens medlemmer og mellem afsnittene i afdelingen (D1, D7, 
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Stråleterapien, forløbskoordinatoren).  Disse løbende faglige overvejelser er af stor 

betydning for projektet, idet der bidrages med viden, der drøftes erfaringer, og der 

fremkommer nye ideer. 

Vi har fået meget mere kendskab til patientens samlede forløb, og har fået et godt 

indblik i hinandens vilkår og muligheder i mødet med patienten i de enkelte afsnit i vores 

afdeling. 

På møderne er der blevet truffet aftaler om det videre forløb, undervisning, 

delelementer i forhold til projektet; eksempelvis to sygeplejestuderendes fokusgruppe 

interview samt efterfølgende diskussion om deres fund.  

Inventionen ”afholdelse af netværksmøder for patienten med hjernetumor” afprøves i 

stråleterapien og i D7, dette afstedkommer undren og overvejelser, som løbende tages 

op i samarbejdsgruppen. Der er fokus på, hvad der lykkedes, hvad der lykkedes mindre 

godt og hvorfor, samt hvilke justeringer der skal til? 

Samarbejdsgruppens medlemmer er frontfigurer og har løbende involveret kollegaer, 

som ikke er medlemmer af samarbejdsgruppen.  

Forsker og projektmedarbejder er i dialog med gruppen i forhold til patientvejledninger 

og personalevejledninger. Herigennem sikres at nyudarbejdet skriftligt materiale er 

anvendeligt og forståeligt for såvel personale som patienter. Abstrakt og poster 

udarbejdelse har været delt med gruppen. 

Den undervisning, der er blevet afholdt af de to sygeplejersker fra D1 til 

samarbejdsgruppens medlemmer, er på møderne blevet planlagt, justeret 

(forventningsafstemt) og evalueret. 

I samarbejdsgruppen er der stort engagement og interesse for at udvikle et godt tilbud, 

som kan komme den enkelte patient og pårørende til gode. Møderne har resulteret i en 

følelse af fællesskab og fælles ansvar samt ejerskab, interesse for projektet og ikke 

mindst for patienten med hjernetumor og deres pårørende.  

 

2. Udvikling af personalekompetencer - undervisnings- og lærings forløb varetaget ved 

ungdomssygeplejersker  

Vi har i samarbejdsgruppen deltaget i tre undervisnings seancer varetaget af to 

sygeplejersker fra D1 med stor erfaring i afholdelse af netværksmøder. Formålet med 

undervisningen var at bidrage til udvikling af de nødvendige kompetencer hos 
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sygeplejersker, som skal varetage netværksmøder for patienter med hjernetumorer og 

deres pårørende. 

Forud for selve undervisningsdelen var der fokus på den enkeltes umiddelbare tanker og 

forhåndsviden om netværksmøder, og hvilke relevante kompetencer hver især har med 

sig fra lignende faglige tiltag. Derudover havde vi forberedt os ved at læse fremsendt 

litteratur. 

Følgende emner blev blandt andre præsenteret og diskuteret: 

• Nødvendige kompetencer for at, lede et netværksmøde 

• Koordinering og planlægning. 

• Hvilken viden skal der til? 

• Netværksmøder og netværksfokuseret sygepleje 

• Formålet med at afholde et netværksmøde? 

• Hvilke patienter vil det gavne? 

• Relevante elementer på et netværksmøde for patienter med hjernetumorer? 

• Den ofte ”dårlige prognose”, hvordan håndteres det?  

• Gode vendinger/sætninger 

• Barrierer og fordele 

• Hvordan rumme en lignende intervention i et ambulant afsnit? 

• Deltagelse af Neuro Kirurgisk afdeling samt hjerneskade koordinator? 

• Kan patienten med meget svære kognitive problemstillinger deltage? I en seng? 

Kendetegnende for den samlede undervisning var ”den røde tråd”. Der blev fulgt op fra 

sidste undervisning, og der var en tydelig dagsorden og formål for dagens undervisning. 

Der var gode muligheder for at komme til orde, alle blev ”hørt”. Der var en åbenhed og 

en vilje til at udveksle bekymringer og tanker om: ”kan jeg mestre det”. Der var en dialog 

med udveksling af viden og erfaringer. 

