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Dobbelt ramt

� En alvorlig form for kræft

� Forandringer i hjernens funktion

– nedsætter ofte den fysiske funktion

– ændrer ofte væremåde og adfærd

• Handlinger, tanker, følelser, hukommelse, 
koncentration og personlighed
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Specielt ved hjernetumorer

Sammenlignet med andre kræftsyge en signifikant større:

� Påvirkningen af dagliglivet

� Angst

� Disorientering

� Overbebyrdning af familie

� Behov for social støtte

Ostgathe el al. 2010

Social støtte og sociale netværk 
– virkningsfulde faktorer

� Mennesker med stærke sociale relationer bliver 
ikke så let syge og overlever længere end 
mennesker med et svagt socialt netværk

� Blandt syge kan en styrkelse af det sociale 
netværk bidrage til bedring 
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Hvis vi kunne give venner på recept – så skulle vi gøre det!

Citat: Bente Klarlund i DR januar 2012

Det sociale netværk

Formelle
Professionelle

Sagsorienterede relationer

Uformelle
Familie og Venner

Emotionelle relationer

Strukturen af de sociale relationer
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Social støtte

� Hvad kan det sociale netværk støtte med?

– Instrumentel/praktisk hjælp

– Emotionel/følelsesmæssig støtte

– Information

– Samtale og feed-back (House 1981, Due og Holstein 2003)

– Hjælpe social støtte på vej (Olsen 2009)

Hvorfor er det nogen gange så svært?

� Nok at se til med holde sammen på hjemmet og 
behandlingerne

� Ikke ligge nogen til last – ”Det må vi klare selv”

� Ikke tage imod, hvis man ikke kan gøre gengæld

� Venner siger: ”Sig til hvis der er noget, jeg kan 
gøre…”

� Netværket vil ikke trænge sig på og er ofte usikre
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Netværksfokuseret sygepleje/omsorg 
– et nyt begreb

� Patienten er i centrum, men det sociale netværk er i FOKUS

� En professionel praksis der har potentiale hos flere 
patientgrupper med langvarige, alvorlige og/eller kroniske 
sygdomsforløb

Det handler om…

� At vi hjælper patienten og familien med at involvere 
og mobilisere deres netværk, så det bliver en støtte
for dem gennem sygdoms- og behandlingsforløbet
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Vi har en særlig og unik mulighed for 
at hjælpe støtten på vej

� Tæt kendskab til patienten og familien

� Er ekspert og neutral på samme tid

– Har specialistviden og erfaring fra andre 
patientforløb

– Kan samle alle (private og professionelle)

– Kan sætte ord på og sige det ’farlige’ højt

– Har overblik over forløb

Netværksmødet - et centralt tilbud

� Både det private/uformelle og det formelle netværk 
inviteres med

� Sygeplejersken leder mødet

� Hvad drøftes:
– Sygdommen, behandling mv.

– Hvordan kan de professionelle støtte

– Hvordan påvirkes hverdagslivet, hvad kan hænde

– Hvordan kan netværket være en støtte

� Varighed 1 time i starten af behandlingsforløbet
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Netværksmøder
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”Det var informativt og velforberedt fra jeres side. De pårørende var mere talende 

(åbne og ærlige) end jeg havde turde håbe på” (Fysioterapeut)

”Vil meget gerne have tilbuddet igen og vil gøre meget for at kunne deltage, hvis det er en 
borger vi skal fortsætte med at rehabilitere/støtte” (Ergoterapeut)

”Jeg syntes, der var en rigtig god og afslappet holdning til de spørgsmål, vi kom med, 
og de blev besvaret på et sprog, så selv os ikke-lægmænd kunne forstå udmeldingerne” 

(Hjemmesygeplejerske).

