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Patientinddragelse 

• ”Det er patienter og 
pårørendes 
involvering i 
beslutninger 
vedrørende 
behandling, pleje 
og forløb”. 

• Kilde: At skabe muligheder for 
brugerinddragelse i daglig klinisk praksis” 
Bredahl Jacobsen &Petersen, 2009: s. 5.

Sundhedsprofessionelles forståelse af 
patientinddragelse. En kvalitativ undersøgelse. 
ViBIS 2013: s. 9  



Hvordan håndteres 
patientinvolvering?

” Et middel ikke et mål”
Patienter involveres, når det vurderes at 
bidrage til en bedre implementering af den 
behandling/pleje som de 
sundhedsprofessionelle mener patienten har 
brug for. 

”Et mål ikke et middel”
Patienten involveres i, hvilke problemer der er, 
om det skal løses, samt hvordan og hvornår?

Shortus, T et al, Managing patient involvement’: provider perspectives on 
diabetes decision-making, 2011



http://www.defactum.d
k/om-
DEFACTUM/projektsit
e/indikatorer-for-
patientinddragelse2/m
align-af-
patientinddragelse2-
Test/oversigt-over-
redskaber-til-maling-
af-patientinddragelse/



5 Generiske indikator spørgsmål 

Udveksling af information
• Sundhedspersonalet spurgte ind til min egne 

erfaringer med min sygdom/tilstand
Støtte til at klare min sygdom
• Jeg fik talt med sundhedspersonalet om de 

spørgsmål eller bekymringer, jeg havde
Håndtering af usikkerhed
• Sundhedspersonalet opfordrede mig til at stille 

spørgsmål eller tale om bekymringer
Støtte til at træffe beslutninger
• Jeg var med på råd, når der blev truffet 

beslutninger om det, der skulle ske
Om at klare sig selv
• Jeg har i passende omfang haft samtaler med 

sundhedspersonalet om, hvordan jeg bedst 
håndterer min sygdom/tilstand
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Hvad påvirker patienterne 

ønske til inddragelse 
Foretrukken patientrolle

• Jeg foretrækker selv at træffe den endelige 
beslutning om hvilken behandling, jeg skal 
have

• Jeg foretrækker, at min læge og jeg deler 
ansvaret for at beslutte hvilken behandling, 
der er bedst for mig

• Jeg foretrækker fuldstændigt at overlade 
beslutninger om min behandling til lægen

https://patientsikkerhed.dk/content/uploads/2018/04/gds_
03042018.pdf



Hvad påvirker patienterne 

ønske til inddragelse
Køn
• Mænd er lidt mere tilbøjelige til at overlade læge 

ansvaret 
• Kvinder ønsker i højere grad et fælles ansvar 

Alder
• Ældre er mere tilbøjelig til at overlade læge 

ansvaret 
• De 18-59 vælger oftere selv at påtage sig ansvaret 

Uddannelse
• Lavere uddannelse hænger (signifikant) sammen 

med et ønske om at overlade ansvaret hos lægen

Selvvurderet helbred
• Ingen sammenhæng 



Udskrivelse 
• Ældre ønsker at deltage

• Oplever ringe inddragelse

• Ønsker bedre udskrivelser 
o Koordineret i samarbejde med 

patienten 

o Ikke oplever de udskrives for tidligt

o Opnår klarhed over hvad der skal 
ske efter udskrivelsen

o Ikke mangler medicin når de 
kommer hjem

o Ved hvem der kan ringes til efter 
udskrivelsen

Hadsund J, Bjørnholt Nielsen P, Hej Sundhedsvæsen, 2016 Hej 
Sundhedsvæsen DEFACTUM



5 minutter med 
sidemanden

Tænker på nogle af de patientgrupper I arbejder med 
og overveje?

• Hvad ved I om, hvordan de ønsker at blive 
inddraget deres plejen og behandlingen?

• Hvad kunne I tænke jer at blive klogere på ift. 
patientinddragelse og de patienter i arbejder med?



