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3. Brugerinddragelse i rehabiliteringsforløbet og sektorovergange

 Hvordan kan man aktivt inddrage borgeren i sit forløb og hvad skal 
vi være særligt opmærksomme på, når en borger går fra hospitalet 

til kommunen? Disse spørgsmål behandles i denne hands-on 

workshop om brugerinddragelse i rehabiliteringsforløbet med særlig 

fokus på sektorovergange. På baggrund af små oplæg om 

begreber og metoder for involvering får deltagerne mulighed for at 

generere konkrete ideer/forslag til konkrete tiltag for 

brugerinvolvering i overgangsforløb i hjerterehabiliteringen.
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Patientperspektiver i 

sundhedsvæsenet

 1990-erne

 ”Patienten i centrum”

 2005

 Sundhedsloven

 2008

 Publikation: 
Patientinddragelse 
mellem ideal og 
virkelighed

 2015-2018

 Sundhedsaftaler
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Sundhedsaftaler 2015-2018

Forebyggelse

Træning og 

rehabilitering

Sundheds-IT og digitale 

arbejdsgange

Behandling og pleje

Koordination og kapacitet

Arbejdsdeling og samarbejde

Inddragelse af patienter og pårørende

Dokumentation, forskning, kvalitetsudvikling og 

patientsikkerhed
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Ny vejledning om sundhedsaftaler og 

sundhedskoordinationsudvalg (2018)

Fokus på

 Sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.

Skal

 Styrke samarbejdet i sundhedsvæsenet. 

Bygger på

 Regeringens udspil 'Sundhed, hvor du er' og 'Udvalg om det nære og 

sammenhængende sundhedsvæsen,' 
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Eksempel Region Midt

”På patientens præmisser”

 Inddrage patienter og 
pårørende, så de er med til at 
skabe eget behandlingsforløb.

 Indgå i ligeværdig dialog i 
mødet mellem patient og 
sundhedspersonale.

 Fælles beslutningstagning med 
udgangspunkt i hvad der er 
vigtigst for patienten.

 I videst mulig omfang indføre 
brugerstyret behandling. Strategiplan for Kvalitet og 

Patientsikkerhed. Region Midtjylland, 

Kvalitet og Data, 2014
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Kært barn har mange navne

 patientinddragelse

 Patient medinddragelse

 patienten som partner

 patientinvolvering

 patienten i centrum

 patientcentrering

 patientdeltagelse

 etc.
Sherry R. Arnstein’s “A Ladder of Citizen 

Participation,” Journal of the American Planning 

Association, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-

224.
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Blom & von Bülow. Patientinddragelse i Region Syddanmanrk 2014. Katalog. Center for Kvalitet, Region 

Syddanmark, 2014

Høj involvering

Ringe involvering

Træffer selv beslutninger

Deltager i fælles beslutning

Deltager i dialog/definering af problem

Modtager information
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Mål
Brystkræft
patienter

De
professionelle p

Bevare brystet 71 %

Minimere # af
operationer 96 %

Se naturlig ud uden 
tøj 80 %

Undgå at bruge
protese 0 %

Lee, C. N., Hultman, C. S., & Sepucha, K. (2010). Do patients and providers agree about the most 

important facts and goals for breast reconstruction decisions?. Annals of plastic surgery, 64(5), 563-566.
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Mål
Brystkræft
patienter

De
professionelle p

Bevare brystet 7 % 71 % P<0.01

Minimere # af
operationer 59 % 96 % P=0.01

Se naturlig ud uden 
tøj 33 % 80 % P=0.05

Undgå at bruge
protese 33 % 0 % P<0.01
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”Den stille diagnosefejl”

Patient/Borger

Uvidende om muligheder for 

behandling og håndtering af 

situationen samt konsekvenser

Sundhedsprofessionel
Uvidende om patientens situation 

og præferencer

Dårlig beslutningskvalitet

Mulley, A. G., Trimble, C., & Elwyn, G. (2012). Patients' 

preferences matter: stop the silent misdiagnosis. King's Fund.
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Opforder professionelle til at: 

• Anerkende deres etiske forpligtigelse til at dele vigtige beslutnigner med 
patienterne.

• Stimuler til to-vejs flow af informationer og opmuntre patienter til at stille 

spørgsmål, forklare deres situation og udtrykke ders personlige præferencer.

• Til vejebringe nøjagtig viden om valgmuligheder og usikkerheder, fordele og 

bivirkninger ved behandling i overensstemmelse med den bedste måde at 

formidle risici.

• Skræddersy information til indivivuelle patinters behov og tillade dem 
tilstrækkelig tid til at overveje deres muligheder.

