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Patienten i centrum 1994
1. bølge:



2.bølge:

Amtsrådsforeningen 
mfl. 2003



3. bølge:Vision om 
Borgernes Sundhedsvæsen

• Anerkende borgernes viden som nødvendig og ligeværdig
• Reelt inddrage borgeren i beslutninger så de • Reelt inddrage borgeren i beslutninger så de passer til livssituation, behov og ressourcer
• Inddrage borgernes, patienters og pårørendes perspektiv i udvikling af sundhedsvæsenet
• Et sundhedsvæsen som er tilgængeligt og fleksibelt i forhold til det liv borgeren lever

Danske patienter, KL, Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen, 2013





Oprindeligt opdrag til måling
(et af fire milepæle)
Der skal udvikles indikatorer for patientinddragelse med henblik på:
”At afdække effekter af nye patientinvolverende tiltag over for patienter og pårørende, personale, ledere og politikere
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At kunne tilbyde tilbagemelding til de kliniske enheder og dermed understøtte implementering af nye tiltag, til indfrielse af sundhedsplanens mål
Udviklingen af et indikatorsæt indbefatter skabelse, udvælgelse, afprøvning, validering og tilpasning. [Afprøvningen og valideringen af indikatorerne  vil ske i en iterativ proces i dialog med hospitalerne]. 

Projektbeskrivelsen, 15. august 2014. (udløber af sundhedsplanen)



Kort sagt
Vort formål var, at lave et redskab, der på enkel vis skulle give de enkelte afdelinger en status på, hvordan det stod til med at inddrage patienterne i deres egen behandling.
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Rammer og vilkår for løsningen
• Forskningsbaseret – validitetskrav
• Sikre at der kun sammenlignes, hvad sammenlignes kan
• Økonomisk overkommeligt• Økonomisk overkommeligt
• Mindst mulig belastning af klinikken
• Enkelt (5-6 spørgsmål)



Arbejdets organisering
Følgegruppe:

– Repræsentanter Aarhus Universitet, stabsfunktioner i RM og fra alle hospitaler 
Arbejdsgruppe:

- Post doc Berit Kjærside Nielsen, Aarhus Universitet
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- Professor Kirsten Lomborg, Aarhus Universitet
- Chefkonsulent Erik Riiskjær, DEFACTUM (CFK)
- Kontorchef Torsten Munch-Hansen, DEFACTUM (CFK)



Resultatet blev fem generiske spørgsmål
• Sundhedspersonalet spurgte ind til mine egne erfaringer med min sygdom/tilstand
• Jeg fik talt med sundhedspersonalet om de spørgsmål eller bekymringer, jeg havde
• Sundhedspersonalet opfordrede mig til at stille spørgsmål eller tale om 
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• Sundhedspersonalet opfordrede mig til at stille spørgsmål eller tale om bekymringer  
• Jeg var med på råd, når der blev truffet beslutninger om det, der skulle ske  
• Jeg har i passende omfang haft samtaler med sundhedspersonalet om, hvordan jeg selv bedst håndterer min sygdom/tilstand 





Samlet udviklingsforløb
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Teori og dialog med hospitalerne
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• Bilag 1.Samling af udvalgte 
skalaer i litteraturen



Performancemål er noget andet end forskningsvaliderede spørgsmål
• Validt, reliabelt, - kort sagt troværdigt 
• Men også accept vigtig: Tidstrohed, til at handle på, relevans, valgfrit måletidspunkt, Men også accept vigtig: Tidstrohed, til at handle på, relevans, valgfrit måletidspunkt, rapportlæselighed, organisatorisk målrettet og systemets brugervenlighed



Udgangspunkt: Patientinddragelse kan ikke måles med ét spørgsmål
Fordi:

– Begrebet er komplekst og dækker over flere domæner som ikke dækker over egentlige dimensioner
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dimensioner
– Vores erfaring og andres, var at man ikke kan spørge direkte til inddragelse og få valide svar 



Andre har forsøgt at finde - få og dækkende - spørgsmål om inddragelse
”Hvor stor umage blev udvist for at hjælpe dig med at forstå din sundhedssituation?”
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”Hvor stor umage blev udvist for at lytte til det, der betød mest for dig vedrørende din sundhedssituation?”
”Hvor stor umage blev udvist for at inddrage det, der betød mest for dig i de valg der skulle træffes?”

