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FILM SOM VISUELT REDSKAB  
- til forbedring af dialysepatienters oplæring  

 

Baggrund  
Vi havde et ønske om at:  
• Forbedre vores oplæringsmateriale for at få flere patienter oplært til at 

varetage egen hæmodialyse behandling   
• Høste værdifuld erfaring og viden fra de sygeplejersker, der hidtil havde 

stået for oplæring til HHD og SelfCare 

Formål  
Målet med dette forbedringsprojekt var at:  
• Udvikle et visuelt supplement til HHD/SelfCare oplæringsmappen 
• Finde en metode til at sikre kvaliteten af sygeplejerskens faglige viden 
• Sikre at viden ikke gik tabt i afdelingen 

Metode  
• Filmworkshop som en del af projektet ”Klædt på som Patient” gav 

inspiration til en innovativ metode til oplæring af patienter og kollegaer 
• Brug af mobilvideo til visuel formidling af oplæringsmateriale 
• Forbedringsmodellen (plan-do-study-act) 

Konklusion 
• Vi er godt i gang med processen – toget 

ruller.  
• Vi ved hvordan vi skal gøre det og vi 

ønsker at fortsætte, for vi er slet ikke 
færdige endnu! 

 
 

Perspektivering  
Gode råd til produktion af mobilvideo: 
• Lav korte emneopdelte film med få 

pointer 
• Vis virkeligheden 
• Tal til patienten  
• Arbejd i kladder 
• Forskel i udtryk er OK 

 

Resultat 
• Reducerer gentagelser for personalet 
• Skaber fælles sprog på afdelingen 
• Standardiserer informationsniveau 
• Læring og optræning af kollegaer 
• Patient har selv filmet nåleanlæggelse – til feriebrug 

 
Filmene er tilgængelige for alle og kan findes på  
https://www.nordsjaellandshospital.dk/videoer-hdialyse  

Få og lange 
film 

Pilot film 

Mange små og 
korte emneopdelte 

film 

Mange film 
af dialysen 
– fanget i 

situationen 

”Det 
visuelle 
betyder 
meget!” 

”Jeg har oplevet 
meget god respons 
fra patienterne. Det 

er små korte 
klip…” 

”Vidensdelingen gør, at vi får sagt 
tingene på én måde…. Når man 
skal lære, er det godt at høre det 

på samme måde hver gang, og det 
er dét, man kan med filmene.” 

Kortlæg 

Producér  Test og brug 

God feedback 
fra personale 
og patienter 

Kortlæg 

Producér Test og brug 

”Filmene for 
lange” 

”Man mister 
fokus” 
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