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Stort potentiale
for eksporteventyr

Af Per Christiansen,
Formand DSS

På årsmødet i maj sætter DSS fokus på sundhedsvæsenets opgaver indenfor
uddannelse, forskning og innovation.
De to førstenævnte opgaver har vi lang tradition for at arbejde med om
end de i den øgede fokusering på diagnostik, pleje og behandling ofte kan
føle sig lidt som stedbørn, så er der dog tale om opgaver der løses meget fokuseret og systematisk rundt omkring på sygehusene.
Innovationsopgaven er som sådan ikke ny. Det nye er derimod netop behovet for at få den integreret mere systematisk i dagligdagen på sygehusene
og i praksis. Når det er nødvendigt med et stigende ledelsesmæssigt fokus
på netop innovation, er det fordi vi står overfor en fremtid med en aldrende befolkning og en faldende arbejdsstyrke.
Men innovation er ikke alene nødvendig for at den offentlige sektor kan
løse sin opgave som producent af serviceydelser. Innovationen skal også bidrage til at skabe vækst og udvikling og gøre Danmark rigere.
Aktuelt er fokus på innovationsområdet meget på det vi traditionelt kalder produktinnovation, altså fysiske opfindelser der udvikles og sættes i
produktion, hvorefter de kan lette dagligdagen og være arbejdskraftbesparende. Det vi på nydansk kalder velfærdsteknologi. Et godt eksempel herpå
er den ilt-sut, som er udviklet på ideklinikken på Aalborg Sygehus og som
tidligere har været omtalt i Tidsskriftet.
Der er imidlertid også et stort uopdyrket område der hedder procesinnovation. Nye og bedre måder at tilrettelægge og organisere arbejdet på.
Lugter det lidt af LEAN? – måske, men det behøver ikke bare være omstillinger med fokus på at nedbringe omkostninger. Det kunne også være systemeksport.
Vi tager gerne og glade imod på vores sygehusafdelinger. Vi er beæret
når Kaiser Permanente ønsker at aflægge besøg for at se, hvordan vi arbejder med den elektroniske patientjournal. Vores dumhed er at vi ikke sætter
det i system, vi gør det ganske gratis.
Ønsker vi derimod at aflægge dem et besøg for at lære af dem så sætter
de taxameteret i gang fra første minut. Én dag hos Kaiser Permanente i
Californien koster 6000 kr. pr deltager! Region Nordjylland og Region
Midtjylland har betalt flere millioner for rådgivningsydelser fra Harvard
Medical omkring FAM-enheder osv.
Der er et mægtigt potentiale for et eksporteventyr her. Lad os da sælge
kræftpakker, akkrediteringsmodeller, patientsikkert sygehus osv til sundhedsvæsener rundt omkring i verden.
Uanset om vi taler produkt- eller procesinnovation er systematisering
vigtigt – de gode ideer kommer fra patienter, pårørende, personale og samarbejdspartnere og de kommer ofte i en meget ubearbejdet form.
Vores udfordring er at få dem bearbejdet og gjort til en god forretning.
Heldigvis er processen godt i gang, og de der er længst vil give inspiration
til os andre på årsmødet.

TI DSS K R I F T FO R DA N S K S U N D H E DSVÆ S E N

A PR I L / 3 / 2011

SYNSPUNKT

Lad os sælge kræftpakker, akkrediteringsmodeller og
meget andet til sundhedsvæsener rundt omkring i verden
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Interprofessionel uddannelse
og læring er vigtig
Erfaringer fra et tværfagligt projekt for studerende
på Kolding Sygehus kan overføres til FAM

Af Erik Vestergaard, Birgitte
Nørgaard og Eva Draborg

SUNDHEDSVÆSENET LIGE NU

I de senere år har sundhedsprofessionsuddannelserne sat kraftigt fokus på udvikling af tværfaglige samarbejdskompetencer. I september
2007 oprettede Ortopædkirurgisk Afdeling på
Kolding Sygehus, en del
af Sygehus Lillebælt, en
Tværfaglig Klinisk Studieenhed (TKS) for at give de studerende mulighed for at udvikle de
kompetencer. Inspirationen kom fra mange positive erfaringer både internationalt og nationalt.
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Eksempelvis findes der velfungerende tværfaglige kliniske
uddannelsesafdelinger ved Karolinska Institutet i Stockholm
og herhjemme er der etableret
tværfaglige kliniske udannelsesafdelinger på Holstebro Sygehus (etableret 2004) og på
Aalborg Sygehus (2007).
I TKS kunne studerende fra
uddannelserne til bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, læge, radiograf og sygeplejerske øve sig i at lære af, om
og med hinanden.

Projektet kom i stand via et
samarbejde mellem
	Sygehus Lillebælts
direktion
	Ortopædkirurgisk Afdelingsledelse, Kolding Sygehus
	Afdelingsledelser for Røntgenafdeling, Terapi og Biokemisk afdeling, Kolding
Sygehus
	University College Vest
	University College Lillebælt
	VIA University College.
Opøve tværfaglige
teamkompetencer
Formålet med TKS var at give
studerende fra forskellige
sundhedsprofessioner muligheder for at træne tværfaglige
teamkompetencer, som på sigt
kan give effektiv og målrettet
teamsamarbejde på tværs af
relevante sundhedsprofessioner og dermed bedre skabe
sammenhængende patientforløb. Visionen var, at de studerende skulle få et bedre kendskab til og respekt for hinandens faglige kompetencer.
TKS på en sengeafdeling
TKS blev etableret på en ortopædkirurgisk sengeafdeling,
hvor de studerende og vejlederne havde ansvaret for otte
elektive patienter fordelt på to
4-sengs-stuer. Her kunne de
studerende være til stede i både dag- og aftenvagter, så de
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havde mulighed for at følge
patienter gennem en hel dag
og fra indlæggelse til udskrivelse.
Opholdet i TKS varede 14
dage, hvor de studerende blev
opdelt i to teams med fem-seks
professioner, som skulle samarbejde om at planlægge og
varetage de daglige pleje-, behandlings-, og genoptræningsopgaver.
Under opholdet var der
særligt fokus på teambegreber
og -funktioner og der var afsat
specifik tid til teamkonferencer og teamrefleksioner. På
teamkonferencerne var der fokus på teamets patientbehandling og på hver professions bidrag til patientbehandlingen.
Teamrefleksionerne havde fokus på selve teamfunktionen
og på særlige fællesfaglige problemstillinger, f.eks. etiske problemstillinger.
Solid evaluering
gennem hele forløbet
Tilbage i 2007 fandtes der kun
sparsom viden om organisering og udbytte af tværfaglig
klinisk læring. Styregruppen
for TKS ønskede derfor, at der
blev gennemført en solid evaluering af projektforløbet fra
2007-2010. Forskere fra Syddansk Universitet blev derfor
bedt om at forestå en evaluering, der havde til hensigt at
identificere ændringer i de

studerendes samarbejdskompetencer med udgangspunkt i
en række veldefinerede evalueringsindikatorer.
Evalueringen blev designet
som et kvasi-eksperimentielt
studie med før- og eftermålinger ved hjælp af spørgeskemaer. Der blev defineret en interventionsgruppe med de studerende, der gennemførte et
14-dages forløb på TKS og en
sammenligningsgruppe med
studerende der gennemførte et
ordinært klinisk uddannelsesforløb.
Studerende i begge grupper blev bedt om at udfylde
spørgeskemaer før og efter deres kliniske uddannelsesforløb.
Spørgeskemaerne havde fokus
på læringsresultatet frem for
læringsprocessen. Læringsresultatet blev overordnet set defineret som de studerendes ev-

ne til interprofessionelt samarbejde. For en mere udførlig
beskrivelse af evalueringen og
dens resultater henvises til fire
evalueringsrapporter på
CAST’s hjemmeside – Center
for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (www.cast.sdu.dk).
Positive resultater
I projektperioden gennemførte flere hundrede studerende
et 14-dages klinisk uddannelsesforløb ved TKS. Evalueringen viste, at sammenlignet
med studerende i ordinær klinisk uddannelse, havde TKS
en positiv betydning for de
studerendes selvvurderede evne til at samarbejde på tværs
af fagene. Den viste også, at de
studerende på TKS oplevede
at deres samarbejdsevne generelt blev forbedret under op-

holdet i TKS og at de fik øget
kendskab til egen og andre
faggruppers roller i et interprofessionelt samarbejde.
Evalueringen omfattede også en organisatorisk evaluering
af den tværfaglige studieenhed, med fokus på fremmende
og hæmmende faktorer for enhedens virke. Denne del af evalueringen identificerede en
række forhold, der bør overvejes i forbindelse med fremtidige
implementeringer af tværfaglige kliniske studieenheder, herunder:
	Om der skal være en større
monofaglig specialisering af
de opgaver, som de studerende varetager?
	Om muligheden for et ophold i den tværfaglige kliniske studieenhed skal indskrives i uddannelsernes
studieordning?
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Fysioterapeutstuderende øver blodprøvetagning med supervision fra bioanalytiker.
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Alle studerende havde mulighed for at se direkte transmission fra operationstue
	Hvorledes vejledere skal tilknyttes studieenheden?
	Hvor mange faggrupper,
der skal være repræsenteret
i studieenheden?
Fremtidig TKS
De gode erfaringer fra TKS
rejser spørgsmålet om, hvordan man i fremtiden kan kon-

struere tværfaglige uddannelsestilbud til studerende i det
fremtidige sygehusvæsen.
Kolding Sygehus udbygges i
øjeblikket som akutsygehus
med en Fælles Akut Modtagelse – FAM, der indebærer samarbejde på tværs af mange sygehusafdelinger. Visionen i
FAM er netop, at det er pa-

