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At træffe beslutninger…sat lidt i perspektiv 

  

 

 

www.hvadsigerdeandre.dk 

1½ måned  



Hvad er Fælles beslutningstagning? 

 

 

      

      
       

Patient-inddragelse 

 

 

  

FBT 

 



Definition af Fælles beslutningstagning 

 

 to verdener der mødes, hvor lægen/sundhedspersonalet er ekspert i diagnosen/behandling, patienten er 
ekspert i sit eget liv 

 

 samarbejde mellem patient og klinikere,  

     når der skal træffes beslutninger (udredning, behandling og opfølgning)  

 

 evidensbaseret information om valgmuligheder,  

     fordele, ulemper og usikkerheder  

 

 rådgivning og støtte til at udforske egne værdier og præferencer  

     og til at vælge den mulighed, der bedst matcher patientens præferencer 
 

      

https://www.youtube.com/watch?v=GlJ1uxW_ky8     Kilde: CFFB    
  

https://www.youtube.com/watch?v=GlJ1uxW_ky8
https://www.youtube.com/watch?v=GlJ1uxW_ky8
https://www.youtube.com/watch?v=GlJ1uxW_ky8


Hvad er Fælles beslutningstagning? 
 Gør det klart for patienterne at de står overfor et valg: 

 Hvilke muligheder har de? 

 

 Sikre et informeret grundlag at træffe beslutninger ud fra: 

 Hvad indebærer behandlingerne? 

 Fordele og ulemper ved en behandling (risici) 

 Inddrag patienternes præferencer 

 

 Træf en beslutning om behandling i fællesskab 

 Skyd ikke ansvaret over på patienten     
   

Behandling 1 Behandling 2 

Fordele Ulemper Fordele Ulemper 

 …  …  …  … 

 …  …  …  … 

Vi skal sammen træffe et 
valg om, hvad der er den 

bedste behandling for dig. 
Jeg ser to forskellige 

muligheder… 

Operation 

Medicinsk 
behandling 

Genoptræning 

Medicinsk behandling 

Genoptræning 

Operation 

Det er vigtigt vi får snakket 
om hvad der betyder noget 

for dig, hvilke tanker gør 
du dig… 



Fælles beslutningstagning bygger på tre 
centrale elementer 

 

1. Der skal være et reelt valg (flere muligheder) 

 

2. Der skal være så meget viden om valgmulighederne, at patienterne 
kan inddrages meningsfuldt 

 

3. Det skal føre til et aktivt valg - deliberation (af lat. deliberatio), rådslagning 



  

      
       

Hvad er Fællesbeslutningstagning? 

“Three talk model of shared decision making”  
af Elwyn et al. 2017. 



Hvordan praktiseres fælles beslutningstagning 

  

      
       

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XPm5iEDEI8Y 
 

 

Samtalemodel udviklet af CFFB 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XPm5iEDEI8Y
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XPm5iEDEI8Y


  

      
       

Den stille fejldiagnose: 
Top Three Goals and Concerns for Brest Cancer 

Ref: KR Sepucha et al. Patient Education and Counseling 73(2008)504-10 



  

      
       

Ønsker borgerne inddragelse? 



  

      
       

Hvad siger patienterne? 

Ref.: Rapport Mandag Morgen og TrygFonden: Sundhedsvæsenet ifølge danskerne, 2016 



Virker fælles beslutningstagning? 

 Pt. får en øget viden om muligheder 

 Pt. får en mere nøjagtig risikoopfattelse 

 Pt. oplever større klarhed over hvad der er vigtigt 

 Pt. har en mere nøjagtig opfattelse af fordele og ulemper  

 Pt. føler sig mere involveret i beslutningsprocessen 

 Færre patienter forbliver “ubeslutsomme” 

 Færre vælger fx PSA test og større elektiv kirurgi    

      
       Stacey et al. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2017 



”Vi gør det allerede” 

  

      
       

Multiple barrierer 
 

• ”Vi gør det allerede” 

• Det er for besværligt (tidspres)  

• Mangel på tilgængelig viden om metoder 

• Manglende færdigheder og erfaring 

• Mangel på beslutningsstøtte til patienter og fagfolk 

• Mangel på tilpasning til kliniske systemer og arbejdsgange 

• Manglende strategi for implementering 

 

 

 
Ref: Barriers and facilitators to implementing shared decision-making in clinical practice:  

Update of a systematic review of health professionals’ perceptions.  

France Légaré, Stephane Ratté, Karine Gravel, Ian D. Graham  



”I am a believer!” 

• Klinikers holdning til fælles beslutningstagning (Mindset) 

• Ledelsesmæssig opbakning 

• Det skal give mening  

• Patienter forventer det 



Beslutningsstøtteværktøj – hvad er det? 