”Det vigtigste for os var fremmødet. Egen læge, fysioterapeut, ergoterapeut, 
talepædagog og vores pårørende. Jeg tror netværket nu er mere opmærksom og har 

bedre forståelse og ved hvordan situationen er” (Hustru) 

”Et rigtig godt initiativ med sådan et møde – det kunne godt bruges hos andre kræftpatienter. 
Min svigerfar er alvorligt syg af leverkræft og vi får ikke rigtig noget vide” (Datter)

”Jeg oplevede den tid som enormt stressende og jeg følte bare, at jeg ligesom kunne læne mig lidt 
tilbage i stolen der. Jeg sagde næsten ikke noget under hele mødet – jeg nød det faktisk. 

Altså jeg kan huske, at jeg bare sad og tænkte: Ok nu tager I over – og hvor dejligt. 
Ja og så sad jeg bare og kiggede på, hvordan folk reagerede på det” (Hustru)

”Fint at få hele forløbet gennemgået, så de som ikke havde været 
med på sidelinjen fik rette indsigt. Mødet skulle bare være afholdt tidligere” (Søn)
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Køn ifht. ’Ja tak’ til N-møde
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2014-15: 65 tilbudt, 25 sagt ja= 38,5 %

Sammenfatning

� 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 (65 ptt 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).

� 1,6 mand for hver 1 kvinde er blevet tilbudt et møde. 

� 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.



10

Det formelle sundheds-

professionelle netværk

Adgangen til det professionelle og det 
private sociale netværk

Sygeplejersken

Patienten

Det uformelle private netværk

Pårørende

Forudsætninger og grundlag for 
begrebet i praksis (antecedents)

� Erkendt sundhedsrelateret risiko for at blive socialt 
isoleret

� Erkendt behov for (social) støtte

� At være indstillet på at åbne sig og involvere 
netværket

� Holistisk tilgang til omsorg og sygepleje

� At (social) støtte og sociale netværk har en positiv indflydelse på 
sundhed, helbredelse og velbefindende

� At sundhedsfremme og proaktive initiativer er afgørende

� Tværfagligt samarbejde maksimerer resultatet

� En kultur hvor man har et fælles ansvar for den enkeltes 
velbefindende
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Kendetegn ved begrebet (attributes)

� Rækker ud over familien til det udvidede 
sociale netværk og ind i den private sfære.

� Involverer og aktiverer alle relevante parter i 
patientens uformelle og formelle sociale 
netværk.

� Hjælper den social støtte på vej (faciliterer) som tillæg til at give 
direkte støtte.

� Bygger bro over ‘verdener’ ved at forstå og forbinde sig med 
værdier, normer og traditioner i patientens og familiens verden. 

� Muliggøre forbindelser mellem sygdomssituationen og patientens 
almindelige liv. 

Der er fremtid i 
Netværksfokuseret Sygepleje/omsorg

� Er genialt fordi:

– Imødekommer behov hos patienterne og deres 
pårørende

– Begrænser og fokuserer den professionelle indsats

– Arbejder gennem andre – ’Work Smarter’

– Indsats på afgørende tidspunkt i forløbet – ’Rettidig 
indsats’

– Er sundhedsfremmende og støtter patientens 
egenomsorg
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Til de der har sygdommen og deres pårørende

� Tal åbent – involver fra starten

� Spørg efter et netværksmøde

� Tag imod netværkets tilbud og meld ud, hvad I gerne 
vil have

� Til de pårørende:

– Sørg for at komme ud en gang imellem

– Vent ikke til det psykiske pres melder sig med fysiske 
symptomer

– Hæld af og kom af med skyldfølelsen

Til de professionelle

� Tal med jeres patienter og pårørende om, hvordan de 
kan få støtte fra netværket

� Implementer en netværksfokuseret praksis og tilbyd 
netværksmøder

Patienterne og de pårørende fortjener det!

- og det er en meget effektiv og 

tilfredsstillende måde at arbejde på
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En pjece vi udleverer 

til patienter og 

pårørende.

Handler om:

Hvad der er godt at 

gøre og hvad man skal 

undgå

http://www.auh.dk/om-

auh/afdelinger/kraeftaf

delingen/kraftformer/o

m-de-forskellige-

kraftformer/hjernekraft/
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Kap. 6

Netværksfokuseret sygepleje

Pia Riis Olsen
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Tak for jeres opmærksomhed