Udover undervisningen har alle gruppens medlemmer deltaget i 1-2 netværksmøder, 

varetaget af personalet på D1. Dette har givet anledning til at ”se det i virkeligheden” og 

suge til sig, og derved gøre sig egne tanker og overvejelser, førende til ”hvordan kan jeg 

se mig selv som mødeleder ved et netværksmøde”. 

Samarbejdsgruppens medlemmer har efterfølgende afholdt flere netværksmøder. Disse 

er blevet evalueret i samarbejde med forsker, og senere med resten af 

samarbejdsgruppen. Således er der fokus på såvel afvikling som udvikling af 
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netværksmøderne i projektet. Undervisningen og deltagelsen på netværksmøderne har 

bidraget til engagement og en følelse af ejerskab for projektet. Det blev tydeligt at 

varetagelse af denne nye opgave er en udviklingsmulighed for den enkelte, med 

erhvervelse af nye kompetencer. 

 

3. Refleksioner over projektets indvirkning på praksis 

I min praksis efter opstart af dette projekt, oplever jeg en større i tale sættelse og faglig 

diskussion om patienter med hjernetumorer og deres familier. Der er øget fokus på, 

hvilke problemstillinger patienterne har, og hvad vi som professionelle kan tilbyde.  

Vi har et stort ansvar i at spotte særlige sårbare patienter med hjernetumorer og deres 

familier. Vi har i afdelingen fået endnu mere fokus på hvad nedsat hukommelse og 

massiv træthed samt kognitive udfordringer betyder for patientens hverdag, og ikke 

mindst i mødet med os, i en behandlingsafdeling med tidsopdelte aftaler for hver 

patient. Vi gør os i personale gruppen løbende overvejelser om ”hvordan rumme disse 

patienter” ”hvad skal vi/hvad kan vi” ”ressourcer samlet set/ressourcer til denne gruppe 

af patienter”. Der er generelt en øget viden om kommunernes tilbud - 

hjerneskadekoordinatorer – genoptræningsplaner – talepædagog mm, og også om andre 

psykosociale støttemuligheder som fx hjernetumorforeningen/hjerneskadeforeningen, 

herunder de lokale arrangementer for patienter og pårørende. Derudover er der 

begyndende faglige overvejelser i afdelingen om begrebet netværksfokuseret sygepleje, 

ikke blot til patienter med hjernetumorer og deres pårørende, men som et begreb af 

mere generel karakter og mulighed. 

Personligt er jeg i højere grad bevidst om betydningen af et netværk for patienten og den 

pårørende, og inddragelse heraf. Jeg spørger ”bredere” ind til, hvad der er af støtte og 

hjælp i netværket – de mennesker der har betydning for patienten og den pårørende i 

netop denne situation. Den pårørendes situation og deres belastninger er blevet endnu 

tydeligere for mig gennem projektperioden. Jeg er endvidere blevet påmindet om, hvor 

forskelligt sygdommen kommer til udtryk. 

 
Vi har samlet de relevante dokumenter i en mappe, som står tilgængelig i D7 og i 

stråleterapien. I denne mappe har vi registreret, hvilke patienter der er blevet informeret 

om muligheden for at holde et personligt netværksmøde. Gennem hele projektperioden 

har samarbejdsgruppens medlemmer været opmærksomme på at informere de øvrige 
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kollegaer om projektet, fremvise mappen og sidemands oplære. Generelt har det 

fungeret godt med mappen, det er vigtigt i en travl hverdag, at for eksempel patient 

informationerne om netværksmødet er let tilgængelige. 