  

      
       

• Skal underbygge fælles beslutningstagning 
 

• Skabe en struktur i samtalen så optimale forhold for 
en fælles beslutning kan opnås 
 

• Bygges op omkring kvalitetskriterier (IPDAS) 
 

• Give klare, forståelige oplysninger til patienten om 
tilstanden, og behandlingsmuligheder.  
 

• Skitserer resultater, risici og usikkerhed på en klar og 
saglig form. INGEN ANBEFALINGER. 
 

• Hjælpe patienten med at tænke over, hvad der er 
vigtigt for ham/hende, og hvilken løsning der er 
bedst. 
 

• Kan ikke stå alene 
 
 
 
 



Beslutningsstøtteværktøj – hvad er det? 

  

      
       

 

Nyttige links: 

 

• Optiongrid: 
https://health.ebsco.com/products/option-grid 

 

• The Ottawa Hospital research unit: 
https://decisionaid.ohri.ca/index.html 

• ViBIS: https://danskepatienter.dk/vibis 

• CFFB: http://www.cffb.dk/ 

 

 

https://health.ebsco.com/products/option-grid
https://health.ebsco.com/products/option-grid
https://health.ebsco.com/products/option-grid
https://decisionaid.ohri.ca/index.html
https://danskepatienter.dk/vibis
http://www.cffb.dk/


Byg dit eget beslutningsstøtteværktøj 

 CFFB har udviklet en skabelon (en BESLUTNINGSHJÆLPERTM), som man kan bruge i sit arbejde med fælles beslutningstagning 
 

 BESLUTNINGSHJÆLPERENTM er udviklet i samarbejde med Designskolen Kolding, patienter og klinikere og er testet i flere afdelinger med gode resultater  
 

 Skabelonen skal fyldes med tekst og illustrationer baseret på den specifikke, kliniske situation  
 

 BESLUTNINGSHJÆLPEREN er udviklet ifølge IPDAS kriterierne og skabelonen muliggør at ens udviklede beslutningsstøtteværktøj får en høj kvalitet 
 

 Man kan sidde og bygge værktøjet selv ved hjælp en designmanual/cookbook 
 

 Når den er færdigbygget, kan den printes og bruges i arbejdet med fælles beslutningstagning 



  

      
       



  

      
       

Prognostiske PRO værktøjer 



“We were talking; all three of us, the physiotherapist, the surgeon and I, and we 
made the decision about surgery.  

Then we went to the surgeon’s consultation, to talk about the procedure of surgery 
and so on.  

So I kind of made the decision, but they gave their clear recommendations. And I 
can’t. Well.  

They are the professionals and I am just a patient –right? 

 So I have to trust that what they say is right”. 
(Patient 6) 

Power imbalance 



1. Drøft med din sidemand/dame, i hvilke valgsituationer 
du kan se fælles beslutningstagning anvendt i din 
afdeling!  

2. Tag udgangspunkt i modellen, hvad tænker du der skal 
drøftes under de enkelte ”snakke”? 

• Prøv at skitser 2-3 fordele & 2-3 ulemper ved de givne valgmuligheder? 

• Hvilke risici/bivirkninger er der ved behandlingerne?     



Regional udrulning af Fælles beslutningstagning 

  

      
       

 2014 Center for Fælles Beslutningstagning (SLB) 
Skabe evidens og finde en systematisk/evidensbaseret 
måde at udbrede FB i regionen 

 
 2019  Strategi i regionen for bedre og tryggere forløb for 

 patienter på sygehuse og i psykiatrien (herunder FB) 
 

 2019  Regionalt Center for Fælles Beslutningstagning 
 centeret understøtte implementeringen og forankringen 
 af fælles beslutningstagning på alle regionens sygehuse 
 og i psykiatrien.   

 
 Pionerafdelinger på alle enheder (På OUH Afdeling D & O) 

 Opstarter arbejdet med implementering og som bliver 
 model-afdelinger for den fremtidige proces. 

 
 Implementeringskonsulent på alle enheder 





  

      
       

Forandring er svært… 



• Klinikere kan ikke gætte hvad der er det rigtige for deres patienter 
 

• Patienter har større viden om deres muligheder, deres risici og fordele og ulemper når man inddrager 
dem i beslutninger 
 

• Patienter føler sig mere involverede i beslutningsprocessen og er mindre ubeslutsomme 
 

• Patienterne følger i større grad deres behandlingsplaner 
 

• Ved informeret valg og støtte til fælles beslutningstagning vælger mange patienter mindre radikale 
behandlinger, hvilket kan resultere i besparelser 
 

• Der er både barrierer og facilitatorer, når man skal implementere fælles beslutningstagning. 
 

• Den største faktor er klinikeres holdning til fælles beslutningstagning (attitude) 

  

      
       

Hovedbudskaber… 



  

      
       

Kontakt: stina.brogard.andersen@rsyd.dk 


