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Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse
Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

Brugerinddragelse: Hvorfor, hvordan og virker det?

Navn (Sidehoved/fod)

Refleksion

•

Individuelt, 2 min.:
Hvorfor skal vi inddrage vores brugere?
Og hvordan kan vi inddrage dem?
Gerne med konkrete eksempler fra egen
praksis.

•

Drøftelse med sidemanden, 5 min.

•

Eksempler i plenum.

Organisatorisk brugerinddragelse

Inddragelse af brugere i
forskellige former for brugerundersøgelser, råd, arbejdsgrupper til kvalitetsudvikling og til
at formulere mere langsigtede
strategier.

Det centrale er ikke den enkelte
brugers ønsker og behov, men
mønstre, tendenser og input, der
kan have betydning for andre
brugere.

Individuel brugerinddragelse

Fokus er på den enkelte brugers
møde med medarbejderen.

Det er dialogen, udvekslingen af
synspunkter samt valg og beslutninger i forbindelse med den
enkelte brugers situation, ønsker
og behov, der er i centrum.

Hvorfor inddrage patienten – virker det?
Positiv effekt
på patientsikkerhed

Viden kan
ændre
patientens
valg

Øger
compliance

Reducerer
omkostninger og
øger
effektivitet

Patienter og
klinikere kan
have
forskellige
præferencer

Forbedrer
kliniske
resultater

Virker det? - Kilder
• Hojat et al. (2011): ”Physicians’ empathy and Clinical Outcomes for Diabetic Patients”, Academic
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicine, Vol. 86, No. 3
Wilson et al. (2009): “Shared treatment decision making improves adherence and outcomes in poorly
controlled asthma” Am J Respir Crit Care Med, vol 181, pp. 566-577
Aiarzaguena et al. (2006): ”A randomized controlled clinical trial of a psychosocial and communication
intervention carried out by GPs for patients with medically unexplained symptoms” Psychological
Medicine, vol. 37, pp. 283-294.
Ward et al (2003): ”Participatory Patient-Physician communication and morbidity in patients with
systemic lupus erythematosus” Arthrisis & Rheumatism, Vol. 49, No. 6, pp. 810-818.
Trummer et al. (2006): ”Does physician-patient communication that aims at empowering patients
improve clinical outcome? A case study” Patient Education and Counseling, pp. 299-306.
Weiner et al. (2013): ”Patient-Centered Decision Making and Health Care Outcomes.” An observational
Study”, Annals of Internal Medicine, Volume 158, no. 8, pp. 573-590.
Trummer et al. (2006): ”Does physician-patient communication that aims at empowering patients
improve clinical outcome? A case study” Patient Education and Counseling, pp. 299-306
Stewart et al. (2000): “The Impact of Patient-Centered Care on Outcomes” J Fam Pract. 2000
September;49(09):796-804
Epstein et al. (2005): “Patient-centered communication and diagnostic testing” Ann Fam Med
2005;3:415-421. DOI: 10.1370/afm.348
Bertakis K., Azari, R. (2011): “Determinants and outcomes of patient-centered care”, Patient Education
and Counseling 85, pp. 46-52

Patienters mulighed for at deltage i
beslutninger
I hvilket omfang var du selv med til at træffe beslutninger om din
behandling og/eller pleje?

Slet ikke

I ringe
grad

I nogen
grad

I høj grad

I meget
høj grad

Ambulante pt.
(n=280)

13 %

7%

34 %

31 %

16 %

Planlagt indlagte
pt. (n=38)

16 %

8%

11 %

37 %

29 %

Akut indlagte pt.
(n=185)

25 %

13 %

25 %

26 %

11 %

Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014, Resultater for Bornholms Hospital

Hver fjerde patient har spørgsmål eller bekymringer,
som de ikke får talt med personalet om
De vigtigste årsager:

Kilde: Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse september 2014,
”Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet”

Barrierer
Afhængighedsforhold

•
•
•
•
•

Patienten har brug for personalets velvilje
Vil ikke skabe dårlig stemning
Frygter at blive den besværlige patient
Vil ikke tromle lægen med ”google-viden”
Mangler anerkendelse af at være ekspert på eget
forløb

”Man er bange for at være for
besværlig ,og at personalet bliver
irriteret på en, så de ikke gider
komme ind til en.”
”Vi er afhængige af, at de skal give
os en ordentlig behandling. Det er
angstprovokerende at skulle sige fra.”

Begge parter har noget at byde ind med

Partnerskab

Patient
Livsforhold
Holdning til risici
Værdier
Præferencer

Kliniker
Diagnose
Prognose
Behandlingsmuligheder
Mulige resultater

Værdi for patienten
• Retten til og muligheden for selvbestemmelse er en
central værdi for menneskers livskvalitet.
• Ikke kun: ”Hvad fejler du?” – men også: ”Hvad
betyder noget for dig?”
• Sundhed er ikke kun fravær af sygdom, jf. WHO’s
definition: ”Sundhed er en tilstand af fuldkommen
legemlig, sjælelig og socialt velvære og ikke blot
fravær af sygdom og gener”.

