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Er vi venner, partnere eller konkurrenter?

Af Peter Mandrup Jensen (t.v.) 

Vicedirektør, Nordsjællands Hospital 

og Michael Møller 

Chefkonsulent, Alectia a/s

Samarbejdsfladen mellem regioner og 

kommuner – eller mellem hospitaler-

ne, praksisområdet og de kommunale 

sundhedsvæsener – må aldrig nogen-

sinde blive en kampplads mellem in-

teresser. Men der ér faktisk også i 

dag et konstruktivt samarbejde mel-

lem hospitaler og kommuner. Der ér 

fra alle sider et ønske om at give bor-

geren eller patienten den bedste be-

handling. 

Det viser en artikel i dette nummer 

af tidsskriftet, der refererer en under-

søgelse foretaget af Dansk Selskab 

for Ledelse i Sundhedsvæsenet (DSS) 

af holdninger og vurderinger hos lan-

dets kommunale sundhedschefer. Vi 

overvejer i øvrigt at supplere med en 

undersøgelse af holdningerne på de 

to andre sider: hospitaler og praksis-

sektor.

Der er overraskende mange for-

domme, der lider et knæk i undersø-

gelsen. Der er ikke en generel mistil-

lid mellem parterne, og der er ikke en 

træthed over kun at tale om penge. 

Der er faktisk mange positive hold-

ninger til samarbejdet og forslag til at 

udvikle det.

Samarbejdet mellem hospitaler og 

kommuner er ellers udfordret. Den 

økonomiske krise har gjort krybben 

»mere tom« hos begge parter, og 

samtidig vokser opgaven med især 

flere sårbare ældre, der har behov for 

service og koordinering. 

Nu står vi over for en ny runde 

sundhedsaftaler, som forventninger-

ne er tårnhøje til. Mon vi i fællesskab 

kan leve op til dem? Det bliver inte-

ressant, om de ofte temmelig omfat-

tende aftalekomplekser skaber glæde 

og entusiasme i samarbejdet – eller 

om samarbejdet bliver for ufokuseret 

og for bureaukratisk.

Og kan vi holde diskussionerne 

om den kommunale medfinansiering 

borte fra de sagligt-faglige diskussio-

ner, så den ikke stjæler rampelyset og 

tager energien ud af arbejdet? Der er 

sat en national evaluering af ordnin-

gen vedrørende medfinansiering i 

gang, som vi ser frem til at se resulta-

tet af.

Læs mere i dette nummer om de 

kommunale sundhedschefers vurde-

ringer af samarbejdet og deres for-

slag til prioritering af fremtidige fo-

kusområder. Det er guld værd at bru-

ge tid på at sætte sig ind i samar-

bejdspartnernes erfaringer og opfat-

telser. 

Lydhørhed er en kardinaldyd og en 

forudsætning for, at hospitalerne 

sammen med praksis og kommuner 

kan nå de bedste løsninger. For pa-

tienterne og borgerne.

Gå til ledelsesbloggen på DSSnet
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Af Peter Mandrup Jensen  

og Michael Møller 

Resultaterne fra undersøgelse 

af de kommunale sundhedsche

fers vurdering af samarbejdet 

på tværs – mellem kommuner, 

regioner og almen praksis – 

punkterer nogle myter, men pe

ger også på tydelige forbed

ringsområder.

Samarbejde på tværs af kommuner, 

regioner og almen praksis er et 

godt, løbende emne for debat. Vi 

har alle vores oplevelser, meninger 

og fordomme om samarbejdet og 

om hinanden. 

For at tage en temperaturmåling 

på de kommunale sundhedschefers 

vurdering af samarbejdet, gennem-

førte Dansk Selskab for Ledelse i 

Sundhedsvæsenet (DSS) i 2014 en 

undersøgelse, hvor der til 98 kom-

munale sundhedschefer blev sendt 

et elektronisk spørgeskema. 

60 af de 98 kommuner har sva-

ret på spørgeskemaet. Der er for-

holdsvis flest besvarelser fra de 

større og mellemstore kommuner 

og lidt færre fra de mindre kommu-

ner. Der er en nogenlunde fordeling 

på besvarelser fordelt på regioner; 

lidt færre fra kommuner i Region 

Nordjylland og lidt flere fra kommu-

ner i Region Sjælland.

Vi spurgte bl.a. til følgende te-

maer:

•  Samarbejdet mellem kommuner 

og regioner og mellem kommu-

ner og almen praksis 

•  Største udfordringer

•  Ønsker til fremtiden

•  Største aktuelle udfordringer

Samarbejdet er godt!
Langt de fleste kommunale sund-

hedschefer svarer, at de er enige 

eller meget enig i, at samarbejdet i 

høj grad er præget af tillid; kun 1 

ud af 8 er uenig heri. Samarbejdet 

kan dog understøttes tydeligere af 

sundhedsaftalerne, fremgår det af 

besvarelserne. Og i denne sam-

menhæng er der også bred enig-

hed blandt de kommunale chefer 

om, at samarbejdet er baseret på 

Kommunale sundhedschefer: 

– Samarbejdet er fint,  
der findes ressourcer,  
men også fortsat udfordringer
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viden og nytte for borgere og pa-

tienter. 

Alt i alt ser det for os ud som 

om, at der faktisk er et overordent-

ligt godt samarbejde på tværs af 

kommuner og regioner, så eventu-

elle fordomme om det modsatte 

bør nok justeres.

På spørgsmålet om hvorvidt 

samarbejdet er for projektoriente-

ret, er de kommunale sundheds-

chefer delt nogenlunde midt over: 

den ene halvdel mener ja, den an-

den mener nej. 

Til vores, måske overraskelse, 

er der ikke flere end 1 ud af 3 

sundhedschefer, der mener, at der 

anvendes for meget tid på at 

drøfte fordeling af omkostninger i 

samarbejdet. Det prikker i hvert 

fald til vores forudfattede forvent-

ning om, at stort set alle nok 

havde en opfattelse af, at der er alt 

for mange, alt for kedsommelige 

uenigheder om fordeling af om-

kostninger ved samarbejdet på 

tværs af sundhedsvæsenet.

Langt de fleste sundhedschefer 

mener, at kommunen har afsat de 

nødvendige ressourcer til samar-

bejdet mellem kommunen og regi-

onen og til sundhedsområdet mere 

generelt. Det er omkring 9 ud af 

10 der har dette synspunkt. 

Endnu mere overraskende er det 

måske, at et stort flertal også har 

den vurdering, at regionerne af-

sætter de nødvendige ressourcer 

til samarbejdet. Det er faktisk ikke 

færre end 8 ud af 10, der svarer 

dette. 

Vi finder det på den baggrund 

stærkt opmuntrende, at det tilsy-

neladende hverken er skænderier 

om økonomi eller mangel på res-

sourcer på den ene eller den anden 

side, der ser ud til at være barrie-

rer for udviklingen af samarbejdet 

på tværs af sektorerne.

I forhold til information og kom-

munikation om patienter er der 

plads til forbedringer. Omkring 

halvdelen af sundhedscheferne 

svarer, at vigtige informationer om 

patienternes/borgernes behandlin-

ger ikke flyder effektivt mellem 

sektorerne. 

Samarbejdet med almen 
praksis er mere blandet
Når vi ser på samarbejdet med al-

men praksis, er de kommunale 

sundhedschefers billede, at her 

kan samarbejdet forbedres. 

Under halvdelen – knap 4 ud af 

10 – mener samarbejdet fungerer 

effektivt, mens godt 6 ud af 10 ikke 

mener samarbejdet fungerer effek-

tivt. En sundhedschefs kommentar 

er, at der er »fint samarbejde mel-

lem de læger, der vil samarbejde og 

næsten intet med dem, der ikke vil«. 

På den måde peges der jo på en 

kendt diskussion om, hvordan der 

samarbejdes med almen praksis, 

der per definition er enkelte, selv-

stændige virksomheder.

En anden sundhedschef er endnu 

mere ramsaltet i sin kommentar:  

»Vi har et samarbejde med to faste 

og en projektansat praksiskonsulent, 

men de kan jo på ingen måde re-

præsentere andre end sig selv.« 

Ønsker til fremtiden
I undersøgelsen præsenterede vi 

sundhedscheferne for en række ud-

sagn om perspektiverne for det 

fremadrettede samarbejde og bad 

dem om at tilkendegive enighed el-

ler uenighed.

Der er meget stor opbakning til 

udsagnet om, at samarbejdet frem-
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over bør fokusere på innovativ vel-

færdsteknologi (9 af 10 er enige 

heri), og at fremtidigt samarbejde 

og planlægning bør fokusere på at 

frigøre ressourcer til nye opgaver i 

både regionen og kommunen (næs-

ten 9 af 10 er enige heri).

»Innovativ velfærdsteknologi« 

kan dække over mange forskellige 

ting, men den massive opbakning 

bag temaet antyder, i hvert fald for 

os, at der er meget stor vilje til at 

tænke ud af boksen og tænke nye 

samarbejder og nye måder at levere 

sundhedsydelser på.

Et andet stort flertal, knap 8 ud 

af 10, ser gerne, at der lægges yder-

ligere opgaver over fra region til 

kommune på sundhedsområdet. Der 

er formentlig flere nuancer omkring 

dette emne. 

En sundhedschef forholder sig 

konkret til det finansieringsmæssige 

og bemærker som kommentar »vi 

tager gerne flere opgaver, hvis der 

følger penge med, så vi kan holde 

kvaliteten«, mens en anden skriver 

klart og tydeligt, at »overdragelse af 

opgaver til kommuner fordrer en fi-

nansieringsreform.«

En tredje har en lidt anden vinkel 

på emnet og bemærker »Jeg synes 

det er vigtigt at signalere, at region, 

kommune og almen praksis er fælles 

om at løse opgaverne i det nære 

sundhedstilbud. Det drejer sig ikke 

alene om ’at lægge opgaver ud’, men 

mere om, hvordan vi i fællesskab 

kan løse disse opgaver tæt på borge-

ren.« 

Denne sidste vinkel forekommer 

os overordentlig konstruktiv. I ste-

det for at diskutere hvem, der skal 

løse opgaven, så skal der fokuseres 

mere på, hvordan opgaven løses. Vi 

mener, at der ligger meget positiv 

energi i denne samarbejdsvinkel.

Vi spurgte i tilknytning til diskus-

sionen om opgavernes placering, 

om hvor vidt kommunerne bør satse 

mere på 24/7 åbningstid i deres 

sundhedstilbud. Et stort flertal, 6 ud 

af 7, er enig i dette, men som én 

skriver som en realistisk/lakonisk 

kommentar »24/7 åbning i kommu-

nerne vil kræve finansiering«. 

De fire lavest prioriterede
aktuelle udfordringer
Vi præsenterede de kommunale 

sundhedschefer for 10 forskellige 

udsagn om de største, aktuelle ud-

fordringer og bad dem om at priori-

tere dem i rækkefølge fra det, de 

vurderede som vigtigst til det, de 

vurderede som mindst vigtigt. Det 

kom der et spændende resultat ud 

af.

Sundhedschefernes fire lavest 

prioriterede udfordringer er føl-

gende:

•  Fysiske rammer (7. plads)

•  Manglende politiske visioner (8. 

plads)

•  Rekruttering og fastholdelse af 

medarbejdere (9. plads)

•  Kommunale leders kompetencer 

og ambitioner (10. plads)

De fire nævnte emner er altså ikke i 

den kommunale sundhedsledelses 

perspektiv de vigtigste. Fysiske 

rammer står ikke højt som udfor-

dring, hvorfor fornemmelsen må 

være, at samarbejdet på tværs kan 

udvikles uden, at der er nogen sær-

lig barriere her. 

Mere overraskende er det måske 

– i hvert fald for os – at rekruttering 

og fastholdelse også ligger lavt på 

listen over udfordringer. Her havde 

vi i hvert fald en fornemmelse af, at 

vel har den økonomiske krise »løst« 
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nogle af problemerne med rekrutte-

ring og fastholdelse, men vi troede 

alligevel der fortsat var en del ud-

fordringer.

Politiske visioner på den kommu-

nale side vurderes ikke som en 

mangel og heller ikke kompetencer 

og ambitioner hos de kommunale 

ledere. 

I en mellemgruppe på pladserne 

fra 6 til 4 over udfordringer nævner 

de kommunale chefer »kommunens 

organisatoriske rammer for en ef-

fektiv sundhedsindsats«, »ressour-

cer« og »mangel på evidens«. Der er 

visse udfordringer på områderne, 

men ikke så mange, at de kommer i 

udfordringernes top 3.

Aktuelle udfordringers top 3
Det der vurderes som de tre vigtig-

ste udfordringer for udviklingen af 

samarbejdet om sundhed på tværs 

er, set fra de kommunale sundheds-

chefers vinkel, følgende:

•  Medarbejdernes faglige kompe-

tenceniveau (3. plads)

•  »The knowing/doing gab«  

(2. plads)

•  Rammerne for samarbejdet  

(1. plads).

Som nævnt ovenfor vurderes der ik-

ke at være de store problemer med 

at rekruttere og fastholde medarbej-

derne, men det faglige kompetence-

niveau er til gengæld en bekymring 

eller et indsatsområde for de kom-

munale sundhedschefer. 