tientforløbene og ikke professionerne, der skal definere hvilke opgaver, der skal løses.
Det ligger helt i tråd med
TKS’ vision om, at det er den
enkelte patient eller opgave,
der er i centrum, og at de forskellige faggrupper skal samarbejde bedre på tværs af fagskel. Der vil være en stor ud-
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Tværfaglighed/interprofessionalisme
Ordet interprofessionel ses også herhjemme brugt som erstatning for ordet tværfaglig. Sidste år blev Dansk Selskab for
Interprofessionel Læring og Samarbejde etableret – se www.ipls.dk.
Internationalt har verdenssundhedsorganisationen WHO stået i spidsen for at få verdens sundhedssystemer til at
fremme interprofessionalisme (1). Verdens udviklingslande har brug for sundhedspersonale, som har tværfaglige samarbejdskompetencer, hvis sundhedsmålene for disse lande skal nås. Også for de udviklede landes vedkommende kan
øget interprofessionalisme ses som en løsning på et fragmenteret sundhedssystem med væsentlige udfordringer i forbindelse med kontinuitet, koordination og informations- og kommunikationsudveksling.
De mest anvendte og anerkendte betegnelser for tværfaglig uddannelse og læring er nu Interprofessional Education
(IPE) og Interprofessional Learning (IPL). WHO udarbejdede i 2010 en rammebeskrivelse for IPE og IPL: »Framework for
Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice«.
Under kapitlet Learning Together to Work Together for better Health findes WHO’s overordnede definitioner på koncepterne:
Interprofessional education occurs when two or more professions learn about, from and with each other to enable effective collaboration and improve health outcomes.
Collaborative practice in health-care occurs when multiple health workers from different professional backgrounds
provide comprehensive services by working with patients, their families, carers and communities to deliver the highest
quality of care across settings (2).
Ref:
1. Oandasan, Ivy and Reeves, Scott: Key elements for interprofessional education. Part 1: The learner, the educator and
the learning context. Part 2: Factors, processes and outcomes. Journal of Interprofessional Care, 2005.
2. Framework for action on Interprofessional education & Collaboration Practice. World health Organisation, 2010.
Se også: www.ipls.dk og www.nipnet.org
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dannelses- og forskningsopgave knyttet til FAM, og det er
Sygehus Lillebælts hensigt, at
erfaringerne fra TKS skal indarbejdes heri i et tæt samarbejde med professionsuddannelserne.
Der ligger stadig en udfordring i at implementere TKS
som en permanent del af
sundhedsuddannelserne fordi
udvikling af tværfaglige samarbejdskompetencer på nuværende tidspunkt ikke er skrevet ind i studieordningerne og
det ikke er fastlagt, hvornår i
uddannelsesforløbene, de studerende skal have deres ophold i TKS.
Erfaringer fra andre lande,
for eksempel Sverige, hvor
man har arbejdet med interprofessionel læring i mange år,
viser, at tværfaglig klinisk uddannelse er en succes. Men erfaringerne viser også, at det tager tid, før det interprofessionelle samarbejde bliver en naturlig del af arbejdet i sundhedsvæsenet.

Erik Vestergaard. Fysioterapeut, projektleder, Tværfaglig Klinisk Studieenhed, Kolding Sygehus. Medlem af styregruppen for
Nordic Interprofessional Network – NIPNET.
erik.vestergaard@slb.regionsyddanmark.dk

Birgitte Nørgaard. Cand. cur., stud. ph.d.,
Kolding Sygehus og IRS, Syddansk Universitet.

Eva Draborg. Lektor ph.d., studieleder,
IST - Forskningsenheden for
Sundhedsøkonomi, Syddanks Universitet

Yderligere oplysninger om Tværfaglig Klinisk Studieenhed på
www.studyunit.dk

Supplerende litteratur

En annonce, virksomhedsprofil eller et indstik i
Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen bliver set
af beslutningstagere i det danske sundhedsvæsen!
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1. R
 apport om Sygehuse i Syddanmark – et fagligt og organisatorisk grundkoncept 2009. Region Syddanmark.
2. Projektbeskrivelse og evalueringsbeskrivelse – Tværfaglig Klinisk Studieenhed 2007. www.studieunit.dk
3. D’Amour, Daniel et al: A model and typology of collaboration between professionals in healthcare organisations.
BMC Health Services Research 2008
4. Hall, Pippa: Interprofessional teamwork: Professional cultures as barriers. Journal of Interprofessional Care, 2005.
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Sundhedsinnovation
som nye organiseringer
Når idé bliver til praksis – et blik på en konkret
implementeringsproces på Hillerød Hospital

Af Mette Brehm Johansen
og Peter Anthony Berlac

SUNDHEDSVÆSENET LIGE NU

I novembernummeret af
Tidsskrift for Dansk
Sundhedsvæsen satte
Per Christiansen i lederen fokus på innovation
og vidensspredning i det
danske sundhedsvæsen
(Christiansen, 2010). Det
er netop dette tema vi
vil beskæftige os med i
denne artikel, som sætter fokus på udfordringer og løsninger i en
sundhedsinnovationsproces, der er foregået
på Akutafdelingen, Hillerød Hospital.
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Sundhedsinnovation i den offentlige sektor er anderledes
end produktudviklingsinnovation i den private sektor, da fokus ikke er på skabelse af nye
salgbare produkter i form af
materielle objekter, men snarere på organisationsudvikling, der drejer sig om det
mindre håndgribelige område; at forbedre offentlige serviceydelser.
I denne artikel er omdrejningspunktet idéudviklingen
og særligt innovationsimplementeringen af en triagemodel, som er et nyt arbejdsredskab til at prioritere patienter

efter akuthed på Akutafdelingen, Hillerød Hospital.
Ved at se nærmere på de
organiseringsmæssige aspekter af en innovationsproces, vil
det blive belyst, at en forståelse
af innovation som værende en
proces der forløber via en lineær fasemodel med klart afsluttede og veldefinerede faser er
en stærk forsimpling af, hvad
der egentlig sker i innovationsprocesser.
Sundhedsinnovation kan
defineres som innovationsprocesser, som påvirkes af drivkræfter og barrierer, og som
må oversættes og tilpasses så
den giver mening specifikt i
den lokale praksis.
Innovation kræver
lokal tilpasning
Hvilke lokale organiseringsprocesser finder sted i forbindelse med triageinnovation og
hvilke organiseringsmæssige
barrierer og drivkræfter er involveret heri?
Dette spørgsmål er meget
relevant at besvare, når man
opgiver tanken om, at innovationer bare kan kopieres og
derefter automatisk spredes i
sundhedssektoren, men i stedet fokuserer på at innovationer faktisk kræver lokal tilpasning og dermed involverer
den lokale ledelse og organisation, der skal være gearet til
innovative processer.
Man kan faktisk tale om, at
der på akutafdelingen frem-
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kom en ny form for innovationskultur, hvor de ansatte lærte og forholdte sig aktivt til deres nye arbejdsprocesser.
Artiklen er skrevet på baggrund af en forskningsrapport
(Johansen, 2010), som behandler triagemodellens udvikling og indførelse på afdelingen samt hvilke forandrede
arbejdsprocesser, samarbejdsrelationer og arbejdsforståelser dette har medført blandt
de ansatte.
Målet med forskningsrapporten var at få indblik i både
de udfordringer der er ved at
indføre nye ideer i en given
organisationspraksis og -kontekst samt at kaste lys over
nogle af de muligheder, det
kan facilitere.
Projektet er tilknyttet
forskningsprojektet CLIPS
(Collaborative Innovation in
the Public Sector), som er et
5-årigt tværinstitutionelt
forskningssamarbejde, hvor
sundhedsdelen er ledet af lektor Anne Reff Pedersen, Institut for Organisation, CBS.
Formaliseret triage
på akutafdelingen
På Akutafdelingen, Hillerød
Hospital, indførte man i maj
2009 en triagemodel til brug
for sygeplejerskerne i deres
vurdering af patienternes
akuthed og dermed en sundhedsfaglig prioritering af patienter og arbejdsopgaver.
Hillerød-triagen er en til-

Fire centrale begreber
i en innovationsproces
Det følgende analyseafsnit, der
behandler den konkrete innovationsproces, er struktureret
efter fire centrale elementer i
en innovationsproces og er inspireret af bogen: »The Innovation Journey« (Van de Ven,
Andrew H., Polley, Garud, &
Venkataraman, 1999). De fire
innovationselementer er: Ideer, mennesker, kontekst samt
proces.
Ideen – internationalt perspektiv
i udvikling og implementering
Indførelsen af modellen i Hillerød skete både som en løsning på et konkret problem og
som en del af en større tendens i det danske sundhedslandskab. Den større tendens
er en udvikling, der peger i
retning af samling af akutte
funktioner i fælles akutmodtagelser samt en øget grad af
standardisering af modtagelsen af den akutte patient
(Sundhedsstyrelsen, 2007).
Det lokale problem relaterer til dette, idet man på idétidspunktet i Hillerød stod i
en situation, hvor Region Hovedstandens Hospitalsplan fra

Peter Anthony Berlac. Ledende overlæge
på Akutafdelingen, Hillerød Hospital. Er
uddannet speciallæge i anæstesiologi og har
tidligere bl.a. været chef for lægeambulancetjenesten i Nordsjælland samt traumelæge
ved Rigshospitalets TraumeCenter og Forsvarets Lægekorps.
pab@hih.regionh.dk

Mette Brehm Johansen. Antropolog og
forskningsassistent på Institut for Organisation, CBS/Akutafdelingen, Hillerød Hospital. Har senest udført et forskningsprojekt
om indførelsen af triage på Akutafdelingen,
Hillerød Hospital, dette inden for rammerne
af CLIPS-projektet (se www.ruc.dk/clips).
mebjo@hotmail.com