 

4. Hvad har givet samarbejdsgruppemedlemmerne drivkraft i Stråleterapien? 

• ledelsesmæssig opbakning og støtte 

• kollegaers nysgerrighed og forbehold 

• Kontinuerlig diskussion og refleksion om muligheder og barrierer ved pilot 

testning af interventionen - samarbejdsgruppemedlemmerne imellem og med 

det øvrige personale 

• Forskers synlighed i klinikken og på samarbejdsmøderne 

• Engagement, lyst og interesse fra kollegaer 

• Veloverståede netværksmøder med positive tilbagemeldinger fra patienten, den 

pårørende og øvrige familie samt fagprofessionelle fra primær sektor 

• Oplevelsen af at det lykkes at være kompetent mødeleder 

• Sammenholdet i samarbejdsgruppen 

• Samarbejdet med D7, D1 og forløbskoordinator 

• En øget faglig opmærksomhed på patienter med hjernetumorer og deres 

pårørende 

•  Sygeplejefaglig udviklingsindsats målrettet en sårbar patientgruppe 

 

Samarbejdsgruppens øvrige medlemmer fortæller om deres 

erfaringer fra projektet og netværksmøderne (citater) 
 

Efteråret 2015 

”Det, som står mest lysende for mig, er hvor skrøbeligt livet bliver, når sygdom rammer i 
hjernen. Specielt når de kognitive funktioner bliver sat i uro. Dette afspejles i særdeleshed 
hos de pårørende, deres magtesløshed, bekymringerne for deres kære sorg og fortvivlelse”. 
 

”Jeg er blevet endnu mere tunet ind på, hvor stor en betydning det er, at patientens netværk 
kan bakke op, men også hvor stor en opgave det er for det personlige netværk at bære. 
Jeg kan se, at vores netværksmøder giver en ro til netværket samt mulighed for at de kan 
orienteres samlet og gå derfra med samme viden. Jeg er blevet bedre til at involvere 
patientens netværk”. 
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”Jeg er også blevet mere bevidst om, hvor mine egne grænser går, og hvor jeg skal trække på 
netværkets”. 
 
”At være en del af et ”set-up” som gør, at det ikke føles svært at udfylde den plads i 
rammen, som er tiltænkt mig. Det er bl.a. at være en af mødelederne, som jeg ikke har haft 
erfaring med, og så oven i købet i en større gruppe af mennesker, som jeg sædvanligvis ikke 
opsøger at sige noget for!  
Men der har været et klart formål, og jeg har været forberedt på, hvad det er, familien og 
patienten har ønsket skulle komme frem - og så har det egentlig ikke været så svært”. 
 
”Jeg har oplevet, hvor forskellig en gruppe omkring patienter kan være, og hvor afgørende 
det er for, hvad der kommer til at ske på møderne”. 
 
”Der er også en oplevelse af ydmyghed overfor at få lov at være med i så vigtig en proces i et 
liv, som det er at forholde sig til spørgsmålet om døden og den sidste tid. Ligeledes, at det 
rent faktisk ser ud til at gøre en forskel for de involverede personer, at de får det her tilbud. 
Det er, hvad de udtrykker bagefter, og det er med til at give mening i arbejdet her. Også i 
behandlingerne fremover”. 
 
”Jeg har udviklet mine kompetencer i forhold til at afvikle et netværksmøde”.  
 
”Jeg har fået en større indsigt og forståelse for patienternes hverdagsliv ved at se dem med 
deres netværk.  
 
”Jeg fået mere fokus på, at inddrage patienten i at medvirke til at finde ud af, hvad de har 
behov for, at deres netværk skal vide, hvad patienten, har behov for støtte og hjælp til fra 
netværket, samt hvad patienten og netværket har behov for hjælp fra os professionelle til at 
få taget hul på at snakke om”.  
 
”Der er kommet en anden dimension på i mit faglige virke. Patienterne er størstedelen af 
tiden hjemme, så det er der ”kampen” skal stå. I og med vi er med til at inddrage patientens 
netværk får de bedre hjælp og støtte af deres netværk i hverdagen”. 
 
”Det er blevet tydeligt, hvor betydningsfuldt det er for både patienten og de pårørende, at 
de sammen får den samme information om patientens sygdom, sygdomsforløb, -behandling 
og følger relateret til sygdommens placering i hjernen - mange AHA-oplevelser. Alle, uden 
undtagelse, har kommenteret på den mulighed efter samtalerne.  
Det giver stærkere argumenter i samtalen om netværk (-smøder) med patienterne og det 
giver mere opmærksomhed på de pårørendes forskellige behov”.  
 