Det kunne også være et vink 

med en vognstang til regionerne om 

at tænke over mulighederne for at 

støtte kommunerne på dette om-

råde, når der skal udvikles nye for-

mer for samarbejde. Der er i hvert 

fald tilsyneladende et behov, som 

regionerne måske kan være med til 

at opfylde.

»The knowing/doing gab« væk-

ker temmelig stor genklang hos de 

Michael Møller

Chefkonsulent, ALECTIA.

mcmo@alectia.com

Peter Mandrup Jensen

Vicedirektør, Nordsjællands Hospital.

peter.mandup.jensen@regionh.dk

✒

Om forfatterne
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kommunale sundhedschefer. Ud-

trykket bruges oftest som beteg-

nelse for, at vi på nogle områder 

faktisk godt ved, hvad der skal til, 

men vi får – af en eller anden grund 

– ikke altid implementeret de doku-

menterede og kendte løsninger ge-

nerelt.

En mulig fortolkning af priorite-

ringen af dette emne kunne være, at 

de kommunale sundhedschefer må-

ske ser større fordele i at være mere 

vedholdende med faktisk at imple-

mentere det, vi ved virker, frem for 

at bruge de samme kræfter på at 

undersøge nye, mulige aktiviteter 

eller initiativer. Dette kunne igen 

lede videre til en mulig fortolkning 

om, at man gerne ser mere fokus i 

de sundhedsaftaler, der indgås mel-

lem region og kommuner.

Endelig er »rammerne for samar-

bejdet mellem kommune og region« 

topscorer på listen over største ak-

tuelle udfordringer. Det kan være in-

teressant at bore ned i, hvilke ram-

mer de kommunale sundhedschefer 

er mest trætte af, for det konkrete 

samarbejde vurderes jo som fint. 

En lidt fri fortolkning af de øv-

rige svar, vi har fået i undersøgel-

sen, kunne måske indikere, at sund-

hedsaftalerne er ok, men at vi må-

ske ikke har fundet den optimale 

samarbejdsform med aftalekom-

plekserne endnu.

En anden mulighed kunne være, 

at nogle kommunale chefer er 

trætte af ordningen vedrørende 

kommunal medfinansiering, der 

nogle gange er kilde til en noget 

bøvlet diskussion, som kan virke 

temmelig ukonstruktiv – men det 

har vi ikke spurgt om, så det er spe-

kulativt.

Endnu mere fælles 
om opgaverne
Vi har drøftet og analyseret resulta-

terne, og generelt finder vi, at un-

dersøgelsen giver et positivt billede 

af det nuværende samarbejde. Der 

er stor tilfredshed med det nuvæ-

rende samarbejde, men der er imid-

lertid også områder, der kan forbed-

res og områder med udfordringer. 

Der blev for nylig afholdt en 

større konference med titlen »Effek-

tive hospitaler – hvordan?«, og bo-

gen »Fremtidens Hospital« er netop 

blevet udgivet. I forbindelse med at 

der er ved at blive skabt nye ram-

mer for mange af landets akutsyge-

huse blev det ved konferencen og i 

bogen understreget, at fremtidens 

hospitaler kræver en effektiv og 

professionel primær sundsektor og 

et effektivt og professionelt samar-

bejde mellem sekundær og primær 

sektor. 

Sundhedsvæsenet skal og bør 

ses i det perspektiv, at vi er fælles 

om opgaverne, og patienten og bor-

geren skal være i centrum. 

I forhold til arrangementer i DSS 

har vi gennem flere år sat fokus på 

de samlede patientforløb i forskellig 

sammenhæng. Vi håber, at vi kan 

anvende vores undersøgelse til at få 

endnu større fokus på samarbejdet 

på tværs af kommuner, almen prak-

sis og sygehuse. 

Vi skal glæde os over de steder, 

der går godt, men vi skal også 

turde tale åbent om de områder, 

hvor samarbejdet – endnu – ikke går 

godt nok.

Vi håber, at både kommuner og 

almen praksis vil være med til at 

præge debatten med deres rimelige 

krav og forventninger til samarbej-

det.
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Af Lene Pedersen og Katrine Kirk

Fælles beslutningstagning er en 

tilgang til patientkommunikati

on, der lægger vægt på ligevær

dig videndeling mellem patient 

og sundhedsprofessionel med 

henblik på at patienten kan få 

den behandling, som er mest vel

egnet til den enkelte. Den »bedst 

mulige« behandling afdækkes i 

fællesskab ud fra en afvejning af 

sundhedsfaglige kriterier og 

præferencer, der udspringer af 

patientens liv og værdier. Begre

bet vinder for tiden indpas i poli

tikker og strategier overalt i 

sundhedsvæsenet, men erfarin

gerne med at implementere fæl

les beslutningstagning i Dan

mark er stadig sparsomme. 

I denne artikel diskuterer vi Glo-

strup Hospitals »involverende stue-

gang« i lyset af principperne i fælles 

beslutningstagning. Erfaringerne 

herfra beskrives i en selvstændig ar-

tikel på de efterfølgende sider.

Indledningsvis følger en kort in-

troduktion til principperne i fælles 

beslutningstagning ud fra en inter-

nationalt anerkendt model, nemlig 

Elwyn et al (2012). Dernæst præsen-

tation af en dansk forskningsbase-

ret model, der opstiller nogle speci-

fikke kvalitetskriterier for kommuni-

kationen mellem patient og profes-

sionel, hvis målet om fælles beslut-

ningstagning skal opfyldes (Zoff-

mann et al, 2008). 

Videre følger en beskrivelse af 

den involverende stuegang, som 

den er udviklet på Glostrup Hospi-

tals neurologiske afdeling og en 

analyse af kommunikationen mel-

lem de sundhedsprofessionelle og 

patienten i et specifikt tilfælde. Til 

slut en diskussion af i hvilken for-

stand, der er tale om fælles beslut-

ningstagning ud fra kriterierne i de 

to teoretiske modeller. 

Patientens viden 
anvendes alt for lidt
En patient som ikke er enig eller ik-

ke forstår en behandlingsplan er 

dårligt motiveret for at gennemføre 

sin rolle i planen; fx at tage medici-

nen, lave genoptræningsøvelser el-

ler gennemføre en livsstilsændring. 

En patient, som fortryder en alle-

rede gennemført behandling, kan 

opleve tab af livskvalitet eller få 

brug for en ny behandling, fx en 

Fælles beslutningstagning i 
Den Involverende Stuegang
Få erfaringer, men de der er, er til gengæld meget positive
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Den involverende stuegang sparer tid på forberedende møder og koordinering er bl.a. en af de erfaringer,  

som personalet har gjort.  Foto: Ty Stange
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reoperation. En patient der har fået 

mange behandlinger har viden om 

sin krops reaktioner, som kan være 

afgørende for kliniske beslutninger 

fremadrettet. 

I alle disse situationer kunne de 

kliniske resultater forbedres ved at 

patientens viden og præferencer 

blev inddraget i beslutningerne (DSI 

2008). Dette sker imidlertid kun i 

begrænset omfang i det danske 

sundhedsvæsen, hvilket blandt an-

det fremgår af Enhed for Evaluering 

og Brugerinddragelses rapporter om 

patienters oplevede barrierer i kom-

munikationen med personalet 

(2014).

Fælles beslutningstagning 
som rationel model
Fælles beslutningstagning er blevet 

defineret som: »an approach where 

clinicians and patients share the 

best available evidence when faced 

with the task of making decisions, 

and where patients are supported 

to consider options, to achieve in-

formed preferences«. (Elwyn et al, 

2012).

Fælles beslutningstagning bygger 

på princippet om selvbestemmelse 

og relationel autonomi, hvilket inde-

bærer at patientens autonomi bedst 

understøttes i tillidsfulde relationer. 

Det er nødvendigt at støtte patien-

ten til at forstå den kliniske situa-

tion og behandlingsmulighederne i 

overvejelses- og beslutningsproces-

sen. 

Vigtige beslutninger påvirkes af 

og påvirker menneskers relationer 

og indbyrdes afhængighed. Model-

len bygger på en forståelse for, at 

det at tage vigtige beslutninger om-

fatter udforskning og respekt for 

’det der betyder mest’ for den en-

kelte og i den udforskning og over-

vejelse udvikles informerede valg 

(preferences).

Vellykket beslutningstagning for-

udsætter flere ting – for det første 

at det bliver gjort tydeligt, at der er 

tale om et valg og hvori alternati-

verne består. 

Dernæst at patientens præferen-

cer undersøges og bliver gjort til 

omdrejningspunkt for den sund-

hedsfaglige viden og vejledning i 

hvilke konsekvenser hvert af alter-

nativerne har. Og endelig støtte pa-

tienten i at finde frem til, hvad der 

betyder mest og ud fra det træffe 

den rette beslutning (se model for 

Shared Decision Making, Elwyn et 

al, 2012).

Det er på dette trin, at patientens 

præferencer udforskes og drøftes i 

forhold til de behandlingsmulighe-

der der er. Her gælder det netop at 

Figur 1: Model for fælles beslutningstagning (Elwyn et al, 2012).

Choice
Talk

Option
Talk

Decision Support
Brief as well as Extensive

Decision
Talk

D E L I B E R A T I O N

Decision

Initial
Preferences

Informed
Preferences
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finde frem til, hvad der er specifikt 

for den enkelte patient. Generelle 

vejledninger og almene sygdoms-

forløb er ikke hjælpsomt her, det er 

derimod personspecifikke, individu-

elle behov og værdier, som er mest 

vigtige for den enkelte.

Edwards & Elwyn understreger, 

at kompetencer i kommunikation er 

afgørende for vellykket beslutnings-

tagning og at den største misforstå-

else er opfattelsen af »at vi allerede 

gør det«. En sygeplejerske på en on-

kologisk afdeling i England, som har 

implementeret SDM siger: »Da vi 

startede, var mange af os af den 

mening at ’vi gør det jo’. Men den 

vigtigste forskel for os var at op-

dage, at vi ikke gjorde det godt«.

Fælles beslutningstagning 
med fokus på relationer
Relationen mellem patient og sund-

hedsperson er kompleks og har af-

gørende betydning for vellykket 

fælles beslutningstagning. 

Processen involverer interaktion 

mellem personer med ulige positio-

ner, relationen er ofte ufrivillig, og 

alligevel skal relationen behandle vi-

tale og vigtige problemer. Relatio-

Deliberation = Overvejelse:

Den proces hvori patienten bliver klar over, at der er et valg, forstår deres 

muligheder og har tid og støtte til at overveje, hvad der betyder mest for 

dem. 

Choice talk = Samtale om valg af behandling eller pleje:  

Giver bevidsthed om, at der eksisterer et valg, initieret af enten patient el-

ler kliniker. Patienten kan blive opmærksom på at der skal foretages et valg 

før selve samtalen.

Option talk = Samtale om muligheder: 

Patient og professionel taler i dybden om behandlingsmuligheder.

Decision talk = samtale om beslutning:

Patienter støttes i at udforske »hvad betyder mest for dem« med al den in-

formation de har. Behandlingsmålet fastsættes med udgangspunkt i dette.

Decision support = beslutningsstøtte redskab:

Redskaber designet til at give patientinformation og overblik over mulighe-

derne kan være udformet tilpas kort til at kunne blive brugt af kliniker og 

patient sammen eller mere uddybet beregnet til at blive brugt af patienten 

før eller efter samtalen (fx folder, film, webside).

Initial and informed preferences = Initiale og informerede præferencer:

Patientens præferencer før og efter videndelingen. I de informerede præfe-

rencer holdes »det der betyder mest for patienten« op mod patientens er-

hvervede forståelse af de relevante fordele og ulemper ved behandlings-

mulighederne.

Model, Elwyn et al, 2012

Elementer i SDM (Shared Decision Making)!
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1.  Anvend et kombineret sygdoms- og livsperspektiv frem for et syg-

domsperspektiv i samtalen.

2.  Giv præcise invitationer i kommunikation om vanskelige problemstillin-

ger for patienten.

3.  Reflektér situationsbestemt over vanskelige problemstillinger. Herved 

skabes personspecifik viden og opnås en fælles forståelse for patien-

tens beslutning.

4.  Tilskynd patienter til selvstændig refleksion for at afklare egne værdi-

er og grundlag for beslutningstagning.

Zoffmann, Harder & Kirkevold, 2008

Strategier der fremmer SDM (Shared Decision Making)!

nen er ofte ladet med følelser, og så 

kræver problemløsningen et tæt 

samarbejde mellem parterne (Ed-

wards & Elwyn, 2009). 

Der er derfor al mulig grund til at 

kigge nærmere på, hvad der sker i 

relationen mellem patient, pårø-

rende og sundhedspersoner i løbet 

af beslutningsprocessen. Hvad ka-

rakteriserer relationer, som bidrager 

til kvalitet i beslutningsprocessen? 

Vi ved, at patienter skal høres, 

og at deres behov og præferencer 

skal inddrages, men hvad er det 

mere specifikt, der gør at det lyk-

kes? Dette fortæller Zoffmann, Har-

der og Kirkevold’s (2008) særdeles 

interessante forskning noget om. 

Den viser, hvordan kommunika-

tion og refleksion mellem patient og 

professionel finder sted, og at effek-

tiv og meningsfuld problemløsning 

fremmes, når der produceres per-

sonspecifik viden. Det bidrager til 

øget livskvalitet og hensigtsmæssig 

patientadfærd for patienterne. 