Individuel patientinddragelse – hvordan?

Kommunikation
– aktiv lytning,
teach-back metode

Fælles
beslutningstagning

Adgang til og dialog
om journal

Klar plan for
patienten – hvad
skal der ske og
hvornår?

Mulighed for at
tilrettelægge tider for
fremmøde på
hospitalet efter
patientens behov

Patientuddannelse

Teach back metoden

Studier har vist, at 40-80 % af den
information patienter får om deres
behandling er glemt lige efter og
næsten halvdelen af informationen,
husker de forkert.

Teach back metoden

Teach-back metoden er en måde af få
afklaret, om patienten har forstået
informationen ved, at patienten
genfortæller det sagte.
Kilder:
Kessels RP. Patients' memory for medical information. J R Soc Med. May 2003;96(5):219-22.
Anderson JL, Dodman S, Kopelman M, Fleming A. Patient information recall in a rheumatology clinic.
Rheumatology. 1979;18(1):18-22.
Schillinger D, Piette J, Grumbach K, et al. Closing the loop: physician communication with diabetic
patients who have low health literacy. Arch Intern Med. 2003;163(1):83-90.

Teach back metoden
Eksempler

“Vi har talt om mange ting vedr. din
diabetes i dag, og jeg vil gerne lige
sikre mig, at jeg har forklaret det
klart nok. Så lad os lige
opsummere sammen. Hvad er de
tre ting, du kan gøre for bedre at
kontrollere din diabetes?”

“Jeg vil lige være sikker på, at
jeg har forklaret, hvordan du
skal tage din medicin godt nok:
Vil du fortælle mig, hvordan du
vil tage medicinen?”

Fælles beslutningstagen
En proces hvor kliniker og patient sammen træffer
beslutning om undersøgelser og behandling baseret
på klinisk evidens og patientens præferencer.

Det indebærer brug af evidensbaseret information
om valg, effekt og usikkerheder samt rådgivning og
støtte til at vælge, den mulighed der bedst matcher
patientens præferencer.

Forudsætninger for fælles beslutningstagen

Patientens sundhedskompetence (health literacy)
Kan deltage aktivt i beslutningsprocessen –
skal ikke blot informeres

Motivation, tillid og kompetencer

Beslutningstagningsmodeller

BESLUTNING
Kliniker

-

Kliniker træffer valg
- Akut situation
Pt. kan el. ønsker ikke

Patient

Konsensus

Patient træffer valg
- Afviger fra klinisk evidens
- Brugerstyret behandling

Fælles beslutningstagen
Eksempler

Slidgigt – operation eller træning?

?
Erfaringer fra Gentofte Hospital viser, at færre vælger operation efter at have set film.
I filmen fortæller såvel læger som patienter om begge muligheder.
http://www.gentoftehospital.dk/menu/afdelinger/Kirurgisk_afdeling/Film/

Fælles beslutningstagen
Eksempler

Stomi – pose eller plaster?
Depression – medicin eller terapi?

Beslutningsstøtteværktøj ved brystkræft

Haroon Ahmed et al. BMJ 2012;344:bmj.e3996
©2012 by British Medical Journal Publishing Group

www.bresdex.com

Klar plan for patienten
Medicinsk afd. O, Herlev Hospital

Patienttavler indført på alle afsnit efter
testperiode
•
•
•
•
•

Plan,
Forløbsansvarlige
Plejeansvarlig
Forventet udskrivelsesdato
Spørgsmål?

Individuel brugerinddragelse

Find ud af, hvad der er vigtigt for patienten

Tag udgangspunkt i hans eller hendes situation

Hav fokus på både patientens og personalets kompetencer

Organisatorisk brugerinddragelse

1
Brugerundersøgelser til at
afdække brugernes
oplevelser og behov

2
Evaluering af
brugerinddragelse

3
Brugerrepræsentanter, fx i
brugerråd eller
arbejdsgrupper, fx
Bornholms
Hospitals Brugerråd

Pallette af org. brugerinddragelsesmetoder

Spørgeskema

Direkte patientfeedback

Interview

Fokusgrupper

Skygning

Observationer

Eksempler: LUP & Skyggemetoden

LUP – nyt koncept 2014
Gennemføres af Enhed for
Evaluering og Brugerinddragelse

Skyggemetoden

LUP
2014
•

Gennemføres årligt – dog nyt koncept siden 2014. Resultater fra 2014 tilgængelige i
uge 17.