”Læge og sygeplejerske får erfaringer med typiske spørgsmål, bekymringer, struktur/ledelse 
af møderne – som kan bruges ved senere samtaler - man finder sig ”egen stil””.    
 
”Det er ressource-krævende at arrangere og afvikle et netværksmøde, det opleves af både 
kontaktsygeplejerske og resten af teamet ved acceleratoren. Der er derfor behov for tydelig 
opbakning fra lederside til at prioritere møderne, så udfordringen ikke bliver den enkelte 
sygeplejerskes alene”.  
 



 38 

”Jeg har ikke en bred erfaring med midtvejs- eller afsluttende samtaler i konsultationen, 
alligevel synes jeg at kunne se, at netværksmøderne giver mulighed for noget andet end 
samtalerne i konsultationen - fordi vi sidder rundt om et bord, ”lægen” sidder ved siden af 
en gæst eller patienten og ikke med ”et bord i mellem sig”, der er ingen computer, ingen 
data der fanger opmærksomheden, det er mindre formelt, vi drikker kaffe sammen, 
tidsfaktoren (20 min versus 60 min) gør, at der er tid til pauser/stilhed på en anden måde”. 
 
”Ved en af samtalerne deltog 2 piger på 11 år. Jeg savner erfaring med samtaler med børn 
om svære emner, inddragelse hvordan og hvor meget? Skal der være en aldersgrænse? – det 
gør mig usikker” 
 
”Blevet mere bevidst om betydningen af det tværfaglige samarbejde, og egen læge, fys, 
ergo, talepædagog med fleres interessere i at deltage”. 
 
”Blevet mere bevidst om forskelligheden i møderne. Der er stor forskel i at afholde et møde 
med en patient med afasi sammenholdt med at mødes med …….., der åbent fortalte om, 
hvordan det er at leve med en hjernetumor, der ligger frontalt. 
Betydningen af at få lavet en forventningsaftale, og at vi kun har en time til rådighed. 
Generelt har jeg fået en øget viden om hjernetumor patienter og deres netværk, og i 
afdelingen har vi fået mere fokus på denne patientgruppe”. 
 
”Samarbejdet med mine kolleger er udvidet i det daglige, da vi alle har større forståelse for 
den daglige ”sparring” omkring de problematikker pt. selv frembringer eller dem vi opfanger 
i samvær med pt. 
Den åbne dialog er mere tilladt, til fælles øget forståelse af patienternes problemstillinger, 
og indsigt i, at sygeplejersker tænker og opfatter forskelligt”. 
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Projektets forløb fra start til slut 

Ved projektleder/forsker, klinisk sygeplejespecialist, ph.d. Pia Riis Olsen 

 

Hensigten med dette afsnit af rapporten er at give et billede af de mange små og store 

processer, som har resulteret i succesfuld indførelse af tilbuddet om personlige 

netværksmøder hos mennesker med hjernetumor i ambulant regi.  

I det følgende bliver projektets forløb derfor beskrevet i et implementeringsperspektiv.  

 

Aktionsforskningsprojektets samlede forløb har strakt sig over knap 3 år med de første 

sonderende tiltag i efteråret 2012 til egentlig projektstart i foråret 2013 og til afrunding i 

efteråret 2015.  

Som en ramme til illustration af de faser, aktiviteter og mange processer, der har formet 

projektet, bliver John P. Kotter’s 8-trins forandringsmodel (Kotter 1999) brugt i denne 

rapport. Modellen matcher aktionsforskningsmetodens implementeringsproces. Projektet 

har på mange måder haft et nogenlunde lige forløb svarende til modellen, dog med 

processer, der er gået lidt frem og tilbage mellem trinnene. 

 

1. Etablering af en oplevelse af nødvendighed (Efteråret 2012 – Foråret 2013) 

Samlet set har de processer, der er beskrevet nedenfor, været med til at skabe oplevelsen af 

det meningsfulde i projektet. 

• Forskerens egen erfaring fra sygeplejepraksis og videnskabelige resultater, der 

underbygger det særlige behov for social støtte til patientgruppen, præsenteres 

sammen med et projektforslag og drøftes med oversygeplejerske Morten Keller. 

