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Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) 
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https://www.youtube.com/watch?v=KT0xtEDhBtM  

https://www.youtube.com/watch?v=KT0xtEDhBtM


Ombygning/genhusning 2013 
 – anledning til at tænke nyt 
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Sammenhæng og patientinddragelse 
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Spørgeskemaundersøgelse 
DEFACTUM 
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 • 67 besvarelser på VCR (70 %) 
• 83% svarer at patientinddragelse er en  del af kulturen  i høj eller meget høj grad 



Vi er gode til at omsætte den enkelte patients 
erfaringer/ønsker til løsninger, der passer patienten 
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I meget høj grad 

17% 

I høj grad 
48% 

I nogen grad 
29% 

I mindre grad 
0% 

Slet ikke 
0% 

Ved ikke 
2% 

Ikke relevant 
4% 



I afdelingen drøfter vi løbende, hvad der konkret 
ligger i at inddrage patienterne 
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Hvad mener du, I særligt skal arbejde på for at 
skabe bedre inddragelse: 
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• 66%: Større opmærksomhed på det, der er det vigtige for den 
enkelte patient 

• 61%: Melde klarere ud om, hvordan pårørende kan spille en 
rolle 

• 56%: Bedre overensstemmelse mellem det forskellige ansatte 
siger 

• 47%: Mere fokus på patientens samlede livssituation 

• 44%: Patienter skal i højere grad have fastere kontakter til 
bestemte ansatte 

 



Hvordan er det gået siden? 
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Randi Steensgaard, Vestdansk Center for Rygmarvsskade  
Sanne Angel, Sektion for sygepleje, Health, Aarhus Universitet 

Raymond Koldbæk, Center for forskning i klinisk sygepleje 
Helge Kasch, forskningsansvarlig overlæge, VCR 

Medforskergruppen, Vestdansk Center for Rygmarvsskade 

Ph.d. projekt: 

Mod et meningsfuldt hverdagsliv efter en 
rygmarvsskade  

– rehabilitering med afsæt i patientens 
deltagelse 



Formål  
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At søge indsigt i, hvordan sygeplejefagligt personale kan arbejde, så 
patienten deltager i sin rehabilitering med henblik på at reetablere 

mening, kontrol over og selvstændighed i eget liv. 



 Mere patientinddragelse i konferecer 
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Udvikling af App 

13 

Melis sa Døssing Christensen 
Anne Randi Dunker Lauritsen 
Mads Kring Jakobsen 



Patienttilfredshedsundersøgelse  
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– Alle patienter spørges efter udskrivelse (indlagt mere end 2 døgn) 

– 2016: 74 patienter svarer (66%) 

 

“I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger ,der blev truffet om din 
behandling, træning og pleje “ 

 

 

 

 
”I hvilket omfang oplevede du at dine egen viden og egne ressourcer blev inddraget i 
hele din indlæggelse og rehabiliteringsforløb? ” 
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Ikke alt, der kan 
tælles, tæller,  

og ikke alt der tæller, 
kan tælles 

Albert Einstein 
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Spørgsmål? 