Omvendt bidrager ufokuseret og 

generel sundhedsfaglig viden ikke 

til kvalitet i beslutninger og pro-

blemløsning. 

Kommunikationen viger ikke 

uden om det, der er svært. Faktisk 

udforsker den vanskelige problem-

stillinger eller tabuer. Fx er det vig-

tigt at interessere sig for, hvad der 

er mest vigtigt for patienten og 

hvilke vaner eller handlinger, som 

patienten ønsker at ændre. 

Zoffmann et al’s forskning viser, 

at selv om sundhedspersonale selv 

har en opfattelse af, at de spørger 

til noget der er vigtigt, så er spørgs-

mål ofte stillet generelt, hvilket be-

tyder, at dialogen om det får karak-

ter af ligegyldig small talk, der ikke 

forandrer. 

Glem generel snak – det 
skal være personspecifikt
Det der har vist sig at rykke for pa-

tienten er, at samtalen ikke bliver 

generel snak, men rettes mod be-

stemte situationer, og at den bliver 

rettet mod den enkelte patients 

specifikke problemstilling. Her ska-

bes netop den personspecifikke vi-

den som frigør forandringspoten-

tiale i patienten og derved giver 

energi til adfærds- og/eller hold-

ningsændringer. 

Kommunikations- og refleksions-

modellen de tre forskere har udvik-
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let er et redskab for både patienter 

og sundhedspersonale. De formule-

rer fire strategier, hvor det centrale 

er, at kommunikationen er interes-

seret undersøgende overfor patien-

tens problemstilling, og at den rela-

terer sig til patientens dagligdag, 

relationer og liv.

Afgørende at patienten  
»gør arbejdet«
Zoffmann et al’s forskning peger 

endvidere på betydningen af, at pa-

tienten gives mulighed for selv-

stændig refleksion til at bearbejde 

det, der kommer op i samtalen. 

Således fremhæver en af patien-

terne, der deltog i forskningspro-

grammet, at hun »havde fået noget 

at tænke over« i forbindelse med 

en samtale med en læge, som di-

rekte sagde til hende, at hun gav 

sin sygdom skyld for alting i sit liv. 

Det fik hende til at tænke over sit 

liv og hun gav efterfølgende udtryk 

for, at det ændrede hendes syn på 

sin sygdom, og hvordan hun hidtil 

havde ladet den begrænse sig.

»Det helt afgørende er patien-

tens egen erkendelsesproces«, si-

ger Vibeke Zoffmann. Denne pro-

ces skal de sundhedsprofessionelle 

fremme og det stiller øgede krav til 

de professionelles sundhedsfaglige 

viden. Patienters forløb er forskel-

lige. Sundhedsfaglig viden skal ud-

vælges og bruges målrettet i for-

hold til den enkelte patients sær-

lige problemstilling.

Modellen giver således fire be-

grebspar/principper at navigere ud 

fra:

•  Balancere og kombinere syg-

domsperspektiv og livsperspek-

tiv

•  Væk fra generel og hen imod si-

tuationsbestemt viden

•  Personspecifik anvendelse af den 

sundhedsfaglige viden

•  Kombinere samtale og selvstæn-

dig refleksion

Zoffmann et al’s fire principper gi-

ver en præcisering af, hvad der ka-

rakteriserer god kommunikation 

mellem patienter og sundhedsper-

sonale, når målet er at fremme pa-

tientens erkendelsesproces og ska-

be kvalitet i problemløsningen. 

Zoffmann har på baggrund af te-

ori og forskning udviklet refleksi-

onsark, som benyttes før og under 

samtaler mellem patienter og sund-

hedspersonale. Dette redskab har 

vist sig særdeles effektivt i patien-

ternes erkendelsesproces til at 

komme frem til det der betyder 

mest.

Alfa og omega er, at patienten 

»gør arbejdet«, og at sundhedsper-

sonalet støtter erkendelsesproces-

sen. Her er gode kommunikations-

kompetencer nødvendige under-

streger Vibeke Zoffmann, som har 

udviklet et forløb i kommunikati-

onstræning for sundhedspersonale, 

som involverer feltarbejde og op-

gaver i forhold patientforløb. 

Små og store beslutninger
I artiklen fra Glostrup Hospital på 

de efterfølgende sider rejses et in-

teressant spørgsmål i forhold til 

fælles beslutningstagning: hvad er 

en beslutning, og hvad skal til for, 

at vi betragter noget som en be-

slutningsproces? 

Er der fx tale om beslutningstag-

ning, hvis alternativerne er én form 

for træning i forhold til en anden 

form for træning? Eller skal der 

være tale om større kliniske beslut-

ninger som operation vs ikke ope-
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ration eller to grundlæggende for-

skellige behandlingsalternativer for 

en diagnose? 

Den internationale litteratur om 

fælles beslutningstagning har fokus 

på de store kliniske beslutninger. 

Eksemplet med patienten illustrerer 

tydeligt, at behandlingsmålet ’jeg 

vil komme til at gå’ afføder en be-

slutning om at deltage i mere træ-

ning. Alternativet kunne jo være et 

valg om ikke at ville eller magte at 

gøre en ekstra indsats for at 

komme til at gå. 

Det meste af litteraturen om fæl-

les beslutningstagning bygger på 

et ideal om rationelle beslutninger 

som en lineær proces. Elwyns mo-

del er helt tydelig om det. 

 Virkelighedens beslutningspro-

cesser er dog langt mere mudrede 

og iterative, og indenfor fagområ-

det beslutningsteori har forsknin-

gen vist, at den rationelle beslut-

ningsproces er stort set umulig at 

genfinde i praksis. Beslutninger er 

ikke altid egnede til en rationel af-

dækning af alle mulige alternativer. 

Valg foretages løbende efterhån-

den, som der skal tages små og 

store beslutninger i et behandlings-

forløb, der justeres efter patientens 

aktuelle behov.

Kommunikation, kommunika
tion og endnu mere kommuni
kation
Samtalen under den involverende 

stuegang på Glostrup Hospital viste, 

hvor afgørende kommunikationen 

mellem patienten og sundhedsper-

sonalet er for at finde frem til hvilke 

skridt, der skal til for at nå målet. 

Personalet hjælper patienten til at 

opdage, hvordan ’det jeg gerne vil’, 

faktisk kan lade sig gøre. Det hand-

ler her – igen – om kommunikations-

kompetencer i at støtte patienten i 

at formulere og nå mål. 

Personalets tilgang illustrerer ty-

deligt, at det at støtte patienten ikke 

er det samme som, at være enig 

med patienten. Som fysioterapeu-

ten, da hun siger nej til, at patienten 

kan få en mere bekvem stok at 

støtte sig til under gangtræning. Det 

begrundes og patienten kan se me-

ningen med det. Det er et eksempel 

på, hvordan den sundhedsfaglige vi-

den rettes specifikt mod det, som 

optager patienten. Samtidig får vi på 

et sølvfad præsenteret, hvor afgø-

rende det er, at sundhedspersona-

lets kommunikation bidrager til at 

skabe kvalitet i samtalen og de mål 

og planer, der besluttes. 

Og vi kan også sætte fingeren på 

de karakteristika i kommunikatio-

nen, der har betydning: at den giver 

præcise invitationer, den er situati-

onsbestemt og den er personspeci-

fik, hvilket netop er tre af de fire 

strategier, som i følge Zoffmann et 

al fremmer fælles beslutningstag-

ning. 

Selv om den selvstændige reflek-

sion i Zoffmanns model ikke kan 

identificeres i den observerede stue-

gang, kan det sagtens tænkes at pa-

tienter reflekterer over det som sker 

i dialogen. Den involverende stue-

gang på en afdeling med langtids-

indlagte patienter giver gode ram-

mer for, at fælles beslutningstagning 

kan lykkes i Zoffmann et als for-

stand. 

Fra ideal til virkelighed 
DIS er ikke implementeret specifikt 

ud fra modellen om fælles beslut-

ningstagning, men kommunikatio-

nen i DIS afspejler i praksis princip-

perne i fælles beslutningstagning. 
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Omdrejningspunktet for hele samta-

len er patientens situation, behov og 

ønsker her og nu. Sundhedspersona-

let stiller spørgsmål til patienten og 

patientens svar bliver brugt i den vi-

dere samtale. Personalet byder ind 

med personspecifik viden og forhol-

der sig til det, som er vigtigt for pa-

tienten. 

Når patienter og pårørende invi-

teres til at deltage får de fortalt, 

hvad DIS indebærer og tager stilling 

til, hvorvidt de ønsker denne form 

eller en traditionel stuegang. Dette 

valg, forbereder patienten på, at der 

med DIS er tale om et samarbejde 

og aktiv deltagelse. Dette bidrager 

til at skabe en kontekst for mødet, 

der giver patientinddragelsen opti-

male vilkår.

Den samtale vi overværede på 

Glostrup Hospital kan kobles til El-

wyn et als model (figur 1), om end 

samtalen springer rundt i rækkeføl-

gen af beslutningstrinene: 

•  Samtale om valg: I eksemplet 

nævnes det ikke eksplicit i samta-

len, at patienten står i en valgsitu-

ation med hensyn til rehabiliterin-

gen. Men patienten efterlyser selv 

at få et tilbud – et »lods i røven« – 

idet han erkender, at der er et valg 

mellem at træne meget selvstæn-

digt og at få støtte til at træne me-

re.

•  Samtale om muligheder: fordele 

og ulemper ved forskellige tilgan-

ge til at nå behandlingsmålet berø-

res indirekte, idet ulempen ved at 

skulle træne alene er risikoen for 

at patienten ikke får det gjort. Der 

er ikke en systematisk sammenlig-

ning af fordele og ulemper ved 
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forskellige behandlingsalternativer 

i samtalen. Fysioterapeutens tilste-

deværelse støtter patienten i sine 

overvejelser og giver ham en for-

ståelse for at anmodningen om et 

TV ikke imødekommes. Den tvær-

faglige sammensætning af delta-

gerne sikrer, at patientens proble-

matik, spørgsmål og overvejelser 

kan belyses fra forskellige vinkler. 

Stuegangens ugentlige rytme un-

der en lang indlæggelse gør det 

også muligt for patienten at over-

veje muligheder grundigt.

•  Samtale om beslutning: behand-

lingsmålet bliver tydeligt helt i be-

gyndelsen af samtalen: »jeg vil 

gerne kunne gå«, og tilbuddet om 

mere træning kobles direkte til 

dette mål. Der er et implicit beslut-

ningskriterium for valget af ekstra 

træning i patientens ønske om at 

»få et lods« – det vil sige træning 

som ikke kun afhænger af hans 

selvdisciplin, det er opfyldt med 

holdtræning. Patienten træffer en 

beslutning om at deltage i hold-

træning.

Selve formålet med DIS, at patienter 

og pårørende er involveret i HELE 

beslutningsprocessen, i at opstille 

og formulere lang- og kortsigtede 

mål og planer er helt på linje med 

grundtanken i fælles beslutningstag-

ning. Strukturen med faste tidspunk-

ter hver uge og klare forventninger 

til patientens deltagelse gør det 

klart for alle, at der lægges op til et 

samarbejde og aktiv deltagelse.

Involverende stuegang
styrker Patient Empowerment
Erfaringerne fra Apopleksienheden 

på Glostrup Hospital giver grund til 

optimisme. Her er det lykkedes at 

implementere og gennem tre år fast-

holde en mødeform, hvor patienter 

og pårørende involveres i alle be-

slutninger. Det er sket ved at foran-

dre rammerne for kommunikationen 

– patienten er med i hele processen 

– og ved systematisk at styrke sund-

hedspersonalets kommunikations-

kompetencer. Der har ikke været for-

maliseret kommunikationstræning, 

men man har fokuseret på kommu-

nikation løbende ved summemøder. 

Implementeringen har selvfølge-

lig haft afsæt i patientgruppen og 

behandlingsformen og haft klar le-

delsesopbakning, men eksemplet vi-

ser, at såvel principperne i fælles be-

slutningstagning såvel som Zoff-

mann et al’s strategier er brugbare, 

når man vil »involvere patient og på-

rørende i hele beslutningsproces-

sen«.

Den involverende stuegang er et 

godt eksempel på, hvordan man kan 

skabe rammer for fælles beslut-

ningstagning på hospitalsafdelinger. 

Foruden at understøtte gode beslut-

ninger giver den involverende stue-

gang også patienterne mere kontrol 

over deres situation og bedre mulig-

hed for at handle selv. 

Således er den ukonventionelle 

magt- og rollefordeling i DIS også 

med til at styrke patient empower-

ment (Pedersen & Kirk, 2014). Idea-

let om den rationelle beslutnings-

proces er ikke en betingelse for, at 

fælles beslutningstagning fungerer. 

Metoden punkterer myten om, at 

fælles beslutningstagning kun egner 

sig til de mere veluddannede og res-

sourcestærke patienter. 

Det bliver spændende at se, hvor 

mange ledere på hospitalsafdelinger 

der tør tage springet og indføre den 

involverende stuegang. 
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På Apopleksienheden, Neurolo

gisk Afdeling på Glostrup Hos

pital blev Den Involverende 

Stuegang (DIS) defineret og 

indført i 2012. 