2007 (Region Hovedstaden,
2007) udnævnte Hillerød Hospital til akuthospital med et
forventeligt øget patientoptag
til følge.
Triagen er således tænkt
som en innovativ løsning på et
konkret problem, idet den er
et redskab til at prioritere og
sortere patienter og patientbehandling i en situation, hvor
ressourceprioriteringen i det
danske sundhedsvæsen gør, at
der ikke er ressourcer nok i
front til, at en patient automatisk møder en læge i det øjeblik vedkommende ankommer
til den fælles akutmodtagelse.
Et element i den konkrete
innovationsproces, som antager både drivkraft- og barrierekarakter, er samarbejdet
med Akutafdelingen på Karolinska Universitetssjukhuset i
Stockholm, som startede med
et studiebesøg, der efterfølgende gav inspiration til at anvende den svenske model i
Hillerød.
Men vejen fra idé til anvendelig model krævede en del
mere arbejde med at oversætte
modellen til danske forhold
end forventet. Dels krævede

det tilpasninger til den nye
overordnede kontekst i form
af nationale faglige retningslinjer og dels tilpasning til en
akutafdeling, der befandt sig
på et andet niveau i organiseringen i forhold til en akutmedicinsk tankegang, end det
var tilfældet i Sverige, hvor de
har langt mere erfaring med
at arbejde ud fra en akutmedicinsk tilgang.
Så både politiske, fysiske og
menneskelige ressourcer har
været taget i betragtning i
oversættelsen af modellen til
Hillerødforhold.
Mennesker – hvem var involveret,
hvordan og hvilke betydninger
har triageinnovationen haft for
samarbejdsrelationerne på afdelingen?
Især én af sygeplejerskerne
har været central i det arbejde,
der ligger til grund for ideen
om at indføre og – udviklingen af den lokale triagemodel,
og han kan betragtes som det
man i innovationsteori kalder
for en »spokesperson« (Akrich,
Callon, & Latour, 2002).
Vedkommende har været
en del af den drivkraft, der
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pasning af den svenske
ADAPT-model, som blandt andet anvendes på Karolinska
Universitetssjukhuset i Stockholm. Modellen består af to
primære elementer – måling
af fysiologiske parametre (»vitale værdier«) og kontaktår
sagskort.
Hillerød-modellen er på
nogle punkter forenklet (færre
kontaktårsagskort, eksempelvis) i forhold til ADAPT-modellen og på andre punkter
udbygget. Ydermere har man
sammenholdt kontaktårsagskortene med anbefalinger fra
relevante danske medicinske
selskaber, for at skabe overensstemmelse på denne front. Det
har således været et lokalt bricolagearbejde at tilpasse modellen til lokale forhold.
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både indadtil og udadtil har
medvirket til triagens indførelse lokalt og til dens spredning
i det danske sundhedslandskab, hvor modellen er i gang
med, eller planlagt til, at blive
implementeret flere steder i
landet.
Men hvor denne rolle i processen står tydelig, er der for
andre involverede aktører, eksempelvis de sygeplejersker
der anvender modellen i deres
daglige arbejdspraksis, foregået en del arbejde med at redefinere roller og samarbejdsrelationer i lyset af det nye arbejdsredskab.
Modellens indførelse har
nemlig skabt både forventede
og ikke forudsete forandringer på afdelingen. Som forventet har modellen skabt et
bedre overblik over patienterne, både for den enkelte sygeplejerske og for afdelingen
som helhed.
Mange sygeplejersker beskriver, at det er blevet nemmere at prioritere deres patienter, hvilket var en intenderet effekt af triagen. Men samtidig beskriver flere, at eksempelvis relationen mellem læge
og sygeplejerske til en vis grad
er forandret, idet sygeplejerskerne med triagens indbyggede og veldefinerede tidsrammer har et vægtigt argument
for, hvorfor de har brug for en
læge til at tilse en patient.
Dette er i høj grad en konsekvens af, at triagen bygger
på en patientforløbstænkning,
med hvilken intentionen er, at
der skal finde en større grad
af brobygning mellem vigtige
elementer i patientens forløb
(fx pleje- og behandlingsdelen) sted.
Så selvom triagen er et arbejdsredskab, som primært
anvendes af sygeplejerskerne,
har denne reorganisering også haft betydning for samarbejdsrelationerne mellem faggrupper i afdelingen.
En anden uforudset konsekvens er, at triagen har bi-

bragt et nyt overblik på et mere overordnet afdelingsniveau,
idet man ledelsesmæssigt har
kunnet anvende det overblik,
som data fra triageprocessen
bibringer, som et styringsredskab i forhold til f.eks. bemanding og ressourcefordeling i
afdelingen.
Kontekst – indfletning af et nyt
patientprioriteringsredskab i den
specifikke lokale kontekst
Der vil som regel være forhold
som gør, at implementeringen
af innovationer som oftest ikke har en entydig afslutning.
Enten fordi innovationen
trækker nye forandringer
med sig eller fordi innovationen må indtænkes i andre eksisterende lokale forandringstiltag.
Det har været tilfældet i
Akutafdelingen i Hillerød,
hvor der er sket en tilpasning
af triagemodellen i form af situationstilpassede reevalueringstidsgrænser, og hvor andre tiltag og triagen har måttet samtænkes, fx ved indførelse af elektroniske overblikstavler og gennemførelsen af
ombygningsprojekter for at
skabe passende rumlige forhold til udførelse af triagefunktionerne.
Desuden er en ny organisering af sygeplejersker i specialiserede funktionsklynger et
eksempel på et af de nye forandringstiltag, der er en udløber af triageimplementeringen. Klyngerne er med til løbende at justere triagearbejdet, hvilket er iværksat for
netop at forsøge at opnå den
bedst mulige tilpasning mellem model og lokal kontekst.
Det er netop denne kontekstafhængighed der gør det
er umuligt at forudsige de fulde konsekvenser af en innovationsimplementering. Man må
således arbejde med en åbenhed over for både processen
og konteksten således, at innovationsprocessen bliver dynamisk.
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Processen – et dobbelt fokus
Man kan betragte triageprojektets innovationspotentiale i
sig selv som en form for barriere for en succesfuld implementeringsproces. Et fokus på
vigtigheden af at være først i
feltet i forhold til det bredere
danske sundhedslandskab
kom delvist til at guide implementeringsopstarten. I stedet
for et fokus på om man var tilstrækkeligt forberedt (fx om
man havde sikret, at alle medarbejdere havde fået undervisning i modellen), var innovationspotentialet medvirkende
til at sætte dagsordenen for,
hvornår implementeringen
skulle begynde på afdelingen.
Det er dog også et velkendt aspekt af innovationsprocesser, at man aldrig vil
kunne planlægge eller forudsige de udfordringer, der dukker op i en implementeringsproces, så man vil aldrig nå et
tidspunkt, hvor man er fuldt
ud forberedt på det uforudsigelige.
Man må i stedet være opmærksom på, at processen
sjældent forløber som konstant
progression uden problemer,
stilstand eller tilbageskridt
undervejs. Derfor må man have blik for de udfordringer og
justeringer, der er nødvendige
at forholde sig til undervejs i
processen, men som kan synes
som tilbageskridt.
Men i hvert fald er dette et
eksempel på, at det der på ét
tidspunkt i processen er en
stærk drivkraft (i dette tilfælde innovationspotentialet) kan
skifte rolle undervejs og blive
til en barriere i forhold til et
andet aspekt af innovationsprocessen (i dette tilfælde implementeringsprocessen).
Konklusion
Vi har i ovenstående betragtet
udviklings- og implementeringsprocessen omkring indførelsen af en triagemodel på
Akutafdelingen, Hillerød Hospital. Med et kontekstnært blik

er overensstemmelse mellem
produktet, dets brugere og
den lokale kontekst.
Endelig vil man med inddragelse af de fremtidige brugere allerede i udviklingsarbejdet kunne åbne op for potentielle problemer tidligt i
processen og skabe justeringer
på flere niveauer – medarbejdere, model og omgivelser –
der kan være med til at facilitere implementeringsprocessen senere i forløbet.
Hvilke implikationer har
dette så for det konkrete innovationsarbejde ude i organisationerne?
Der er flere forhold, som er
vigtige at holde sig for øje, når
man påtænker at igangsætte
store som små innovationsprojekter.
Først og mest overordnet er
det vigtigt at tænke innovationsarbejde i processuelle baner og være opmærksom på,
at selv en lille ændring kan
kræve et stort organiseringsar-

bejde, hvilket kræver fokus på
de samarbejdsrelationer, der
som en afledt konsekvens ofte
ændres i processen.
For det andet er ledelsens
rolle vigtig for mobilisering af
ressourcer og rammer, men
dette bør ikke sløre vigtigheden af inddragelsen af kommende brugere i det udviklende arbejde for dels at have en
inkluderende tilgang og dels
for at opfange eventuelle problemer eller potentialer tidligt
i processen.
Endelig vil et oplagt videre
forskningsområde, som følger
af dette implementeringsstudie, være at fokusere på spredningen af innovationer i det
danske sundhedslandskab –
hvad er det der får ideer, modeller og programmer til at
sprede sig og hvordan sker det
i praksis, når vi erkender, at
de lokale oversættelser har
stor betydning for innovationsprocessen?
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på denne konkrete offentlige
innovationsproces, har det vist
sig, at ledelse og ildsjæle er
vigtige, men ikke kan stå alene. For at innovationsprocessen skal forløbe, må både brugere (medarbejdere) og den
specifikke organisationskontekst innovationen skal indarbejdes i medregnes i hele processen.
Processen vil dog stadig typisk resultere i både intenderede og uintenderede resultater, da processen er dynamisk
og knytter an til det eksisterende landskab, som den foregår i. Så selvom det lyder besnærende nemt blot at implementere en allerede udviklet
model i en ny kontekst, så
kræver dette, som vi har set,
måske i særlig høj grad en
proces- og kontekstsensitivitet
for at opfange eventuelle problemer og tilpasse, i dette tilfælde, modellen efter de konkrete lokale forhold.
Det vil være naivt at tro, at
man kan eliminere barrierer
og implementeringsvanskeligheder. I stedet må man fokusere på, hvad man kan gøre
for nemmere at bevæge sig ud
over barrierer og vanskeligheder.
En implikation af procesfokus er, at man må anerkende
netop det processuelle aspekt i
et sådant forløb og forsøge at
justere løbende i stedet for at
gennemtvinge den tiltænkte
form og bagefter stå tilbage
med et produkt, hvor der ikke
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Bedre og mere systematisk
kronikeromsorg med
dataunderstøttelse
Projekt Kronikerdata i Region Midtjylland understøtter
kvalitetsudvikling og tværsektorielt samarbejde