•

Spørgeskema til mere end 260.000: Indlagte (61 %) og ambulante (56 %) + LUP
Fødende (53 %) + LUP Akutmodtagelse (45 %).
•
•
•
•
•
•
•
•

Overordnet tilfredshed
Personale
Ventetid
Patientinvolvering
Patientoplevet fejl
Servicestandard
Information
Sammenhæng i forløb.

Skyggemetoden – følge i patientens fodspor
•
•

Observation suppleret med spørgsmål undervejs.
Primært erfaringer fra somatikken.

Farvede patientarmbånd

Wayfinding i Region
Hovedstaden

Forstyrrelser i patientens
hviletid

”I skyggen af LUP”
2013
•

Gynækologisk- og Endokrinologisk Ambulatorium, Holbæk Sygehus.

•

Udgangspunkt i patientkommentarer fra LUP 2012 – tematisering – fokus på
temaerne vha. skyggemetoden – skygning på to ambulatorier.
•
•
•
•
•
•
•
•

Modtagelse
Ventetid
Kommunikation
Information
Sammenhæng og planlægning
At være set og hørt
Medicin
Fysiske rammer

I skyggen af LUP – om modtagelsen

”Du siger dit navn, skal tale
gennem en glasrude og
bliver bedt om at tage
plads. Neutralt… I kunne
lige så godt få en skærm,
så man elektronisk
meddeler sin ankomst.”

Kommentarer i LUP

Sekretæren rejser sig og siger
velkommen, spørger til navn og
cpr-nummer og krydser patientens
navn af på mødelisten.
Sekretæren går helt ud på gangen
og tager imod, da der kommer en
patient i kørestol.

Sekretæren har klargjort
køreseddel og ringet efter kørsel,
da patienten kommer ud fra
konsultationen. Han bliver tydeligt
glad og siger: ”Nå, du har husket
det, det var dejligt!”

Observationer fra skygningen

Det, at sekretæren ringer op til
sengeafsnittet med besked om, at
patienten er på vej op (nævner
patientens navn), er en rigtig god
service. Både for personalet på
sengeafsnittet, som kan være klar
til at tage imod patienten. Og
patienten kan føle sig ventet og
velkommen.

Observatørens overvejelser

Andre muligheder for opfølgning på LUP
•

Interview
(individuelle,
gruppe, telefon)

Feedbackmøde

Tekstdagbøger

•

Vurdering af tidspunkt for udlevering,
indhold, relevans, læsevenlighed – hvad
kunne være bedre?
Hvornår har I modtaget materialet, hvornår
har I læst materialet, hvordan har I evt.
prioriteret i, hvad I skulle læse (først)?

Fx Vi overvejer at lave en patienthåndbog,
hvori vi også informerer om døgnrytmen i
afdelingen osv. Hvilke informationer,
vurderer I, er relevante at have med i sådan
en patienthåndbog?

Efter udskrivelse: Vil du skrive, hvad du er i tvivl
om i forhold til din behandling mm. efter du er
kommet hjem?

LUP Psykiatri & Feedbackmøder

LUP psykiatri 2013
Gennemføres af Center for
Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Feedbackmøder med
politikerdeltagelse 2012
7 stk.

Feedbackmøder på alle
psykiatriske centre i Region H
2013 & 2014
24 stk.

LUP Psykiatri
2013
•

Gennemføres årligt – 2012, 2013. Resultater fra 2014 tilgængelige i uge 19.

•

Indlagte og ambulante patienter + forældre til patienter i børne- og
ungdomspsykiatrien (op til 11 år) – i alt besvarelser fra 10.590 personer (54 %).
•
•

Samlet tilfredshed
Inddragelse, behandling og samarbejde

Feedbackmøder i Region H Psykiatri
2012-2014

•

Gennemføres årligt på samtlige psykiatriske centre

•

Temaer:
• Positive og negative oplevelser generelt
• Modtagelse, mødet med personalet
• Inddragelse af patient og pårørende
• Afslutning, overgange

•

Lidt om feedbackmødet som metode
• Patienter/pårørende efter afsluttet forløb
• Evt. forudgående telefoninterview
• Interview & refleksion
• Lytte – ikke forklare og forsvare

Resultater fra LUP Psykiatri

• 74 % vurderer indlæggelseslængden
positivt
• 73 % vurderer, at de er forberedte på tiden
efter udskrivelsen

Positive vurderinger
Voksne - Indlagte

Feedbackmøde - Pointer om udskrivelse fra PC

”Springet mellem at være
indlagt og at være
udskrevet er for stort.”

Stort spring

”Ved længere indlæggelse
er der risiko for at man
”falder i søvn” og keder sig.
Det ville være rart med
overgang inden
udskrivelsen, hvor man kan
”genoptræne til
virkeligheden”.”