Projektet møder opbakning. 

• Professor Charlotte Delmar involveres som mentor og projektet tilknyttes 

forskningsprogrammet: Etik og Kommunikation på AUH. 

• Der ansøges om løn til en projektmedarbejder i MVU – puljen på AUH. 

• Projektbeskrivelsen præsenteres og drøftes med afdelingssygeplejersker i D-terapi og 

D7) og med afdelingens kliniske professor. Projektet møder opbakning. 

• Projektet drøftes med de to læger, der har ansvar for behandling af afdelingens 

patienter med hjernetumorer. Slavka Lukacova og Yasmin Lassen. Begge bakker op 

og vil gerne deltage i de interventioner, der udvikles. 
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• Projektet præsenteres for sygeplejersker i D-terapi og D7og på tværfagligt møde med 

læger i gruppe 1 samt med kolleger på Fællesmøde i afdelingen. Der nikkes 

genkendende til, at patientgruppen og de pårørende, der er berørt, har et stort 

behov for en særlig indsats og at personalet på mange måder føler sig magtesløse.  

• Der bevilges fra MVU midlerne 1 års løn til projektmedarbejder (en sygeplejerske). 

Funktionen slås op i samarbejde med afdelingssygeplejerske Anja Duus i D-terapi. 

Hanne Simonsen ansættes i funktionen på halv tid over 2 år. Ansættelsesprocessen 

og Hannes fortsatte tilstedeværelse i D-terapi halvdelen af hendes arbejdstid skaber 

fokus på det kommende projekt. 

• Fem sygeplejersker fra D-terapi og to fra D7, som arbejder med patientgruppen, 

tilbydes at deltage i en ’Samarbejdsgruppe’, der skal være gennemgående som 

medforskere i aktionsforskningsprojektet. Gruppen dannes og mødes. 

• To sygeplejersker fra ungdomsafsnittet (Nuka Hove og Xenia Pedersen) vil gerne 

formidle, deres viden og erfaring med netværksmøder til kolleger i andre afsnit mhp 

implementering af netværksmøder til andre patientgrupper. De kobles på projektet 

og går i gang med et pædagogisk udviklingsprojekt under paraplyprojektet 

’Fremtidens kræftsygepleje – kort men godt’ (2012 – 2015), hvor de planlægger at 

undervise samarbejdsgruppens medlemmer. 

• Sygeplejerske, cand.cur. Sara Ravn Francis skriver på en projektbeskrivelse vedr. 

støtte til hjernetumorpatienters pårørende mhp indskrivning på ph.d. studiet. Skaber 

sammenhæng og fokus på patientgruppen. 

 

2. Oprettelse af den styrende koalition (medio 2013) 

• Der etableres i maj 2013 en styregruppe bestående af oversygeplejerske Morten 

Keller, professor Charlotte Delmar, afdelingssygeplejersker Anja Duus/Dorte 

Mortensen, Afdelingslæge Slavka Lukacova, projektmedarbejder Hanne Simonsen og 

projektleder/forsker Pia Riis Olsen. 

Denne gruppe har henholdsvis det overordnede og på afsnitsniveau det drifts- og 

personalemæssige ansvar og det behandlingsmæssige ansvar. Ligesom er det 

forskningsmæssige og projektledelsen hermed er repræsenteret i styregruppen. 

Gruppen har på denne måde tilstrækkelig indflydelse til at styre og muliggøre 
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projektets rammer og positivt understøtte projektet. Der er afholdt fem 

styregruppemøder. 

• Ligeledes udgør Samarbejdsgruppen en afgørende styrende koalition i praksis. Fra 

starten består gruppen i alt af de fem sygeplejersker fra D-terapi: Hanne Simonsen, 

Mette Helbo Lund, Anette Fogt Jensen, Birthe Schwartz, Jytte Burger, de to 

sygeplejersker fra D7: Dorthe Juul Dalsgaard og Karen Kirk, de to sygeplejersker fra 

Ungdomsafsnittet Nuka Hove og Xenia Pedersen samt forløbskoordinator Trine Røge 

og projektleder/forsker Pia Riis Olsen.  