Af Helene Bech Rosenbrandt
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Region Midtjylland er gået ind i andet år af et treårigt udviklingsprojekt –
Projekt Kronikerdata –
støttet af ministeriets
pulje til en forstærket
indsats for patienter med
kronisk sygdom. Formålet med Projekt Kronikerdata er at understøtte
den tværsektorielle kronikerindsats.
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Ved at sammenstille og formidle eksisterende data skabes
overblik over den samlede population af kronikere 1 samt dokumentation for den indsats,
som ydes til den enkelte kroniske patient. Dermed skabes et
fælles datafundament for kvalitetsudvikling og tværsektorielt
samarbejde mellem praksis,
hospitaler og kommuner.
Et fælles populationsoverblik med tværsektorielle data
understøtter endvidere en populationsorienteret proaktiv tilgang til patienterne, implementering af forløbsprogrammer
og sammenhængende patientforløb.

Eksisterende data –
i forskellige systemer
I Danmark registreres, som led
i den almindelige behandling,
på cpr.nr. niveau en stor mængde data, som opbevares i forskellige databaser.
Patienter med kronisk sygdom har ofte et forløb med
kontakter til både almen praksis, hospital og kommune. Hver
sektor registrerer cpr.nr. specifikke data om patienten i egne
systemer. Disse data er ofte ikke – eller kun vanskeligt – tilgængelige for sundhedsfaglige
fra andre sektorer.
Ved indenfor rammerne af
den gældende lovgivning at
fange data fra forskellige systemer og sammenstille dem, skabes et samlet overblik med (udvalgte) tværsektorielle data relateret til patientens forløb.

Algoritmer og
samkøring af data
Forskningsenheden for Almen
Praksis i Århus har udviklet algoritmer til identifikation af
diabetes- og KOL-patienter.
Ved hjælp af viden om indløste
recepter, ydelser modtaget i almen praksis, indlæggelser mm.
identificeres en række cpr.nr.,
som tilsammen udgør et »bedste bud« på Region Midtjyllands populationer af diabetes-,
KOL- og AKS-patienter (se faktaboksen herunder).
Dette populationsoverblik
suppleres med yderligere data
(fx resultater af øjenundersøgelser, yderligere data fra Labka II), der hentes ud af eksisterende databaser på baggrund
af de identificerede cpr.nr.
Herved skabes et patientoverblik, der dokumenterer store

Algoritmernes inklusionskriterier
AKS: hospitalsindlæggelse med specificerede diagnoser indenfor de seneste fem år
Diabetes: minimum én indløst recept på specificeret medicin de seneste 12
måneder ELLER minimum tre HbA1c analyser indenfor de seneste 12 måneder ELLER mindst én HbA1c værdi over eller lig en specificeret værdi
KOL: hospitalskontakt indenfor de seneste fem år med specificerede diagnoser ELLER minimum to receptindløsninger på specificeret medicin indefor
de seneste 12 måneder ELLER minimum to spirometriundersøgelser i almen
praksis indenfor de seneste 12 måneder
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Datafeedback
Med udgangspunkt i de fangede data udvikles forskellige former for datafeedback, der kan
understøtte dialogen mellem
sundhedsvæsenets aktører.
Denne feedback er udelukkende på aggregeret niveau og er
en hjælp til kvalitetsudvikling.
Fokus er på det samlede patientforløb, og data vil ikke blive anvendt til kontrol af fx enkelte praksis.
Den enkelte kliniker kan
dog se egne data og har derigennem mulighed for at sammenligne sig selv med de aggregerede niveauer. I første
omgang udvikles der feedback
vedrørende populationsstørrelser fordelt på klynge2- og kommuneniveau samt patienternes
forbrug af sundhedsydelser og
hvor stor en andel, der har indløst recepter på udvalgte medicintyper.
Der er mulighed for at nuancere denne viden ift. faktorer
som fx køn og alder. Dette kan
være værdifuld viden ift. planlægning og dimensionering af
indsatser for disse patientgrupper – fx i forbindelse med im-

plementering af forløbsprogrammer.
På sigt kan det være interessant at kigge på populationerne
ift. stratificering af sygdommens sværhedsgrad, gennemsnitlige værdier af udvalgte kliniske indikatorer mm. – mulighederne er mange.
Tværsektorielt
populationsoverblik
Adgang til tværsektorielle data
om den enkelte patient er et
vigtigt skridt på vejen mod et
samarbejdende sundhedsvæsen
til gavn for et sammenhængende patientforløb. Dette giver
mulighed for kvalitetsudvikling
på patientniveau, fx kan dobbeltundersøgelser undgås ved,
at data fra andre sektorer er
synlige.
Såvel på ledelses- som på
klinikerniveau er det imidlertid
ikke tilstrækkeligt at kunne dele data tværsektorielt om den
enkelte patient. Der er behov
for at kunne identificere og følge populationer på tværs af
sektorer, fx på regionalt, kommunalt og praksisniveau samt i
et hospitals optageområde.
Dette er nødvendigt for at kunne påtage sig et populationsansvar og for kvalitetsudvikling
indenfor og mellem sektorerne

på populationsniveau. Dette er
særligt relevant for borgere
med kronisk sygdom, idet de
ofte har et langvarigt forløb på
tværs af sektorer.
Planlægning og
dimensionering af indsatsen
Populationsdata om patienterne og den behandling, der
ydes, understøtter, at sundhedsvæsenet tilpasser indholdet
og antallet af ydelser til patienternes behov. Herunder at sektorerne samarbejder om kvalitetsudvikling og prioritering af
ressourcer og opgavefordeling
mellem sundhedsvæsenets parter, så det sikres, at patienterne
behandles på rette niveau.
Proaktiv tilgang
Populationsoverblik giver klinikeren mulighed for at identificere grupper af patienter, som
har brug for en anden indsats,
end den de aktuelt modtager –
der kan være tale om flere,
færre eller blot andre ydelser.
Klinikeren kan fx identificere særligt udsatte patienter eller grupper af patienter og
planlægge en proaktiv indsats
for disse – det kan fx være de
hyppigst indlagte KOL-patienter, de dårligst regulerede diabetespatienter og de hjertepa-

TI DSS K R I F T FO R DA N S K S U N D H E DSVÆ S E N

A PR I L / 3 / 2011

SUNDHEDSVÆSENET LIGE NU

dele af den indsats, en patient
har modtaget på tværs af sektorerne i sundhedsvæsenet.
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tienter, der ikke indløser recepter på oplagt medicin.
Ligeledes kan der identificeres velregulerede patienter,
som måske skal overgå fra ambulatorier til almen praksis eller i højere grad kan klare sig
ved hjælp af egenomsorg. En
sådan identifikation efterfulgt
af proaktiv indsats giver mulighed for at prioritere ressourcerne til patienter med størst
behov. Det er således vigtigt at
have fokus på sundhedsvæsenet
som helhed – som supplement
til den enkelte klinikers blik på
den enkelte patient.

14

Data anvendes i
praksissektoren
Mere end 70% af almen praksis
i Region Midtjylland deltager i
et omstillingsprojekt – Kronikerkompasset – vedrørende forbedret kronikerindsats. Kronikerdatas populations- og patientoverblik er efter opdeling
på ydernummerniveau stillet til
rådighed for de praksis, der
deltager i Kronikerkompasset.
Data tilgås via en webapplikation (se nedenfor). De praktiserende læger anvender data til
valg af indsatsområder, planlægning af proaktiv tilgang,
grundlag for diagnosekodning,
stratificering, kvalitetsudvikling etc.
I udviklingen af webapplikationen har der væres fokus
på overskuelig præsentation af
data og indbygning af gode søgemuligheder, som kan anvendes til fx at fremsøge »de diabetespatienter, der har en HbA1c
værdi over en given værdi og
ikke har fået taget en blodprøve i over fx 3 måneder« eller
»kvindelige KOL-patienter over
45 år, der har fået en bestemt

Helene Bech Rosenbrandt. Projektleder,
Region Midtjylland.
helenebech.rosenbrandt@stab.rm.dk

medicin og ikke har fået lavet
lungefunktionsundersøgelse de
seneste seks måneder«.
Historiske data
Der er endvidere datagrundlag
til at udvide funktionerne i web
applikationen, så der også bliver adgang til historiske data.
Dette perspektiv åbner op for
dels detaljerede data om udviklingen i fx laboratorieværdier
for den enkelte patient og dels
data der giver den enkelte
praksis mulighed for at sammenligne egne populationsdata
før og nu mhp. fx at se effekten
af kvalitetsfremmende initiativer. Herudover validerer de
deltagende læger egne populationer, så det datafangede
»bedste bud« bliver til et eksakt
overblik.
Diagnosekodning udbredes
i praksissektoren
I den nye overenskomst for
praksissektoren indgår, at alle
praktiserende læger inden udgangen af første kvartal 2013
skal tage praksissektorens datafangstsystem Sentinel i brug
samt begynde at diagnosekode
otte sygdomme.
Dette skaber basis for en
fremtid, hvor algoritmer til dels

