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Disponering af oplæg

 Hvad er Fælles Beslutningstagen(FB) og hvorfor FB?

 FB i Region Syddanmark

 Hvordan har vi specifikt arbejdet med det på ortopædkirurgisk afdeling, OUH

 Redskaber til praktisering af FB (spørgeteknik/samtalen, beslutnings-redskaber)

 Case – ”hands on” 

 Opsamling

 Gode råd til implementering





Hvorfor skal vi beskæftige os med 
Fælles Beslutningstagning?

Paradigmeskift i sundhedsvæsnet

Ventelister og pakkeforløb er blevet nøgleord, som 
er styrende for planlægningen i sundhedsvæsenet. 

Ensretning i behandling af patienterne på stadig større enheder

Risiko for at patienterne tabes idet der sjældent er taget hensyn til 
den enkelte patients præferencer og værdier, når patienter 
behandles i henhold til nationale guidelines, ”kasser” og 
pakkeforløb

Patienterne efterspørger det og det giver bedre efterlevelse af 
behandling

Det  giver
mening for 
både os og 
patienterne

https://www.regioner.dk/sundhed/kvalitet-og-styring/patientinddragelse
https://www.regionh.dk/patientinddragelse/Sider/default.aspx
https://dsr.dk/politik-og-nyheder/nyhed/patientinddragelse-er-drivkraft-for-udvikling

https://www.regioner.dk/sundhed/kvalitet-og-styring/patientinddragelse
https://www.regionh.dk/patientinddragelse/Sider/default.aspx
https://dsr.dk/politik-og-nyheder/nyhed/patientinddragelse-er-drivkraft-for-udvikling


FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING – SHARED DECISION MAKING

Patient-centreret sygeplejePatient-centreret praksis

Fælles beslutningstagning 

Patienten i centrum

Patienten som partner

Brugerinddragelse

Organisatorisk 
brugerinddragelse

Patientstyret indlæggelse

https://danskepatienter.dk/politik-presse/nyheder/patientcentreret-praksis-styrker-kvaliteten
https://www.regionh.dk/Sundhed/Hospitaler/Hospitalsbyggerier/vibyggernyt/Sider/Patienten-i-fokus.aspx
https://danskepatienter.dk/files/media/Publikationer%20-
%20Egne/B_ViBIS/A_Rapporter%20og%20unders%C3%B8gelser/organisatorisk_brugerinddragelse_web.pdf

https://danskepatienter.dk/politik-presse/nyheder/patientcentreret-praksis-styrker-kvaliteten
https://www.regionh.dk/Sundhed/Hospitaler/Hospitalsbyggerier/vibyggernyt/Sider/Patienten-i-fokus.aspx
https://danskepatienter.dk/files/media/Publikationer%20-%20Egne/B_ViBIS/A_Rapporter%20og%20unders%C3%B8gelser/organisatorisk_brugerinddragelse_web.pdf


https://www.cffb.dk/



Processen omkring implementering af Fælles Beslutningstagning 

Lokalt fælles 
beslutningstagnings 

team

STEP 1
Teach-the-Teachers 

kurser

STEP 3
Praktisk planlægning af 
implementeringsfase/

udvikling af 
BESLUTNINGSHJÆLPERTM

STEP 5

Fælles 
Beslutningstagning 

for ledere

STEP 2
Egne teachers 

underviser egne 
kolleger

STEP 4



Fælles beslutningstagning – Shared Decision Making

Hvad betyder 
fælles 
beslutningstagning 
egentligt?

Hvad betyder 
fælles 
beslutningstagning 
egentligt?

https://www.cffb.dk/
Elwyn, G., Frosch, D., Thomson, R. et al. Shared Decision Making: A Model for Clinical Practice. J GEN INTERN MED 27, 1361–
1367 (2012). https://doi.org/10.1007/s11606-012-2077-6
Godolphin, W, Shared decision-making I Healthcare Quarterly, 2009  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XPm5iEDEI8Y
https://www.cffb.dk/
https://doi.org/10.1007/s11606-012-2077-6
https://www.researchgate.net/profile/William-Godolphin/publication/51437687_Shared_Decision-Making/links/02e7e53b43eeab9bfb000000/Shared-Decision-Making.pdf


Definition:
"fælles beslutningstagning" 

to verdener, der mødes:

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

Derfor er beslutningen om  f.eks. den rette 

behandling og pleje,  en beslutning, 

som patient og kliniker tager i fællesskab.

