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1) Abstract: 

Background: Heart failure is a chronic condition involving several prominent changes in daily life 

that may be stressful and burdensome for both the patient and his/her family members.  

Aim: To analyse and describe the content of family focused conversations for patients with heart 

failure and their next of kin. 

Method: The content of 18 case reports documenting conversations with patients suffering from 

heart failure (mean 68 years) and their next of kin were analysed using content analyses. 

Results: The significance of the conversations was captured through an overall theme about the 

families’ efforts towards stabilisation of family life with heart failure including three categories 

regarding families’ illness experiences; planning for the future; and family life with heart failure   

Conclusion: Family focused conversations should be offered as a natural part of the standard care  

and challenge health care personnel to listen to the family’s experiences during the illness 

trajectory. 

 

Keywords: family nursing, heart failure, family focused conversations, relatives, content analysis. 
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1) Introduktion  

Hjertesvigt udgør et komplekst klinisk syndrom, og det anslås at 1-2 pct. af den voksne befolkning i 

den vestlige verden har hjertesvigt (1). Prævalensen stiger med alderen til omkring 10 pct. for 

personer på 70 år eller derover (2). I Danmark indlægges årligt omkring 11.000 patienter med 

hjertesvigt, og til trods for forbedrede behandlingsregimer er mortaliteten omkring 20 pct., et år 

efter diagnosen er stillet, stigende til 50 pct. efter fem år (3). Behandlingen er hovedsagelig rettet 

mod lindring af symptomer, der kendetegnes ved åndenød i hvile eller under anstrengelse, 

væskeretention i form af pulmonal belastning eller ankelødemer og/eller træthed samt objektiv 

evidens for anormalitet af hjertets struktur eller funktion i hvile. Henvisning til en hjertesvigtsklinik 

med specialiseret personale betragtes som standard for tidlig efterbehandling (fase 2-

hjerterehabilitering) med det formål at forbedre patienternes kliniske status, deres funktionsevne og 

livskvalitet samt at forebygge indlæggelser og død (2). Denne fase omhandler optimering af 

symptomatisk behandling, vedligeholdelse af symptomatisk og profylaktisk behandling, fysisk 

træning, psykosocial støtte, livsstilsintervention og patientuddannelse. Optimering af den iværksatte 

farmakologiske behandling samt patientuddannelse og telefonkonsultation varetages hovedsagelig 

af sygeplejersker (4). Det forventes, at patienten og de pårørende inddrages mest muligt i 

behandlingsforløbet med henblik på at styrke deres muligheder for at håndtere og leve med 

sygdommen (5). 

Hvor meget symptomerne kommer til at påvirke patienternes liv, afhænger af de ressourcer og den 

støtte, der er tilgængelig for patienterne, samt deres viden om forebyggelse (6). Hvis patienterne får 

social støtte fra pårørende, letter det stress og forbedrer mestring og rehabilitering (7). Men 

hjertesvigt har også en række konsekvenser for de pårørende, der kan opleve omsorgsopgaven som 

en belastning (8-10). Sammenlignet med raske personer, hvor man har kontrolleret for alder og køn, 
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er livskvaliteten signifikant ringere hos både patienter med hjertesvigt (11) og deres partnere (9, 12, 

13). 

Litteraturstudier tyder på, at hvis sygeplejersken fokuserer direkte på de udfordringer, som 

familierne har i forhold til sygdommen, kan man imødese deres mest presserende behov, hvilket 

kan lette depressive symptomer og i sidste ende have en positiv indflydelse på livskvaliteten (14, 

15). En måde, behandlingen i højere grad kan imødekomme patienters og pårørendes behov på, er, 

at sundhedspersonalet benytter en tilgang som familiesygepleje, hvor familien anerkendes som en 

vigtig aktør i behandlingen (16), og hvor behandlingen rettes mod familien som en enhed (17). 

Foreløbige resultater fra et randomiseret multicenterforsøg vedrørende effekt af familiefokuserede 

samtaler til patienter med hjertesvigt og deres pårørende viste ingen signifikant korttidseffekt (tre 

måneder) af samtalerne på patienternes vurdering af helbredsrelateret livskvalitet, egenomsorg og 

depression (18). I en procesevaluering af sygeplejerskernes erfaringer med at gennemføre de 

familiefokuserede samtaler fandt Voltelen et al. (19), at det var en udfordring for sygeplejerskerne 

både at have fokus på familien som en enhed og deres indbyrdes relationer og samtidig at fokusere 

på de medicinske og forebyggende aspekter af sygdommen. Alligevel oplevede de en tættere og 

mere konstruktiv relation til patienterne og deres pårørende, samt at samtalerne øgede 

familietilknytningen og styrkede familierelationerne. For yderligere at opnå viden om samtalernes 

relevans for anvendelse i en klinisk kardiologisk sammenhæng er det væsentligt at få et grundigt 

indblik i, hvilke emner familierne oplever som relevante at drøfte med sygeplejerskerne. Formålet 

med denne undersøgelse var derfor at analysere og beskrive det dokumenterede indhold af 

familiefokuserede samtaler til patienter med hjertesvigt og deres pårørende, i forhold til hvilke 

emner der drøftes under samtalerne. 