Ideen opstod i forbindelse med en 

fusion af Apopleksienheden på 

Hvidovre Hospital og Neurologisk 

Afdeling, Glostrup Hospital, hvor 

den sammenlagte afdeling skulle ha-

ve en ny fælles mødestruktur. 

DIS blev konstrueret og defineret 

ud fra, at patienten og eventuelle 

pårørende skulle involveres i alle 

beslutninger. Derfor blev tværfag-

lige konferencer, som før blev holdt 

som forberedelse af stuegang af-

skaffet. Med indførelsen af DIS sker 

forberedelsen kun monofagligt, og 

alle afklarende diskussioner og be-

slutninger om behandlingsplan sker 

sammen med patient og pårørende 

under DIS.

Reel involvering af 
patienter og pårørende
Udviklingssygeplejerske Lone Lund-

bak Mathiesen fortæller, at netop 

det at personalet ikke på forhånd 

forbereder beslutninger tværfagligt 

og at patienten og pårørende reelt 

bliver involverede, gør at samtalen 

med patient og pårørende kan blive 

mere sårbar for personalet. 

Personalet kommer ikke med én 

samlet konklusion, men hver fag-

gruppe bidrager med sine observa-

tioner og viden. Derved bliver den 

enkeltes faglighed mere udstillet og 

synlig. Man gemmer sig ikke bag en 

fælles holdning, men kan vise usik-

kerhed. 

Der opstår en større ligeværdig-

hed og en mere engageret samtale i 

mødet med patienten og de pårø-

rende, når beslutningen ikke er gi-

vet på forhånd. Det er en fælles op-

gave at finde frem til den bedste 

løsning, hvilket giver en stor tryg-

hed for patient og pårørende.

Formålet er, at patienten og de 

pårørende sammen med behandler-

teamet er involveret i alle dele af 

beslutningsprocessen, dvs. i infor-

mationsudveksling, udrednings-, ar-

gumentations-, overvejelses- og be-

slutningsproces. 

Med udgangspunkt i patientens 

behov bidrager alle til at opstille og 

prioritere både lang- og kortsigtede 

mål og planer. Eftersom informatio-

ner, udredning og overvejelser også 

er nye for personalet opstår et nær-

vær og engagement, som kan gå 

tabt, hvis personalet kendte udred-

ning, overvejelser og beslutninger 

på forhånd. 

Hos de patienter der har sprog-

vanskeligheder, anvender persona-

let en kommunikationsmodel, som 

alle har været på kursus i (Jensen et 

al, 2014). Dermed kan også patien-

Involverende stuegang på Glostrup Hospital:

– Topkarakter fra både 
patienter og personale
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ter med disse vanskeligheder, ind-

drages i højere grad end tidligere.

Rammerne for DIS er meget 

klare. Patient og pårørende kender 

tidspunktet og kan planlægge efter 

det. Varigheden er en halv time. Alle 

faggrupper er tilstede. Lægen sidder 

ved siden af patienten og leder sam-

talen efter en vejledende tjekliste. 

Set i forhold til principperne i 

fælles beslutningstagning om pa-

tientens deltagelse, så ligger det i 

DIS’ design, at patienter og pårø-

rende tager del i hele beslutnings-

processen, og at samtalen tager sit 

udgangspunkt i, hvordan patienten 

har det. Dette er det første spørgs-

mål der stilles, og patientens svar 

bruges i samtalen om behandlings-

muligheder og til at finde frem til 

hvilke mål der skal sættes. 

»Jeg vil gerne kunne gå!«
Den allerførste ordveksling mellem 

lægen – Hvordan har du det? og pa-

tienten: Ikke så godt – jeg kan ikke 

gå – ved en stuegang i januar 2015 

satte rammerne for samtalen i den 

næste halve time: 

Herefter følger en dialog mellem 

fysioterapeut og patient om, hvor-

dan gangfunktionen er forbedret. 

Patienten ser frem til gangtræning 

hver dag og spørger, om han kan få 

en bedre støtte at gå ved. Fysiotera-

peuten svarer, at dette ikke er godt, 

fordi den vil give ham for meget 

støtte til, at træningen vil give ef-

fekt. Patienten siger, at han gerne 

vil kunne gå selv og ikke ønsker at 

skulle bruge rollator. Og til det sva-

rer fysioterapeuten, at det netop er 

meningen med træningen, at han 

skal kunne gå selv. 

Stemningen er let og der bliver joket 

på initiativ af patienten:

Læge: Er der andet du ønsker dig?

Patient: Jeg vil gerne have en Merce-

des!

Læge: Det skulle ikke være noget 

problem, regionen har masser af 

penge. Hvad farve skal den

være?

Patient: Rød.

Læge: Det er noteret.

Patient: Kan jeg ikke få nogle hjem-

meopgaver. Jeg skal have et lods 

bagi, ellers får jeg ikke gjort

det jeg skal.

Læge: Jeg kan ikke love dig noget 

lods bagi.

Fysioterapeut: Det kan jeg godt. Vil 

du med ned og træne på benholdet, 

det vil være god træning 

for dig?

Patient: Ja, det vil jeg godt.

Fysioterapeut: Så aftaler vi det.

Patienten fortsætter i samtalen med 

at komme med ønsker, fx vil han 

godt have et fjernsyn ind til sig, 
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men dette bliver ikke imødekom-

met. »Du skal helst ikke ligge og se 

fjernsyn – du skal røre dig og gå ned 

i dagligstuen og se fjernsyn der – så 

nej!«, siger fysioterapeuten. 

Snakken fortsætter med patien-

ten som en meget aktiv deltager 

om, hvordan konkrete mål og træ-

ningsplan skal være, og det handler 

fortsat om det, der er vigtigt for pa-

tienten, nemlig at komme til at gå 

selv. Man fornemmer en tryg stem-

ning.

Samtalen centrerede sig primært 

om, hvilken træning der skal til for 

at komme til at gå igen, men også 

mange andre emner fra tjeklisten 

blev berørt undervejs: fx hukom-

melse, påklædning, bolig og spis-

ning, men på disse spørgsmål rea-

gerer patienten ikke med ønsker el-

ler behov. 

Det sikres, at man kommer alle 

emner igennem, men tiden og ener-

gien bruges på det, som er vigtigt 

for patienten. Personalet taler til pa-

tienten i øjenhøjde og brugen af hu-

mor signalerer ligeværdighed og re-

spekt for patientens liv og valg. 

I dette tilfælde har patienten en 

større hjerneskade i højre side af 

hjernen og har som følge heraf et 

nedsat fysisk og mentalt funktions-

niveau. Derudover er patienten 

hjemløs og misbruger. Han tilhører 

således en gruppe patienter, som 

betegnes sårbare og ofte betragtes 

som vanskelige at involvere. I denne 

samtale ses dette ikke som nogen 

hindring for, at patienten deltager 

meget aktivt og er styrende for 

hvad målet skal være.

Alle patienter sagt ja til
involverende stuegang
Lone Lundbak Mathiesen fortæller, 

at DIS har betydet, at involvering og 

patienttilfredshed er øget på Apo-

pleksienheden, Neurologisk Afde-

ling. 

Siden den blev indført for knap 3 

år siden er alle patienter blevet 

spurgt, om de ønsker at deltage el-

ler om de foretrækker en traditionel 

stuegang. Alle har ønsket DIS. Der 

er gennemført telefoninterview med 

patienter før og efter indførelse af 

DIS, og den viser, at patienter der 

har deltaget i DIS synes de havde 

fået større udbytte af stuegangen, i 

højere grad følte sig involveret i be-

slutninger og målsætninger, følte 

deres pårørende var involveret samt 

havde bedre kendskab til stue-

gangsdeltagerne. 

Personalet som inden implemen-

teringen var skeptiske overfor tids-

forbruget er i dag meget glade for 

den form stuegangen har fået. Og 

de negative forventninger om at det 

ville tage mere tid er blevet gjort til 

skamme, tværtimod er der en klar 

fornemmelse af, at den involve-

rende stuegang sparer tid på forbe-

redende møder og koordinering. 

Mhp fortsat høj kvalitet i stue-

gangen og udvikling af personalets 

samlede kompetencer, mødes per-

sonalet kort efter stuegang i et lille 

summemøde for at reflektere over 

deres indsats. Der ændres ikke i be-

slutninger eller andre patientrelate-

rede forhold. 

Ledende overlæge Helle Iversen 

siger om DIS:

»Vi har lige fra starten oplevet, at 

patienter og pårørende er utrolig 

trygge og tilfredse – og det gør at 

nyt personale hurtigt lærer af de 

’gamle’. Når vi alle er i rummet mær-

ker man, hvad der fungerer og lærer 

hurtigt, hvornår kommunikationen 

er god.«
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Af Susanne Hedegaard, Kirsten Ravn, 

Nina Seested Nielsen og Anne  

Kjærgaard Danielsen

Gastroenterologisk afdeling på 

Herlev Hospital har ved hjælp 

af en amerikansk model – mag

netmodellen – med stor succes 

vendt en negativ udvikling 

med fastholdelsesproblemer 

og forringet kvalitet i sygeple

jen. I dag er både trivslen i sy

geplejegruppen og kvaliteten 

af den kliniske sygepleje i top.

Gastroenheden på Herlev Hospital 

er en af landets største gastroente-

rologiske afdelinger med 96 senge-

pladser – 12 medicinske og 84 kirur-

giske. Afdelingen har 11.000 indlæg-

gelser årligt – hvoraf cirka 85 % er 

akutte. Operationsaktiviteten er 

4000 akutte og elektive operationer 

pr. år, som omfatter ileo-, colon-, 

hernie- galde-og rectumkirugi. Vi 

udfører 11.000 endoskopier årligt 

og afdelingen har desuden en bety-

delig ambulant aktivitet og modta-

ger 35.000 patienter i det medicin-

ske eller kirurgiske ambulatorium. 

Til at varetage udredning, be-

handling, sygepleje og rehabilite-

ring har afdelingen 283 medarbej-

dere (omregnet til fuldtidsstillinger) 

– heraf er 139 sygeplejersker.

Stort behov for kulturændring 
Afdelingen har været præget af et 

stort flow i sengeafdelingernes sy-

geplejegruppe, hvor en stor del er 

nyuddannede sygeplejersker. De ny-

uddannede sygeplejersker konfron-

teres med en praksis med akutte 

patienter, som for en stor del er 

ramt af kræft – det vil sige en kli-

nisk praksis, der stiller krav til de 

kliniske kompetencer i den speciali-

serede sygepleje. 

Afdelingen oplevede et flow 

blandt sengeafdelingens sygeplejer-

sker på 30 % pr. år, hvilket også 

kom til udtryk i resultaterne i triv-

selsundersøgelser, som tidligere vi-

ste en lav personaletilfredshed. 

Denne manglende stabilitet i per-

sonalegruppen havde også betyd-

ning for kvaliteten af plejen, hvor 

der kunne ses en stigning i antallet 

af klager fra patienterne og flere 

utilsigtede hændelser. 

Alt i alt var der et stigende behov 

for at ændre kulturen i Gastroenhe-

den, således at trivsel kunne øges 

og kvaliteten af den kliniske syge-

pleje fremmes. 

Vi blev inspireret af den ameri-

Magnetmodellen som metode
– til implementering af evidensbaseret praksis, fastholdelse af sygeplejersker  

og udvikling af sygeplejen



Mentor vejleder mentee i anlæggelse af perifer venekateter.
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kanske model Magnet Model Philo-

sophy, som med afsæt i globale 

problemstillinger indenfor sygeple-

jen er centreret omkring de elemen-

ter, der skaber høj faglighed og triv-

sel indenfor sygeplejeprofessionen. 

Magnetmodellen er baseret på 

forskning i de faktorer, som har en 

positiv indflydelse på udvikling af: 

• en høj professionel kvalitet

• et veludviklet arbejdsmiljø  

• en høj patienttilfredshed 1

Den amerikanske 
Magnet Model Philosophy
Magnetmodellen er udviklet i USA i 

1980’erne, hvor der var udbredt sy-

geplejerskemangel, men til trods for 

dette var der hospitaler, som ikke 

manglede sygeplejersker. 

Man undersøgte, hvad der var år-

sag til, at disse hospitaler ikke 

manglede sygeplejersker og fandt 

frem til, at sygeplejerskerne her op-

levede arbejdsglæde, trivsel og ejer-

skab af egen praksis. 

I 1990’erne undersøgte man, 

hvordan man kunne tydeliggøre sy-

geplejeprofessionen og de kliniske 

resultater af sygeplejen. Sygepleje-

gruppen var en af de største fag-

grupper på hospitalerne, men også 

en faggruppe med meget utydelige 

resultater af deres arbejde. 

For at tydeliggøre resultaterne af 

sygeplejerskernes arbejde begyndte 

man at inddrage evidensbaseret sy-

gepleje og datadrevet udvikling, 

som forventedes at være med til at 

synliggøre resultater i sygeplejen. 

Et centralt led i arbejdet med Mag-

netmodellen er de fire elementer: 

•  struktureret kompetenceudvikling 

(transformational leadership) 

•  faglige standarder (structural em-

powerment)

•  faglig stolthed (exemplary profes-

sional practice) 

•  evidensbaseret praksis (new 

knowledge, innovations, and im-

provements) 

Disse fire elementer er overordnede 

for 20 indikatorer, som er led i ak-

kreditering til Magnet status, og 

som tilsammen forventes at have 

positiv betydning for patienternes 

pleje og behandling. 