Elwyn et al., 2013



Vi valgte Epstein og Streets model fra 2007 som vort teoretisk udgangspunkt i
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Patientcentreret kommunikation
• Fremme helbredende relationer
• Udveksling af information
• At respondere på følelser
• Håndtering af usikkerhed
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• Støtte til at træffe beslutninger
• Fremme muligheder for patientens selvforvaltning

Epstein og Street, 2007; McCormack et al, 2011



Overskrift – 28 pkt. – RGB: 0-147-121
• Verdana – 18 pkt.

– Verdana – 16 pkt.
• Verdana – 14 pkt.

Indsæt evt. billede
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Indsæt evt. billede



Umiddelbare effekter- Forståelse- Tilfredshed- Enighed: behandler/patient- Tillid- At blive set som person- Følelsen af at være med- Rapport (kontakt)- Motivation

Mellemkommende effekter- Finde vej til rette behandling- Bedre beslutningskvalitet- Øget tro på behandlingen- Tillid til systemet- Oplevelse af social støtte- Øget mestringsevne- Bedre håndtering af følelser
Fra kommunikation til outcome

Seks domæner for kommunikation- Fremme helbredende relationer- Udveksling af information- At respondere på følelser- Håndtering af usikkerhed- Støtte til at træffe beslutninger- Fremme muligheder for patientens selvforvaltning

Sundhedsoutcome- Overlevelse- Helbredelse- Mindre lidelse- Smertekontrol- Funktionsevne- Livskraft

Street et al, 2009. 

til outcome



Samlet udviklingsforløb
22

2017

Pilotinterviews Kvalitativ test Kvantitativ test Fagfolks vurdering 

Dataindsamling

2015 2016 20172017

Teori og analyse
Spørgsmålsudvikling Spørgsmålsvalidering 

2015 2016

Litteraturstudier

2017

Spørgsmåls-udvælgelse



www.defactum.dk  |  Følg os på LinkedIn 



Tre bud på  skemaer til måling af inddragelse• Patientskema
– Graden af patientinddragelse
– Udbytte af forløb
– Prioritering: Hvad mener patienterne at afdelingen bør prioritere

• Personaleskema• Personaleskema
– Hvordan oplever den ansatte selv afdelingen indsats
– Hvad mener den ansatte afdelingen bør blive bedre til
– Hvilke barrierer ser den ansatte for afdelingens indsats for patientinddragelse

• Organisatorisk skema til selvevaluering
– Et bredere syn på organisationernes strukturelle forhold



Samlet udviklingsforløb
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Præciseret formål
”Der skal gennemføres en kvantitativ indsamling af 
patientsvar [...], så det [kan] undersøges systematisk, 
hvordan man kan udvælge 5-6 dækkende spørgsmål,
herunder i hvilken grad de udvalgte spørgsmål opfattes 
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forskelligt på forskellige områder.”
Strategisk Sundhedsledelsesforum den 4. april 2016





Erik Riiskjær, Jens T. Hørlück & Jakob T. Sevelsted | Jens.Hoerlueck@stab.rm.dk

Overskrift – 28 pkt. – RGB: 0-147-121
• Verdana – 18 pkt.

– Verdana – 16 pkt.
• Verdana – 14 pkt.

Indsæt evt. billede
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Indsæt evt. billede



Valideringsskemaet
• Egne spørgsmål og konkurrerende spørgsmål
• Spørgsmål delt ud på de seks domæner
• Ideen om udbyttespørgsmål bevaret
• Ideen om prioritering af indsatsområder bevaret
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• Baggrundsspørgsmål om patientroller og sygdomstilstand
• Udsendt til 3000 stratificerede patienter (hospitaler og patientforløb)



De fem generiske spørgsmål
• Sundhedspersonalet spurgte ind til mine egne erfaringer med min sygdom/tilstand
• Jeg fik talt med sundhedspersonalet om de spørgsmål eller bekymringer, jeg havde
• Sundhedspersonalet opfordrede mig til at stille spørgsmål eller tale om 
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• Sundhedspersonalet opfordrede mig til at stille spørgsmål eller tale om bekymringer  
• Jeg var med på råd, når der blev truffet beslutninger om det, der skulle ske  
• Jeg har i passende omfang haft samtaler med sundhedspersonalet om, hvordan jeg selv bedst håndterer min sygdom/tilstand 



De første patientsvar
Hvad mener du afdelingen særligt skal arbejde med for at skabe bedre 
samarbejde med patienterne (gerne flere krydser):

Hvad mener du afdelingen særligt skal arbejde med for at skabe bedre samarbejde med 