 

1) Metode 
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2) Design og deltagere 

Undersøgelsen har et deskriptivt design baseret på udfyldte rapporter indeholdende 

sygeplejerskernes dokumentation af deres samtaler med familierne. Der foretages en kvalitativ 

indholdsanalyse med en induktiv tilgang (20, 21) omhandlende sekundære analyser af 

dokumentationsrapporter anvendt i et randomiseret multicenterforsøg – Heart Failure Family trial 

(HFF-trial) – som er gennemført ved tre hjertesvigtsklinikker i Danmark (22). Formålet med 

forsøget var at evaluere effekten af familiefokuserede samtaler til patienter med hjertesvigt og deres 

nærmeste pårørende. Metoden er beskrevet tidligere (22), og der redegøres kort for den i det 

følgende.  

Patienter henvist til opfølgende behandling hos sygeplejerske i hjertesvigtsklinikkerne og 

diagnosticeret med kronisk hjertesvigt, baseret på systolisk dysfunktion (left ventricular ejection 

fraction (LVEF) ≤40%) og New York Heart Association (NYHA) klassifikation II-IV symptomer 

(23), og hvor der foreligger skriftligt informeret samtykke, blev inkluderet i forsøget. Patienter, som 

ikke forstod eller talte dansk, eller som var i terminalstadiet af en anden sygdom med forventet 

levetid på mindre end seks måneder eller ikke var i stand til at afgive informeret samtykke, blev 

ekskluderet fra forsøget. Familiemedlemmerne blev identificeret af patienterne samt informeret 

mundtligt og skriftligt om forsøget. 

 

2) Interventionen 

De familiefokuserede samtaler blev gennemført i tilslutning til den vanlige ambulante 

sygeplejekonsultation og varede cirka en time. Samtalerne var baseret på Calgary-modellerne for 

familiebedømmelse og familieintervention (24). Samtalerne anses for anvendelige som supplement 

til standardbehandlingen af ambulante patienter med hjertesvigt, fordi de også kan bruges til at 

sætte et familieperspektiv på sygdommens indflydelse på familielivet og de indbyrdes relationer i 
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familien (ægteskab, arbejde, børn osv.), selvom det kun er patienten, der er til stede. Fokus er på 

reciprocitet mellem familiens medlemmer samt sygeplejersken og familien, hvilket kræver accept af 

mangfoldige meninger, forestillinger og handlinger. Begrebet familie defineres i henhold til Wall 

(25), der beskriver familien som bestående af to eller flere individer, der fungerer på en sådan måde, 

at de anser sig selv for at være familie og ikke nødvendigvis er bundet til hinanden via blodets bånd 

eller lovformelighed. Hermed kan familiemedlemmer også være naboer eller gode venner. 

Familierne blev tilbudt gennemsnitligt tre samtaler over en periode på seks-tolv uger, afhængig af 

deres behov (26). Samtalerne blev gennemført af sygeplejersker med speciale i hjertesvigt, som 

forinden havde gennemført et intensivt uddannelsesprogram samt praktisk træning i 

familiefokuserede samtaler. Ved den første samtale blev der tegnet et genogram, som afspejler en 

oversigt over familiens struktur og sociale relationer (27). Deltagerne blev opfordret til at fortælle 

deres sygdomshistorie og reflektere over deres oplevelser med hjertesvigtsdiagnosen. Deltagerne 

blev også spurgt til, hvilke problemer og emner de fandt det vigtigst at tale om, samt deres 

forventninger til samtalerne. Fremtidige mål blev identificeret, og sygdommens indflydelse på 

familiens såvel som dens individuelle medlemmers dagligdag blev diskuteret. Ved de følgende 

samtaler tog sygeplejersken udgangspunkt i de mål, som var identificeret ved den foregående 

samtale, og familierne blev opmuntret til at sætte dagsordenen for samtalen. Umiddelbart efter hver 

samtale beskrev sygeplejerskerne processen, og de emner, der var blevet talt om i 

dokumentationsrapporter udarbejdet på baggrund af centrale elementer i Calgary-modellerne for 

familievurdering og familieintervention (24). 

 

2) Dataindsamling, bearbejdning og analyse  

Data blev indsamlet fra 18 tilfældigt udvalgte dokumentationsrapporter, ligeligt fordelt fra de 3 

hjertesvigtsklinikker med henblik på at sikre, at formålet blev belyst tilstrækkeligt i dybde og 
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bredde (28). Patienterne fordelte sig på 17 mænd og 1 kvinde, hvoraf den yngste var 38 år og den 

ældste 84 (mean 68 år). Det gennemsnitlige antal samtaler for hver patient varierende fra 2 til 5. 

Hos 10 patienter deltog hustruen i samtalerne, i 4 tilfælde var der en datter med, og hos 4 patienter 

blev samtalerne gennemført uden fysisk tilstedeværelse af pårørende. Analysen blev gennemført 

med anvendelse af den kvalitative indholdsanalyse, hvor både det manifeste og latente indhold blev 

analyseret (20, 29). Den manifeste analyse blev anvendt til så tekstnært som muligt at beskrive, 

hvad sygeplejerskerne konkret dokumentererede vedrørende de berørte emner. Derimod blev den 

latente analyse anvendt til på et fortolkende niveau at finde den underliggende mening i, hvad de 

berørte emner handlede om.  