På norsk kaldes det for Samvalg

Hva er samvalg? - YouTube

FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING 

..... for patienten er et menneske med navn på 
og fordi det ikke er os, der skal leve med valget

https://www.youtube.com/watch?v=GlJ1uxW_ky8
https://www.youtube.com/watch?v=_FFlQa7SazM


Et ”mindset”

FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING 

 Fælles beslutningstagning handler om et samarbejde
mellem patient og kliniker, når der skal træffes 
beslutninger i patientens forløb

 Klinikeren informerer patienten om muligheder, 
fordele, ulemper og risici. Patienten fortæller lægen 
om sine livsforhold, erfaringer og prioriteter i livet.

 Der træffes en fælles beslutning hvor der tages højde 
for både den faglige og videnskabelige vinkel, samt 
patientens holdninger og præferencer. 



FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING 

Der skal være et reelt valg (flere muligheder)

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

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

- bygger på tre centrale elementer:

1.
2.

3.



Relevans

For nogle beslutninger er der et klart overlegent valg,

hvor præferencer spiller kun lidt eller ingen rolle

 En brækket hofte skal opereres (+/-)

 Akut blindtarmsbetændelse nødvendiggør operation

 Sepsis kræver antibiotika

 Akutte situationer, hvor udsættelse af behandlingen er til fare for patientens liv eller 
helbred.

For de fleste beslutninger er der dog mere end ét fornuftigt valg 

(herunder muligheden for at undlade behandling, når det er relevant)

 Knæsmerter – operation eller genoptræning

 Screening for genetiske sygdomme

 Smerter i skulderen

 Behandling af depression

 Behandling af tidlig brystkræft

I sådanne tilfælde 
bidrager fælles 

beslutningstagning 
til højere grad af 

patient inddragelse



Hvorfor skal vi beskæftige os med 
Fælles Beslutningstagning?

Klinikere Patienter

Den stille ”fejldiagnose”:

Uvidende om 
patientens 
forhold og 

præferencer

Uvidende om 
behandlings-

muligheder og 
resultater

Ringe kvalitet 
af beslutninger

+

Stop the silent misdiagnosis: patients’ preferences matter BMJ 2012; 345 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.e6572

https://doi.org/10.1136/bmj.e6572


Rapport Mandag Morgen og TrygFonden: Sundhedsvæsenet ifølge danskerne, 2016

Hvad siger patienterne?

A siger:

”Jeg føler mig generelt usikker 

som patient, hvis jeg bliver 

stillet over for mange 

valgmuligheder. Jeg vil hellere 

have, at lægen træffer 

beslutningerne.”

B siger: 

”Jeg føler mig generelt mest tryg 

som patient, når jeg får alle 

mulighederne lagt frem og selv 

bestemmer, hvad der skal ske.”

24 % 76 %

Valgmuligheder skaber tryghed:

Hvilken holdning tror du, der er flest patienter, der har?



Step 3: Teach the teachers



Hvorfor gør vi det så ikke?

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

 Vi tror vores patienter bliver usikre

Vi arbejder med klinisk 
beslutningstagen, men oplever også at 

må træffe beslutninger, hvor pt ikke 
nødvendigvis er enig, f.eks om hvor 

længe de skal være indlagt



Forandring er svær…



Hvordan praktiseres fælles 
beslutningstagning?

