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VIBIS 

•  Etableret af Danske 
Patienter 

•  Samler og spreder viden 
om brugerinddragelse  

•  Underviser og rådgiver 
•  Udviklingsprojekter 
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HVORFOR BRUGERINDDRAGELSE? 

• Sygdomsmønstre gør patienters viden nødvendig 
 
• Patienter vil gerne inddrages 

 
•  Inddragelse kan forbedre kvalitet 

• Flere behandlingsmuligheder - gør patienters præferencer 
vigtige 

 



FORSKELLIG VIDEN 

Professionelles 
viden 
Diagnose 
Sygdomsårsag 
Prognose 
Behandlingsvalg 
Mulige effekter 

Brugernes viden 
Erfaring med 
sygdom 
Kender 
livsforhold 
Holdning til risici 
Præferencer 
Værdier 



NIVEAUER AF BRUGERINDDRAGELSE  

 
 

•  Patienten i eget forløb 

•  Pårørende i patientens forløb og i forhold til egne behov 

•  Patienter og pårørende i kvalitets- og organisationsudvikling 

•  Brugerinddragelse i forskning 
 
 



DET VIRKER 

•  Bedre livskvalitet 

•  Følger behandlingsplaner bedre 

•  Mere tilfredse med beslutninger 

•  Mere tilfredse pårørende – mindre belastning 
 
 
q  Bidrager med et andet perspektiv 
q  Mere patientcentrede rammer - service, information, dialog 

 

 
Coulter, 2012  
Sundhedsstyrelsen, 2007 
MTV, hjerneskaderehabilitering, 2012 



STATUS 

•  Forskellige forståelser 

•  Mange projekter 

•  Svingende kvalitet 
 



FORSKELLIGE FORSTÅELSER 

 

“Pa#enter	  og	  	  sundhedsprofessionelle	  havde	  ikke	  en	  klar	  forståelse	  af	  begrebet	  
Pa#en#nddragelse	  og	  det	  betød	  mange	  forskellige	  #ng	  for	  forskellige	  personer.”	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Eurobaromenter	  Qualita/ve	  studies,	  2012	  



FORSTÅELSESKATEGORIER 

Patienten informeres løbende om 
sygdom og behandling 

Patienten mødes med en individuel, 
empatisk og personlig tilgang 

Patienten behandles med 
udgangspunkt i sine individuelle behov, 

ønsker og viden 
Patienten oplæres til at udføre 

egenbehandling 

Patienten har medbestemmelse 
og tager aktivt stilling til 
behandlingsmuligheder 

Informeret 
samtykke 

Patientorienteret 
praksis 

Fælles  
beslutningstagning 

Egenomsorg 

ViBIS, kvalitativ undersøgelse 2013 



HVAD ER PATIENTINDDRAGELSE? 

 
 

”….vi rejser sammen med patienterne til kongresser, og vi 

prøver til tider selv deres medicin for bedre at forstå 

bivirkningerne.” 

 

 

 

 
Citat: Mand, læge, En Infektionsmedicinsk afdeling 
Fra spørgeskemaundersøgelse blandt 2.000 læger og 2.000 sygeplejersker, ViBIS 
2014 
 



HVAD ER PATIENTINDDRAGELSE? 
 

 

”Det handler blandt andet om, at personalet anerkender, at 

man ikke kan forvalte andre menneskers liv ud fra, hvad man 

selv synes. Det ville svare til, at tjeneren på restauranten 

bestemmer, hvad man skal have at spise.” 
 
 

 

 

Citat: Kvinde, sygeplejerske, Psykiatrien 
Fra spørgeskemaundersøgelse blandt 2.000 læger og 2.000 sygeplejersker, ViBIS 
2014 



KOMMUNER 

 

”Det fremgår, at fænomenet er mangetydigt og i praksis tilpasses den lokale 

kontekst. Skal inddragelse af patienten ændres fra uklar retorik til 

vidensbaseret aktiv handling, fordrer det, at alle sundhedsprofessionelle 

bliver klogere på, hvilke grundtrin der skal trædes.” 

 

 

 
Barner-Rasmussen P. & Pedersen L.: Borgerinddragelse set med fire midtjyske kommuners øjne; 
Tidskr Dansk Sundhedsvæsen, marts 2015 



KOMMUNER 

Alle argumenterer med, at borgernes øgede engagement i deres omsorg og træning 

er en komponent i øget livskvalitet – et mål i sig selv.  

 

”Ud over at gøre borgeren så selvhjulpen som muligt, så handler det også om at 

minimere udgifterne til hjemmeplejen. De to bliver forenelige, når det er borgerne, 

der beslutter målene for rehabiliteringen … Det er et gode at være uafhængig, også 

af det offentliges hjælp” – ”At svinge støvekluden giver mening med livet.”  (Social- og 

sundhedsassistent) 

 

 

 
Barner-Rasmussen P. & Pedersen L.: Borgerinddragelse set med fire midtjyske kommuners øjne; 
Tidskr Dansk Sundhedsvæsen, marts 2015 



”Begrebet brugerinddragelse opleves mangetydigt og vakte 

blandede følelser hos interviewpersonerne (læger)”. 

Barner-Rasmussen P.: Notat – Brugerinddragelse i almen praksis; ViBIS, 2015 (ikke udgivet) 

ALMEN PRAKSIS 



PATIENT 



PÅRØRENDE 



ORGANISATORISK 
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HVORDAN SER DET UD I DANMARK? 
 