Amerikanske hospitalers resulta-

ter efter akkreditering med model-

len viser gode resultater i forhold til 

kvaliteten af sygeplejen og arbejds-

glæden blandt sygeplejerskerne. 

Sygeplejerskerne inddrages i be-

slutninger om, hvilke problemstillin-

ger der er relevante at arbejde ud-

viklende med, og dermed styrker 

man deres ejerskab af egen praksis 

og tydeliggør god sygeplejefaglig 

praksis. 2 

For at gøre implementeringen af 

Magnetmodellen mere praksisnær, 

har vi i Gastroenheden tilpasset mo-

dellen til en dansk klinisk kontekst 

med konkrete tiltag, som vi har 

iværksat for at inddrage sygeplejer-

sker og patienter i pleje og behand-

ling. 3, 4

Tilretning af modellen 
til danske forhold
For at integrere tænkningen fra Mag-

netmodellen i den daglige kliniske 

praksis på Gastroenheden, beslutte-

de vi primært at sigte mod udvalgte 

indikatorer, som udsprang af alle 4 

elementer. 

Ligesom i den amerikanske mo-

del forventede vi, at tiltagene ville 

fremme kvaliteten af sygeplejen og 

komme patienterne til gode, og mo-

dellen fik et afsæt i problemstillinger 

fra en specialiseret gastroenterolo-
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Figur 1. Magnetmodellen i Gastroenheder, Herlev Hospital.

gisk praksis (figur 1). Som nævnt til-

rettede vi modellen til den praksis, 

som kendetegner kliniske afdelinger 

i Danmark i almindelighed og vores 

afdeling i særdeleshed. Derfor be-

sluttede vi i første omgang at foku-

sere på: 

•  etablering af taskforces og inddra-

gelse af data til at understøtte kli-

nisk beslutningstagen

•  etablering af mentorordning og 

struktureret kompetenceudvikling

Patient
outcome

Struktureret strategi
for kompetenceudvikling

og uddannelse

Fremme sygeplejeidentitet

Fremme autonomi

Høj faglighed  
og selvstændig beslutning

Systematisk
patientinddragelse

Sygeplejerskers  
inddragelse 

i udvikling af praksis

Flad ledelsesstruktur

Patientnær  
praksisudvikling

Evidensbaseret sygepleje

Datadrevet udvikling
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Desuden indførte vi kortere kom-

mandoveje og fladere ledelses-

struktur, for at sygeplejerskerne i 

højere grad kunne være inddraget i 

afdelingernes kvalitetsudvikling. 

Det var væsentligt, at de problem-

stillinger, som sygeplejerskerne op-

levede i praksis, blev retningsgiven-

de for, hvilke kvalitetstiltag vi arbej-

dede med.

Implementering i flere trin
For at styre implementeringen af de 

udvalgte indikatorer lod vi os guide 

af en velkendt og gennemprøvet 

model for implementering af evi-

densbaseret praksis: »Advancing Re-

search and Clinical Practice through 

close collaboration« (ARCC). 

Modellen favner både barrierer 

og drivere på et organisatorisk så-

vel som et individuelt niveau og til-

byder en struktur, som omfatter 

konkrete foranstaltninger, der er 

hensigtsmæssige for, at implemen-

teringen lykkes – såsom lokalere-

servation og aflønning for merar-

bejde. 5

På det helt konkrete niveau be-

tød det, at vi i første omgang på 

baggrund af en dialog i ledergrup-

pen besluttede at implementere 

Magnetmodellens elementer i sen-

geafdelingerne og dernæst i ambu-

latorier og endoskopiafsnit.

Som det første indkaldte vi samt-

lige sygeplejersker og social-og 

sundhedsassistenter i afdelingens 4 

sengeafsnit til separate temaefter-

middage oktober 2013, hvor vi præ-

senterede modellen og de tanker, 

som vi havde for afdelingen. 40 af 

sengeafdelingernes plejepersonale 

deltog, hvilket var betydningsfuldt 

for udbredelse af budskabet og fø-

lelsen af ejerskab i plejegruppen. 

Temaeftermiddagene gav os 

klart et indtryk af en overvejende 

positiv holdning til det forestående 

udviklingsarbejde i afdelingen. Med 

udgangspunkt i modellens forstå-

else af ejerskab og medinddragelse 

identificerede vi i fællesskab kli-

niske sygeplejefaglige problemstil-

linger til det videre arbejde. De før-

ste emner var: smertebehandling, 

væskebehandling og palliativ be-

handling.

Vi introducerede konceptet med 

taskforcegrupper og efter mødet fik 

alle mulighed for at tilmelde sig 

grupperne om de forskellige syge-

plejefaglige problemstillinger. Til 

vores store glæde blev grupperne 

hurtigt overtegnet af interesserede 

sygeplejersker og social-og sund-

hedsassistenter, hvilket i vores øjne 

understregede engagementet, og at 

det var en model, der umiddelbart 

hang sammen med den kliniske 

hverdag, som personalet befandt 

sig i. 

Task force grupper
Taskforcegrupperne i Magnetmodel-

lens optik er en organiseringsform, 

som har til formål at udvikle en pa-

tientnær praksis med afsæt i pro-

blemstillinger, som sygeplejerskerne 

oplever som relevante i deres klinis-

ke arbejde. 

En taskforce er således en 

gruppe af sygeplejersker, der arbej-

der med en klinisk problemstilling, 

de har erfaret i egen praksis. Ofte 

har problemstillingen relation til en 

patientgruppe, der er tilknyttet det 

enkelte afsnit, som er med til at 

gøre de kliniske data meget fokuse-

rede i udviklingen af sygeplejeprak-

sis. 

Grupperne består af 3-4 sygeple-

jersker, en klinisk sygeplejespecia-
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list og ad-hoc medlemmer. Man for-

pligter sig til hele taskforce proces-

sen, som består af: 

• dataindsamling 

• teorisøgning 

• implementeringsproces 

•  indsamling af kliniske data efter 

implementeringen 

Ifølge Magnetmodellen er inddragel-

se af konkrete kliniske data af stor 

betydning for udvikling af den syge-

plejefaglige kvalitet, da de patient-

nære data også kan være med til at 

afgrænse, hvilke kliniske data, som 

er relevante for at udvikle en syge-

plejefaglig praksis. 

Afdelingen indsamler data om 

blandt andet tryksår og fald, men 

disse data er for generelle i forhold 

til de specifikke problemstillinger, 

som vi ville fokusere på. For at ar-

bejde systematisk og målrettet med 

den konkrete kliniske problemstil-

ling gennemfører taskforcegrup-

perne under vejledning en proces, 

som i store træk minder om imple-

mentering af evidensbaseret praksis. 

Det vil sige, at problemet identi-

ficeres, det undersøges gennem 

læsning af artikler, efterfulgt af 
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egen indsamling af empiriske data i 

afdelingen og undersøgelse af pa-

tientpræferencer. Dette er et vigtigt 

element, da de kliniske data skal bi-

drage til at uddybe og synliggøre 

den kliniske problemstillings om-

fang og relevans for udviklingstil-

tag. 6

Mentorordning med til
at fastholde nyansatte
Et af de øvrige første tiltag, som vi 

kastede os over i Gastroenheden, var 

implementering af en mentorord-

ning, da vi netop oplevede, at vi hav-

de vanskeligt ved at fastholde de ny-

ansatte sygeplejersker i afdelingen. 

Den model for mentorordning, 

som vi besluttede at indføre, blev 

struktureret således, at alle nyan-

satte sygeplejersker kunne indgå i et 

6 måneders introduktionsforløb med 

indlagte feedbackmøder til evalue-

ring med henblik på hurtig tilpas-

ning og justering af den enkeltes for-

løb. 

Den enkeltes forløb planlægges 

og gennemføres af 2 mentorer, som 

udover feedbackmøder også vareta-

ger planlægning af et rotationsforløb 

mellem de forskellige afsnit i Gastro-

enheden. Dette sidste er specifikt 

indført for at give den nyansatte en 

fornemmelse af, at Gastroenheden er 

én samlet enhed. 

For at sikre en mere ensartet sy-

geplejepraksis i hele afdelingen og 

et grundlæggende kompetenceni-

veau i sygeplejen, udviklede og im-

plementerede vi kompetencekort. 

Kortene beskrev de grundlæggende 

kompetencer, som vurderedes nød-

vendige ved ansættelse som syge-

plejerske i Gastroenheden. 

Kompetencekortene beskriver for-

skellige indikatorer på kompetencer 

samt niveauet for kompetencen (fi-

gur 2). En indikator kan eksempelvis 

være præoperativ sygepleje, anlæg-

gelse af perifert venekateter, eller 

pleje af centralt venekateter. Kortet 

struktureres så det er tydeligt, hvad 

kompetencen drejer sig om, hvordan 

den opnås, og hvor langt den pågæl-

dende er nået i forhold til at nå det 

rette niveau. 

For at sygeplejersken kan betrag-

tes som kompetent indenfor en indi-

kator forudsættes det, at vedkom-

mende demonstrerer færdigheden i 

en patientsituation i samarbejde med 

den udpegede mentor eller en sær-

ligt udpeget erfaren sygeplejerske. 

Kompetence i perifer venekateter 
(PVK) anlæggelse

Dokumentation

Set Gjort Kan

Hvad skal jeg bruge, når jeg skal anlægge PVK)

Kan anlægge et PVK

Kan observere og reagere på infektionstegn

Viden om hvilket PVK, der er brugbart for diverse infusioner

Figur 2. Kompetenceniveau 1. Uddannelsesperiode 1 til 2 måneder.
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Målbar effekt af 
mentorordning 
Siden mentorordningens blev imple-

menteret i februar 2014, er antallet 

af opsigelser blandt sygeplejersker-

ne nedbragt. Status er aktuelt, at 24 

sygeplejersker har deltaget i ordnin-

gen, og heraf er 21 fortsat ansat i 

afdelingen. De tre, som forlod afde-

lingen, gjorde det af årsager, som 

ikke umiddelbart var relateret til op-

læring eller andre forhold relateret 

til kompetencer. 

Tilbagemelding fra både mento-

rer og mentees er positive, og det 

virker stimulerende på lysten til at 

udvikle både det professionelle 

miljø og den professionelle syge-

pleje. 

Taskforcearbejde fremmer
kvalitet og udvikling
Arbejdet med taskforcegrupperne 

bevirkede, at sygeplejerskerne æn-

drede syn på deres praksis, og vi 

oplevede, at de selv henvendte sig 

med emner til en ny taskforce. 

Vi etablerede en ny taskforce-

gruppe, der skulle se på smertebe-

handling til patienter, som indlæg-

ges med mavesmerter på afdelin-

gens akutte modtageafsnit. Sygeple-

jerskerne havde en oplevelse af, at 

det var vanskeligt at smertebe-

handle patienter, som blev observe-

ret for eksempelvis blindtarmsbe-

tændelse eller galdestensanfald. 

Ved en retrospektiv gennemgang 

af patienter fra afdelingen afsløre-

des det imidlertid, at der var en stor 

andel af patienterne, som ikke blev 

smertescoret, og patienter med høje 

score, der ikke blev re-scoret. Des-

uden fandt gruppen, at der blev gi-

vet smertestillende uden en doku-

menteret score for patienternes 

smerte. 

Således gav det databaserede ar-

bejde anledning til, at den oplevede 

kliniske problemstillinger måtte re-

vurderes, hvilket i sig selv bidrog til 

refleksion over smertebehandlingen 

i afsnittet. Analysen af data blev 

præsenteret for den øvrige pleje-

gruppe og fulgt op af undervisning i 

den lokale vejledning, som danner 

ramme for sygeplejen. 

Taskforcegruppen kom med for-

slag til at ændre arbejdsgangen, 

som sigtede mod forbedring af an-

delen af patienter, som smertesco-

res korrekt. Ved den efterfølgende 

måling fandt vi fremgang, og i vo-

res fortsatte arbejde har vi fokus på 

udarbejdelse af målrettede smerte-

behandlingspakker i samarbejde 

med lægegruppen i afsnittet. Ud-

over at taskforce arbejdet er en ar-

bejdsmetode til at fremme kvalitet 

og udvikling i afdelingen, er det 

også en metode til at gøre det syge-

plejefaglige arbejde mere tydeligt i 

afdelingen, da de kliniske data ud-

trykker et klinisk resultat af en sy-

geplejefaglig indsats.

Disse sygeplejefaglige tiltag, som 

der arbejdes med i taskforcegrup-

perne er med til at sætte ord på, 

hvad der er god sygeplejepraksis i 

Gastroenheden. Dette har inspireret 

specialistgruppen af sygeplejersker 

til at identificere, hvilke specialerela-

terede kompetencer der kendeteg-

ner gastroenterologisk sygepleje. 

Beskrivelse af specialekompeten-

cerne og de generelle kompetence-

kort følger i princippet den samme 

opbygning. Dog er specialkompe-

tencerne i højere grad opbygget i 

relation til patientforløb og er knap 

så funktionsrettede som de gene-

relle kompetencer. 

