
Fælles beslutningstagning:   

1. Cochlear Implant eller

2. optimal høreapparatsbehandling



Fælles beslutningstagning – Hvad er 
det?

Definition fra Center for fælles 
beslutningstagning i Vejle:

Fælles beslutningstagning er to 
verdner der mødes, 

Lægen er ekspert i diagnosen, 
patienten er ekspert i sit eget 
liv.

1. Beslutningen om den rette behandling 
tages af patient og læge i fællesskab

2. Det handler om et samarbejde mellem 
patient og kliniker

3. Det indebærer brug af evidensbaseret 
information om valgmuligheder, fordele, 
ulemper og usikkerheder

4. Det indebærer rådgivning og støtte til at 
udforske egne værdier og præferencer



Fælles beslutningstagning – hvad er 
det?

Center for fælles beslutningstagning



Fælles beslutningstagning – hvorfor?

Vi har forskellige ønsker, behov og værdier og  -
sundhedspersonale er dårlige til at gætte hvad der er vigtigt for 
den enkelte patient 



• Opdateret Cochrane review 2017 (N=105 studier og 31.043 patienter) har vist at brug 
af beslutningsstøtteværktøjer i en række kliniske situationer har ført til:

▪ Øget viden om muligheder

▪ Mere nøjagtig risikoopfattelse

▪ Bedre klarhed over hvad er vigtigt for patienten

▪ Mere nøjagtig opfattelse af fordele og ulemper 

▪ Bedre involvering i beslutningsprocessen

▪ Færre patienter forblev “ubeslutsomme”

▪ Færre patienter valgte større kirurgiske indgreb

Stacey et al. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2017

Brugen af beslutnings støtteværktøjer er også forbundet med at patienter sjældnere vælger f.eks. PSA-test og 
større elektiv kirurgi, hvilket tyder på, at fælles beslutningstagning kunne være et redskab til at afhjælpe 
overdiagnostik og overbehandling.



Beslutningsstøtteværktøj  - hvad er 
det?

▪ Kan bruges til at understøtte fælles 
beslutningstagning i dialogen mellem 
personale 

▪ Skal give klare, forståelige oplysninger til 
patienterne om tilstanden, skitsere 
resultater, risici og usikkerhed. INGEN 
ANBEFALINGER.

▪ Skal hjælpe patienten med at tænke over, 
hvad der er vigtigt for ham/hende, og 
hvilken løsning der er bedst.

▪ Implementering af fælles 
beslutningstagning kræver forandringer i 
hele systemet



Vibis – værktøjskassen 

Formål

At understøtte udvikling og implementering af 
brugerinddragelse, der er tilpasset forhold i 
organisationen og patienternes behov

• Udviklet i dialog med praksis

• Testet i praksis

• Fleksible værktøjer

• Med udgangspunkt i individuelle metoder



Find værktøjskassen på Vibis.dk 



Indsigter



Beslutningshjælper til Cochlear 
Implant (CI)



Udfordring

• Svær beslutningsproces for læger og patienter.

Virkelighedsudforskning

• Dialogforum

• Interview

• Følgeskab

• Litteratur



Indsigter og proces
”Jeg søgte en del på 

nettet. Jeg kunne 
virkelig godt have brugt 

at snakke med en 
patient, der har prøvet 

det hele.” ”Lægerne på 
høreklinikken siger 

noget forskelligt, og man 
kommer ind til 

forskellige læger. Det er 

forvirrende"



Udkast til beslutningshjælper

Næste skridt

Færdig 
udarbejdelse 
af prototype

Test på personale 
og patienter

Implementering af 
værktøj

Design af 
endeligt 
værktøj

Uddannelse af 
personale

Færdiggøre udkast



En generisk model….



Byg din egen beslutningshjælper på den kommende IT-
platform for klinikere

Hvis du har en oplagt situation i din kliniske praksis, hvor patienten i højere grad kunne inddrages i beslutningen

Undersøg hvad der findes af evidens på området

Gør dig klart; hvilket ”trade-off” er der for patienten? Hvad er der på spil?

Gør dig klart; hvilke valgmuligheder har patienten?

Log ind på den elektroniske platform via www.cffb.dk og begynd at lave din egen beslutningshjælper (fra foråret 2019)

http://www.cffb.dk/


Spørgsmål?


