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Program

• Præsentation

• Patient- og pårørende inddragelse – forskellige 
perspektiver

• Ulighed og patient- og pårørendeinddragelse

• Ulighed i patient- pårørendeinddragelse og 
omsorgstænkningen

• Ingen løsninger – men forhåbentlig flere 
perspektiver



Patient- pårørendeinddragelse

Kært barn har mange navne

– og selvforståelser







Hvordan inddrager I patienter og pårørende i 
det daglige arbejde? 

Har I på jeres arbejdsplads en fælles 
forståelse for patient- pårørendeinddragelse?

Hvis ja - giv gerne eksempler



Sundhedsprofessionelles opfattelse af 
at inddrage patienter

– nogle mener, at informeret samtykke, 
informationspjecer eller postkasser, hvor man har 
mulighed for at sige sin mening, er eksempler på 
patientinddragelse

– andre mener, at patientinddragelse mere handler om 
fælles beslutningstagen, hvor man indhenter og 
afdækker den enkelte patients viden, præferencer og 
ressourcer og lader patienten aktivt indgå i 
beslutninger om behandlingen

Kilde: Sygeplejersken 2014 ; (1): 12. Susanne Bloch Kjeldsen , journalist



Patient- pårørendeinddragelse - en 
sundhedspolitisk målsætning

• logikken er at patienter og borgere/brugere 

– er aktive forbrugere

– tilbydes ydelser

– er eksperter i eget liv

– er omfattet af rettigheder og

– dermed også forpligtigelser om at tage et 
personligt ansvar for egen sundhed



Inddragelsesniveauer

Kilde: Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland



Spørgsmål?



Har I eksempler fra jeres hverdag, hvordan I 
arbejder på med patienter og borger/brugere på 

det individuelle niveau?

det organisatoriske niveau?

Har I eksempler på hvor patienter/pårørende og 
borgere/brugere ikke kan profitere af patient-
pårørendeinddragelse?



Patient og borger/bruger profiler

Tilpasser sig  så 
gnidningsfri som 
mulig

Profil 1 Profil 2

Aktiv, en der viser ,
at man vil og kan gøre
noget for at blive 

rask

Profil 3 

Den der får status af 
at være noget særligt



Forskellige senarier på patient –
pårørendeinddragelse som har indflydelse på om 

der skabes lighed eller ulighed  

Patient
Perso
nale

System

1

2

3



Ulighed i patient- og 
pårørendeinddragelse – en påstand

• Patienter og borgere/brugere med 

– sproglige udfordringer

– kroniske lidelser

– multible sygdom

– eksistentielle stress- situationer

kan ikke altid profitere af den logik der ligger 
bag patient- pårørende inddragelse set i et 
sundhedspolitisk perspektiv  



”Patient”

Han afleverer sit liv til andre

som får deres penge for at holde øje med det.

Han kan ikke bare sige

at han helst selv vil ta sig af det

og passe på det

for det kan han jo ikke

der er noget i vejen med det liv

som om det vil af med ham i tide og utide

Lene Malmstrøm (1978)  : Patient vers 2



Ulighed, patient- pårørende inddragelse og 
omsorgstænkingen, hvordan passer det sammen 

• Sygeplejeetiske grundværdier : Sygeplejersken har ansvar for at yde omsorg, i den hensigt

at patienten oplever velvære.

• Ansvar. Sygeplejersken har et ansvar, fagligt, personligt, etisk og æstetisk, i forhold til de 
patienter, der har behov for sygepleje. Magtudøvelse kan kun forvaltes moralsk ansvarligt i 
solidaritet med den svage. I ansvaret ligger en forpligtelse til at yde omsorg

• Omsorg udspiller sig i relationen mellem mennesker, mellem sygeplejersken og patienten. I 
relationen møder sygeplejersken patienten, sanser mennesket og møder ham eller hende i 
en forståelse båret af næstekærlighed. Heri ligger et moralsk princip om at handle sådan, at 
alle får samme muligheder for at leve det bedst mulige liv.

• Velvære er en tilstand af at føle sig godt tilpas. Velvære kan være fra korte øjeblikke af 
lettelse, lindring og trøst, til langsigtet velvære, forstået som optimal sundhed og livskvalitet, 
hvor idealet er ”det gode liv”. Velvære betragtes som et overordnet mål med al sygepleje. 
Sygeplejen bidrager til at  understøtte patienters egne tiltag for at opnå velvære. 

Ref. Sygeplejeetiske retningslinjer, Sygeplejeetisk Råd 2014



Har I forslag til, hvordan vi som sygeplejersker
kan være med til, at 
patient- og pårørendeinddragelse 
bliver et lige tilbud til alle? 



Ingen løsninger

• Ledelsen skal:

– prioritere patientinddragelse og aktivt italesætte dette over for 
sine ansatte  

– tage ansvar for, at der bliver implementeret konkrete og 
håndtérbare metoder til patientinddragelse

– arbejde for at få en struktur, der imødekommer 
patientinddragelse med fysiske vilkår, der gør det muligt at tale 
privat uden afbrydelser

– reorganisere arbejdsopgaver sådan, at patientinddragelse er en 
integreret del af arbejdet, der ikke kræver ekstra tid

– implementere metoder til at inddrage, som indgår i 
planlægningen af arbejdsdagen og er en integreret del af 
praksis.



Ingen løsninger - forsat

• Både ledelse og medarbejdere skal:

– have relevant uddannelse i og viden om metoder til at 
arbejde med patientinddragelse i praksis.

• Medarbejderne på den enkelte afdeling skal:

– arbejde systematisk med inddragelse ud fra en fælles 
forståelse af, hvad patientinddragelse er i praksis

– gøre brug af eksisterende metoder til inddragelse som 
f.eks. fælles beslutningstagning.

Kilde: Videnscenter for Brugerinddragelse, Vibis 2013





Mange perspektiver på et højaktuelt 
tema



Tak for i aften.