Indholdet af rapporterne blev transskriberet ordret inden analysens start af denne artikels 

andenforfatter (SM), som også gennemførte analyserne. Førstefatteren (BØ) gennemlæste 

analyserne, som blev diskuteret, indtil konsensus var opnået (29). Det transskriberede datamateriale 

blev indledningsvis gennemlæst flere gange i sin helhed for at skabe fortrolighed med indholdet, 

som efterfølgende blev sammenfattet i meningsenheder i relation til formålet med studiet. Det 

konkrete indhold af de kondenserede meningsenheder blev sammenlignet med henblik på at finde 

ligheder og forskelle, hvorefter de blev grupperet og yderligere kondenseret i koder tæt på den 

oprindelige tekst. Fortolkningen af den underliggende mening i koderne blev herefter abstraheret til 

et højere niveau og herefter grupperet i syv subkategorier og tre kategorier. Koderne refererer 

hovedsagelig til et deskriptivt niveau af indholdet og kan således betragtes som et udtryk for et 

håndgribeligt (manifest) indhold af teksten (29, 30) (tabel 1). Indholdet af de tre kategorier med 

subkategorier – familiens sygdomsoplevelser, planer for fremtiden og familielivet med hjertesvigt – 

blev bragt sammen til et overordnet tema: stabilisering af familielivet med hjertesvigt. Temaet 

afspejler den underliggende mening på et fortolkende niveau og kan dermed betragtes som et udtryk 

for den latente mening med indholdet (29, 30) (tabel 2).  
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1) Etiske overvejelser 

Data forelå i anonymiseret form allerede inden transskriberingen, og der anvendes ingen 

personfølsomme oplysninger, som gør selvstændig anmeldelse til Datatilsynet eller den 

videnskabsetiske komité påkrævet (31). HFF-trial er gennemført i henhold til Helsinki-

deklarationen (32), registreret i ClinicalTrials.gov, registreringsnummer NCT01378247, anmeldt til 

Datatilsynet (journal-nr. 2012-54-0140) og godkendt af den lokale videnskabsetiske komite (ID: S-

20110068). Patienterne og deres pårørende blev informeret mundtligt og skriftligt om 

undersøgelsen, og at deltagelsen var frivillig. Det blev ligeledes oplyst, at det til enhver tid var 

muligt at trække sig ud af undersøgelsen uden konsekvenser for behandlingen. 

 

1) Resultater 

2) Stabilisering af familielivet med hjertesvigt 

Det latente indhold af temaet stabilisering af familielivet med hjertesvigt beskriver en 

udviklingsproces i familierne med aftagende usikkerhed og bekymring frem mod et ønske om at 

finde stabilitet og velbefindende i dagligdagens interaktioner og rutiner. Temaet indeholder en 

initial fase, familiens sygdomsoplevelser, der omhandler beskrivelser af familiestrukturer og de 

erfaringer med sygdom, som ligger i familien forud for diagnosen, samt hvordan hjertesvigt 

påvirker familien. Den efterfølgende fase omhandler planer for fremtiden, der beskriver familiernes 

ønsker og mål for fremtiden samt refleksioner over styrker og mulige barrierer, der kan hindre dem 

i at nå deres mål. Den sidste fase beskriver familielivet med hjertesvigt og omhandler familiernes 

bestræbelser på på trods af sygdommen at kunne eksistere i en dagligdag præget af stabilitet og 

tryghed med støtte fra sygeplejersken. I det følgende præsenteres de emner, som sygeplejersken 
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drøftede med familierne under samtaleforløbet baseret på indholdet af de tre kategorier med 

relaterede subkategorier.  

 

2) Familiens sygdomsoplevelser 

Kategorien beskrives gennem tre subkategorier, som omhandler emner, der blev drøftet under 

samtalerne vedrørende familiestruktur; familiens erfaringer med sygdom og sygdommens 

indflydelse på familien. 

3) Familiestruktur 

Familiestrukturen beskrives ud fra et variationsmønster, der omhandler flere generationer bestående 

både af afdøde familiemedlemmer såsom forældre og svigerforældre samt nulevende børn, 

svigerbørn og børnebørn. Også tidligere ægtefæller fra et kortvarigt ægteskab beskrives som 

tilhørende familien, selvom kontakten er brudt for mange år siden. Familiestrukturen omhandler 

desuden personer, som ikke nødvendigvis er knyttet til patienterne via blodets bånd eller ægteskab, 

altså naboer og gode venner, som de har tætte daglige relationer til, og som besøger dem under 

indlæggelsen og her hjælper med praktiske gøremål. Familiestrukturen omfatter ligeledes relationer 

længere ude i familien mellem patienternes børn og fraskilte svigerbørn eller relationer til 

netværket, hvori også børns sociale netværk indgår.  

3) Familiens erfaringer med sygdom  

Familiernes tidligere erfaringer med sygdom beskrives som erfaringer med sygdom på egen krop 

fra patienternes ungdom, eller det kan være oplevelser med sygdom og mental håndtering af 

sygdom hos andre medlemmer af familien. Erfaringerne kan også gælde patientens tidligere 

oplevelser med andre kroniske sygdomme end hjertesvigt i voksenlivet og behandlingen af disse 

eller erfaringer med andre former for hjertesygdom. Hos nogle patienter har disse erfaringer 

bevirket, at de opfatter sig selv mindre psykisk påvirket i det aktuelle sygdomsforløb. Erfaringer 
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kan også handle om nuværende eller tidligere sygdom hos ægtefælle, ligesom sygdom kan være et 

ukendt fænomen i nogle familier, som derfor ingen erfaring har med sygdom.  

