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Vi ved ikke, hvad 
patienterne tænker 

om deres forløb på 

operationsgangen.  
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BAGGRUND 

 Landsdækkende Undersøgelse af 

Patientoplevelser 

 Litteratursøgning 

 Nye nationale kvalitetsmål 
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At få viden om og forståelse af 

operationspatienters oplevelser 

på Operationsafsnittet, der kan 

identificere indsatsområder for 

kvalitetsudvikling. 

 

FORMÅL 
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METODE 
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ANALYSE 
 

 Identifikation af temaer 

 Systematisk litteratursøgning 

 Kritisk vurdering af valgt materiale 

 Analyse af patientudsagn, teori og andre 
undersøgelser  



Hospitalsenhed Midt 
Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive 

 

 

OVERORDNEDE  TEMAER 
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OMSORG, TRYGHED OG 

NERVØSITET   

 

 

”Det var det der med, at 

de havde fokus på mig, 

jeg blev ikke ladt i stikken 
på noget tidspunkt eller 

hvad skal man sige...” 
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OMSORG, 

TRYGHED 

OG 

NERVØSITET: 

 

 

 Fokus på patienten  

 Interesse for patientens 
velbefindende 

 Respekt for patienten 

 God tone i teamsamarbejdet 

 Patienten ikke føler sig ladt 
alene 

 Kompetent personale 
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KOMMUNIKATION 
   

 

 

”Jamen, de talte jo 
nærmest kun om mig 
og hvad de skulle 
gøre og jeg kunne jo 
høre, at der var ikke 
noget og som sagt, 
så var stemningen 
venlig og 
elskværdig, også 
indbyrdes.” 

 

 

 

 

 

 



Hospitalsenhed Midt 
Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive 

KOMMUNIKA-

TION: 

 

 

 Personalets præsentation 

 Personalets indbyrdes forhold 

 Venlig kommunikation 

 Oprigtig interesse for 
patienten 

 Samtale mellem patient og 
personale 

 Individuelt tilpasset humor 
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INFORMATION 
   

 

 

”Jeg vil sige, at jeg 
følte, jeg var i meget 
kompetente hænder, 
alle vidste, hvad de 
skulle lave, og hvis du 
gør sådan og så gør 
sådan og så sker der 
det og det hele var, 
som de sagde … altså 
du får hele tiden 
information om, hvad 
de foretog sig…” 
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INFORMATION 

 

 

 Perioperativ information 

 Postoperativ  information fra kirurg  

 Individuel information 
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STEMNING 
  

 

”Jeg er 
imponeret over 
stemningen, at 
det var så 
hyggeligt og så 
lidt stressende… 
det virker 
beroligende når 
stemningen er 
sådan, det virker 
som en slags 
bedøvelse.” 
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STEMNING  Personalets adfærd  



Hospitalsenhed Midt 
Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive 

 

 

  
DEN BEDSTE OPLEVELSE 

Det var, at bedøvelsen 

var så positiv for mig, jeg 
ved ikke, om det var 

mængden af soveting 

som gjorde, at jeg syntes, 

det var fint, at det ikke 
gjorde mig noget, de 

forskellige lyde, der kom. 
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DEN VÆRSTE OPLEVELSE 

    

 

 

 

”Den der lidt angst for 
operation... det er jo ikke 
ufarligt... det har nok været 
det værste, sådan at holde 
til, ikke? … Ja, selvfølgelig 
var jeg lidt bange for den 
epidural, fordi jeg ikke 
kendte til den... måske 
tænkte jeg alting kan jo gå 
galt, de kan gøre noget 
forkert, benet kan blive 
kortere og ja, jeg ved ikke 
hvad... det er nogle 
sindssyge tanker, man har, 
hvad man er angst for. Det 
kan man jo ikke spørge 
nogen om, er der nogen 
risiko for, at mit ben bliver 
kortere? Det synes jeg ikke, 
jeg kunne spørge om, ikke 
med alle de operationer, 
de har lavet.”  
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KONKLUSION 

 

 Teamsamarbejdet og 

fagpersonernes adfærd, 

handlinger og indbyrdes relationer 
påvirker og kan forandre 

patienternes oplevelse på 

Operationsafsnittet.  
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INDSATSOMRÅDER 
 

 

 

 

 Personalets omsorg for 
operationspatienten 

 

 Kommunikation og 
inddragelse  

 

 Patientinformation 
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INDSATSOMRÅDER 

 

 

 

 Forberedelse af patienterne  

 

 Personalets adfærd og 
opmærksomhed i forhold til 
operationspatienten 

 

 Information om serviceassistentens 
rolle  
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ANDRE 

UNDERSØGELSER 

 

 

 Patientens oplevelse af 
modtagelsen og bedøvelsen 

 

 Patienters vurdering af 
Operationsafsnittet 
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TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 

  



Hospitalsenhed Midt 
Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive 

SPØRGSMÅL 

  


