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• Hvilke forventninger og ønsker har patienter i korte 
hospitalsforløb til at blive inddraget i deres pleje og behandling

Hvad har vi undersøgtHvad har vi undersøgtHvad har vi undersøgtHvad har vi undersøgt



• Stigende krav om at inddrage patienter

• Samtidig - kortere indlæggelser = kortere tid med patienten (til at inddrage)

• Patientinddragelse opleves ofte som komplekst af sundhedspersonale – hvordan gør man?

• Fokus har været på, hvad sundhedspersonale, politikere o.s.v. mener patientinddragelse er/bør 

være

• For at kunne inddrage bedst muligt er det nødvendigt at kende patienternes egne ønsker og 

forventninger – dette var ikke velbeskrevet.

HvorforHvorforHvorforHvorfor



• Deskriptivt eksplorativt studie – undersøge og beskrive, ikke tolke

• Semistrukturerede, kvalitative interviews med patienter henvist til 

knæartroskopi

• Interview af 2 omgange:

HvordanHvordanHvordanHvordan



• Før forundersøgelsen

• Fysisk interview i ambulatoriet  

• Fokus på kendskab- og forventninger til patientinddragelse

1. interview1. interview1. interview1. interview



• 2 dage efter udskrivelse

• Telefoninterview 

• Fokus på erfaringer med patientinddragelse

2. interview2. interview2. interview2. interview



• Inkluderede 18 patienter

o 13 mænd, 5 kvinder

o Alder: 20 – 58 år; gennemsnitsalder 42 år.

o Alle var i arbejde eller studerede

o Alle blev opereret

• Alle 18 gennemførte 1. interview, 6 gennemførte også 2. interview

DeltagereDeltagereDeltagereDeltagere



• Braun & Clarks model - 6 faser 

• Førte til → identifikation af gennemgående temaer

Tematisk analyse af dataTematisk analyse af dataTematisk analyse af dataTematisk analyse af data



• 4 hovedtemaer i datamaterialet

Hvad fandt vi ud afHvad fandt vi ud afHvad fandt vi ud afHvad fandt vi ud af

Definition af 

patientinddragelse

AutoritetstroVigtigt for mig

Udveksling af 

information



Definition af patientinddragelseDefinition af patientinddragelseDefinition af patientinddragelseDefinition af patientinddragelse

• Patientinddragelse var et ukendt begreb for patienterne

• Patienters umiddelbare forståelse af patientinddragelse:

o give og få information

o få individuelle ønsker/behov opfyldt

o samarbejde med sundhedspersonale



Udveksling af informationUdveksling af informationUdveksling af informationUdveksling af information

• Vigtigt at modtage information

• Sundhedspersonalet skal lytte til mine erfaringer



Vigtigt for migVigtigt for migVigtigt for migVigtigt for mig

• Patienternes 1. prioritet:

o Få løst problemet

o Passe ind i mit liv & kunne opretholde et normalt hverdagsliv



AutoritetstroAutoritetstroAutoritetstroAutoritetstro

• Sundhedspersonalet ved bedst

• Modvilje mod at deltage/blive inddraget

o Manglede viden til at kunne dette

o Vil ikke blande sig



• Begrebet patientinddragelse var ukendt for patienterne, men noget af det patienterne 

fremhævede som vigtigt for dem, er elementer der i litteraturen er beskrevet som 

værende en del af patientinddragelse: Udveksling af information & respekt for 

individuelle ønsker. 

• Der var en generel respekt for sundhedspersonale. En generel tillid/forventning til 

deres evner og dømmekraft, samt et ønske om at overlade sundhedsmæssige 

beslutninger til sundhedspersonalet.

SammenfattendeSammenfattendeSammenfattendeSammenfattende



• Baggrund for tilrettelæggelse af strategier for patientinddragelse:

o For nogle patienter er det at blive lyttet til og få information faktisk = patientinddragelse

- derfor: afsæt tid til at informere og lytte til patienterne

o Nogle patienter ønsker IKKE selv at træffe beslutninger om deres behandling, men gerne

om hvornår den skal foregå.

- Medtænke dette i bookingøjemed.

HvadHvadHvadHvad kankankankan detdetdetdet brugesbrugesbrugesbruges tiltiltiltil
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