”Der skal være en total plan
og én, der virkelig tager
hånd om ens forløb.”

Genoptræning til
virkeligheden

Kontaktperson og en plan

”Det ville være godt med en
kriseplan, som både jeg
selv og min kontaktperson
har inden udskrivelsen”

Patienterne/borgerne siger:

” Det er problematisk, at man ikke
bliver ringet op eller kontaktet lige
efter udskrivning. Jeg ville gerne
have haft en bedre opfølgning.”
Patient

” Det er afgørende, at man ikke
føler, man skal spille syg, for at få
lov til at blive.”
Patient

” Det kunne være godt med
” Udskrivningsdagen
nogle forudaftalte kom
meget
pludseligt.”
spillerregler
for, hvad man
Patient
ønsker, hvis man skal
indlægges igen.”
Patient
” Jeg har ofte ikke vidst, hvornår
” Spørg patienten, om han/hun
jeg blev udskrevet. Nogle gange er
er klar til at blive udskrevet.”det sket, udet at jeg har følt, at jeg
Patient
var færdigbehandlet.”
Patient

Kombinér data for at opnå bedre forståelse

Spørgeskema

Direkte patientfeedback

Interview

Fokusgrupper

Skygning

Observationer

Organisatorisk brugerinddragelse

1
Sæt lup på
brugernes
oplevelser og behov
vha.
brugerinddragelses
metoderne

2
Spørg jeres brugerråd til
råds – indhent deres
feedback og ideer, fx ved
at inddrage patienter i
arbejdsgrupper

3
Evaluér hvordan det
går med
inddragelsen af
jeres brugere – sæt
realistiske mål og
følg dem

FORUDSÆTNINGER FOR
BRUGERINDDRAGELSE

Spørgsmål i plenum

• Hvilke muligheder og barrierer ser I
for henholdsvis individuel og
organisatorisk brugerinddragelse,
fx i forhold til rammerne, som de er
i dag – i forhold til patientgruppe,
osv.?

Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse

2013
•

•

•

De sundhedsprofessionelle VIL gerne inddrage og oplever flere fordele ved
inddragelse, men…
Der er mange forskellige forståelser af patientinddragelse (informeret patienten om
sygdom, pleje og behandling  at have en god relation til patienten  at patienten
deltager i tilfredshedsundersøgelser. ”Jamen, det er når man om morgenen går ud
som sygeplejerske og præsenterer sig selv og siger ”jeg er kontaktperson for dig i
dag”…”
Barrierer:
•
•
•
•
•

Mangler ressourcer og tid
Dårlige fysiske rammer
Mangler viden om metoder
Oplever at patienter er for syge
Oplever, at mange ikke ønsker at blive inddraget

•

Ledelsen skal gå i front

Ledelse af brugerinddragelse – Hvorfor er
det så svært?
En mere inddragende tilgang i sundhedsvæsenet kræver en
kulturændring. Det kalder på både ledelse og kompetencer.
(Jo før jo bedre, Regeringen, august 2014).

Ledelse er nøglen til at ændre en organisations kultur.
(Patient-Centered Care Improvement Guide, Planetree & Picker Inst., 2008,
Patient-centred leadership – Rediscovering our purpose, King’s Fund 2013)

FORANDRINGSPROCES

Kulturens niveauer iflg- Schein
Artefakter
Fysiske arrangementer (arkitektur, påklædning, kontorindretning
Sprog (jargon, slang, metaforer)
Traditioner (ritualer, ceremonier, rytmer)
Historier (legender, sagaer, anekdoter)
Værdier
Synlige begrundelser for det, man gør (strategier,
mål, filosofier)

Antagelser
Den ultimative kilde til
værdier og handlinger
(opfattelser, tanker,
følelser

Kilde: Organisationskultur og ledelse, Edgar H. Schein, Valmuen 1994, 2. udg.

Kulturændring

Det tager tid at ændre kultur

Vejen til ny kultur går gennem artefakter, videre til værdier og normer, der
kan formuleres med det mål at ændre de grundlæggende antagelser

Kræver tydelig og synlig ledelse - rollemodeller

Det handler både om strategi på overordnet niveau og fokus i hverdagens
kliniske praksis

Hvordan kan ledelsen vise vejen?

Lederrunder

Standardprocedure
på Cleveland Clinics
10 hospitaler i USA

Besøg patienter i
afdelingen en gang
ugentligt

Spørg til hvad der er
vigtigt for patienten,
om patienten kender
planen for sit forløb,
om patienten har
spørgsmål eller
bekymringer

Meld tilbage til
personalet ved
førstkommende
morgenmøde –
fremhæv gerne
positiv feedback

Følg op umiddelbart,
hvis behov

patientoplevelser.dk