I forløbet op til diagnosen hjertesvigt blev stillet, beskrives de symptomer, patienterne mærkede, og 

som gav anledning til, at de søgte læge. Symptomer af varierende styrke i form af åndenød, trykken 

i brystet eller pludseligt hjertestop. Nogle patienter kunne også forklare symptomerne med andre 

konkurrerende sygdomme, som fik dem til at søge læge. Patienterne og familierne forsøger i 

fortællingerne at skabe forbindelse mellem de konkrete symptomer, patienterne mærkede, og 

sygdommen. Således gives der udtryk for familiernes forestillinger om årsager til sygdommens 

opståen i form af arvelighed, alder, miljømæssige faktorer, stress, rygning, kaffe, mangel på motion, 

psykiske belastninger eller andre sygdomme patienten fejler. Hos en patient beskrives dette således:  

Har periodevis været meget stresset i sit liv, har arbejdet meget, røget tidligere og 

drukket meget kaffe, hvilket han selv mener måske kan have været medvirkende årsag 

til udvikling af hjertesygdom. (rapport nr. 1) 

I familiernes erfaringer med sygdom indgår ligeledes emner som manglende information; at det 

lægefaglige personale har svært ved at stille en diagnose; uindfriede ønsker om medinddragelse i 

beslutninger; at få stillet behandling, der alligevel ikke skal foretages, i udsigt; at man ikke får det, 

man har brug for; at der gives forskellige oplysninger under indlæggelsen; at udskrivelsen ikke er 

tilstrækkeligt forberedt. Hos en 84-årig patient beskrives det således: »Datteren blev rasende, fordi 

patienten pludselig skulle udskrives med kort varsel uden mad i hjemmet og medicin« (rapport nr. 

12).  

Modsat beskrives også drøftelser af familiernes positive erfaringer fra tidligere eller nuværende 

forløb, som har styrket deres tiltro til og tilfredshed med behandling, undersøgelser og opfølgning.  

3) Sygdommens indflydelse på familien  
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At få stillet diagnosen hjertesvigt medførte umiddelbare reaktioner, og det drøftedes eksempelvis, 

hvordan det var at få en diagnose, som blev oplevet som uventet både for patient og pårørende. For 

nogle var diagnosen et chok, mens det hos andre blev oplevet som uretfærdigt, at de skulle få 

sygdommen. Faktorer som tidligere erfaringer med hjertesygdom, der endte fatalt, kræftsygdom 

eller skilsmisse i den nærmeste familie havde indflydelse på de enkelte familiemedlemmers reaktion 

på den aktuelle situation. For nogle familier medførte sygdommen ligeledes bekymringer for 

fremtiden, idet det føltes svært at tilpasse sig ændringer i forhold til det, der tidligere gav mening i 

tilværelsen, og de begrænsninger, sygdommen måtte medføre. For andre patienter kunne disse 

spekulationer og bekymringer om sygdommens konsekvenser medføre dårlig søvn, og for nogle 

patienter kunne det være svært eller skræmmende at tænke på, at sygdommen kunne forandre deres 

fysiske kapacitet, eller at de skulle vænne sig til at ophøre med at arbejde og tilpasse deres aktivitet 

til sygdommens betingelser samt lære en forandret krop at kende. Bekymringer for at skulle udføre 

fysisk aktivitet og især at udføre fysisk aktivitet alene havde indflydelse på patienternes indsats for 

at genvinde tabt fysisk funktion. I dokumentationen hos en 47-årig mand beskrives det således:  

Patienten er bekymret for at gå ture og cykle alene, hvor der ikke er andre omkring 

ham til at registrere, hvis han skulle få det dårligt. Hustruen har samme bekymring, 

men i mindre målestok. (rapport nr. 4) 

Sygdommens indflydelse på de pårørende beskrives som bekymring for forværring af patientens 

sygdom i form af reduceret fysisk funktion eller akut forværring af tilstanden. De pårørende er især 

bekymrede for, at der sker forværring, når patienten er alene, hvilket kan medføre, at de ikke tør 

forlade hjemmet. Disse problemstillinger kommer til udtryk hos et ægtepar, hvor manden er ramt af 

hjertesvigt: »Hustru bekymrer sig meget. For 14 dage siden turde hun ikke forlade hjemmet, af 

angst for at der skulle ske ham noget« (rapport nr. 18). 
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Nogle pårørende beskrives som psykisk påvirkede i lang tid, hvilket kunne medføre begrænsninger 

for deres egne udfoldelser eller foranledige, at de fik nedsat arbejdstid. Hos nogle familier er de 

pårørende psykisk påvirket af voldsomme oplevelser i det akutte forløb, hvor de har overværet 

hjerte-lunge-redning af patienten, og hos andre har sygdomsforløbet bevirket, at de føler skyld over 

deres manglende handlinger under sygdomsforløbet. At skulle hjælpe patienterne med huslige 

opgaver, lægebesøg eller administrative opgaver kan medføre, at de pårørende føler sig yderligere 

belastet og har brug for hjælp til aflastning fra den øvrige familie. I takt med evt. forbedring af 

patientens fysiske tilstand mindskes de pårørendes bekymringer. Hvilket dokumenteres således: 

»Patienten træner fortsat i sit motionscenter og løbetræner. Hustruen har det meget bedre, og hun er 

tryg ved, at han træner og er alene hjemme« (rapport nr. 4).  