Den gode sygeplejepraksis i Ga-
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stroenheden lægger således et fun-

dament for strukturen omkring af-

delingens mentorordning og kom-

petenceudviklingsprogram. 

Etableret permanent gruppe 
for at styre og fastholde  
udviklingen
Taskforce og mentorprogrammet i 

afdelingen er med til at imødekom-

me alle fire elementer i magnetmo-

dellen, hvis samspil har positiv be-

tydning for patientplejen. 

For at styre og fastholde imple-

menteringen af de fire elementer i 

magnetmodellen i en fremadrettet 

proces, er der etableret en styre-

gruppe for kvalitets-og udviklings-

arbejdet i sygeplejen. Gruppen le-

des af den ledende oversygeplejer-

ske og har medlemskab af afsnitsle-

delsen samt et medlem fra hver 

taskforcegruppe. 

Formålet med gruppen er at dis-

kutere igangværende og nye tiltag i 

forhold til kvalitets-og udviklingsar-

bejde i Gastroenhedens sygepleje. 

Derudover er gruppen også med til 

at fremme en mere effektiv beslut-

ningsproces som følge at gruppens 

sammensætning, men også at tyde-

liggøre en fladere ledelsesstruktur 

som kan understøtte sygeplejer-

skernes ejerskab af egen praksis. 

Organisatorisk fordrer de målret-

tede og systematiske processer, vi 

har fokuseret på i vores arbejde 

med Magnetmodellen, at der er op-

bakning på alle niveauer.
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 Det har været vigtigt, at vi ud-

over nogle meget engagerede syge-

plejersker også har haft inddraget 

ressourcepersoner som en dedikeret 

oversygeplejerske, en klinisk syge-

plejespecialist med akademisk ud-

dannelse og en sygeplejerske med 

ph.d. grad. 
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Evalueringsmøde med mentee, mentor og klinisk afdelingssygeplejerske.
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Af Jette Thuesen

De danske sundhedsmyndighe

der har gennem de senere år 

lagt op til, at rehabiliterende 

og palliative indsatser til men

nesker med livstruende syg

dom styrkes, koordineres og 

sammentænkes. I artiklen be

skrives og diskuteres bag

grund, udfordringer og mulig

heder, forbundet med disse be

stræbelser. Artiklen tager bl.a. 

udgangspunkt i en eksplorativ 

undersøgelse, PAVI har foreta

get i 2013 – 14 og giver eksem

pler på den nytænkning, der 

finder sted rundt i landet.

I 2013 blev et nyt nationalt Viden-

center for Rehabilitering og Pallia-

tion (PAVI) etableret – i forlængelse 

af en finanslovsbeslutning fra 2011. 

Det er et af flere aktuelle eksem-

pler på en ny sundhedspolitisk 

dagsorden, som bl.a. trækker tråde 

til Kræftplan II og III og de program-

mer, der er sat i værk i den sam-

menhæng. 

I denne forbindelse er Forløbs-

program for palliation og rehabilite-

ring i forbindelse med kræft (1)  

særligt relevant, idet programmet 

netop omhandler både rehabilite-

ring og palliation og lægger op til 

en styrket koordinering og integre-

ring af palliative og rehabiliterende 

indsatser i det danske sundhedsvæ-

sen.

Videncenteret følger bl.a. op på 

de initiativer, som forløbsprogram-

met afstedkommer. Men centerets 

målgruppe rækker videre end til 

kræftområdet og vores kortlægning 

omfatter derfor tilbud til mennesker 

med livstruende sygdom i bredere 

forstand. 

Palliation og rehabilitering –
forskelle og overlap
I disse år diskuteres det i faglige 

kredse, hvad forskellene er mellem 

palliation og rehabilitering. Det fin-

des der ikke ét svar på. Begrebsli-

ge/teoretiske afklaringer er én må-

de at definere forskelle på. Men 

gældende begreber og definitioner 

alene fortæller os langt fra alt om 

forskelle og overlap på tværs af for-

skellige kliniske kontekster og prak-

sisområder. 

For at få viden om forskelle og 

overlap må vi derfor både se på 

Rehabilitering og palliation 
som koordinerede indsatser 
Flere regioner og kommuner udvikler nye måder at skabe mere sammenhæng på  

– også i patientens allersidste del af livet
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gældende definitioner og på forstå-

elser og handlinger i praksis. 

Hvad angår den begrebslige side 

af palliation og rehabilitering, så har 

Rehabilitering ifølge WHO

WHOs rehabiliteringsdefinition lyder 

Rehabilitering af mennesker med nedsat funktions-

evne er en række af indsatser, som har til formål 

at sætte den enkelte i stand til at opnå og vedlige-

holde den bedst mulige fysiske, sansemæssige, in-

tellektuelle, psykologiske og sociale funktionsev-

ne. Rehabilitering giver mennesker med nedsat 

funktionsevne de redskaber, der er nødvendige for 

at opnå uafhængighed og selvbestemmelse

(1, side 11).

Rehabilitering 
– »Hvidbogens definition«

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt sam-

arbejdsproces mellem en borger, pårørende

og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller 

er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin

fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, 

opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabi-

litering baseres på borgerens hele livssituation og 

beslutninger består af en koordineret, sammen-

hængende og vidensbaseret indsats (2, side 16).

Palliation

Palliation defineres i Danmark i overensstemmelse med den definition, WHO 

introducerede i 2002. Ifølge Sundhedsstyrelsens oversættelse fra 2011 er 

formålet med en palliativ indsats 

»at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de pro-

blemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lin-

dre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og be-

handling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial 

og åndelig art«. 

Det fremhæves yderligere at den palliative indsats

• tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer

•  bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces 

•  tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden

•  integrerer omsorgens psykologiske og åndelige aspekter 

•  tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som 

muligt indtil døden 

•  tilbyder en støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sor-

gen over tabet 

•  anvender en tværfaglig teambaseret tilnærmelse for at imødekomme be-

hovene hos patienterne og deres familier, inklusive støtte i sorgen om 

nødvendigt 

•  har til formål at fremme livskvaliteten og kan også have positiv indvirk-

ning på sygdommens forløb

•  kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet, i sammenhæng med andre be-

handlinger, som udføres med henblik på livsforlængelse, som for eksem-

pel kemo- eller stråleterapi, og inkluderer de undersøgelser, som er nød-

vendige for bedre at forstå og håndtere lidelsesfyldte kliniske komplikatio-

ner (3, side 11)

Sundhedsstyrelsen valgt at lægge 

sig op af WHOs definitioner. Når det 

gælder rehabilitering, henviser aktø-

rer fra rehabiliteringsområdet i DK 

ofte til »Hvidbogens definition«. De-

finitionerne kan ses i de tre bokse.
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Sundhedsstyrelsen understreger i 

sine anbefalinger for den palliative 

indsats fra 2011, at der er væsent-

lige overlap mellem palliation og re-

habilitering både begrebsligt og i 

praksis (3). Videncenterets eksplora-

tive undersøgelse bekræfter dette. 

Faglige aktiviteter, som i en kon-

tekst betragtes som et aspekt i re-

habilitering, kan i en anden ses som 

led i en palliativ indsats. Så der er 

væsentlige og ofte kontekstbe-

stemte overlap. Palliation og rehabi-

litering er begge praksisformer, som 

bygger på tværfaglige og teambase-

rede tilnærmelser, og begge har 

livskvalitet som mål. Begge er hel-

hedsorienterede og har fokus på så-

vel fysiske, psykiske, sociale og ån-

deligt-eksistentielle dimensioner; 

det sidste gælder især for den pal-

liative tilgang. 

Men hvor rehabiliteringsproces-

ser typisk er gentagne, aktive og 

edukative problemløsningsproces-

ser, baseret på brugerens egen del-

tagelse, fokuserer palliative proces-

ser på lindring og er varige indsat-

ser, hvor brugerens rolle kan være 

mere modtagende. 

Endvidere kan såvel målgruppen 

som perspektivet for indsatserne 

variere, idet målgruppen for pallia-

tiv indsats altid er mennesker med 

livstruende, fremadskridende syg-

dom, der forventes at ende med 

død, og deres pårørende, mens 

dette kan gælde for rehabiliterin-

gens målgruppe (4, 5, 6, 7). 

Men der er også grundlæggende 

forskelle, og palliative og rehabili-

terende indsatser tilbyder menne-

sker med livstruende sygdom for-

skellige rammer for fortolkning og 

handlemuligheder (7).

Ifølge Sundhedsstyrelsen er 

nogle overordnede forskelle: I reha-

biliteringen er det patientens ned-

satte funktionsevne og mestring af 

tilstanden, der er i centrum, mens 

målet med den palliative indsats er 

lindring af lidelser, som skyldes den 

livstruende sygdom eller følger deraf 

(3, side 16). 

I en artikel om rehabilitering for 

palliative patienter illustrerer Bara-

wid forholdet som overlappende 

domæner. I modellen inddrages des-

uden kurativ behandling (5). 

Figur 1: Overlapping domains of the models of care. Fra Barawid, 2013 (5),  

s. 2. Gengivet med tilladelse fra forfatteren.

Curative CarePalliative Care

Rahabilitative Care



S U N D H E D S V Æ S E N E T  L I G E  N U   ·  TFDS 1–2015    37

Palliativ rehabilitering
I Danmark er det endnu ikke ud-

bredt at bruge betegnelsen »palliativ 

rehabilitering« for rehabilitering mål-

rettet en population med palliative 

behov. Udtrykket blev først introdu-

ceret af Dietz i 1969 i en artikel om 

kræftrehabilitering og er defineret 

og anvendt i en række lande, eksem-

pelvis i UK. 

Dietz skelner i en senere artikel 

mellem fire niveauer i rehabilitering: 

Præventiv, restorativ, støttende (sup-

portive) og palliativ rehabilitering, 

og hans distinktioner anvendes sta-

dig. Eksempelvis af Barawid (5, side 

3), som beskriver støttende og pal-

liativ rehabilitering som gengivet i 

nedenstående boks.

Niveauer i palliation  
og rehabilitering 
Dietz’ skelnen går på tværs af de ni-

veauer og specialiseringsformer, der 

er udbredt i Danmark. Der skelnes i 

palliativ indsats mellem basal og 

specialiseret indsats og i rehabilite-

ring skelnes der på forskellige må-

der; I kræftplanlægningen skelnes 

mellem sygdomsspecifik og generel 

rehabilitering, og i lovgivningen har 

man hidtil talt om specialiseret og 

almen genoptræning. 

I en ny vejledning om genoptræ-

ningsplaner er dette ændret, idet 

man der skelner mellem almen gen-

optræning på basalt henholdsvis 

avanceret niveau, genoptræning på 

specialiseret niveau og rehabilitering 

på specialiseret niveau. 

Hvem har behov for en ko or 
dineret indsats og hvornår?
At palliation og rehabilitering skal 

koordineres, begrundes ifølge Sund-

hedsstyrelsen i patientperspektivet; 

indsatserne skal være mere sam-

menhængende af hensyn til patien-

terne. 

Men hvad er det for patienter, der 

har brug for både palliation og reha-

bilitering? Det er som sagt menne-

sker med livstruende sygdom. Her 

fokuserer Sundhedsstyrelsen på 

mennesker med kræft.

III. Supportive rehabilitation

•  augments self-care ability and mobility with effective methods (eg, guidance with re-

gard to self-help devices, self-care, and more skillful ways of doing things) for patients 

whose cancer has been progressing and whose impairments of function and abilities 

are declining

•  additionally includes preventing disuse, such as contractures, muscle atrophy, loss of 

muscle strength, and decubitus ulcers

IV. Palliative rehabilitation

•  while respecting patient wishes, allows terminal patients to live a high QOL physically, 

psychologically, and socially

•  aims to relieve symptoms (eg. pain, dyspnea, and edema) and prevent contractures 

and decubitus ulcers using heat

•  low-frequency therapy

•  positioning

•  breathing assistance

•  relaxation

•  assistive devices
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I følge udenlandske erfaringer er 

en koordineret indsats også rele-

vant for andre patientgrupper: Men-

nesker med kronisk hjertesvigt, 

KOL, neurologiske lidelser så som 

ALS, demens (5), apopleksi (8) og 

geriatriske patienter (9) kan have 

mere eller mindre samtidige behov 

for både palliation og rehabilitering. 

Der er også i Danmark en voksende 

opmærksomhed på behovet for en 

koordineret indsats overfor andre 

patientgrupper end kræft, eksem-

pelvis mennesker med fremskreden 

KOL (10). 

Hvornår skal de respektive ind-

satser sættes ind? Ifølge Sundheds-

styrelsen skal såvel palliation som 

rehabilitering sættes ind tidligt i 

forløbet; begge skal tilbydes ved 

diagnosetidspunktet, hvis patienten 

har behov. 

En palliativ indsats varer pr defi-

nition til efter patienten er død, idet 

indsatsen også omfatter hjælp til 

efterladte, mens det er mere uklart, 

hvor længe rehabilitering skal tilby-

des i et palliativt forløb. 

Et palliativt forløb beskrives 

ifølge Sundhedsstyrelsen som op-

delt i en tidlig palliativ fase, en sen 

palliativ fase og en terminal fase. 