 
 



UDBREDELSE PÅ HOSPITALER 

 
 
•  1500 projekter/praksis 
•  Alle offentlige somatiske og psykiatriske hospitaler har svaret 

•  811 projekter udvalgt 

•  2/3 del handler om organisatorisk  
inddragelse 

 



KVALITET 

 ”Ingen projekter har valgt eller formået at benytte individuel 

eller repræsentativ brugerinddragelse undervejs i hele 

udviklingsprocessen. Typisk er inddragelsen sket 

indledningsvist, hvorefter sundhedsprofessionelle har anvendt 

input til færdigudvikling af indsatserne.”  

 
 

 

Tematisk evaluering: Forstærket indsats for patienter med kroniske sygdomme 2010 – 12; 
Implement for Sundhedsstyrelsen, 5. februar 2013. 



UDVALGTE POINTER 

•  Forskellige forståelser hviler på forskellige mål 

•  Opmærksomhed på målet – gør vi det på grund af et presset 

sundhedsvæsen eller øget kvalitet? 

•  Varierende forståelser giver forskellige indsatser 



•  Patienter ønsker at være inddraget, men føler sig ikke tilstrækkeligt 

inddraget 

•  Sundhedsprofessionelle vil gerne inddrage, men mindst hver femte læge 

og sygeplejerske svarer, at de kun i mindre grad eller slet ikke inddrager 

patientens viden i behandling 

•  Der er brug for viden og rammer til systematisk at implementere 

patientinddragelse  

•  Manglende økonomisk prioritering, gør det svært at sikre retning 

 

UDVALGTE POINTER 

Pedersen L et al.: Patientinddragelse er endnu ikke fuldt implementeret 
i sundhedsvæsenet. Ugeskr Læger, 177: 2015 
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HVORDAN KOMMER VI VIDERE? 

•  Retning og evidensbaserede indsatser 

•  Systematik er altafgørende  

•  Lyt til hvad de sundhedsprofessioneller siger og efterspørger  

•  Brugerinddragelse ind på uddannelserne 

•  Retning og systematisk vidensdeling  

•  Det Brugerinddragende Hospital  
•  Forebyggelsescenter i Købehavns Kommune 
•  Program PRO 
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TO BRUGERINDDRAGELSESPROJEKTER  

•  Brugerinddragelse på Forebyggelsescenter i Københavns Kommune 

•  Program PRO 

 



BRUGERINDDRAGELSE I KOMMUNALT REGI 
 

 Brugerinddragelse på Forebyggelsescenter Nørrebro, Københavns Kommune 

  

 Formålet med projektet var at styrke tilfredsheden med rehabiliteringsforløb 
blandt borgere med kort uddannelse, gennem øget brugerinddragelse. 

 

 Formålet med delundersøgelsen var at undersøge hvilke indsatsområder, der er 
relevante, i forbindelse med styrkelse af kortuddannedes brugerinddragelse i 
Københavns kommunes forebyggelsescentre. 

 

Jønsson  A. et al. Evaluering af projekt til styrkelse af brugerinddragelse hos brugere med kort 
uddannelse i Forebyggelsescenter Nørrebro; Københavns Kommune og ViBIS, 2015 
 



INDSATSOMRÅDER 

•  Styrke medarbejdernes mulighed for at arbejde med brugerinddragelse 

 Fælles forståelse, kultur, undervisning 

•  Styrke borgernes empowerment i den indledende samtale 

 Metoder til brugerinddragelse 

•  Styrke inddragelsen af de kortuddannede 

 Redskaber til inddragelse 

•  Øge graden af individualisering i tilbuddene 

 Ændre spørgeskema, fleksibilitet i forløb 

 

 

 



INTERVENTIONER 

•  Uddannelse af ansatte på FCN i brugerinddragelse 

•  Uddannelse af inddragelsespiloter 

•  Fælles beslutningstagning 

•  Samtalekort til samtaler med brugere  

 



PROGRAM PRO 

•  Skabe vidensgrundlag for, hvordan man kan anvende PRO-data til 

kvalitetsudvikling af behandlingsforløb.  

 

•  Udbrede kendskab til PRO og dets potentialer i kvalitetsudviklingen 

 

Samarbejdsprojekt – ViBIS og TrygFonden – Afsluttes sommeren 2016  
 
http://www.vibis.dk/projekt-pro 



HVAD ER KVALITET? 

 

Patientperspektivet som afgørende i forhold til at indrette og drive et 

moderne sundhedsvæsen. 

 

En af de største barrierer er manglende data, som afspejler 

patientperspektivet! 

 



HVAD ER PRO? 

 

Patient Reported Outcome (PRO) er: 

  

•  Data rapporteret direkte af patienten 

•  Data om helbredsstatus herunder fysiske og mentale helbred, 
symptomer, livskvalitet og funktionsniveau. 

I den kliniske praksis anvendes disse oplysninger normalt usystematisk. 

 



OG HVAD KAN MAN BRUGE PRO TIL? 

På individuelt niveau – målrette patientens behandling 
På afdelingsniveau - ledelsesinformation 
På overordnet niveau af samlede patientforløb - kvalitetsudvikling 



DATA FLOW 



POTENTIALER I PRO 

•  Patientens præferencer er kernen på alle niveauer 

•  En måde at integrere individuel og organisatorisk inddragelse 

•  Mulighed for at tænke i inddragelse på tværs af sektorer 



Afsæt i 
hverdagslivet 

Specialisering 

Standardisering  

Sammenhæng 

Individuelle behov 
Patienters og 
pårørendes 
behov 
 

Sundhedsvæsenets 
organisering 

Mange aktører 



 
 

Tak for opmærksomheden 
 

Kontakt: lip@vibis.dk 