Planlægning af 
udskrivelse -

Involvering af den 
ældre medicinske 

patient

Afdeling for Diabetes og Hormonsygdomme - AUH
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Formål med projektet

At undersøge hvordan og i hvor høj grad den ældre  
patient oplever sig involveret i planlægningen af 
udskrivelsen fra en medicinsk sengeafdeling

Samt hvilken betydning det har for graden af 
genindlæggelser.





Patienter i MSA:

Gennemsnitalder 65 år 

Indlæggelsestid:  5 dage 

Udskrivelser pr uge:  55

*Data fra BI-portalen, afrundede tal.

Billede fra AUH’s instagram



Nationalt og internationalt fokus

• Regeringens sundhedsstrategi (2015-2018): Bedre 
kvalitet ved inddragelse af patienter og pårørende 
(0,3 mia.kr.)

• Regionalt: Sundhedsaftalen 2015-2018: ”På 
borgerens præmisser”

• WHO: Øget fokus på patientinvolvering ift. 
patientsikkerhed og bedre kvalitet. 



Tidligere forskning
• Et review om ældre patienter (>60 år): ”Ældre 

patienter oplever kun i lav grad deltagelse i 
planlægningen af udskrivelse fra hospitalet, på 
trods af, at de ønsker at deltage” (1) 

• Et større internationalt review: ”Individuelt tilrettelagt 
udskrivelsesplanlægning kan reducere både 
indlæggelsestid og antallet af genindlæggelser” (2)

- D. N. Dyrstad, I. Testad, K. Aase, M. Stor. A review of the literature on patient participation in transitions of the 
elderly. 2015 (1)
- Gonçalves-Bradley DC, Lannin NA, Clemson LM, Cameron ID, Shepperd S. Discharge planning from hospital.The
Cochrane database of systematic reviews 2016(2))



Dataindsamling
• Spørgeskemaundersøgelse og individuelle interviews.

• Inklusionskriterier:

• Tale og forstå dansk.

• Over 60 år.

• Udskrives fra MEA 1 eller 2.

• Akut indlagte.

• Eksklusionskriterier.

• Patienter, som er fornuftsinhabile.

• Patienter som udskrives til terminal pleje 



Spørgeskemaundersøgelse

• Spørgsmålene er udvalgt fra 

• Den Landsdækkende Undersøgelse af 
Patientoplevelser (LUP)

• De 5 generiske inddragelsesspørgsmål (DEFACTUM)

• Christina Foss (Norsk sygeplejeforsker indenfor 
patient- og pårørendeinvolvering)



Baggrundsdata: 

- Alder, køn, 
alene/samlevende osv.
- Indlæggelseslængde
- Udskrivelsesdiagnoser. 
- Komorbiditeter
- Genindlæggelser: 1. 
måned efter udskrivelse



Resultater
• Generelle data

• Information

• Kommunikation

• Involvering

• Pårørende

• Udskrivelses tidpunkt

• Patientroller

• Overordnet indtryk



Interviewundersøgelse

• 20 patienter (ligeligt fordelt fra hvert sengeafsnit)

• Strategisk udvælgelse blandt deltagerne fra 
spørgeskemaundersøgelsen. Der tages højde for 
variation i alder, køn, indlæggelseslængde og 
plus/minus kontakt til kommunalt sundhedstilbud.

• Interview i patienternes eget hjem efter
udskrivelsen.



Foreløbige resultater

• Tryghed - Utryghed 

• Pårørende

• Information 

• Dialog om udskrivelsen 

• Rollefordeling 

• Glemt når udskrivelsestidspunktet er sat



Jeres erfaringer?
Summeøvelse :

1. Hvad har du haft af 
erfaringer været fra klinikken 
– med ældre, involvering, 
udskrivelser? 

2. Hvordan sikres inddragelse 
af ældre patienter i 
overgangen mellem hospital 
og hjem?

Efter 2 minutter, snak sammen 2 
og 2 om jeres oplevelser.



Spørgsmål og 
kommentarer

?



Patientinvolvering?