2) Familiens planer for fremtiden 

Kategorien omhandler dels drøftelser af emnerne familiernes ønsker og mål, dels de styrker og 

begrænsninger, der har indflydelse på familiernes opfattelser af, om de kan indfri målene.  

3) Ønsker og mål for fremtiden 

Familiernes ønsker og mål for fremtiden omhandler planer om at genoptage arbejde, stoppe med at 

arbejde og lade sig pensionere eller få et flexjob, tilbringe mere tid sammen med familien, at leve et 

normalt familieliv med mulighed for at lege med børnene samt genoptage rejseaktivitet og 

fritidsinteresser. Fysisk aktivitet kan være målet i sig selv, men kan også i høj grad være et middel 

til, at familierne kan indfri de ønskede mål. Det kommer til udtryk ved en af de sidste konsultationer 

hos en mandlige patient: »Patienten ville gerne kunne gå lidt længere, da hans ønske er at komme 

ud at rejse igen« (rapport nr. 17). 

3) Styrker og begrænsninger  
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Viljen til at gøre en indsats, mod til at overvinde frygt, at kunne klare sig selv, at føle sig tryg ved 

behandlingen, overholdelse af den medicinske behandling, gode familierelationer og støtte fra 

familien blev nævnt som væsentlige styrker til at overkomme sygdommen og genoptage dagliglivet. 

Modsat indgik også centrale begrænsninger for, at familierne kunne opnå deres ønsker og mål. Det 

drejer sig om forskellige faktorer såsom nylige dødsfald i nær familie, skilsmisse eller syge 

børnebørn. Andre begrænsninger er psykisk belastning som følge af arbejdsløshed, problemer i 

forhold til offentlige instanser eller præeksisterende sociale problemer som ensomhed og 

familieproblemer.   

Konkurrerende sygdomme som claudicatio intermittens og kronisk obstruktiv lungesygdom kunne 

være en større belastning end selve sygdommen hjertesvigt og begrænse patienternes muligheder 

for at forbedre sin fysiske funktion. Pres fra familien i forhold til at patienterne skulle øge deres 

aktivitetsniveau eller ophøre med tidligere fysiske aktiviteter, kunne i sidste ende medføre, at 

patienterne fik følelsen af at være til belastning for de nære pårørende. 

 

2) Familielivet med hjertesvigt 

Kategorien omhandler drøftelser af emner vedrørende familiernes indsats for at håndtere 

sygdommen og vende tilbage til dagligdagen ved hjælp af støtte fra sygeplejersken.  

3) Familiernes håndtering af hjertesvigt 

En væsentlig del af patienternes indsats for at nå målene bestod i træning gennem 

hjerterehabiliteringen. At fortsætte tiltag mod forbedring af fysisk funktion sættes som målsætning 

fra gang til gang og måles bl.a. på antal skridt om dagen og hyppigheden af gåture. Fremgang i 

fysisk funktion måles på, hvorvidt patienterne er begyndt at udføre fysisk aktivitet, har udført den 

aftalte aktivitet eller mærker fremgang. Symptomernes styrke følges, og medicinens påvirkning af 

patienternes fysiske funktion monitoreres. Patienterne bestræber sig på at overvinde deres frygt for 
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at udføre fysiske aktiviteter og presse sig selv med hjælp og opmuntring fra de nærmeste pårørende. 

De pårørende kunne også tage initiativer til selv at være mere aktive til gavn for deres eget helbred. 

Familierne håndterede psykiske reaktioner ved at fortælle om sygdommen eller tale sammen om 

det, der var sket. At rejse på ferie for at komme væk fra det hele og afprøve patienternes fysiske 

funktion eller for at overvinde bekymringer og frygt var en måde at håndtere situationen på for 

nogle af familierne. Men også psykisk fremgang hos patienterne blev vurderet ud fra godt humør, 

positivt sind, bedring af søvn eller spekulationer og grad af bekymring. Patienterne tog hånd om de 

nære pårørendes bekymring ved at deltage i fælles aktiviteter.  

Nogle patienter ser positiv udvikling hos sig selv og fokuserer på opnået fremgang, men det er 

overvejende de nære pårørende, som observerer positive og negative ændringer hos patienterne.  

Sygdommen blev ligeledes håndteret ved hjælp af støtte fra det sociale netværk eller øvrige 

familiemedlemmer, som ikke havde mulighed for at være til stede hele tiden pga. geografisk 

afstand.  