Samtalen

”Beslutningshjælper”



SAMTALEN

Elwyn G, Shared Decision Making: A Model for Clinical Practice. J Gen Intern Med. 2012 October; 27(10): 1361–1367

Valgsnak Mulighedssnak
Beslutnings-

snak
Præference-

snak



Overordnet ramme for samtalen

Rammesætte og invitere patienten ind i beslutningsprocessen:

 Opsummér patientens problem 

 Forklar at der findes flere muligheder

 Gør det klart, at der skal træffes en beslutning

 Inviter patienten til at deltage i beslutning

 Forklar hvorfor patientens deltagelse er vigtig

 Understreg at alle spørgsmål, input og overvejelser er velkomne

 Spørg hvilken rolle patienten ønsker at spille i beslutningsprocessen

”Beslutningen vil påvirke 
dit liv. Derfor er det 
vigtigt, at vi sammen 
finder den behandling, 
som passer bedst til dig. 
Hvad siger du til det?”Valgsnak



Fortæl om muligheder:

• Brug beslutningsstøtteværktøjer 

• Giv ligeværdig og neutral information om alle muligheder

• Informer om fordele, ulemper og risici ved de tilgængelige 
muligheder

• Undersøg hvad patienten ved eller forestiller sig om de 
forskellige muligheder

• Skab realistiske forventninger til fx behandlingsudfald og 
konsekvenser for fremtiden

• Brug absolutte tal 

• Opsummer muligheder

• Tjek patientens forståelse – inviter til spørgsmål og bed 
patienten genfortælle

Georgia Interactive Media Centre, MAGIC project

For at være sikker på, at jeg har 
forklaret det godt nok, så fortæl 
mig engang, hvad du har bidt 
mærke i om fordele og ulemper 
ved de muligheder, vi taler om.” 

Mulighedssnak



Lad patienten vurdere mulighederne:

• Fortæl igen, at den bedste behandling er den, der passer 
bedst til patientens liv og ønsker

• Spørg til hvad der er vigtigt for patienten; hvad patienten 
gerne vil opnå med behandlingen

Informer om næste trin:

• Gør klart at beslutningen ikke nødvendigvis skal træffes lige 
nu

• Næste trin er at overveje mulighederne, evt. sammen med 
pårørende

• Aftal hvornår beslutningen skal træffes

‘Der er ikke ét tilbud som er 
entydigt det bedste for dig. Den 
bedste behandling er den, som 
passer bedst til dig og dit liv.  
Derfor vil vi gerne fortælle dig om 
dine muligheder, for at du 
sammen med os kan beslutte, 
hvad der passer bedst til dig.

Mulighedssnak

Georgia Interactive Media Centre, MAGIC project



Undersøg patientens præferencer

- Hvad betyder noget for din patient?

- Hvordan prioriterer din patient i sit liv?

- Giv opmuntring til at patienten udtrykker alle sine 
præferencer, ”både og”

- Hjælp patienten til at blive opmærksom på hvad der er 
vigtigt for patienten

- Tal med patienten om det ”trade-off” der er i situationen i 
forhold til patientens præferencer

Præferencesnak

For at vi sammen kan finde den 
rigtige beslutning for dig, er det 

særligt vigtigt at forstå , hvad 
der betyder noget for dig.  Når 
du skal træffe en beslutning, er 
der både tilvalg og fravalg, som 
kan afhænge af dine personlige  

holdninger



Tid til refleksion

Er patienten klar til at træffe en beslutning?

• Måske har patienten brug for en pause mellem 
snak om muligheder og beslutning

• Tid til overvejelse og samtale med pårørende

• Understøttes med information og 
beslutningsstøtteværktøjer

• Hvis patienten  har brug for at tænke sig om,  
spørges ind til hvad der skal til for at træffe en 
beslutning, og der laves en aftale herom.



Er 

Facilitere afklaring og beslutning

• Undersøg om patienten er klar til beslutning

• Opsummer mulighederne kort

• Spørg til patientens overvejelser og præferencer

• Spørg hvad der er vigtigst for patienten

• Spørg evt. hvad der gør det svært at vælge eller hvad 
patienten har brug for, for at kunne tage 
beslutningen

• Anerkend eller foreslå beslutning på baggrund af 
patientens præferencer og check om patienten er 
enig

• Gør patienten opmærksom på, at beslutningen kan 
ændres, hvis det er tilfældet

• Fortæl om næste skridt: hvad skal patienten gøre og 
hvad gør du

• Tydeliggør beslutningen

Min kone sidder i 
kørestol – hun kan 
ikke passe mig hvis 
jeg bliver opereret.