Til brug for webapplikationen og identifikationen af patientpopulationerne
trækkes der data fra en række eksisterende systemer (fx laboratoriesystemer, sygesikringssystemer og hospitalssystemer). De opsamlede data gemmes i en database på en sikret server. Der er tiltag og automatik i systemet
til sikring af løbende dataopdatering.
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kan afløses af diagnosekodning. Hvis der skabes mulighed
for at supplere det tværsektorielle populationsoverblik med
data fra praksissystemer, vil det
i væsentlig grad kunne styrke
og understøtte den tværsektorielle dialog omkring de kro
niske patienter med henblik på
at øge kvaliteten af det samlede
patientforløb.
Hospitaler og kommuner
Projektet har i sin nuværende
fase fokus på at udfolde, hvordan populationsoverblikket
kan bringes i spil i det tværsektorielle samarbejde mellem
sundhedsvæsenets sektorer.
Første skridt i denne proces
er at stille ovenfor nævnte datafeedback til rådighed for klyngestyregrupper og forløbsprogramimplementeringsgrupper.
Endvidere fokuseres der nu
på udvikling i relation til hospitalssektoren. I den næstfølgende fase vil der blive kigget på
udviklingsmuligheder ift. kommunerne indenfor rammerne
af den gældende lovgivning.
Noter
1. I første omgang er der
identificeret patienter med
diabetes, kronisk obstruktiv
lungesygdom (KOL) og akut
koronart syndrom (AKS, hjertesygdom)
2. I Region Midtjylland udgør
et hospital med tilhørende
kommuner i optageområdet
en klynge

Behov for nytænkning i
efteruddannelsen af ledere
Mere af det samme skaber ikke de nødvendige
forbedringer i det danske sundhedsvæsen

Den måde, ledere i det
danske sundhedsvæsen
efteruddannes på, kan
nytænkes. Traditioner og
vanetænkning får alt for
meget plads. Det mener
oversygeplejerske Birgitte Bigom Nielsen fra Organkirurgisk Afdeling på
Sygehus Lillebælt. Står
det til hende, skal der
fremover sættes meget
mere fokus på forandringsledelse og innovation.
– Udtrykket »vi plejer jo« bør
oftere erstattes med spørgsmålet »findes der mon en anden
løsning?«, siger Birgitte Bigom
Nielsen. Med sit erfaringsgrundlag kan hun se masser af
forandringspotentiale i det
danske sundhedsvæsen. Det
begynder med uddannelse.
Hun fortsætter:
– Mange steder er der et reelt behov for en større indsigt i
de forretningsprincipper, der
præger virkeligheden i private
virksomheder. At drive offentlig virksomhed er også at drive
en forretning, og vi kan som
ledere blive meget bedre til at
se nye muligheder i stedet for
bare at følge den sædvanlige
vej, fordi det er nemmere. Det
er meget nemt i hverdagen at

blive fastlåst i sin egen fagkultur, fordi man løber stærkt og
derfor forbliver i et mere eller
mindre evigt driftmode, men
ved at stoppe op og se på tingene udefra kan man ofte se
nye løsninger, der netop kan
være med til at afhjælpe den
tilstand.
Processer i fokus
Selv blev Birgitte Bigom Nielsen sygeplejerske i 1994 og har
siden arbejdet inden for ambulant kirurgi og ledelse, senest
som innovationskonsulent på
Regionshospitalet i Horsens.
Hendes diplomuddannelse
i ledelse supplerer hun nu op
med en EMBA ved Aalborg
Universitet, nemlig en MMT
(Master in Management of
Technology). Dette seneste efteruddannelsesvalg er et direkte udtryk for hendes holdninger til, hvad der bl.a. skal
til for at forbedre det danske
sundhedsvæsen:
– Det helt oplagte på dette
tidspunkt i min karriere ville
jo have været at tage en Master
in Public Health, men jeg syntes ikke, at det ville bringe noget nyt ind i organisationen.
Min pointe er, at det offentlige
sundhedsvæsen skal fokusere
mere på nuanceret efteruddannelse – med større faglig
bredde end vi gør i dag. Den
tankegang mener jeg, kan
overføres på mange af de processer, der dagligt foregår i
sundhedsvæsenet – at fortsætte
med at gøre, som vi altid har

gjort, bringer os jo ikke fremad.
Netop procesoptimering er
et af de helt centrale hovedemner for den uddannelse, hun
er i gang med, ligesom forandringsledelse og innovation.
Det er nøgleord, der med fordel kunne få større betydning i
sundhedsvæsenet generelt,
mener hun, og forklarer:
– Mange steder i hele det
offentlige system er vi udfordret af sparekrav. Den åbenlyse løsning er ofte at skære ned
på en allerede hårdt presset
medarbejderstab – men ind
imellem kan det være en bedre
løsning for alle parter at se på,
hvor der kan optimeres på
nogle processer.
Anderledes efteruddannelse
Birgitte Bigom Nielsen er derfor en stor fortaler for, at flere
andre, som sidder i stillinger,
der ligner hendes, får lov at tage springet ud i en EMBA-uddannelse – og helst en, der kan
tilføre ny viden til arbejdspladsen i stedet for mere af den
samme viden, som ens kolleger
allerede besidder. Det gør
teamet stærkere – med mulighed for større nuancering på
fremtidens løsninger af sundhedsvæsenets udfordringer.
MMT-uddannelsen, som
blev Birgitte Bigom Nielsens
valg, er oprindeligt målrettet
erhvervsledere fra små og mellemstore produktionsvirksomheder, men benyttes i dag i akkurat lige så høj grad af ledere
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Af Marie Hammershøy, konsulent
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fra private og offentlige virksomheder med vidt forskellig
faglig baggrund.
– Hvis vi i sundhedsvæsenet
bare bliver ved med at gøre
mere af det, vi altid har gjort,
bliver der jo aldrig taget stilling til, om det stadig er det
mest rigtige. Derfor er vi nødt

til at bevæge os længere væk
fra den faglige homogenitet,
der præger billedet så stærkt i
dag.
– Mange sundhedsfaglige
arbejdspladser kunne med fordel investere meget mere i efteruddannelse, for man henter
jo investeringen hjem igen, når

medarbejderne kan foreslå og
deltage i gennemførelsen af
forbedringer og måder at effektivisere på.
Arbejdspladsen får dermed
på både kort og langt sigt en
gevinst, slutter Birgitte Bigom
Nielsen.

Om MMT – Master in Management of Technology (Executive MBA)
Uddannelsessted: Aalborg Universitet
Akkreditering: Ministeriel godkendelse. Underviserne er fortrinsvis tilknyttet civilingeniør- og cand.merc.-studierne. Derudover anvendes eksterne undervisere fra ind- og udland samt fremtrædende personer fra erhvervslivet.
Uddannelsestype: Deltid.
Primært undervisningssprog: Dansk.
Varighed: 2 år.
Studiestart: 1. september.
Ansøgningsfrist: 1. juni i optagelsesåret.
Pris: 230.000 kr. Herudover må der påregnes 15.000-17.000 kr. pr. semester til bøger og ophold i forbindelse med seminarerne. Endelig vil der være tilbud om studietur på 3. semester til udlandet, pris ca. 20.000 til 25.000 kr.
Optagelseskrav: Udover et uddannelsesniveau svarende til bachelorniveau lægges der vægt på ledelseserfaring. Som
typisk rettesnor kræves der mindst 3 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.
Forventet arbejdsbyrde: Hver måned i semestrene afholdes et seminar, der strækker sig fra torsdag eftermiddag til lørdag eftermiddag. Herudover projektskrivning, selvstudie og forberedelse.
Andet: Det er muligt at tage MMT-uddannelsen i flere trin, og der kan efter aftale udstedes diplom for 1. og 2. semester.
Det er muligt at genoptage MMT-uddannelsen på et senere tidspunkt.

Læs mere på www.mmt.aau.dk
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og fredag den 13.
Torsdag den 12.

Husk DSS-seminariet og årsmødet, hvor

uddannelse, forskning og innovation
bliver sat på dagsordenen!
Seminariet, der finder sted torsdag den 12. og fredag den 13. maj på Hotel
Comwell i Kolding, er tværfagligt og henvender sig til politikere, sundheds
væsenets ledere og mellemledere på alle niveauer. Oplæggene retter sig
mod sygehuse, primærsektoren, praktiserende læger, regioner og kommuner.
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Fokusuge god metode
til at udvikle kompetencer
i praksis
Fokusuger nu en fast del af undervisningsmetoderne
i Gynækologisk Klinik på Rigshospitalet
Af Linda Svenstrup Munk,
Susan Munch Simonsen, Charlotte
Strømberg, Helle Ingvordsen og
Hanne Baden Nielsen

Traditionel undervisning
med cases og øvelser er
noget, de fleste kender
til. Det er altid sjovt og
spændende at lære nyt,
men svært at huske dagen efter og endnu sværere at bruge i praksis,
når man kommer tilbage
på arbejdet.