De pårørende håndterer også sygdommen på forskellig vis ved at søge viden om, hvad de skal gøre, 

hvis der opstår akutte situationer, dele oplevelser, angst og bekymring med andre og varetage egne 

behov ved at rejse væk, gå hurtigt på arbejde igen eller ved at passe børnebørn for at forstyrre deres 

tanker. Hos en 57-årig mand, som blev indlagt med hjertestop, beskrives det således:  »Især 

hustruen har været meget ked af det, men har haft god gavn af at skrive mails til familie og venner 

om tilstanden« (rapport nr. 5). 

3) Støtte fra sygeplejersken 

Den medicinske behandling og udsigt til operation eller undersøgelser gav familierne håb om at 

kunne slippe frygten og om bedring af patienternes fysiske funktion. Sygeplejerskernes 

observationer og målinger virkede beroligende og gav en følelse af tryghed. Samtidig stillede den 

medicinske behandling krav til familierne om at opdage og reagere på forværring af sygdommen og 
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bivirkninger til medicinen samt at træffe beslutninger i forhold til forskellige tilbud om 

undersøgelser og behandlinger.  

Den medicinske behandling, information og monitorering tilpasset patienternes symptomer og 

prioriteret op imod familiernes øvrige behov med fremhævelse af familiernes egne løsninger bidrog 

yderligere til at familierne kunne håndtere deres nye situation. Patienterne havde ikke på forhånd 

forventet, at de pårørende skulle deltage i samtalerne. Inddragelse af familien var uvant og krævede 

tilvænning, som det kommer til udtryk hos denne 65-årige mand med hjertesvigt: »først var jeg lidt 

skeptisk – hvorfor skulle vi også snakke om, hvordan min hustru har det – men det har været rigtig 

godt, kan jeg se nu« (rapport nr. 8). 

Samtalerne bidrog således til at synliggøre den indflydelse, som sygdommen havde på familiens 

medlemmer, og fremme en gensidig anerkendelse af hinandens problemer. De pårørende udtrykte 

behov for at stille spørgsmål og få indsigt i behandlingsovervejelser og hændelsesforløb, hvilket 

gav tryghed, reducerede deres bekymring og bidrog til bedre kommunikation i familierne.  

Støtten fra sygeplejersken medvirkede desuden til, at patienterne så anderledes positivt på fremtiden 

og sygdommens konsekvenser, hvilket f.eks. beskrives af denne mandlige patient: »Patienten 

fortæller, at han i starten frygtede, at han skulle ligge på sofaen som en anden bedstefar og ikke 

kunne noget, fordi han var så træt. Sådan tænker han slet ikke mere« (rapport nr. 18). 

 

1) Diskussion  

2) Diskussion af metode  

Formålet med undersøgelsen var at analysere og beskrive det dokumenterede indhold af 

familiefokuserede samtaler til patienter med hjertesvigt og deres pårørende i forhold til de emner, 

der diskuteres under samtalerne. De berørte emner afspejler, at sygeplejerskerne formåede både at 

have fokus på familien som en enhed og samtidig inddrage de medicinske og forebyggende aspekter 
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ved sygdommen. Set i lyset af de gældende retningslinjer for pleje og behandling af patienter med 

hjertesvigt (5) må de familiefokuserede samtaler anses som relevant supplement til den nuværende 

behandling, idet samtalerne inddrog patient og pårørende og omhandlede emner, som bidrog til at 

styrke deres muligheder for at håndtere og leve med sygdommen. Metoden til indsamling af data fra 

18 dokumentationsrapporter må anses for relevant til at analysere og beskrive formålet. Selvom 

datamaterialet kun bestod af 18 rapporter, udgør det alligevel et righoldigt materiale, der giver et 

grundigt indblik i forhold vedrørende familiernes sygdomsoplevelser, planer for fremtiden og 

bestræbelser på at leve med hjertesvigt, som familierne fandt det væsentligt at tale med 

sygeplejersken om.  

En ligelig fordeling mellem mandlige og kvindelige patienter og dermed også pårørende ville 

muligvis have bidraget med flere aspekter i forhold til indholdet af samtalerne. Mænd og kvinder 

har forskellige roller og oplevelser i forhold til at være omsorgspersoner, idet kvinder har større 

risiko end mænd for at blive negativt påvirket af at skulle yde omsorg for en nærtstående (9). 

Spørgsmålet om, hvilken betydning det har for familiesygeplejen, om det er mænd eller kvinder, der 

er omsorgspersoner, bør derfor yderligere belyses i fremtidige undersøgelser.   

For at styrke undersøgelsens troværdighed har begge forfattere diskuteret de enkelte trin i 

analyseprocessen, indtil der blev opnået konsensus omkring de fremkomne fund. Begge artiklens 

forfattere har også uafhængigt af hinanden gennemgået teksterne i rapporterne i forhold til 

resultaterne for at sikre, der ikke var noget, som blev overset. Den ene forfatter har indgående 

kendskab til kardiologisk sygepleje, og begge forfatteres teoretiske udgangspunkt har i den aktuelle 

sammenhæng været baseret på Calgary-modellerne, hvilket indebar, at der undervejs i 

analyseprocessen blev reflekteret over denne forforståelse og taget kritisk stilling til, om der kunne 

være andre mulige udlægninger af teksten.   
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De anvendte data giver ikke direkte adgang til det sagte i samtalerne, men udgør sygeplejerskernes 

udlægning af det, der blev talt om. Det kan derfor ikke udelukkes, at samtalerne rummede mere end 

det, der fremgik af rapporterne, eller at familierne havde et andet syn på indholdet. Det anbefales 

derfor, at fremtidige studier anvender videooptagelser af samtalerne med henblik på at afdække 

dette. 

