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Praksisguide for DenHeart
Sådan gør du:
1. Når patienten indlægges
Der udleveres tre kasser med DenHeart logo til hver afdeling; en med
spørgeskemaer, en med frankerede returkuverter og en tom til de besvarede
spørgeskemaer. Alle patienter, der udskrives fra Hjertecentret er potentielle
deltagere i projektet.
Når sekretær eller sygeplejerske klargør udskrivelsen, sættes en lille label med
navn og CPR fra Mixark i det markerede felt på forsiden. Skemaet lægges – efter
lokal aftale - sammen med en svarkuvert. Dvs. at der som udgangspunkt skal ligge
et spørgeskema med label på og en svarkuvert klar til at udlevere op til
udskrivelsen.
Patienten ekskluderes fra undersøgelsen, hvis denne er under 18 år eller ikke har
et dansk CPR nr., og skal derfor ikke have et spørgeskema i.
Alle spørgeskemaer scannes ind på et scanningsbureau, hvorfor det er vigtigt, at
instruksen på bagsiden spørgeskemaets første side følges, samt at label på
forsiden er placeret helt lige i det markerede felt.
2. Udlevering af spørgeskema til patienten før udskrivelse
(evt. dagen før hvis muligt):
Alle patienter, der deltager i undersøgelsen, skal have udleveret et spørgeskema og
en frankeret svarkuvert, inden de bliver udskrevet. De skal helst udfylde og aflevere
spørgeskemaet, inden de forlader afdelingen. Men hvis de ikke kan/vil, eller hvis de
overflyttes til et andet hospital, må de tage spørgeskemaet med og sende det i den
frankerede svarkuvert så hurtigt som det er muligt, når de er kommet hjem.
Hvis patienten ikke kan/vil deltage i undersøgelsen skal årsagen hertil krydses af på
forsiden af spørgeskemaet. Der er følgende afkrydsningsmuligheder:
Patienten ønsker ikke at deltage
Patienten er ikke i stand til at udfylde spørgeskemaet pga. sygdom
Patienten er ikke i stand til at udfylde spørgeskemaet pga. sprogbarriere
Spørgeskemaet er ikke udleveret til patienten
Andet.
Der må ikke skrives andet på spørgeskemaet.
Det er bedre, at der – undtagelsesvist - afleveres et delvist udfyldt spørgeskema,
end at der ikke afleveres et skema. Dette skal dog ikke fremgå af nedenstående
information til patienten.
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3. Mundtlig information til patienten om undersøgelsen
Følgende kan bruges som inspiration til information af patienten ved udlevering af
spørgeskemaet. Oplysningerne står ligeledes i spørgeskemaet:
”Vil du være behjælpelig med at udfylde et spørgeskema for os før du tager hjem?
Det drejer sig om, at sygeplejerskerne på de danske hjertecentre gerne vil vide,
hvordan man har det når man udskrives fra hospitalet.
Der er 62 spørgsmål, og det tager ca. 20 minutter at udfylde. Undersøgelsen kører
over et år, og bagefter vil vi gøre op, hvordan danske personer med hjertesygdom
har det og se på, hvordan det går jer over tid, for vi følger op via de danske registre.
Resultaterne offentliggøres i anonymiseret form.
Vi vil helst have, at du udfylder skemaet og afleverer det før du går fra afdelingen.
Hvis det ikke kan lade sig gøre, så bedes du udfylde skemaet indenfor 3 dage efter
du er kommet hjem, og sende det så hurtigt som det er muligt for dig i den
medfølgende frankerede kuvert”.

4. Samtykkeerklæring
Patienten skal gøres opmærksom på at udfylde og underskrive
samtykkeerklæringen (spørgeskemaets side 1), inklusive dato for, hvornår
spørgeskemaet besvares.
5. Hjælp til udfyldelse
Hvis patienterne efterspørger hjælp enten til højtlæsning og/eller til afkrydsning ved
besvarelse er dette tilladt.
6. Ved spørgsmål kontakt
Lokal projektansvarlig, afdeling B: Sygeplejeforsker Lars Thrysøe, tlf. 24 63 77 97
Forskningsassistent Anne Vinggaard Christensen, tlf.: 30 18 26 84

Læs mere om og følg med i projektet på www.denheart.dk
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Scenarier for udlevering af spørgeskemaet
Patienten udfylder og afleverer skemaet under indlæggelsen:

Patienten når ikke at udfylde skemaet inden udskrivelse:

Patienten udskrives til andet hospital efter Hjertecentret:

Patienten ønsker ikke at udfylde spørgeskemaet:
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Patienten har fået udleveret og udfyldt skemaet, men får tilbagefald og udskrivelse
udskydes/aflyses:

Patienten er ikke i stand til at deltage i undersøgelsen pga. sygdom/sprogbarriere:

Sygeplejerskerne glemmer at udlevere spørgeskemaet:

Patienten dør under indlæggelse:

Patienten går på orlov:

Patienten genindlægges i projektforløbet:
Spørgeskema udfyldes som ved første indlæggelse.
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