Artiklens forfattere, fra venstre afdelingssygeplejerske Helle Ingvordsen, afdelingssygeplejerske Hanne Baden Nielsen, uddannelsesansvarlig sygeplejerske Susan Munch Simonsen,
kommunikationsrådgiver Linda Svenstrup Munk og oversygeplejerske Charlotte Strømberg,
Gynækologisk Klinik Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.
metode i Gynækologisk Klinik
på Rigshospitalet.
En spørgeskemaundersøgelse, halvdelen af sygeplejerskerne
har besvaret (32 personer), og
som netop er afsluttet, dokumenterer effekten af metoden.
91 % af de adspurgte vurderer,
at deres nye viden om kommunikation og feedback er brugbar
i dagligdagen på afdelingen.
Også de faktiske handlingsændringer blev undersøgt. Til
spørgsmålet »Har du ændret en

eller flere vaner i forhold til at
kommunikere med dine patienter?« svarer 98 % ja i en eller anden grad, så resultaterne er
markante.
Kompetenceudvikling
i kommunikation
Fokusugen blev anvendt som en
del af et kompetenceudviklingsforløb i kommunikation og feedback i Gynækologisk Klinik på
Juliane Marie Centret, Rigshos
pitalet 2008-2010.
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Selv om man har fået god undervisning og er motiveret for at
ændre adfærd, viser forskning
inden for kompetenceudvikling
tydeligt, at undervisning ikke
automatisk fører til ændrede vaner i praksis (1;2). Ikke fordi der
er noget i vejen med undervisningen, men fordi det kræver en
ekstra indsats efter undervisningen at huske og integrere det
indlærte i daglig praksis.
En fokusuge har vist sig at
være en givende metode til at
opnå kompetenceudvikling i
praksis. Metoden kan let implementeres i store dele af en afdeling med et effektivt udbytte og
relativt få ressourcer.
Vi vil i denne artikel beskrive
metoden og de erfaringer, vi
har gjort os med fokusugen som

17

SUNDHEDSVÆSENET LIGE NU

Ledelsen ønskede at styrke
sygeplejerskernes kompetencer i
forhold til at kommunikere og
ønskede at finde et fælles udgangspunkt for sygeplejerskernes arbejde på tværs af afsnittene.
En spørgeskemaundersøgelse
blandt sygeplejerskerne viste i
2008, at sygeplejerskerne også
gerne ville udvikle deres egne
evner i den retning. Sygeplejerskerne efterlyste i undersøgelsen
et kompetenceløft i forhold til
anerkendende kommunikation,
korttids-kontakt med patienter
og pårørende samt den svære
samtale med alvorligt syge og
kriseramte patienter.
Da vi i 2009 gik i gang med
at planlægge et kompetenceforløb i kommunikation, var konstruktiv kommunikation og evnen til at modtage og give konstruktiv feedback derfor et naturligt omdrejningspunkt. Dette
fokus falder godt i tråd med både Juliane Marie Centers strategi og handlingsplan 2009-2014
og udviklingskataloget for sygeplejersker i Centret.
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Undervisningstilbud
til 60 sygeplejersker
I Gynækologisk klinik på Rigshospitalet er ansat 60 sygeplejersker, herunder sygeplejeledere,
koordinatorer og en sygeplejevejleder. Sygeplejerskerne er ansat i to afsnit under hver sin afdelingssygeplejerske og en fælles
oversygeplejerske. Personalegrupperne arbejder med forskellige patientforløb og modtager årligt omkring 12.000 patienter.
For at kunne sammensætte et
kompetenceudviklingsforløb,
der kunne rumme sygeplejerskerne på begge afsnit, blev der
etableret et undervisningstilbud
i tre moduler for alle sygeplejersker i afdelingen:
Modul 1: Feedback
Modul 2: Kommunikative færdigheder
Modul 3: Korttidskommunikation og den svære samtale
Alle moduler blev gennem-

ført over en periode på over 1
år. Hvert hold bestod af 10-16
sygeplejersker, fra begge afdelinger afhængigt af hvad vagtplanen tillod.
Målet med undervisningen
Målet med undervisningen var,
at deltagerne øgede deres handlekompetence, forandringskompetence og relationelle kompetence ift. patienter, pårørende
og kolleger. At øge deltagernes
handle- og forandringskompetence (3) vil i praksis sige, at deltagerne efter undervisningen
skulle være bedre rustede til at:
	Opstille alternativer og agere
fleksibelt i forhold til egen
nuværende kommunikationspraksis (ændret handleog forandringskompetence)
	Kunne vurdere hvorfor,
hvornår og hvordan den enkelte patient er i stand til at
modtage, forstå og anvende
given information og vejledning (ændret forandringsog relationel kompetence)
	Blive bedre til at kunne støtte og vejlede den enkelte patient på individuelle præmisser
Undervisningen bestod af teoretiske oplæg, eksempler, cases og
øvelser, hvor deltagerne afprøvede teknikkerne i praksis. Helt
som i mange andre former for
undervisningstilbud i sundhedsvæsenet.
Modul 1: Feedback
På dette modul var der fokus på
at træne feedback, som inviterer
til dialog frem for forsvar. Med
fokus på hvordan vi påvirker –
og påvirkes af hinanden samt
barrierer i forhold til at give og
modtage feedback (4).
Modul 2: Kommunikative
færdigheder
På dette modul var der fokus på
kommunikative færdigheder ud
fra en sprogpsykologisk tilgang.
Dette betyder i praksis, at den
grundlæggende præmis for undervisningen er at se kommuni-
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kation som en dialogisk proces
mellem taler og lytter, hvor både
det, vi siger, og det vi indirekte
gør igennem det sproglige, påvirker kommunikationen i samspil med forforståelsen, som er
et centralt omdrejningspunkt
for god kommunikation (5).
Nogle af de centrale emner
for undervisningen i kommunikation var:
	Kommunikationsspillet: Positionering og gruppepsykologi i teori og praksis
	Lytteteknikker: At lytte uden
at vurdere og afbryde, at
samle op og gentage
	Spørgeteknikker: Åbne vs.
lukkede spørgsmål, nøgleordsteknikken og andre teknikker
	Forforståelsens og hukommelsens betydning for forståelsen
	Sprogets psykologi: Hvordan
vi påvirkes af og påvirker andre gennem vores sprog og
kommunikation
	Samtaleteknikker: Teori og
øvelser med spørgeteknikker
ud fra narrativ teori (6) med
forskellige former for spørgeteknikker som tankelæserspørgsmål, eksternaliserende
vs. internaliserende spørgsmål.
Modul 3: Korttidskommunikation
og den svære samtale
På dette modul var der fokus på
hukommelse og forståelse i korte kontakter og den svære samtale. ISBAR-metoden (7) blev
gennemgået i relation til korte
kontakter, og derudover var der
fokus på hukommelses- og formidlingsteknikker. I relation til
undervisningen om den svære
samtale, medbragte alle deltagere en case om mindre god kommunikation, som blev sat i relation til teoretiske oplæg om den
svære samtale og reaktioner i
krisekommunikation.
Fra teori til læring i praksis
Da undervisningen var afsluttet,
ønskede vi at sikre en integration i daglig praksis, så vi sikrede,

Fokusugen som
situeret læringsrum
Fokusugen som metode er inspireret af teorier om erfaringsbaseret læring (8), hvor læring ses
som en dialektisk proces mellem
konkrete erfaringer, nye observationer og refleksion, der fører
til individuel ny læring. Dette
kan i nogle tilfælde føre til nye
retningslinjer for fremtidige
handlinger og adfærd, fordi
man stiller spørgsmål ved årsagerne til handlingerne, ikke
kun resultatet.
Metoden er også inspireret
af social læringsteori, hvor læring ses som en del af det sociale samspil med vægt på mellemmenneskelige relationer og kognitive processer, og hvor observation kan ses som en kilde til
læring (9;10). Vi har i år gennemført fokusugen for anden
gang, og der er sket en stor udvikling fra første til anden gang
hos både deltagere og de ansvarlige, som vil blive gennemgået til slut.
Den første fokusuge bestod
af en fastlagt uge i efteråret
2009, hvor alle sygeplejersker,
der var på arbejde i denne uge
havde fokus på kommunikation
ud fra teorier og værktøjer fra
undervisningen. På den ene afdeling var der sat lidt ekstra
personale på til at gøre det muligt at gå i makkerpar.
Fokusugen startede med et
fællesmøde på afdelingen om
morgen, hvor deltagerne fik at

Fokusugen består af:
• Faste morgenmøder med introduktion til nye og kort briefing på emnet og
teknikkerne
• Observationer af praksis i makkerpar eller individuelt
• Notater på fokuserede notatark fra observatør og makker
·• Opsamlinger til frokostmøder, hvor det observerede bliver gjort til genstand for refleksion og koblet til undervisningen af mødelederne; afdelingssygeplejerskerne
Erfaringer og pointer fra opsamlingerne og notaterne hænges op som poster eller gøres til genstand for videre arbejde og kvalitetsudvikling i en dertil nedsat gruppe fra afdelingen.

vide, hvad der skulle ske og
hvordan. Planen var, at alle sygeplejersker gik i makkerpar så
meget som muligt, og observerede hinandens samtaler og gode sætninger. De blev bedt om
at notere alle gode sætninger og
observationer på et notatark,
der blev brugt til opsamlinger
senere på dagen.
Genopfriskning
af undervisningen
Der var på dette tidspunkt gået
ni måneder siden det første hold
sygeplejersker havde været på
kursus. Vi forsøgte at skærpe
deltagernes hukommelse og fokus på kommunikation jf. undervisningen ved at hænge
plancher op med gode råd om
kommunikation og den svære
samtale i begge afsnit en uge før
fokusugen. Plancherne opsummerede de vigtigste pointer fra
undervisningen:
	Typer af åbne spørgsmål
	Lytteteknikker
	Hvordan man spørger ind til
forforståelsen
	Nøgleordsteknikken
	De 10 gode råd om den svære samtale for sygeplejersker.
Læringspointerne fra undervisningen blev på denne måde
godt forankret i afsnittet. Alle
fik i fokusugen udleveret laminerede lommekort med samme
råd og værktøjer og det vakte
stor opsigt både blandt sygeplejerskerne, de studerende og lægerne.