2) Diskussion af resultater 

Analyserne afslørede tre centrale kategorier om de emner, der blev drøftet i forhold til familiens 

sygdomsoplevelser, familiens planer for fremtiden og familielivet med hjertesvigt som 

omdrejningspunkt for samtalerne.  

Det overordnede tema om stabilisering af familielivet med hjertesvigt beskriver en udviklingsproces 

i familierne med aftagende usikkerhed og bekymring frem mod et ønske om at finde stabilitet og 

velbefindende i dagligdagens interaktioner og rutiner. Det kunne tyde på, at samtalerne har bidraget 

til fremme af familiernes håndtering af sygdommen og de fremtrædende forandringer i dagligdagen, 

der kan opleves som stressende og belastende. På samme vis har tre nyere svenske undersøgelser 

(33-35) undersøgt patienter og pårørendes oplevelser med at deltage i familiefokuserede samtaler 

baseret på Calgary-modellerne (24). Resultaterne viser, at familierne fandt det væsentligt, at 

samtalerne havde givet dem mulighed for at lytte til andre familiemedlemmers oplevelser og at tale 

sammen på en ny og struktureret måde. Muligheden for at sætte ord på egne bekymringer og 

fortælle sin historie gav nye indsigter for familiemedlemmerne og styrkede sammenholdet i 

familien (34, 35). Familierne blev også bedre i stand til at afdække de enkelte medlemmers 

problemer og identificere familiens ressourcer og styrker (33).  

Tidligere forskning viser ligeledes, at familiernes oplevelser af stress kan reduceres ved hjælp af 

familieinterventioner (15). I en metaanalyse af familieinterventioner til patienter med kronisk 

sygdom og deres familier, hvor der indgik 52 randomiserede forsøg med omkring 9.000 patienter, 
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konkluderes det, at familieinterventionerne reducerede familiemedlemmernes følelser af stress. 

Desuden blev patienternes fysiske og mentale helbred forbedret. De studier, der fokuserede på 

relationer, havde en tendens til at være mere effektive end studier med fokus på undervisning (36). 

I kategorien om familiernes sygdomsoplevelser er indholdet koncentreret om de indbyrdes 

relationer i familierne og den gensidige påvirkning, sygdommen i større eller mindre grad har på de 

enkelte medlemmer. Familiernes fortællinger afspejler forskellige grader af påvirkning lige fra 

følelser af chok til bekymring, oplevelser af skyld, overbeskyttelse, manglende kommunikation, 

ændringer i rollefordeling og problemer med tilpasning til sygdommen. Det er i tråd med det 

teoretiske udgangspunkt for samtalerne, som bygger på familiesygepleje, der er funderet i 

systemteorier (31). I et familiesystem vil enhver forandring i én del påvirke de øvrige dele. Når et 

familiemedlem rammes af sygdom, vil det således påvirke de øvrige familiemedlemmer i større 

eller mindre grad (23). Også tidligere empiriske undersøgelser af patienters og pårørendes 

oplevelser i forbindelse med hjertesygdom bekræfter disse fund om, hvordan familierelationerne 

kan være præget af bekymringer relateret til overbeskyttelse, kommunikationsproblemer, ændringer 

i rollefordeling og tilpasning til sygdommen (32, 33). 

I kategorien vedrørende familiens planer for fremtiden beskrives på den ene side, hvordan familiens 

støtte var en væsentlig faktor for at opnå målene. På den anden side blev der reflekteret over, hvilke 

begrænsninger i form af fysisk, psykisk eller social karakter der kunne hindre familierne i at nå 

deres mål. Fundene er i overensstemmelse med resultaterne fra en metaanalyse af 53 systematiske 

litteraturgennemgange, som fandt, at familiernes beslutningsprocesser afhang af strukturelle fordele 

(socioøkonomisk status, placering, kvaliteten af sundhedsydelserne), interaktionelle fordele 

(kognitive evner, følelsesmæssige tilstand, kvaliteten af relationerne) og graden af strukturel 

modstandskraft (tilpasning til modgang, kompetencer til at håndtere behandlingen, pårørendes 

reaktion på kravene) (37). 
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I kategorien, der omhandler familielivet med hjertesvigt, er det bemærkelsesværdigt, at en af 

patienterne ikke havde nogen forventninger om, at de pårørende skulle deltage i samtalerne og 

samtidig udtrykte en vis skepsis over for nødvendigheden af at involvere de pårørendes oplevelser 

af sygdommen i samtalerne. Fire af samtalerne blev gennemført uden tilstedeværelse af pårørende, 

hvilket kan tyde på, at nogle patienter måske hellere vil tale med sygeplejersken alene og ikke 