Nogle internationale kilder beskri-

ver, hvordan rehabilitering kan 

være relevant også i den sene syg-

domsfase (5; 11) og der er også i 

Danmark en gryende praksis med 

rehabilitering, der er specielt mål-

rettet mennesker med fremskreden 

livstruende sygdom – både på 

kræftområdet og på KOL-området. 

Hvorfor skal rehabilitering 
og palliation koordineres? 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger 

begrundes som sagt bl.a. i patient-

perspektivet. Hvad det indebærer, 

fremstår ikke tydeligt, men det er 

nærliggende at henvise til behovet 

for mere sammenhængende pa-

tientforløb. 

I et sundhedsvæsen, der siden 

80’erne har haft, hvad organisati-

onsforskeren Janne Seemann har 

kaldt, »kronisk koordinationsbe-

svær« (12) er der stadig behov for 

at udvikle nye måder at skabe mere 

sammenhæng på. Også i den aller-

sidste del af livet. Og det sker da 

også allerede i vidt omfang. 

Selv om der ikke findes egent-

lige danske studier om sammen-

hænge mellem palliation og rehabi-

litering, tyder videncenterets kort-

lægninger af det palliative felt på, 

at der sker en nytænkning i kom-

muner og regioner. 

Flere eksempler 
på koordination
Vi begynder i praksis at se nye or-

ganiseringer og sammenhænge 

mellem palliation og rehabilitering 

både på det regionale og på det 

kommunale område og både på det 

specialiserede og det basale pallia-

tive niveau (13;14). Det samme har 

vist sig i videncenterets eksplorati-

ve undersøgelse. 

På den ene side ses ansatser til, 

at de rehabiliterende elementer 

styrkes i den specialiserede pallia-

tive indsats. Det sker eksempelvis i 

Vejle, hvor der i tilknytning til pal-

liativt team er oprettet et rehabilite-

ringstilbud for mennesker, der er 

uhelbredeligt syge af kræft. 

Og det sker på hospices, som i 

stigende grad tilbyder forløb, der 

virker »rehabiliterende«, hvad enten 

de betegner det som sådan eller ej. 

Ca. 25 % af de patienter, der kom-

mer på hospice, udskrives igen en-
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ten til deres eget hjem eller videre 

til en anden institution. Nogle for-

løb er fra starten tidsbegrænsede 

med eksempelvis rehabiliterende 

formål (15), mens andre bliver mid-

lertidige, fordi hospiceopholdet vi-

ser sig at have en funktionsforbed-

rende effekt (16). 

På den anden side ses flere og 

flere eksempler på, at rehabilite-

ringscentre styrker samarbejdet 

med palliative enheder eller styrker 

det basale palliative beredskab fx 

gennem kompetenceudvikling. 

Det første ses eksempelvis på 

Københavns Kommunes Center for 

Kræft og Sundhed. Her oplever 

man, at flere og flere brugere fort-

sætter med for eksempel at træne 

så længe, de overhovedet magter 

det, og det indebærer ind imellem 

behov for at formidle kontakt til et 

palliativt tilbud – ambulant eller 

sengeafsnit. 

Også RehabiliteringsCenter for 

Muskelsvind har indledt et samar-

bejde med fagfolk fra palliative 

teams og hospicer om at udvikle 

sammenhænge mellem rehabilite-

ring og palliativ pleje (17). 

Geriatrisk sengeafdeling i Svend-

borg, som har lang tradition for at 

tilbyde rehabilitering, er som den 

første geriatriske afdeling i Dan-

mark i gang med at udarbejde en 

palliativ instruks. 

Også i kommunerne sker der 

nyt: De senere år er der dukket en 

ny institutionsform op, som vi har 

kaldt KISPT, Kommunale Institutio-

ner med Særlige Palliative Tilbud, 

som er en udløber af kommunale 

døgnrehabiliterings- og aflastnings-

pladser (14). Og andre tiltag, så 

som lokale faglige netværk om pal-

liation, er under etablering. Det ser 

ud til, at institutioner, der traditio-

nelt har tilbudt rehabilitering til 

mennesker med livstruende syg-

dom, begynder at integrere pallia-

tive komponenter – og omvendt. 

Patientperspektivet  
ifølge forskningen
I videncenteret er vi i gang med et 

litteraturstudie, hvor vi bl.a. ser på 

det forskningsbaserede belæg for 

at sige, at mennesker med livstru-

ende sygdom har behov for en ko-

ordineret palliativ og rehabiliteren-

de tilgang. 

Det, der springer i øjnene er, at 

mennesker er forskellige i deres 
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måder at møde livstruende sygdom 

på – og at tilbuddene derfor må af-

spejle denne forskellighed. 

For det første er palliative forløb 

forskellige og ofte uforudsigelige 

(se figur 2) og patienternes proble-

mer og behov mangfoldige; nogle 

har behov, der fordrer en palliativ 

tilgang, mens andre har rehabilite-

ringsbehov – og ofte har man 

begge dele. 

For det andet er der tale om 

mennesker i svære erkendelsespro-

cesser. Ifølge et nyere review øn-

sker en betydelig andel KOL-patien-

ter for eksempel ikke at tale om, at 

de er døende (18) – men klinisk er-

faring viser, at de ofte er glade for 

samtalen, når den har fundet sted 

(10). 

At erkende, at livet nærmer sig 

sin afslutning, er en eksistentiel ud-

fordring, som mennesker møder på 

forskellig vis – og ofte med ambiva-

lens. På den ene side med en tilba-

getrækning fra det aktive og udad-

vendte liv og en forberedelse på 

døden – og på den anden side med 

en orientering mod de forhold, man 

endnu kan kontrollere og mål, man 

endnu kan nå. 

Desuden orienterer patienterne 

sig aldrig uafhængigt af de kultu-

relle og institutionelle fortolknings-

rammer, de møder. Og det kan ses 

som en begrundelse for, at pallia-

tive og rehabiliterende tilgange skal 

være tilgængelige i en samtidighed; 

for at give patienterne mulighed for 

både at trække sig tilbage og forbe-

rede sig på døden – og at kontrol-

lere og udvikle på nogle dimensio-

ner i livet. Det kan handle om mobi-

litet, kommunikation eller andre 

forhold (19; 20).   

Organisatoriske udfordringer 
Der er mange udfordringer forbun-

det med at koordinere palliativ og 

rehabiliterende indsats. Disse ser 

ud til at være både af organisato-

risk, faglig og etisk karakter. 

Både rehabilitering og palliation 

er i sig selv tværfaglige, teambase-

rede og sektoroverskridende ind-

satser, og en koordinering af disse 

rummer selvsagt store udfordrin-

ger. 

En væsentlig udfordring, som 

både beskrives i forskningslitteratu-

ren og af danske praktikere, er den 

programtænkning, der er domine-

rende i store dele af rehabiliterings-

feltet. De standardiserede rehabili-

teringsprogrammer, der vejleder 

praksis, passer ofte ikke til menne-

sker med fremskreden sygdom. 

Undersøgelser tyder på, at frem-

skreden lungekræft og medicinske 

komplikationer og tilbagefald ved 

brystkræft er væsentlige årsager til, 

at mennesker ophører med at del-

tage i træningsprogrammer (21; 

22). Og problemet nævnes også 

kort i den nationale kliniske ret-

ningslinje for KOL-rehabilitering 

(23). 

Der ser altså ud til at være be-

hov for nye organiseringsformer, 

hvis rehabiliteringen skal omfatte 

mennesker med fremskreden syg-

dom. 

Når det mere specifikt gælder 

koordinering mellem palliative og 

rehabiliterende tilgange er der også 

behov for nye organiseringsformer. 

Ovenfor var eksempler på den ny-

tænkning, der aktuelt finder sted i 

dansk kontekst, og vi venter, at vi-

dencentrets kommende kortlæg-

ning vil afdække flere nye organise-

ringsformer. 

Ifølge forskningslitteraturen er 
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der behov for en stor grad af fleksi-

bilitet i organiseringen, som mulig-

gør individualiserede og skrædder-

syede tilbud, der tilgodeser dels va-

riationen mellem patienter, som det 

er beskrevet ovenfor, og dels de 

store variationer og udsving, der 

kan være i det enkelte forløb. For 

nogle diagnoser mere end for an-

dre. 

McCormick har med afsæt i KOL-

forløb udfordret en kendt model for 

forholdet mellem palliation og kura-

tive/restorative (rehabiliterende) 

indsatser, se model B (Model B er 

foreslået af Lynn og Adamsom i 

2003 og er i Danmark bl.a. diskute-

ret af Jarlbæk og kollger (7)).

Model C stammer fra The Ameri-

can Thoracic Society og skal illu-

strere de skiftende og overlap-

pende behov hos mennesker med 

KOL, som model B ikke adresserer – 

se figur 2. 

Faglige udfordringer
En koordineret rehabiliterings- og 

palliativ indsats rummer også en 

række faglige udfordringer. En af 

dem, der beskrives af Sundhedssty-

relsen, er spørgsmålet om behovs-

vurdering. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler en 

fælles praksis for vurdering af be-

hov for palliativ og rehabiliterende 

indsats. Det har dog indtil nu ikke 

vist sig enkelt at gennemføre men 

indgår i nogle af de implemente-

ringsplaner, der aktuelt er ved at 

blive ført ud i livet på kræftområ-

det. 

Kompetenceudvikling og viden-

deling er en anden faglig udfor-

dring. Sammenhæng kan bl.a. ska-

bes gennem en øget integrering af 

indsatserne, eksempelvis gennem 

styrket tværfagligt (team-)samar-

bejde som befordrer videndeling og 

gensidig udvikling af basale kompe-

tencer. Nye hybride institutioner 

som for eksempel de kommunale 

KISPT-institutioner synes at bidrage 

til en sådan videndeling på tværs, 

men praktikere fortæller om et væ-

Figur 2: Modeller for forholdet mellem palliativ og kurativ/rehabiliterende indsats. Fra McCormick, 2009 11, s. 686).  

Gengivet med tilladelse fra forfatteren.
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sentligt behov for mere formalise-

ret kompetenceudvikling. 

En tredje faglig udfordring er 

selve kerneopgaven: Hvad er reha-

bilitering i det palliative felt? Ét er 

gældende definitioner, som de er 

præsenteret i denne artikel, men et 

andet er den konkrete praksis og 

de konkrete aktiviteter, der indgår i 

rehabiliteringen, når målgruppen er 

mennesker med livstruende og må-

ske fremskreden sygdom. 

Ifølge forskningslitteraturen kan 

der som tidligere nævnt være tale 

om andre aktiviteter og tilgange i 

det, der kan betegnes som »pallia-

tiv rehabilitering« (11; 24), og disse 

er kun sparsomt beskrevet i en 

dansk kontekst. 

Etiske udfordringer 
Endelig er der også etiske udfordrin-

ger forbundet med en øget koordi-

nering af palliation og rehabilite-

ring. Fagpersoner i rehabiliterings-

feltet kan være forsigtige med at in-

troducere muligheden for palliativ 

indsats til mennesker med livstruen-

de sygdom. Selv om behovet er til 

stede, kan de være bange for at »ta-

ge håbet« fra livstruede syge men-

nesker ved at tale om palliation og 

dermed italesætte dødens nærvær. 

Også forskningslitteraturen rum-

mer eksempler på, at rehabilitering 

beskrives som en praksis, der rela-

terer til håb, og palliation dermed 

mere eller mindre eksplicit som det 

modsatte (9; 20). 

En anden etisk udfordring hand-

ler om at skabe tid og rum til at for-

holde sig til de eksistentielle vilkår, 

som dødens nærvær aktualiserer. 

Der er en risiko for, at rehabiliterin-

gens mål om uafhængighed, selv-

stændighed og kontrol risikerer at 

fortrænge andre erkendelser og 

processer i livet tæt på døden. 

Samfundsmæssigt ses bevægel-

ser i retning af, at mennesker, der 

aktivt stræber efter større uafhæn-

gighed og kontrol, og aktivt sætter 

mål for sin egen forandring og ud-

vikling, nyder større anerkendelse 

end dem, der er sårbare, afhængige 

og passivt modtagende. 

Disse samfundsmæssige kræfter 

Jette Thuesen

Forsker og projektleder i PAVI med ansvar for pro-

jektprogrammet: Rehabilitering og palliation – 

viden, erfaringer og praksis. Har en baggrund i 

uddannelse og forskning inden for rehabilitering 

på ældreområdet og har skrevet ph.d. om bruger-

orientering i tværsektorielle geriatriske rehabilite-

ringsforløb – set fra brugernes perspektiver. 

Uddannet ergoterapeut og master i humanistisk 

sundhedsvidenskab og er næstformand i Dansk 

Gerontologisk Selskab.  

thuesen@sdu.dk
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risikerer at trække både rehabilite-

ring og palliation i en retning, hvor 

mulighederne for legitimt at være 

passivt modtagende – eller både at 

være aktivt deltagende og passivt 

modtagende, indsnævres (6). 

Videncenterets videre arbejde
Videncenteret gennemfører de næ-

ste tre år et projektprogram, hvor 

vi nærmere undersøger disse sam-

menhænge mellem palliation og re-

habilitering – dels teoretisk og be-

grebsligt og dels i praksis. 

Vi vil både se på udenlandske 

forskningsbaserede erfaringer, og 

vi følger udviklingen i praksis i 

Danmark. 