Samarbejdsgruppens energi, viden og begejstring influerer på deres kolleger, som 

også behandler og plejer hjernetumorpatienterne og deres pårørende. Dette skaber 

nysgerrighed og opbakning til projektet. 

• Samarbejdet med og inddragelse af de behandlingsansvarlige læger understøttes af 

jævnlige drøftelser af logistiske rammer, samt ideer til projektet og oplevelser med 

patienterne. 

 

3. Udvikling af en vision 

• Visionen har udviklet sig løbende gennem kvartalsvise 1-times møder i 

Samarbejdsgruppen. Her er visionen om, hvordan Personlige Netværksmøder kunne 

realiseres og tilpasses patientgruppen, drøftet og har taget form. På møderne er 

gruppen blevet sat ind i projektet, har drøftet erfaringer, ideer og forslag og har 

reflekteret over den undervisning, de har modtaget, og de foreløbige resultater af og 

oplevelser med forskningsinterviewene foretaget af projektleder/forsker.  

Der er læst videnskabelige artikler om patienter med hjernetumorer, pårørende og 

netværksfokuseret sygepleje samt om ’Flerstrenget fokusgruppe’, som et eksempel 

på Samarbejdsgruppens rolle. 

Der er frem til udgangen af 2015 afholdt 10 møder i Samarbejdsgruppen. 

• Tre undervisningsseancer à to timer varetaget af sygeplejerskerne fra 

Ungdomsafsnittet i efteråret 2013, samt deltagelse i netværksmøder hos unge gav 

samarbejdsgruppen en klarere fornemmelse af, hvad det ville kræve af dem, og 

hvordan et tilbud om og gennemførelse af personlige netværksmøder kunne 

tilrettelægges for patientgruppen. 
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• Udarbejdelse af informationsmateriale til patienter og pårørende, 

indholdsbeskrivelser for netværksmøder, invitationer mm. blev udført at 

projektmedarbejder og forsker, og formidlet og drøftet løbende med 

Samarbejdsgruppen 

• Planlægning af hvordan netværksmøderne kunne afprøves (feasibility/pilottestning) 

fra medio 2014. 

• Initiativ til en temadag for hjerneskadekoordinatorer i hele Region Midt afholdt i den 

26. februar 3014 i Kræftafdelingen. 

• Samarbejdsgruppens deltagelse i Hjernetumornetværkets temadag i Kbh. 

 

4. Formidling af forandringsvisionen 

• Præsentation på Fællesmøde, Tværfagligt gruppemøde, Terapipersonalet i Århus og 

Herning, Temaeftermiddag med hjerneskadekoordinatorer, Temaeftermiddag for 

Kræftafdelingens personale om kræft i hjernen. 

• Samarbejdsgruppen som forbilleder for kolleger. 

• Projektleder/forskers tilstedeværelse i klinikken en dag/uge i henholdsvis D-terapi 

(efteråret 2014) og D7 (foråret 2015). 

• Afdelingssygeplejerskers og lægers opbakning og omtale. 

• Projektmedarbejderen som bindeled til klinikken og hendes hyppige og opfølgende 

informationer. 

 

5. Skabe grundlag for handling på bred basis (medio 2014) 

Fra midt i 2014 er personalet klar til at afprøve personlige netværksmøder. Perioden herfra 

betragtes som et pilotstudie i, om tilbuddet kan gennemføres i praksis. 

• Forhindringer er drøftet i Samarbejdsgruppen, med afdelingssygeplejersker, de 

involverede læger og den gruppeansvarlige læge i gr.1 

• To sygeplejestuderende gennemførte i foråret 2014 et bachelorprojekt, som en 

mindre videnskabelig undersøgelse: ’Implementering af netværksmødet til patienter 

med primær malign hjernetumor – et fokusgruppestudie af sygeplejerskers 

oplevelser’. Her gennemførte de to fokusgruppediskussioner med sygeplejekolleger 

til Samarbejdsgruppens medlemmer mhp at undersøge sygeplejerskernes oplevelse 

af muligheder og barrierer for implementeringen. 
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Herigennem høres deres evt. tanker og betænkeligheder, så der kunne tages højde 

for disse i projektet. 

