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PROGRAM FOR I DAG.

• Baggrund for specialet

• Formål

• Metode

• Resultater og konklusion

• Konsekvenser for praksis



BAGGRUND FOR SPECIALET

• ”Hvad er vigtigt for dig” er en international 
temadag der omhandler patient sikkerhed, 
tilfredshed og medinddragelse

• Formidlet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed 
og TrygFonden

• Afholdt på OPAS, Svendborg Sygehus, OUH den 6. 
juni 2017

• Kun få patienter fik stillet spørgsmålet: ”Hvad er 
vigtigt for dig?” ved modtagelse til operation på 
OPAS. 

• Aktuel MTU viste dog at der personalemæssigt var 
interesse i at sætte fokus på patientens perspektiv. 

• Kompetencekort 2, ”Klargøring af operationsstuen, 
modtagelse og identifikation af patienten” 
fordrede kun en refleksion over patientinddragelse. 
Ingen færdigheder eller holdninger nævnes.



FORMÅL.

• Undersøge om spørgsmålet som en del af den præoperative 

kommunikation, kunne bidrage til et øget patientcentreret 

fokus hos de sundhedsprofessionelle

• Samt bidrage til medinddragelse af patienterne med 

mulighed for at opnå empowerment

• Empowerment ses som relationelt begreb – hvorfor både 

patienters og sundhedsprofessionelles oplevelser, følelser og 

holdninger undersøges

• Hvordan kan operationspatienters oplevelse af empowerment 

fremmes ved modtagelsen til operation?

• Med henblik på at udarbejde en anbefaling til ændring af 

Kompetencekort 2 Klargøring af operationsstuen, modtagelse og 

identifikation af patienten



METODE

• Kvalitativ metodetilgang med 

fokus på både patienters og 

sundhedsprofessionelles 

oplevelser med spørgsmålet: 

”Hvad er vigtigt for dig”.

• Empiri indsamlet via individuelle 

interviews af 4 patienter og 

fokusgruppe interview af 4 

sundhedsprofessionelle

• Empirien blev fortolket via IPA 

en fænomenologisk og 

hermeneutisk iterativ metode, 

hvor der blev identificeret tre 

hovedtemaer. 



RESULTATER OG 
KONKLUSION

• Tre hovedtemaer: Medinddragelse, personalets 

professionalisme og behovet for information.

• Spørgsmålet bidrog til et mere patientcentreret fokus

• ”One size fits all” spørgsmål, hvor patienterne 

oplevede sig medinddraget trods forskellige behov for 

information

• Dog vanskeligt at vurdere om patienterne oplevede 

empowerment.

• Det vigtigste for patienterne var at de blev spurgt!

• Spørgsmålet anbefales som en del af den 

præoperative kommunikation, med henblik på at 

invitere alle patienter til medinddragelse med 

mulighed for opnåelse af empowerment.



”U Ja for det blev anledningen til. For 

ellers havde jeg jo bare ikke sagt noget.

R Det havde du ikke?

U Nej. Nej det havde jeg ikke gjort. Så 

havde jeg netop bare fulgt med. Og 

accepteret tingenes tilstand.

R Accepteret tingenes tilstand?

U Ja det var sådan det var. Det var jo 

forventningen, ikke også?

R Ja?

U Både til mig og til situationen”



”U Ja (griner) Lige præcis. Men 

jeg tænker at i et system som det, 

der giver det god mening at. 

R Ja?

U Ja der giver det mening at i 

sådan en kultur og for at give en 

stemme til patienten

R en stemme til patienten? 

U Ja at blive stillet det spørgsmål.”



”K Så men alligevel ro 

på altså. Alligevel ro 

på til og spørge til mig 

og ikke bare være et 

nummer i systemet

R Mmm

K Sådan følte jeg 

virkelig.” 



” Ja fordi der skal heller ikke 

snakkes for meget, altså 

spørges for meget der. For 

hovedet kører jo på der. 

Overlever jeg det her? 



”Og hvis du laver for meget smalltalk med dem så er vi 

ikke effektive så … så skrider tiden der ikke og det er 

igen også der, hvor vi altså... Så skal man snakke 

patientinddragelse eller patientinvolvering og 

inddrager man patienten, så er patienten passiv. Og 

det er det, vi er rigtig rigtig gode til ... og så inddrager 

vi patienterne og fortæller dem hele tiden! Men de er 

ikke aktive på den måde hos os, det er de måske mere 

ude på sengeafdelingerne… . Og så er der også det der 

med, om vi får lov til at fange de der små signaler, de 

kommer med og det er så det ... er der tid til at vi følger 

op på dem, fordi vi skal videre i teksten?” 



”hvis jeg lige må kommentere på 

det – at det der med tiden og at vi 

skal videre og vi skal have en ny 

patient. ... nogle gange så tror jeg 

faktisk også at det er inde i os 

selv... for nogle gange kan man 

sige... jamen for fanden, der ligger 

jo ikke en patient ude på gangen 

og skal ind nu – altså vi har jo kun 

en ad gangen!”



”Jeg tror at … at for nogen patienter så 

synes jeg, jeg har oplevet at de bliver... man 

kan se at de bliver overraskede... at de gerne 

… at de faktisk har noget på hjerte… hvor 

man tænker, at det havde du ikke fået 

fortalt, hvis jeg ikke havde spurgt. Og for 

dem tror jeg, at det betyder uendeligt meget. 

Og øh, altså jeg tror bare ved at de får lov til 

at fortælle det.”



”jeg synes jo også at når du stiller et sådan vigtigt spørgsmål, så synes 

jeg jo også at man skal handle på det i et eller andet omfang – altså det 

er lidt ligesom når man spørger en kollega, hvordan har du det? 

Jamen så skal man også være parat til at få et reelt svar og der synes 

jeg, at det var ligesom relevant ved nogle af patienterne at hvis man 

spørger ind til det, hvad er det du har brug for – lige nu eller hvad er 

vigtigt for dig at man så får handlet på det eller får taget snakken eller 

givet bolden videre i et eller andet omfang for ellers har det bare ikke –

altså så kan det jo være lige meget.” 



” Men man kan jo tænke sådan …. Det kommer jeg 

bare til at tænke på, med det du siger nu. At det vi er 

herre over, det er jo lige netop det, der sker på 

operationsgangen. Så det der er vigtigt for dem, når 

de er på operationsgangen, er jo lige præcis det vi kan 

bidrage med. Og så i afdelingen kan de jo spørge dem 

om, hvad der er vigtigt for dem, og det er måske det, 

de kan bidrage med. Hvor jeg tænker, at vi skal 

måske også passe på med at fordi vi stiller det her 

spørgsmål, så ikke tage ansvar for meget mere, end 

det vi egentlig kan. Giver det mening?”



KONSEKVENSER FOR 
PRAKSIS

• Etablering af et forbedringsteam med fokus på 

patient- og pårørendeinddragelse ved modtagelse 

til operation.

• Implementering af ”Hvad er vigtigt for dig” som 

en del af den præoperative kommunikation på 

OPAS

• Der ændres aktuelt i skabelonerne i Cosmic, hvor 

patientens forventninger til forløbet skal 

dokumenteres.

• Kompetencekort 2 m.fl. For nyansatte 

operationssygeplejersker er redigeret
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