Fokus på fælles fodslag
På det ene afsnit ønskede man,
at sygeplejerskerne skulle få et
individuelt udbytte i forhold til
at styrke personlige kommunikationsevner og dermed bidrage til fælles udvikling.
På det andet afsnit var målet
at skabe fælles fodslag blandt sygeplejerskerne omkring forskellige patientsituationer. Fokusugerne blev derfor tilrettelagt en
smule forskelligt på de to afsnit.
På afsnit 5032, hvor ønsket
var at skabe fælles fodslag i
kommunikationen med patienterne, blev sygeplejerskerne inddelt i makkerpar med en aktør
og en observatør. Observatørens
opgave var at observere kommunikationen mellem sygeplejerske og patient.
Sygeplejerskerne havde på et
fællesmøde i afdelingen på forhånd udpeget følgende situationer: Den ambulante patient –
Den akutte patient – Overdragelse af akut patient til indlæggelse, som de gerne ville have
fokus på ift kommunikation.
Efter samtalen med patienten brugte makkerparret 5-10
minutter til at give feedback på
det, der var foregået og reflektere over det sammen i forhold
til undervisningen og god kommunikation.
Ønsket var via denne metode at styrke deltagernes evne til
kritisk refleksion og tvinge dem
til også at tage stilling til begrundelserne for handlingerne;
»hvorfor gør vi det? Hvorfor si-
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at undervisningen ikke skulle
stå alene.
Vi ønskede at opstille et læringsrum, hvor sygeplejerskerne
kunne arbejde med at integrere
deres nye viden og få konstruktiv feedback i faktiske situationer. Og at skabe et læringsfællesskab, som i sidste ende også
kunne føre til bedre samarbejde.
Vi valgte derfor at lave en fokusuge på hver afdeling, dvs. en
uge, hvor alle, der var på arbejde arbejdede i praksis med
kommunikation og feedback.
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ger vi det?«. Herved ønskede vi
at opnå større læringseffekt end
ved direkte feedback på det der
var gjort. Helt i overensstemmelse med teorien om kritisk refleksion (10;11). På denne måde
vil faste vaner blive gjort til genstand for refleksion fremfor at
fortsætte ureflekteret ad samme
vej (12).
Den første dag sluttede med
et opsamlingsmøde, hvor underviseren i kommunikation var til
stede sammen med den uddan-

nelsesansvarlige sygeplejerske,
afdelingssygeplejersken og oversygeplejersken så vidt muligt.
Dvs. tovholderne på projektet.
Ved disse møder blev alle pointer og iagttagelser noteret på
plancher og diskuteret, både i
forhold til sygeplejemæssige problemstillinger og i forhold til
kommunikationsmæssige aspekter ved de forskellige patientsituationer. Netop dette setup med
forankring af observationerne i
plenum med faste gennemgående tovholdere fra afdelingen og
undervisningen, udgør et essentielt element i fokusugen.
For at indkredse det område,
man arbejdede med i fokusugen,
arbejdede makkerparrene på
denne afdeling resten af ugen
med to udvalgte problemstillinger fra de tre situationer. Arbejdet foregik ved, at der blev
hængt plancher op; en positiv og
en udviklingsorienteret, som sygeplejerskerne skulle skrive
kommentarer og erfaringer på
efter hver samtale med en patient. Både forslag, noter og gode
sætninger blev noteret i løbet af
ugen og blev således synlige for
resten af gruppen.
Opsamlingen på den første
dag, viste, at det der var mest i
fokus for sygeplejerskerne, var
at:
	Sætte øget fokus på at italesætte rammerne for samtalen
og besøget
	Huske at afklare patientens
forforståelse
	Øve sig i at stille åbne spørgsmål
	Afklare den pårørendes rolle
	Sætte øget fokus på at huske
at opsummere det sagte
	Være opmærksom på egen
tilstedeværelse på stuen i
form af nærvær og kropssprog
Dette var derfor i fokus i observationerne og refleksionerne resten af ugen.
Fokus på individuel udvikling
På afsnit 5031 satsede man på
den individuelle træning og ef-
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terfølgende videndeling i plenum med erfaringsudveksling.
Sygeplejerskerne blev på samme
måde inddelt i makkerpar, men
fik udleveret et specifik refleksions- og notatark for hver situation. På dette refleksionsark skulle
sygeplejerskerne notere refleksioner og konstruktiv feedback
samt gode sætninger fra starten
af samtalen, den midterste del
og afslutningen, for at sikre videndeling og kritisk refleksion
over egne vaner.
De situationer, der blev noteret observationer fra var: Forundersøgelsen – Indlæggelsessamtalen – Planlagte samtaler med
patienten på stuen – Udskrivningssamtaler.
Refleksionsarkene var udarbejdet i relation til teorien om
erfaringsbaseret læring og satte
fokus på det, der gik godt, og
det man ville gøre anderledes eller mere ud af i en anden eller
lignende situation (8).
Hver dag var der et kort opsamlingsmøde om erfaringerne
fra dagen før og denne dag med
fokus på hvad makkerparrene
hver især havde hæftet sig ved i
de forskellige situationer af gode
pointer og læringspointer i forhold til kommunikation. Og
hvilke gode sætninger kan andre tage med sig, som fungerede
godt i de konkrete kommunikationssituationer?
En af underviserne i kommunikation samt den uddannelsesansvarlige sygeplejerske og
afdelingssygeplejersken var som
på den anden afdeling gennemgående tovholdere på denne opsamling, og var til stede i afdelingen og ved opsamlingerne
hele ugen igennem, så alle pointer og observationer blev koblet
til god sygeplejepraksis og kommunikationsundervisningens
pointer.
Begge fokusuge-forløb blev
en succes. På det ene afsnit fik
man defineret områder, man
ville arbejde videre med. På det
andet afsnit fik man et sæt af
konkrete redskaber og huskeråd
for kommunikation i de forskel-

Ændrede
kommunikationsvaner
I en efterfølgende elektronisk
spørgeskemaundersøgelse undersøgte vi, hvad sygeplejerskerne havde fået ud af undervisningen, og om de efterfølgende har
ændret en eller flere vaner i forhold til kommunikation og feedback i praksis. 32 sygeplejersker
besvarede den anonyme elektroniske spørgeskemaundersøgelse.
Målet med undervisningen
var at ændre deres handlekompetence og forandringskompetence som defineret ovenfor. I
forhold til dette, er det interessant at notere, at 91 % af de 32
adspurgte vurderer, at deres nye
viden om kommunikation og
feedback er brugbar i dagligdagen på afdelingen. Også de faktiske handlingsændringer blev
undersøgt. Til spørgsmålet »Har
du ændret en eller flere vaner i
forhold til at kommunikere med
dine patienter?« var 98 % af svarene positive:
Har du ændret en eller flere vaner
i forhold til at kommunikere med
dine patienter?
• I høj grad: 13 %,
• I nogen grad: 52 %
• I mindre grad: 33 %
• Slet ikke: 2 %

Deltagerne beskriver i spørgeskemaet selv ændringerne på
følgende måde:
»(Jeg) bruger flere åbne spørgsmål.«
»(Jeg) forsøger at anvende hvord.«
»(Jeg) synes jeg er blevet bedre
til at starte med at tage udgangspunkt i patienten.«
»(Jeg) spørger ind til patientens
forforståelse og bruger flere åbne
spørgsmål og det (min nye viden om

kommunikation red.) hjælper til at
bevare roen fx. i situationer hvor
patienter er frustrerede eller på anden måde udfordrende i kommunikationsøjemed.«
Det ser således ud til, at sygeplejerskerne har været glade for
det personlige fokus og mulighed for udvikling, Som en af sygeplejerskerne formulerer det i
spørgeskemaet: »At få personlig
opfølgning med fokus på det der lige
netop er ens behov er meget givtigt.
Det kan være en kollega eller en ekstern person der har forstand på
kommunikation – der ser på en med
"fremmede øjne."
Flere, der giver
end modtager feedback!
I forhold til feedback blev sygeplejerskerne spurgt om følgende: »Har du inden for den sidste
måned givet konstruktiv feedback til en kollega?«. 75 % svarer
positivt på dette:
Jeg har inden for den sidste måned givet konstruktiv feedback til
en kollega:
• Ja, mindst én gang: 36 %
• Ja, flere gange: 39 %
• Nej, ikke rigtig: 24 %
• Slet ikke: 0 %

Til gengæld ser det ud til, at
der er forskel på, hvad man selv
og andre mener, er konstruktiv
feedback:
Til spørgsmålet »Har du i løbet af den sidste måned modtaget konstruktiv feedback fra en
kollega?« svarer kun 45 % positivt:
Jeg har i løbet af den sidste måned fået brugbar feedback fra en
kollega:
• Ja, flere gange: 6 %
• Ja, mindst én gang: 39 %
• Nej ikke rigtig: 48 %
• Slet ikke: 6 %

Deltagerne har selv følgende
bemærkninger til ændrede vaner i feedback: »Jeg er generelt
mere opmærksom på at give feedback«, »Jeg tænker over det, men
ved ikke om jeg har ændret mine va-

ner«, »Feedback har en stor betydning for udviklingen i afdelingen
og derfor er det rart at man er blevet mere rustet efter kurser«.
Den svære samtale
Den svære samtale var omdrejningspunkt for både modul 1
med teknikker og modul 2 med
cases. Også her ser det ud til at
undervisningen og fokusugen
har haft en effekt.
Over 76 % af de adspurgte
mener, at det har øget deres
kompetence og føler sig bedre
rustede end før til den svære
samtale med patienterne.
Jeg føler mig bedre rustet end før
undervisningen til at kommunikere med mine patienter
• Ja, i høj grad: 21 %
• Ja, i nogen grad: 55 %
• I mindre grad: 18 %
• Slet ikke: 6 %