• Anerkende at de fleste beslutniger ikke behøver at blive taget med det 
samme og tilbyde patinten og dennes pårørende støtte og hjælp til at til en 

beslutning.
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Opfordrer patienter til at: 
• Gøre rede for deres bekymringer, spørgsmål og det som er vigtigt for dem

• Anerkende at de har ret til at være ligeværdige partnere i behandlingen af dem

• Opsøge og anvende sundhedsinfiormation af høj kvalitet
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To typer ekspertise

Coulter, A., & Collins, A. (2011). Making shared decision-making a 

reality.London: King's Fund. 
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Professionel ekspertviden

Patientens/borgerns 

ekspertviden

Diagnose

Sygdomsårsag

Prognose

Behandlingsmuligheder

Mulige konsekvenser

Erfaringer med sygdom

Sociale omstændigheder

Holdning til risici

Værdier

Præferencer



Kræftens Bekræftelse 2013, "Kræftramtes behov og oplevelser gennem 

behandling og i efterforløbet", Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse. 
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En multidimensional ramme for patientinvolvering

Niveau Konsultation Involvering

Partnerskab og fælles 

beslutningstagen

Individuel
Patienten modtager 

information

Patienten bliver spurgt om sine 

præferencer i en 

behandlingsplan

Beslutninger på basis af patientens 

præferencer, medicinske råd, -

evidens og klinisk vurdering

Organisatorisk 
Organisatoriske undersøgelser 

om patienter og deres 

erfaringer

Hospitaler involverer patienter som 

rådgivere eller som deltagere i 

ekspertpaneler

Patienter er med i hospitalers 

patientsikkerheds- og 

kvalitetsudviklingsudvalg

Politisk
Det offentlige gennemfører 

fokusgrupper med patienter

Patienters anbefalinger om 

forskningsprioriteter

Patienter har lige repræsentation i 

bedømmelsesudvalg

Stigende involvering

Carman, K. L., Dardess, P., Maurer, M., Sofaer, S., Adams, K., Bechtel, C., & Sweeney, J. (2013). Patient and family 

engagement: a framework for understanding the elements and developing interventions and policies. Health 

Affairs, 32(2), 223-231
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Faktorer der påvirker involveringen
• Patient (opfattelse af patientrolle, sundhedskompetence, uddannelse)

• Organisation (målsætninger og praksis, kultur)
• Samfundet (sociale normer, reguleringer, politiske beslutninger)

Stigende involvering

Carman, K. L., Dardess, P., Maurer, M., Sofaer, S., Adams, K., Bechtel, C., & Sweeney, J. (2013). Patient and family 

engagement: a framework for understanding the elements and developing interventions and policies. Health 

Affairs, 32(2), 223-231



Beslutningsmodeller 22

Model Informeret 

patientvalg

Fælles beslutningstagen Paternalistisk

Udveksling af 

information

Envejs: 

Medicinsk 

information fra 

sundheds-

professionelle til 

patienten

Tovejs:

Sundhedsprofessionelle giver 

medicinsk information, medens 

patienten giver information om deres 

præferencer og forventninger. 

Rollerne i beslutningsprocessen er 

defineret

Envejs: 

Medicinsk information fra 

sundhedsprofessionelle til 

patienten

Overvejelse Patienten alene Sundhedsprofessionelle og patienten 

sammen

Sundhedsprofessionelle 

alene med begrænset eller 

ingen input fra patienten

Beslutning Patienten foretager 

det endelige valg

Sundhedsprofessionelle og patienten 

bliver sammen enig om det endelige 

valg

Sundhedsprofessionelle 

foretager det endelige valg



Professionel har 

høj kontrol

Professionel har 

lav kontrol

Patient har 

høj kontrol

Patient har 

lav kontrol

Paternalisme Fælles beslutningstagen

Ubeslutsomhed Forbrugerisme
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Øvelse

Diskuter, hvordan beslutning om deltagelse i 

hjerterehabilitering i kommunen vil blive, hvis 

beslutningen er baseret på 

1. Ubeslutsomhed

2. En forbrugeristisk beslutningsproces

3. En paternalistisk beslutningsproces
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Patienters tvivl efter udskrivelsen

 Medicin:

 Hvilken smertestillende medicin de har fået 
med hjem

 Hvordan de skal tage medicinen

 Hvor længe de skal fortsætte og eventuelt 
nedtrappe den medicinske behandling

 Bivirkninger, gener og effekt af medicinen

 Hverdagsaktiviteter:

 Om de må køre bil (med den indtagne 
medicin)

 Hvordan og hvor meget de skal spise efter 
udskrivelsen

 Hvornår de kan genoptage arbejde, 
fritidsaktiviteter, cykling osv.

 Sårpleje og genoptræning:

 Hvordan de skal pleje deres operationssår

 Hvad de skal gøre, hvis såret begynder at 
bløde

 Hvilke øvelser de skal lave for at 
genoptræne

 Sygdommen, indgrebet, vejledning og 
symptomer:

 Operations- og undersøgelsesresultater

 Smerter efter en operation (ej forberedt på 
det)

 Symptomer og forværring

 Hvor lang tid det tager at blive rask

Kompetencecenter for Patientoplevelser (2018). LUP Somatik 2017. Landsdækkende Undersøgelse af 

Patientoplevelser  

https://patientoplevelser.dk/sites/patientoplevelser.dk/files/lup_2017_somatik_national_rapport.pdf
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VIVE – Viden til Velfærd. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Stemmer 

fra hjertesyge borgere – Perspektiver på inddragelse og dialog i forløb med hjerte-kar-

sygdom, 2018 
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VIVE – Viden til Velfærd. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Stemmer fra 
hjertesyge borgere – Perspektiver på inddragelse og dialog i forløb med hjerte-kar-sygdom, 2018 
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Patienterne er trygge efter 

udskrivelsen, hvis de oplever

 At være klar til udskrivelse:

 At de bliver udskrevet fra 

sygehuset, når de selv er klar til det

 Klar diagnose og enighed:

 At lægerne er enige om, at 

patienten er klar til at blive 

udskrevet

 At blive udskrevet med en 

diagnose eller forklaring

 Ansvar for forløb og specifikke 

svar:

 At der er en plan for det videre 

forløb og patienterne ved, hvad 

der skal ske i forhold til deres 

sygdom

 At der er en, der tager ansvar for 

deres forløb efter udskrivelsen

 At de ved, hvem de skal kontakte 

ved behov

 At personalet forholder sig til 

patientens specifikke forløb i stedet 

for at give et standardsvar uden at 

have CPR oplysninger

Kompetencecenter for Patientoplevelser (2018). LUP Somatik 2017. Landsdækkende Undersøgelse af 
Patientoplevelser  
https://patientoplevelser.dk/sites/patientoplevelser.dk/files/lup_2017_somatik_national_rapport.pdf
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Fælles beslutningstagning

https://danskepatienter.dk/vibis/inddragelse-

i-eget-forloeb/faelles-beslutningstagning

Fire principper

1. Både patient og behandler skal være aktivt involveret i beslutningstagningen.

2. Begge parter skal dele deres viden.

3. Begge parter skal dele deres præferencer.

4. Parterne skal nå til enighed.
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Snak om valg

 ”Choise talk”

Friesen-Storms, J. H., 

Bours, G. J., van der 

Weijden, T., & 

Beurskens, A. J. 

(2015). Shared 

decision making in 

chronic care in the 

context of evidence 

based practice in 

nursing. International 

journal of nursing 

studies, 52(1), 393-402.
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Snak om muligheder

 ”Option talk”

31

Friesen-Storms, J. H., 

Bours, G. J., van der 

Weijden, T., & 

Beurskens, A. J. 

(2015). Shared 

decision making in 

chronic care in the 

context of evidence 

based practice in 

nursing. International 

journal of nursing 

studies, 52(1), 393-402.



Snak om belutning

 ”Decision talk”

32

Friesen-Storms, J. H., 

Bours, G. J., van der 

Weijden, T., & 

Beurskens, A. J. 

(2015). Shared 

decision making in 

chronic care in the 

context of evidence 

based practice in 

nursing. International 

journal of nursing 

studies, 52(1), 393-402.



Øvelse

Diskuter, hvordan beslutning om deltagelse i 

hjerterehabilitering i kommunen vil blive, hvis 

beslutningen er baseret på 

1. Ubeslutsomhed

2. En forbrugeristisk beslutningsproces

3. En paternalistisk beslutningsproces

4. En fælles beslutningsproces
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Beslutningsstøtteværktøj

Hjerteflimmer og blodfortyndende 

34

https://www.cardiosmart.org/Tools/Stroke-and-Bleeding-Risk-Calculator


Beslutningsstøtteværktøj

Fasteregler

AppStore: 
https://itunes.apple.com/dk/app/fasteregler/id11
05810326?l=da&mt=8

Google play: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk
.emento.randersfaste

35

https://itunes.apple.com/dk/app/fasteregler/id1105810326?l=da&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.emento.randersfaste


Beslutningsstøtteværktøj

Beslutningsstøtte for Dialysevalg
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https://mydialysischoice.org/


Beslutningsstøtteværktøjer

Ottawa Personal Decision 

Guide (OPDG)

 Generisk 

beslutningstøtteværktøj på 

dansk til alle patienter 

37

https://decisionaid.ohri.ca/docs/das/OPDG-Danish.pdf


Øvelse

1. Gå sammen to og to

2. Vælg en patient-type case, som I kender begge to

3. Udarbejd en skitse til et beslutningsstøtteværktøj for denne case
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Blom & von Bülow. Patientinddragelse i Region Syddanmanrk 2014. Katalog. Center for Kvalitet, Region 

Syddanmark, 2014

Høj involvering

Ringe involvering

Træffer selv beslutninger

Deltager i fælles beslutning

Deltager i dialog/definering af problem

Modtager information
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”Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet handler overordnet om en 
forandring i opfattelsen af hvordan relationerne mellem behandler 
og patient skal være; og mere specifikt om hvordan magt og 

ansvar skal være fordelt mellem de to parter. Brugerinddragelse 
på sundhedsområdet refererer således specifikt til patientens ret til 
at have en central plads i behandlingsforløbet”

Holm-Petersen, C., & Navne, L. E. (2015). Hvad er ledelse af 

brugerinddragelse? En gennemgang af mål og tre individuelle 

brugerinddragelsesmodeller. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 

(22). 
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TAK
DU ER VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE MIG PÅ: 

REGIONSHOSPITALET RANDERS, FORSKNINGSENHEDEN OG INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN, AARHUS UNIVERSITET

METSPL@RM.DK
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