Jeg har ikke råd 
til  at gå på nedsat 

tid.

Jeg vil  kunne 
danse til  min 

datters 
bryllup i  maj!Hvordan skal jeg komme 

ti l  strålebehandling hver 
dag uden en bil?

Det du har 
besluttet nu, er at 
du helst vil …, er 
det rigtigt forstået?

Beslutningssnak



Må jeg give patienten en anbefaling?

• Beslutningsstøtteværktøjer giver ikke anbefalinger
• ANBEFALINGEN GIVES SÅ SENT SOM MULIG I SAMTALEN

EFTER AT PATIENTENS PRÆFERENCER ER INDHENTET. 

• Klinikere kan give en anbefaling som baseres på patientens præferencer
• En anbefaling kan hjælpe patienten med at ”oversætte” sine præferencer til 

en behandlingsplan eller undersøgelsesplan
• For at kunne give en anbefaling må man gennem tre skridt i samtalen: 

Starten af samtalen

Vurder prognose og 
patientens valgmuligheder

Præsenter disse for 
patienten og italesæt at I 

skal træffe en fælles 
beslutning om hvad der skal 

ske.

Midten af samtalen

Spørg ind til patientens 
prioriteter og præferencer

Patienter har ofte en række 
præferencer. Opmuntre 
patienten til at udtrykke 

flere præferencer.

Slutningen af samtalen

Baser din anbefaling på din 
egen forståelse af prognose 

og valgmuligheder, og 
patientens præferencer. 

Vurder hvilke af patientens 
præferencer der skal have 

størst indflydelse på din 
anbefaling  forhold til 

prognosen

Jacobsen J. et.al., ”I’d recommend….” How to incorporate your recommendation into shared decision making for 
patients with serious illness”. Journal of pain and symptom management, vol 55, no 4, April 2018



Beslutningsstøtteværktøj:

BESLUTNINGSHJÆLPERTM

Film om BESLUTNINGSHJÆLPER™ til klinikere

https://www.cffb.dk/beslutningsstoettevaerktoejer/beslutningshj%C3%A6lper/indhold-og-opbygning/
http://ipdas.ohri.ca/

http://www.cffb.dk/definition/
https://www.cffb.dk/beslutningsstoettevaerktoejer/beslutningshj%C3%A6lper/indhold-og-opbygning/
http://ipdas.ohri.ca/


Beslutningshjælper – Hvad er det?

 Til at understøtte fælles beslutningstagning kan 
personale og patienter anvende et 
beslutningsstøtteværktøj

 Redskabet bruges i dialogen mellem patient og 
kliniker, når der skal træffes en beslutning

 Skal give klare, forståelige oplysninger til 
patienterne om tilstanden, og 
behandlingsmuligheder 

 Værktøjet skitserer muligheder, fordele og 
ulemper samt skitserer resultater, risici og 
usikkerhed. Giver  INGEN ANBEFALINGER

 Hjælper patienten med at blive bevidst om, hvad 
der er vigtigt for ham/hende, og hvilken løsning, 
der vil være den mest optimale



… hovedbudskaber i forhold til at arbejde med FB

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 



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)

Præsentation af case – snak med sidemanden



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)

Sygeplejerske

Ansat på sengeafdeling. 

Lige mødt i vagt.

Du skal planlægge patientens 
videre i/v-behandlingsforløb:

• Som indlagt

• På patienthotel

• Hjemme - pårørende

• Hjemme - hjemmesygeplejerske

Patient

Indlagt til i/v-behandling

Forestil dig egne præferencer



OPSAMLING  

Hvordan var det?

Var der noget der var svært?

Var der noget, der overraskede?

Virker tilgangen brugbar?



Gode råd til implementering af FB  

Skab fælles mål og værdier i afdelingen

Skab forudsigelighed for patienten vha kontinuitet

Skab mulighed for ”patientoplæring” 

Gør det klart og præcist

Reflektér over egen praksis

Olesen CV et al. .”Sygeplejersken er ressource i implementering af fælles beslutningstagning” Fag & Forskning 2020 ; 
(3): 58-63. Sygeplejefaglige artikler.  


