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FORMÅL 

      METODE - RCT 

      LYDOPTAGELSE AF SAMTALEN 

      RESULTATER 

      FREMTID – OPTAG via APP 

At undersøge brug og effekt af at tilbyde 

lydoptagelse og en forberende pjece til 

patienter fra fire ambulatorier: Pædiatrisk, 

Ortopædkirurgisk, Medicinsk og Urologisk 
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KONTROL 

Almindelig konsultation i ambulatoriet 

Lydoptagelse af konsultationen 

Forberedende pjece en uge før konsultationen 

Lydoptagelse af konsultationen 

CPR PIN 

CPR + PIN INDTASTES 

3. SAMTALEN GENHØRES 

Deltagere 

• 5.599 patienter deltog i studiet - 4.349 besvarede spørgeskemaet (78%) 

• Gennemsnitsalderen var 61år for de voksne patienter og 9 år for børnene 

• 56% af de voksne patienter var mænd 

 

Forberedelse til samtalen 

• 3 ud af 4 patienter havde forberedt sig til samtalen 

• Forberedelse var afhængig af køn, alder og uddannelsesniveau 

• 62% anvendte pjecen i ‘Pjece & Lyd’-gruppen 

 

Genhør af samtalen 
• 1 ud af 3 samtaler blev genhørt 

• Hver tredje samtale blev genhørt mere end én gang 

• Ældre patienters (≥ 70år) samtaler blev oftere genhørt end yngre patienters (< 50år)  

• Første samtale i ambulatoriet blev hyppigere genhørt end opfølgende samtaler 

 

Effekt af genhør og forberedende pjece 

Tilstrækkelig information om: 
• Undersøgelsesresultater  

• Behandlingsmuligheder 

• Bivirkninger 

• Forholdsregler ved forandringer i sygdommen 

• Behandlingsforløbet fremadrettet 

Jeg synes, det var fantastisk at høre 

samtalen, da jeg kom hjem. Min 

mand kunne også meget bedre 

sætte sig ind i min lungesygdom og 

min behandling 

Jeg synes, at det er en rigtig god 

mulighed for at få klarhed over 

samtalens forløb og behandlings-

forslag i fred og ro. Hvis nu der er 

noget, man er kommet i tvivl om 

Jeg aflyttede samtalen, da jeg var i 

tvivl om medicinnedtrapning og 

dosering. Derfor havde jeg brug for 

at spole frem til orientering om det. 

Fint ikke at skulle kontakte 

ambulatoriet igen 

Grafik: Mie Hvidkjær, DR     

Kvinde, 74 år, Medicinsk ambulatorium 

Kvinde, 69 år, Medicinsk ambulatorium 

Forælder, barn 10 år,  

Børne ambulatoriet 

1. SAMTALEN OPTAGES 

2. SAMTALEN LAGRES DIGITALT 