ønsker at drøfte alle tanker om sygdommen med de pårørende. På den anden side bidrog de 

pårørendes fortællinger til en gensidig forståelse af hinandens problemer, så de kunne se situationen 

fra en anden vinkel. Dette stemmer ovens med tidligere undersøgelser, der viser, at familierne var 

overraskede over, at samtalerne også drejede sig om de pårørende. Alligevel bidrog de til, at 

patienter og pårørende opnåede øget samhørighed og familiært sammenhold, hvorved kvaliteten af 

familierelationerne blev bedre (26, 34, 35). Forskning har vist, at en åben diskussion om 

sygdommen i familierne har en positiv indflydelse på den relative overlevelse hos patienter med 

hjertesvigt (38) og blandt familier, der anvender ’vi’ i stedet for ’jeg’, når der diskuteres 

sygdomshåndtering, reduceres patienternes symptomer (39). En undersøgelse af parrenes 

håndtering af kronisk sygdom viser, at ægtepar, der talte åbent om deres sygdomsoplevelser, var 

bedre i stand til at håndtere deres sundhedstilstand end par, der ikke gjorde det (40). Grunden til, at 

den manglende forventning om, at de pårørendes oplevelser og forventninger inddrages i 

samtalerne, kan muligvis henføres til det faktum, at selvom kardiologiske sygeplejersker generelt 

anser familien for vigtig i plejen og behandlingen, er de mindre positive over for at invitere de 

pårørende til aktivt at blive inddraget (41). Det er derfor væsentligt, at sygeplejerskerne i klinisk 

praksis uddannes til aktivt at involvere familien i plejen og behandlingen. Der er imidlertid behov 

for undersøgelser, der nøje overvejer, hvem der har størst gavn af samtalerne, før vi endeligt kan 

bekræfte, om familiesamtalerne er et effektivt supplement til standardbehandlingen i 

hjertesvigtsklinikkerne. 
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1) Konklusion 

Undersøgelsen er et supplement til tidligere studier, hvor familiefokuserede samtaler er anvendt til 

at facilitere familiefunktionen og de enkelte medlemmers velbefindende. De emner, der diskuteres i 

samtalerne omkring familiernes oplevelser af hjertesvigt, ønsker og mål for fremtiden samt deres 

muligheder for at håndtere sygdommen i dagligdagen med hjælp fra sygeplejersken, er rettet mod 

familien som en enhed og deres indbyrdes relationer, men har også fokus på de medicinske og 

forebyggende aspekter ved sygdommen. Samtalerne gav familierne mulighed for at lytte til 

hinandens oplevelser af situationen, hvor også familiemedlemmernes problemer, bekymringer, 

styrker og belastninger inddrages i behandlingsregimet. Familiefokuserede samtaler kan være et 

supplement til den traditionelle individcentrerede behandling af ambulante patenter med hjertesvigt 

og deres pårørende.  

 

2) Implikationer for praksis og forskning 

Vi opfordrer klinikere, undervisere og forskere til at inddrage familien i behandlingsteamet under 

nøje hensyntagen til de enkelte familiemedlemmernes helbred og behov for støtte. Sygdomsforløbet 

ved hjertesvigt såvel som familiestrukturen inklusive det sociale netværk og kvaliteten af 

familierelationerne vil højst sandsynligt ændre sig over tid. Alle, der er involveret plejen og 

behandlingen af patienter med hjertesvigt, bør derfor være opmærksomme på disse komplekse 

forandringer. Det her beskrevne studies tre kategorier peger i retning af en bredere forståelse for 

ændringer i familiernes behov, som rækker ud over de specifikke behov, som er direkte relateret til 

den medicinske behandling af hjertesvigt.  

Der er behov for yderligere forskning, som evaluerer effekten af familiefokuserede samtaler i større 

randomiserede forsøg med tilpas stratificering for alder, køn og sociodemografiske data. Også 
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overvejelser vedrørende hyppigheden og varigheden af den professionelle kontakt samt relevante 

instrumenter til bedømmelse af patientrapporterede målinger bør indgå i fremtidig forskning. 
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Tabel 1. Eksempel på analyseprocessen 

Betydningsbærende 
enheder 

Koder Subkategorier Kategorier 

Børn er bekymrede for, 
at faren er alene. Hvad 
nu, hvis der opstår 
blodprop?  

Børn er bekymrede 
for, at faderen skal 
få en blodprop, når 
han er alene.  
 

Sygdommens 
indflydelse på 
familien 

Familiens  
sygdomsoplevelser 

Vil bevæge sig ud mere 
alene, eksempelvis en 
gåtur langs vandet, 
måske på sigt en 
cykeltur alene. 
 

Tænker på at gå 
tur og at cykle 
alene. 

Ønsker og mål 
for fremtiden 

Familiens planer for 
fremtiden 

Hustruen er god til at 
bede om hjælp fra andre. 
Børnene tilbyder sig. 

Familien støtter 
hinanden. 

Familiens 
håndtering af 
hjertesvigt  

Familielivet med 
hjertesvigt 

 

 

Tabel 2 Kategorier og subkategorier 
 

 Stabilisering af familielivet med hjertesvigt 
 

Kategorier 
 

Subkategorier 

 
Familiens sygdomsoplevelser 

– Familiestruktur 
– Familiens erfaringer med sygdom 
– Sygdommens indflydelse på 
familien 
 

Familiens planer for fremtiden – Ønsker og mål for fremtiden 
– Styrker og begrænsninger 

 
Familielivet med hjertesvigt 

– Familiernes håndtering af hjertesvigt 
– Støtte fra sygeplejersken  

 