Interesserede kan læse mere på 

vores hjemmeside, hvor projektpro-

grammet er præsenteret, og hvor 

resultaterne vil blive publiceret ef-

terhånden. 

http://pavi.dk/ 

ForskningOgUdvikling/ 

ProjekterPAVI/Rehabilitering_

projekter.aspx
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Af Tine Glindvad Polat

 

Ledelsen på Sygehus Lillebælt 

har samlet et talenthold på 30 

medarbejdere, sundhedsfaglige 

som administrative, som skal 

være med til at skabe større 

sammenhængskraft og kortere 

kommandoveje. Alt sammen for 

at understøtte visionen om at 

sætte patienten først.

Sygehus Lillebælts nye talentpro-

gram har fået titlen »Nye veje for og 

med patienten«. Det indkapsler den 

udfordring, som de 30 udpegede ta-

lenter fik stillet i juni 2014: at bidra-

ge til Sygehus Lillebælts vision om 

at sætte patienten først og ønsket 

om, at patienten skal være partner i 

behandlingsforløbet.

Men samtidig er talentudviklings-

programmets formål også, at gøde 

jorden for fremtidens sundhedsle-

dere med kant og initiativ. Talent-

programmet har arbejdet med 3 ud-

viklingsperspektiver: udvikling af 

det personlige lederskab, samar-

bejde på tværs og udvikling til gavn 

for hele organisationen og patien-

terne.

– Sygehus Lillebælt skal være en 

attraktiv arbejdsplads kendt for at 

være et karrierested med mulighe-

der. Talentholdet er en ny vej og et 

eksperiment, som vi tror på kan bi-

drage til at understøtte vores vision 

om at sætte patienten først. Det kan 

vi kun, hvis alle er parate til at 

bryde med gamle vaner og samar-

bejde på tværs, siger lægelig direk-

tør på Sygehus Lillebælt, Dorthe 

Crüger.

Ledelse i bred forstand
Det er afdelingsledelserne, der har 

udpeget de personer, som har po-

tentialet til at være med i program-

met. Derefter har projektets styre-

Talenthold på Sygehus Lillebælt 
skaber nye netværk
– for at gå nye veje for og med patienten

Sygehus Lillebælt består af fire sygehuse: 
• Vejle Sygehus som er kræft og specialistsygehus
• Kolding Sygehus som er akutsygehus
• Middelfart Sygehus som er regionens rygcenter
•  Fredericia Sygehus medicinsk og urologisk afdeling.  

Sygehuset lukker, og specialerne flytter til Kolding og Vejle i 2016

Fakta om Sygehus Lillebælt!



Afdelingssygeplejerske Heidi Nordahl Jensen  

repræsenterer sin gruppes tema om fremtidens 

patient overfor sin ledende overlæge på  

Medicinsk Afdeling i Kolding Carsten Thordal.

Foto: Charlotte Dahl
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gruppe med direktionen i spidsen, 

udvalgt 30 personer ud af de kandi-

dater, der var indstillet. 

Ud af de 30 deltagere er 50 pro-

cent læger eller overlæger, da der er 

en særlig opmærksomhed på rekrut-

tering af læger til ledelse. De andre 

talenter er afdelingssygeplejersker, 

specialeansvarlig sygeplejerske, kli-

nisk sygeplejespecialist, fysiotera-

peut, jordemoder, funktionsbioana-

lytiker, teknologiansvarlig bioanaly-

tiker, projektleder, it-koordinator og 

konsulenter fra sygehusstaben.

– Det er vigtigt at understrege, at 

talentprogrammet har fokus på le-

delsestalenter, men at det betyder 

ledelse i bred forstand, som for ek-

sempel projektledelse eller uddan-

nelsesansvar. De her 30 mennesker, 

skal sammen arbejde med konkrete 

udfordringer, som afdelingsledel-

serne har peget på, og dermed 

bruge deres talent og demonstrere 

deres potentiale, forklarer HR-chef 

Bente Høyer.

Nye tanker på tværs
Onsdag den 28. januar præsentere-

de talentholdet deres idéer på en ta-

lentkonference i Kolding. De 30 ta-

lenter har arbejdet med hver sit fo-

kus fordelt på fem grupper.

Fællesnævneren for alle fem 

gruppers præsentationer var, at 

bryde med de gamle vaner, rutiner 

og dogmer for, hvordan den kliniske 

hverdag er skruet sammen, og i ste-

det spørge patienterne, hvad de har 

brug for.

Nogle af de spørgsmål, som ta-

lentholdet har arbejdet med at 

tænke nye løsninger på er blandt an-

det: Hvordan bliver patienten en li-

geværdig partner, hvordan kommer 

Gruppen der har arbejdet med emnet fælles beslutningstagning har blandt an-

det udviklet et værktøj »fælles dagsorden«, som skal støtte læge og patient til at 

holde styr på de aftaler og planer, de laver fra gang til gang. Foto: Charlotte Dahl
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vi fra sygdomsbehandling til pa-

tientbehandling og hvordan skaber 

vi et magnetsygehus, som tiltrækker 

og fastholder dygtige medarbejdere. 

– Det var herligt at se, hvordan 

de her 30 mennesker har samarbej-

det. De idéer og løsninger på nogle 

af de udfordringer vi har, kan vi 

bruge på tværs af vores organisa-

tion. Det sker, når man sætter vidt 

forskellige hjerner fra forskellige 

faggrupper sammen, sagde lægelig 

direktør Dorthe Crüger umiddelbart 

efter talentkonferencen.

Ét af de væsentlige succeskrite-

rier i Sygehus Lillebælts talentpro-

gram er, at 80 procent af deltagerne 

har taget en lederskabsrolle inden 

for tre år.

Artiklen er skrevet af Tine Glindvad 

Polat, Journalist (DJ)/kommunika-

tionskonsulent. Kommunikation, 

Sygehus Lillebælt.

Sygehus Lillebælts talenthold samlet 

for første gang til kick off  juni sidste 

år, hvor sløret blev løftet for, hvad 

det var, de var blevet udvalgt til. 

Foto: Charlotte Dahl
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V
O

X
P

O
PSpecialeansvarlig sygeplejer

ske Christina Bræmer, Orto
pædkirurgisk Afdeling, Vejle 
Sygehus:
Det har været utrolig inspirerende, 

og jeg har fået et stærkt netværk, 

som har gjort kommandovejene 

kortere. Vi har blandt andet udar-

bejdet et forslag til, hvordan et me-

re indbydende og venligt indkaldel-

sesbrev kunne se ud. Vi gik ud og 

spurgte et par håndfulde patienter, 

hvad de syntes, og det gav så me-

get værdi. Vi har jo generelt meget 

tilfredse patienter, men vi kan altid 

gøre tingene bedre, og vi må godt 

forvente noget af hinanden. 

Foto: Charlotte Dahl

Jordemoder Diane Malberg,  
GynækologiskObstetrisk  
Afdeling, Kolding Sygehus:
Det har været en kæmpe øjenåb-

ner, og det har ændret mit tanke-

sæt. Før jeg kom med i det her, var 

jeg faktisk kun optaget af, hvordan 

forholdene på min egen afdeling 

var og hvordan vi kunne udvikle 

os. Men jeg har rent faktisk en 

masse kolleger på andre afdelinger 

og på vores andre sygehuse, som 

jeg kan sparre med og få idéer af 

til at gøre tingene på andre måder. 

Foto: Charlotte Dahl

Overlæge Thomas Cotzand, 
Organkirurgisk Afdeling  
Kolding Sygehus:
Sygehusets sammenhængskraft er 

blevet styrket af det her. Vi 30 men-

nesker har fået en meget større for-

ståelse for hinandens specialer, og 

det er en rigtig god idé at sammen-

sætte grupper på tværs af både fag-

grupper og matrikler. Hvis vi havde 

siddet seks læger fra samme afde-

ling, tror jeg ikke, at vi var kommet 

så langt, udover at gøre dét vi ple-

jer. 

Foto: Charlotte Dahl
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Fotos Niels Tinglev 

Tekst Beth Werner

Alle er enige om, at det  

først og fremmest handler  

om patienten. 

Alligevel er der et større og 

større misforhold mellem den 

tid sundhedspersonalet bruger 

på patienten og den tid, de bru

ger på at registrere, dokumen

tere og kontrollere.

DSS seminaret d. 4. februar i 

Kolding tog misforholdet op. 

Dagen bragte både svar og 

konstruktive forslag fra en 

række oplægsholdere. 

Alles ansvar at få kontrol over 
regel- og dokumentationstyranniet

Poul-Erik Svendsen, regionsrådsmedlem, Region Syddanmark

– Tillid skal altid være udgangspunktet, når vi taler balancen mellem tillid og 

kontrol, understregede Poul-Erik Svendsen og fortsatte:

– Kigger vi på bureaukrati og afbureaukratisering er bureaukrati en forudsæt-

ning for at store organisationer kan fungere og agere. Men bureaukrati kan 

vokse uhensigtsmæssigt og så handler det om at sige til, hvis man oplever 

bureaukratiske procedurer som virker meningsløse. Måske kan de fjernes. Må-

ske er der ting, man kan ændre.

Oplæggene kan læses  

i fuld ordlyd på dssnet.dk  

– klik her
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Kjeld Møller Pedersen, professor, SDU

– Der dokumenteres og kontrolleres rigtig meget - 

og det er fortsat stigende. Eksempelvis brugte syge-

plejerskerne på landets hospitaler i 2014 dagligt 103 

minutter i gennemsnit på dokumentationsopgaver – 

en stigning på 19 procent siden 2008, fortalte Kjeld 

Møller Pedersen.

Han havde tre bud på, hvad man kan (skal) gøre for 

at lægge en dæmper på dokumentation og kontrol.

1. Ændre vægtningen i styringsparadigmet 

2. Sætte handling bag ordene 

 •  Tillidsreformen (»Regeringen vil i samarbejde 

med kommuner og regioner iværksætte en re-

form med fokus på tillid, ledelse, faglighed og 

afbureaukratisering« (regeringsgrundlaget , 

2011”)

 •  God arbejdsgiver-adfærd 

3. Fem simple regler (som skal følges) 

 De 5 regler:

 1.  Lad os blive enige om definition på »kontrol« 

og »dokumentation« 

 2.  Lad os blive enige om symptomer – diagnose 

og behandling – og at det sjældent har rod i 

NPM 

 3.  Kun nye dokumentationskrav, hvis andre af-

skaffes samtidig 

 4.  Udarbejd lister over dobbeltregistreringer – fra 

foreliggende undersøgelser a la DSR og hurti-

ge rundspørger 

 5.  Liste over tilsyneladende meningsløse doku-

mentationskrav
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Karin Jølner, chef for driftsadvokaturen og  

Christian Højgaard, udviklings- og kvalitetschef,  

Midt-Vestjyllands Politi

– Kaos er nok det mest dækkende ord for den situation, der 

opstod, da Politireformen i 2007 reducerede landets politi-

kredse fra 54 til 12, sagde Karin Jølner, da hun og hendes kol-

lega Christian Højgaard skulle fortælle flokken af sygehus-

folk, hvordan anklagemyndigheden arbejder med drift, kvali-

tet og udvikling.

Om målinger lød det fra de to politifolk:

– Målinger er noget som sker, mens vi laver vores kerneopga-

ve. Indret og udvikl målesystemerne, så det mest muligt kan 

ske automatisk. Udnyt teknologien eller vær lavpraktisk.

– Og nej, hos os hedder det ikke tillid eller kontrol, men deri-

mod tillid og overblik.

Ordstyrer Per E. Jørgensen, vicedirektør Glostrup  

Hospital bandt dagens indlæg flot sammen.
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Janne Elsborg, hospitalsdirektør,  

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

– Fokuser og forenkl, sværere behøver det ikke at være, 

forklarede Janne Elsborg, da hun fortalte om Region Hs 

strategi »Fokus & Forenkling«. Og herunder også om am-

bitionen, der kort og godt lyder:

• Én vision på én sætning

• Én mission på én sætning

• Max fem politiske mål

• Fælles strategiske indsatser

• Max 20 driftsstyringsmål på koncernniveau.

Helle Andersen, oversygeplejerske,  

Regionshospitalet Silkeborg

– Da jeg var ung sygeplejerske brugte jeg tre linjer på at 

dokumentere min dag, i dag bruges der hundrede gange 

så mange linjer, fortalte Helle Andersen i sit indlæg under 

overskriften »Bliver vi kvalt i administration og dokumen-

tation?«

Hendes bud på at undgå kvælningsdøden var bl.a. at le-

derne dels skal udvise selvransagelse og dels insistere og 

føle sig forpligtet til at gå i dialog.
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– Man bliver helt svimmel af at kigge på det her, fastslog  

Michael Storm Klausen, sygehusdirektør Sygehus  

Thy-Mors, da han præsenterede sit oplæg  

»Udfordringer, muligheder set fra en sygehusledelse«

Kim Bo Christensen, oversygeplejerske,  

Rigshospitalet var leder af workshop 1 under over-

skriften »Tiltag der frigør tid til den kliniske kerne-

ydelse – hvordan lykkes det i praksis?«

Dagens workshop 2 »Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og 

patientsikkerhed?« blev ledet af Michael Møller, (th), markedschef, Alectia a/s.
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De 80 deltagere fik mange input  

med hjem fra seminaret.


