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CASE  - Viggo 97 år

• Indlagt akut i julen  28/12  pga. 8 ugers vandtynd diarre

• Nedsat hjertepumpefunktion – EF: 20 %.

• AP læge henvist til koloskopi – ventetid – indlagt for at få det 
fremskyndet.  Det lykkedes. Tid findes til  8/1 

• Pt skulle ” blot” udskrives og komme igen 8/1.

Efter stuegang blev koloskopien aflyst
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Viggo- hvorfor blev behandlingsplanen 
en anden?

• Faglig viden (om diarre, komorbiditet, koloskopi)

• Kommunikation med patienten
• risikoformidling og balanceret kommunikation
• værdiafklaring ifht livskvalitet (koblet til behandlingsplanen)
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Patient Pårørende Patientinvolvering
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Patientinvolvering læres ikke af sig selv......
Lægekonference

• patientgennemgang- speciallægerne skal efterspørge det!
• det er et fælles ansvar
• Bruger vi SFI: aftalt behandlingsniveau. Øver vi os i samtalen?

Mesterlære 
• psykologisk sikkerhed – de erfarne skal dele ud af deres konkrete oplevelser ikke kun resultatet -

også processen.

Kommunikation
• risikoformidling og balanceret kommunikation
• værdiafklaring ifht livskvalitet (betydning for behandlingsplanen)

Udnytte tværfaglighed 
• lær patienten at kende sammen 
• informer hinanden

Koordination mellem sektorer
• have blik for patientforløbet

Kontinuitet 
• YL skal trænes i at være tovholder på  hele patientforløb – også de svære –med supervision) 
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Ældresygdomme - AUH

• Sengeafsnit 32 senge 

• Liggetid 6.5 dage

• Gennemsnit 5 læger til stuegang (f.eks. 2 HU læger, 1 AP 1 I-læge og 1 
speciallæge)

• Geriatri i akutafdelingen
• Udkørende team(KÆS)
• Ambulatoriefunktion inkl. Faldklinik
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Konkret eksempel på patientinvolvering 
i Ældresygdomme – AUH
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Målsamtale (uddrag af e-dok)
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Fremgangsmåde
Mødeleder:

Kontaktlæge eller en anden af det tværfaglige teams medlemmer

Deltagere:

Patient, pårørende (efter patientens ønske) og medlemmer af det tværfaglige team

Form:

Samtalen foregår på patientens stue med patienten så vidt muligt omkring et bord. Patienten skal i videst muligt omfang 
sætte dagsordenen og aktivt inddrages i samtalen. Alle deltagere skal høres.

Tid:

Målsamtalen afholdes første hverdag efter indlæggelse af 30 minutteres varighed. Ved komplicerede patientforløb kan det 
være nødvendigt med yderligere tid eller senere opfølgende samtale.
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Fremgangsmåde
Indhold:

1. Mødelederen sørger for en præsentation af alle tilstedeværende.

2. Mødelederen forklarer kort mødets formål, dagsorden og form. Patient og pårørende informeres om, at 
patienten vil modtage et referat fra mødet. 

3. Patienten gør rede for de problemstillinger, som fylder for patienten. Herefter inddrages pårørende og 
øvrigt personale.

4. For hvert problem vurderes, hvad målet er set ud fra patientens, de pårørendes og det tværfaglige 
teams synspunkt og hvordan et realistisk mål opnås og hvem har ansvaret herfor

5. Det er vigtigt, at der tages udgangspunkt i patientens opfattelse, og at denne sammenholdes med det 
mulige, hvorefter en plan lægges.



11 ▪ www.AUH.dk

Fremgangsmåde

6. Ved målsamtalen foretages en forventningsafstemning omhandlende:
skøn over samlet indlæggelsestid; patient og pårørendes ønske og forventning om 
involvering i patientens forløb under og efter indlæggelse

7. Før samtalen afsluttes, sikres
at patienten er indforstået med den individualiserede behandlingsplan (f.eks. ved at lade 
patienten repetere planen)
at patient og pårørende har forstået, at de efter gennemlæsning af referatet kan 
henvende sig til kontaktlæge/behandlerteamet med kommentarer, hvis der er 
misforståelser, uklarheder eller patienten ikke er enig i den lagte plan
at såfremt der sker uforudsete hændelser kan såvel mål som den foreslåede dato ændres
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SFI – konference

Fortrykte punkter sættes ind af sekretær

E-dok – målsamtale 
Link til video 

Dokumentation
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Konkret eksempel (fra en tilfældig 
journal)

Konferencenavn: MÅLSAMTALE:
Deltagere: Patient, datter XX, sgpl. XXX og læge (Introlæge)
Beskrivelse: KORT RESUMÉ:
Indlagt fra eget hjem pga forvirring den XXX. Fundet på gulvet af hjemmeplejen og 
sovet dér hele natten. Ikke været faldet.
Lige flyttet i ny bolig hvor de har nået at bo i 5 dage. Ægtefælle er på aflastningsplads 
efter knoglebrud.
PROBLEMER: (formuleret af patienten)
Angiver ingen klager eller bekymringer.
PROBLEMER: (formuleret af pårørende)
Hjemmesituation:
Datter er bekymret for hjemmesituationen. Det er skrøbeligt for patienten at være alene, 
da ægtefælle har klaret meget af det praktiske i hjemmet og været en stor ressource. 
Børnene hjulpet med indløb og tøjvask. Der vil fremover blive behov for hjælp til indkøb, 
tøjvask og rengøring.
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PROBLEMER: (formuleret af personalet)

Faldrisiko:
Har ikke tidligere været faldet. Har rollator i hjemmet, men er usikker på benene.
Holder gerne ved alting. Efter corona funktionstab v. trappegang. Dette er nu trænet
næsten op igen. Træningen gavnligt og forebygger nye fald.
Vi har reduceret dosis af blodtrykssænkende medicin da vi har set at blodtrykket
falder når hun rejser sig op. Dette kan medføre fald.
Morfika:
Patienten har gigt med smerter i begge ben og højre skulder. Får tramadol
i store doser (depot lign. morfin præperat). Vi er bekymrede for denne behandling til
ældre da det øger faldrisiko, giver bivirkninger ifa svimmelhed, træthed og øger
risikoen for fald.
Demens udredning:.................

MÅL:...................
PLAN:.......................
Forventet indlæggelsestid:........
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Afsluttende.....
• Fokus på patientinvolvering skal efterspørges fra AL
• Skal efterspørges og prioriteres i uddannelsen
• Husk overlevelse er ofte, men ikke altid det vigtigste for 
patienterne

• Lær de yngre læger at turde være realistiske sammen 
med patienterne