• Det aftales, at lægernes tid i netværksmøderne bookes. 

• Tæt samarbejde med afdelingssygeplejerskerne, når netværksmøder planlægges. 

• Som en sidegevinst for projektet flyttes patienter i Temodal-behandling til opfølgning 

i D-terapi. Dette giver mulighed for et mere sammenhængende tilbud om at 

arrangere netværksmøde med kendte sygeplejersker fra strålebehandlingen. 

• Projektleder/forsker deltager nogle gange aktivt i de første netværksmøder, andre 

gange som ’flue på væggen’ mhp at være rollemodel og for at kunne give feed-back 

og opmuntring til sygeplejerskerne og opfange evt. forhindringer. 

 

6. Generering af kortsigtede gevinster 

• Ansporing til opmærksomhed på at alle relevante patienter bliver informeret om 

tilbuddet. 

• Praktiske systemer justeres. Deltagerlister, noter i patientlister. 

• Opmærksomhed, feed-back, ros og opmuntring ved gennemførelse af 

netværksmøder. 

• Drøftelse af oplevelser og erfaringer i Samarbejdsgruppen og med 

afdelingssygeplejerskerne. 

• Synliggørelse af gradvis stigende aktivitet. 

 

7. Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring (2015) 

• Samarbejdsgruppens sygeplejersker får mere og mere mod og erfaring, og har alle 

ledet personlige netværksmøder flere gange i løbet af 2015. Den samlede 

inklusionsrate på patienter, der siger ’ja tak’ til tilbuddet, når samlet op på 38,5 %. 

Sygeplejersker og læger mærker betydningen af møderne og føler sig kompetente. 

Nu indgår netværksmøderne som en naturlig del af tilbuddene i afsnittene. 

• Pilottestning viser, at det er praktisk muligt at gennemføre tilbuddet i ambulant regi. 

Der gennemføres i gennemsnit 1-2 netværksmøder/mdr. Planlægning fordeler sig 

over 2-4 uger og påvirker derved det almindelige arbejde i klinikken acceptabelt. Der 

er opbakning fra kollegerne. 
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• Projektmedarbejder og projektleder/forsker har undervist kolleger til 

Samarbejdsgruppen i tre seancer à 2 timer i, hvordan netværksmøderne bliver 

afholdt. Undervisningen er afholdt i både Århus D-terapi, D7 og i Herning. 

Samarbejdsgruppens medlemmer blev inddraget i undervisningen og der blev 

arbejdet med rollespil. 

Dette gav kollegerne mulighed for at få en tydeligere fornemmelse af, hvilke 

kompetencer det kræver at lede møderne, og var med til at afdramatisere. 

• Kollegerne er gennem hele 2015 på skift inviteret med til at overvære 

netværksmøder, når det kunne lade sig gøre mhp ’side-mands-oplæring’ så de 

efterhånden selv at kunne deltage i ledelsen af møderne. 

• Der er udarbejdet en pjece ’Kræft i hjernen og kognitive forandringer’, som uddeles 

til patienter og pårørende af personalet, hvor det er relevant. Pjecen, der også kan 

bruges hos mennesker med hjernemetastaser, giver bud på hvordan det er 

hjælpsomt at forholde sig ved specifikke symptomer i hverdagen. 

 

8. Forankring af nye arbejdsmåder i kulturen (årsskiftet 2015-16) 

• Projektet afrundes. Samarbejdsgruppen indleverer fortsat data fra patienter og 

netværksmøder til projektleder/forsker. 

• Erfaringer fra projektet og fra gennemførelse af personlige netværksmøder 

præsenteres af to sygeplejersker på Kræftafdelingens Sygeplejesymposium januar 

2016. 

• Der afholdes et afsluttende møde i Samarbejdsgruppen sammen med de to 

afdelingssygeplejersker i marts 2016. Der indkaldes ligeledes til afsluttende 

styregruppemøde. På møderne drøftes forskningsresultater og tilbuddets fremtid i 

praksis.  

• Da projektleder/forsker er ansat som klinisk sygeplejespecialist i Kræftafdelingen vil 

hun løbende følge op på aktiviteterne fremover og bistå med evt. justeringer. 
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