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HVAD MENER VI…



HVORFOR INDDRAGE PATIENTER?

Evidensbaseret medicin – brug af forskellige typer viden

Patientpræferencer

Forskningsevidens

Klinisk erfaring

Hayness RB et al. Transferring evidence from research into practice. Evidence- 
based medicine 1996 (17): 196-98.



Kvalitetsudvikling
-Patient feedback 
(spørgeskemaer, 
klager, fokusgrupper)
-Patientrapporterede 
oplysninger
-Offentlig adgang til 
resultater af behandling 
-Kommunikationstræni 
ng

Sundhedskompetence 
r
-Individualiseret 
patient information
-Information givet før 
operation/udskrivelse
-E-læring og virtuel 
support
-Telefonrådgivning og 
hjælpelinjer
-Motivational 
Interviewing

HVAD VIRKER?

Coulter A. Patient engagement – what works?, J Amb Care Manage 2012; 
35:80-89 

Fælles 
beslutningstagning

- Beslutningsstøtte- 
værktøjer

- Sundhedscoaching
- Opfordring til 

spørgsmål
- Individualiseret 

planlægning af 
forløb

- Patientuddannelse 
og -støtte



EFFEKTER 1 -
 

KVALITETSUDVIKLING

Forbedre prioritering i kvalitetsudvikling
Forbedre diagnosticering og case 

management
Stimulere til forandring på hospitalsniveau
Interaktion mellem patienter og behandlere
Patienttilfredshed 



EFFEKTER 2 -
 

SUNDHEDSKOMPETENCER

Viden om egen sygdom
Følelse af selvstændighed og tiltro til egne evner
Evne til at håndtere konsekvenser af sygdom
Tilfredshed med sundhedsydelser
Compliance

Mortalitet 
Antal indlæggelser (nogle grupper)
Følelse af isolation
Risikofaktorer (vægt, rygning, alkohol)



EFFEKTER 3 -
 

FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING

Vidensniveau og forståelse af egen sygdom
Flere spørgsmål i konsultationen
Selvtillid og tiltro til egen evne til at håndtere sygdom
Forbedre sundhedsadfærd
Forbedre sundhedstilstand
Forbedre social støtte

Mortalitet
Risikofaktorer



FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING



OPTION GRIDS



INTERAKTIVE VÆRKTØJER



BESLUTNINGSSTØTTEKORT



BESLUTNINGSSTØTTEVÆRKTØJER

• Mere viden om behandlingsmuligheder hos patienten
• Mere præcis viden om risici
• Patient er mere aktiv i beslutningsprocessen
• Større tilfredshed med beslutninger
• Færre har svært ved at træffe beslutning
• Færre vælger større operative indgreb

Stacey D. et al., 2014 (Cochrane review).



ANDRE EFFEKTER

• Oplever færre fejl
• Bedre fagligt outcome (intermediære mål)
• Kan reducere samlede sundhedsudgifter 
• Kan øge hospitalsudgifter (865$) og indlæggelsestid (+0,26 

dg)

Weingart et al., 2011, Hall et al. 2010 (syst. rev.)
Sanders et al., 2013 
Veroff et al., 2013
Tak, 2013



TO UNDERSØGELSER



MATERIALE OG METODER

19 interviews med sundhedsprofessionelle
70 timers deltagerobservation af 

sundhedsprofessionelle på de tre 
medvirkende hospitaler

2000 sygeplejersker og 2000 læger (824 = 
41,3 % og 539 = 27,3 %)



RESULTATER –
 

VILJEN ER DER!



RESULTATER –
 

OPLEVER FORDELE



BRUGERINDDRAGELSE I DAGLIG PRAKSIS



FORSKELLIGE FORSTÅELSER

Informeret 
samtykke

Patientorienteret 
praksis

Fælles 
beslutningstagning

Egenomsorg



Inddragelse af patienter forstår jeg primært som… (3 højst 
prioriterede)

Informeret 
samtykke

Egenomsorg

Fælles 
beslutningstagen

Patientorienteret 
praksis

Organisatorisk 
inddragelse



• Mange forskellige forståelser af 
patientinddragelse

• De sundhedsprofessionelle vil gerne inddrage
• Barrierer 



 

Mangler ressourcer og tid


 

Dårlige fysiske rammer


 

Mangler viden om metoder


 

Oplever at patienter er for syge

• Forudsætninger


 

Ledelsen skal gå i front


 

Arbejdskultur der understøtter inddragelse

OPSAMLING RESULTATER



ISBJERGET 



STRATEGISK FORANDRING –
 

HVORDAN?



Tak for jeres opmærksomhed!

vb@vibis.dk
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