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Hvordan uddanner vi fremtidens 
læger i at involvere patienter?

Lisbeth Kallestrup, Chef for Kvalitet og Patientinvolvering 
Aarhus Universitetshospital
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Centrale spørgsmål

• Hvad er patientinvolvering?

• Hvad skal vi som læger kunne for at involvere 
patienterne?

• Hvor og hvordan kan vi træne patientinvolvering?
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Egen Læge

Røntgen

Kirurgi

Stråler

KemoterapiKommune

Akut

Økonomi

Familie
Job

Fritid

Frit efter Ninna Meier 2016

Patientens behov kommer først
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Patientforløbstilgang
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Forskellig og nødvendig viden

Patient
•Erfaringer med sygdom
•Sygdomsbillede
•Holdning til risici
•Sundhedskompetence
•Livssituation og 

sociale omstændigheder
•Autonomi

Beslutning
i fællesskab

Angela Coulter et al, 2011: Making shared decision-making a reality. Kings Fund
Deci, E., & Ryan, R. : Self-determination Theory

Fra Information til Dialog

Professionel
•Diagnose
•Sygdomsårsag
•Prognose i fht morbiditet 

og mortalitet
•Behandlingsmuligheder 

og mulige konsekvenser
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PATIENT

Erfaringer
Færdigheder

Viden
Motivation
Opfattelser

EVIDENSBASEREDE 
BESLUTNINGER OM DEN AF MIG  

LEVEREDE BEHANDLING
INFORMEREDE 

BESLUTNINGER OM 
MIT LIV

SUNDHEDS-
PROFESSIONEL  

Erfaringer
Færdigheder

Viden
Motivation
Opfattelser

KONSULTATIONS-
PROCESSEN

Udveksle forståelse
Begrunde præferencer

Implementere det aftalte valg

ANDRE MENNESKER OG 
INFORMATION

Medier, famile, venner, 
sociale  contekst, politik

ANDRE MENNESKER OG 
INFORMATION

Medicinsk evidens, klinisk 
team, sundhedssystemets 
infrastrukturer, politiker

FÆLLES 
BESLUTNINGER 
om behandlinger

Making Informed Decisions – Individually and Together (MIND-IT). Hilary Bekker 2016.

Forståelsesramme for Patientinvolvering
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Kommunikation – dialog og relation
Målsamtale   Fælles dagsorden

Værdiafklaringskompetencer
• Have blik for patientens indsigt, 

værdier og opfattelse af at sin sygdom 
og det at leve et godt liv 

• Kunne afklare egen faglighed (viden og 
værdier) 

• Kunne afklare individuelle og kollegiale 
værdier 

• Kunne kvalificere patientens idéer og 
lade dem indgå i beslutning om 
behandling 

• Kunne kvalificere patientens idéer og 
lade dem indgå i udvikling af 
patientforløb

UDDANNELSE
Organisation:   Ledelse og tværfagligt
Træning/rollespil/supervision:  Uddannelsesteam
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Nyresygdomme, AUH

Muligheder og konsekevenser

Fordele/ulemper
Præferencer

Fælles beslutningstagning
Samtale om valg af behandling
Hjælp fra beslutningsstøtte-redskaber

Dialysevalg: Beslutning om valg af dialyseform - Aarhus Universitetshospital (auh.dk)
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Brugerstyret Behandling
Patienten bidrager aktivt
Patientrapporterede oplysninger (PRO)

UDDANNELSE
Organisation:   Ledelse og tværfagligt
Træning:           Uddannelsesteam
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Selvadministration af IV-antibiotika

Hvorfor?   – Hvad?   – Hvordan?
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Koordination - Det hele patientforløb
Patientens perspektiv på forløbet (Patientfeedback, Brugerdialog, interviews)
Patientforløbsbeskrivelse

5. Valg af træning1. Valg af behandling

4. Kontakter efter operation

3. Web-booking v. patienten

2. Præoperativ information
- Test dig selv

Skade på forreste korsbånd - Aarhus Universitetshospital (auh.dk)

UDDANNELSE
Organisation:   Ledelse
Uddannelse:     Udvikling af            

Sundhedsvæsenet
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Kontinuitet – Patientansvarlig Læge

Intention
Lægelig kontinuitet med struktureret 
stafetoverdragelse

Én patientansvarlig læge ad gangen, 
der har overblik over patientens forløb også ved 
når patienten har forløb i andre afdelinger

Fortsat team
Den patientansvarlige læge støttes af det 
tværfaglige team

UDDANNELSE
Normalt er PAL en speciallæge/overlæge i afdelingen, men 
yngre læger under videreuddannelse forudsættes oplært 
og tildelt rollen i relevant omfang
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Hvad skaber en professionel?
Hvad skaber en patient?

Tillid, relation, dialog

”Ændret magtbalance”        ”Omsorg”       ”Fra Troldmand til Facilitator”
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Hvis du vil vide mere
www.auh.dk/fagfolk/patientinvolvering/

- Sådan kommer du i gang 
- Igangværende indsatser
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Workshop (indtil kl. 11.50)

Gruppen 1-2 konkrete forslag, der kan være med til at 
uddanne og træne uddannelseslægerne til at have et 
større fokus på patientinvolvering. 

Vælg en "pennefører" og brug A3-arket til opsamling af 
gruppens arbejde 
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Workshop

• Hvad gør vi allerede, som sætter fokus på 
patientinvolvering? Hvad kunne vi gøre mere af?

Spørgsmål til drøftelse i workshoppen
Kort brainstorm
Hvad gør vi allerede, som sætter fokus på patientinvolvering? 
Hvad kunne vi gøre mere af? 

Konkret tiltag – det vi gerne vil arbejde med

Overskrift/temaer; 
Hvad er målet – hvad vil vi gerne opnå?

Hvad skal sættes i værk?
Hvem skal vi have med i arbejdet? 
Hvilke ressourcer (viden, kompetencer mm) har vi? Er der noget vi mangler? 
Hvilke barriere er der?

Hvad skal der konkret til for, at vi kommer i gang og tage de næste skridt? 
Hvem skal gøre hvad (U-team, AL, andre)?