En enkelt noterer ligefrem, at
hun »føler også at jeg bedre kan blive i deres »smerte« sammen med
dem, og at det ikke er »pinligt«.
Dette resultat viser dermed,
at vores indledende ønske om
ændret handlekompetence og
forandringskompetence ser ud
til at være opnået. Sygeplejerskerne beskriver det selv på følgende måde i spørgeskemaet:
»Jeg var der desværre kun en dag,
men synes at det virkelig gav en
løft«, »jeg synes det har været rart at
kolleger imellem har kunne dele erfaringer ift hvad der virker i måden at stille spørgsmål etc.«
Effekt på samarbejdet
og personlig udvikling
At fokusugen tilsyneladende også har haft en effekt på samarbejdet ses også af spørgeskemaundersøgelse. 64 % tilkendegiver, at de har fået øget kendskab
til og forståelse for deres kollegers arbejdsgange og områder.
54 % mener at samarbejdet er
blevet bedre på tværs af afsnittene. Over 58 % mener at samarbejdet er blevet bedre på egen
afdeling og hele 67 % mener, at
kompetenceudviklingsprogram-
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lige situationer, som blev hængt
op som poster på afsnittet. Nyansatte og studerende i afdelingen kan via denne poster få et
indblik i kommunikationsmønstre, og de værdier, man sætter
højt i kommunikation med patienterne på afsnittet.
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met har haft stor betydning for
egen arbejdsglæde.
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At have en fremmed
med på sidelinien
Det at have en kollega eller
»fremmed« med på sidelinjen
ser ikke ud til at have skræmt sygeplejerskerne, trods det, at der
var enkelte der i starten af forløbet var lidt modvillige over for
modellen med at have en kollega
med ind til patienten.
De sygeplejersker, som var
mest modvillige, fik lov til blot
at være med på sidelinien de
første par dage uden at gå i
makkerpar, men efter et par dage, hvor de oplevede, hvad andre fik ud af det, og at det ikke
var så slemt som frygtet, fordi
udbyttet var gode pointer, sætninger og læring frem for kritik,
fik flere af de skræmte mod på
at deltage senere på ugen.
Flere af sygeplejerskerne ønsker ligefrem at gentage fokusugen (64 %) og ønsker flere planlagte makkerpar i dagligdagen
(55 %). Sygeplejerskerne beskriver det selv således: »Det at have
fokus i en given periode tvinger en
til at reflektere over – i dette tilfælde
kommunikation« og »Fokusugen
var rigtig god fordi man hele tiden
blev mindet om hvordan vi kommunikerer med patienterne og hinanden. Makkerpar og opfølgning hver
dag i den uge var virkelig brugbart.«
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Sygeplejedokumentation
og medinddragelse
På baggrund af succesen fra første gang, besluttede vi at gentage fokusugen i 2010 i begge afdelinger, men med et lidt andet
fokus ud fra afdelingernes aktuelle indsatsområder.
På afdeling 5032 var temaet:
Fra mundtlig kommunikation til
skriftlig dokumentation.
Fokusugen lå igen i direkte i
forlængelse af undervisningen i
kommunikation fra 2009 og
særligt de emner, der omhandlede forforståelse og kommunikative teknikker til bl.a. medinddragelse.

Fokusugen havde to mål:
	At sætte fokus på udfordringen med at få omsat mundtlig dialog til skriftlig overlevering og undersøge, om
man i den nuværende sygeplejedokumentation formår
at fange de informationer,
der er unikke for den enkelte
patient og nødvendige for
god pleje og overlevering af
patienter.
	At sætte fokus på begrebet
medinddragelse som et element i kommunikationen
med patienterne og deres familie. I den patient- og familiecentrerede pleje og behandling i Juliane Marie
Centret spiller medinddragelse en stor rolle. Men hvad
betyder medinddragelse for
sygeplejerskerne i Gynækologisk Klinik, og hvordan
spørger vi ind til det og får
lavet aftaler, der også i patientens øjne handler om
medinddragelse som andet
end samtykke?
Selve ugen startede som sidst
med morgenmøder hver dag for
de sygeplejersker, der var på arbejde. Mødet blev denne gang
udvidet til også at indeholde en
kort undervisningsceance i formidlingsteknikker til at fremme
medinddragelse. Hver morgen i
hele ugen.
I fokus for denne undervisning var bl.a. teknikker som opsummeringer, formidling jf. hukommelsesteknikker samt kategoriseringer og signposting
(sproglig markering), som redskaber til at fremme medinddragelse.(13)
Metoden var som i første fokusuge i form af makkerpar
med en observatør og aktør. Der
blev gjort observationer ved både: akutmodtagelsen – modtagelsessamtalen, indlæggelsessamtaler og samtaler med patienten på sengeafsnittet. Der
var i løbet af denne fokusuge så
travlt på afdelingen, at det ikke
var muligt at gå i makkerpar for
alle.
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Set-up’et blev derfor ændret
til at være enten makkerparrefleksioner eller enkeltpersoners
refleksioner over hvad man selv
har gjort og sagt i forhold til
undervisningen, medinddragelse og notater på sygeplejepapirerne. Denne ændring forårsagede at flere havde mulighed
for at deltage i samtalerne og
komme med gode input og eksempler, end hvis makkerparkonstruktionen var blevet fastholdt som et »must«.
Sygeplejerskerne gjorde observationer og skrev noter under en samtale (hvis muligt) eller lige efter, og derefter skulle
de samme informationer genfindes i den skriftlige dokumentation.
Resultatet blev en række gode diskussioner omkring medinddragelse, og hvordan vi taler
med patienterne om dette. Der
var forslag til nye former for
praksis og rutiner omkring f.
eks. stuegang. Afdelingen arbejder videre med resultatet af fokusugen. De skriftlige resultater, dvs. sygeplejerskernes notater på arkene i fokusugen bliver
brugt fremadrettet i vips-arbejdet, som led i udarbejdelse af en
spørgeguide, der skal bruges i
de fremtidige pædagogiske
audit.
Fra skriftlig til mundtlig
kommunikation
På afsnit 5031 handlede fokusugen i 2010 om sygeplejerskernes
dokumenthåndtering ved forundersøgelserne i ambulatoriet
og indlæggelsen i sengeafsnittet,
efter at afsnittet havde fået nye
sygeplejepapirer.
Det nye består i, at alle patienter, der bliver henvist til
operation fra ambulatoriet, får
udleveret et oplysningsskema,
som skal anvendes til sygeplejeanamnesen i sygeplejejournalen. Patienterne udfylder skemaet hjemme og aflevere det til sygeplejersken, når de bliver indlagt til operation.
Der var i sygeplejerskegruppen delte meninger om, hvor-

indlæggelsen. Fokusugen var
endnu en gang en succes.
Fokusugen som fast element
i Gynækologisk Klinik
Fokusugen har været en givende
metode til at sætte fokus på
kommunikation og feedback i
en hel afdeling på en måde der
både giver læring og sammenhold.
Fokusugen giver mulighed
for at træne feedback, kommunikation og individuel udvikling
på en og samme tid, hvis bare
det tilrettelægges på en måde, så
alle deltagere får det udbytte, de
har mest interesse i. Initiativet
går samtidig hånd i hånd med
ledelsens ønsker for udvikling i
afdelingen. Hele setup’et omkring fokusugen har udover at
styrke sygeplejerskernes kompetencer også givet et løft til samarbejdet og kendskabet til hinanden på tværs af afsnit.
På baggrund af ovenstående

resultater og observationer er
fokusugerne nu blevet en fast
del af undervisningsmetoderne i
Gynækologisk Klinik, og vil blive gentaget årligt med et varierende fokus efter strategi og ønsker for udvikling fra både ledelse og medarbejdere.
Det har været en spændende
udfordring at arbejde med så
stort et indsatsområde og med
læring for en hel gruppe. Vi har
opnået et generelt løft i læringsniveauet på relativt kort tid,
hvilket ikke kunne nås ved traditionel kursusplanlægning rettet mod få sygeplejersker.
En forudsætning for, at det
er lykkedes har været 100 % engagement og detaljeret planlægning i et tæt samarbejde mellem
projektets tovholdere, oversygeplejersken og afdelingssygeplejerskerne, som alle har været
med til møder i afdelingen og
tilstede hver dag under selve fokusugen i afsnittene.
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vidt selve spørgsmålene i oplysningsskemaet var for nærgående, fokusugen skulle derfor bruges til at undersøge, hvad patienterne syntes om at skulle udfylde disse papirer på forhånd,
og om de oplevede, at papiret
rent faktisk blev brugt til noget i
indlæggelsessamtalen.
Derudover var fokus for denne uge på, hvordan man sikrer,
at vigtige informationer ikke
går tabt fra den sygeplejerske
der først har kontakt med patienten i ambulatoriet, til den
sygeplejerske, der modtager patienten til indlæggelse i sengeafsnittet.
Selve fokusugen bestod igen
af en fastlagt uge i efteråret
2010, hvor alle sygeplejersker
der var på arbejde blev delt op i
makkerpar om morgen. Der var
fokus på indlæggelsessamtalerne i sengeafsnittet, og fokus på
sygeplejerskens dokumentation
ved forundersøgelser i ambulatoriet.
Sygeplejerskerne blev igen
bedt om at notere alle gode sætninger og observationer på et
notatark som de så skulle have
med til opsamlingen, der var
hver dag om eftermiddagen.
Ved den daglige opsamling fik
alle sygeplejersker diskuteret og
reflekteret over de opsamlede
observationer. De sygeplejersker
der ved første fokusuge havde
været lidt utrygge ved at deltage
meldte sig på banen og deltog
denne aktivt. Man kunne tydeligt mærke at sygeplejerskerne
var blevet fortrolige med konceptet og derved ikke var bange
for at deltage og dele erfaringer.
Som resultat af fokusugen på
afsnit 5031 blev sygeplejeanamnese arket revideret, så det både
kan anvendes af sygeplejersken i
ambulatoriet og igen ved indlæggelsen i sengeafsnittet.
Derudover fik afsnittet bekræftet, at spørgsmålene på oplysningskemaet ikke var for
nærgående, og at patienterne
følte, at deres oplysninger i dette
rent faktisk blev brugt i samtalerne med sygeplejersken ved
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