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Fælles beslutningstagning
Shared Decision Making – eller på dansk fælles beslutningstagning (FB) - er blevet defineret som: ”en tilgang, hvor
klinikere og patienter deler den bedst tilgængelige evidens, når man står overfor at skulle tage beslutninger og hvor
patienter støttes i at overveje mulighederne og give udtryk for egne værdier og præfrenser” (Elwyn G., Coulter A. et al.
Implementing shared decision making in the NHS. BMJ., 2010;341:c5146)
Formålet med FB er, at patienter og pårørende får mulighed for at reflektere over, hvad der er vigtigt for dem, og
hvordan et behandlingsvalg kan tilpasses deres værdier og ønsker for livet.
Klinikeren deler sin sundhedsfaglige viden med patienten, som deler sin viden om sit liv med sygdommen og sine
præferencer. Kliniker, patient og pårørende betragtes som ligeværdige partnere, der i et tæt samarbejde skal nå frem
til en beslutning vedrørende undersøgelse, behandling eller videre forløb for den enkelte patient.
Fælles Beslutningstagning indebærer brug af evidensbaseret viden om de reelle valgmuligheder, fordele, ulemper og
usikkerheder der er i spil for patienten. Klinikeren støtter og rådgiver patienten i at udforske egne værdier og
præferencer for på denne baggrund bedre kunne vælge den mulighed, der bedst matcher patientens præferencer.
Kerne elementerne/samtalepunkterne i en samtale, hvor der praktiseres fælles beslutningstagning indeholder
elementerne: valgsnak, mulighedssnak, præferencesnak, samt til sidst en beslutningssnak. Samtalen er ikke en lineær
samtale, men kan/vil gå frem og tilbage mellem de forskellige elementer.

Valgsnak

Mulighedssnak

Præference
snak

Beslutningssnak

Valg: Formålet med samtalen præsenteres. Det skal gøres klart at patienten står over for et valg, og at man i
fællesskab skal finde frem til den rette beslutning. Her defineres det nærmere, hvad det er, der skal træffes en
beslutning om og hvilke muligheder patienten har. Der spørges også ind til patientens ønskede informationsniveau
Muligheder: Den sundhedsprofessionelle vil i samspil med patienten diskutere fordele og ulemper ved de muligheder
som patienten har.
Patientens præferencer: Her handler det om at finde ud af, hvad der betyder noget for patienten. Der stilles
spørgsmål, som skal illustrere ”hvad der er på spil” i valgsituationen. Det er i forbindelse med præferencesnakken
vigtigt, at man som sundhedsprofessionel overvejer hvordan man kommunikerer risici, sandsynligheder og statistik
eftersom det er afhængigt af den individuelle patient hvordan han/hun opfatter og forstår dette
(fælles beslutningstagning skal gerne føre til en mere nøjagtig risikoopfattelse
Beslutning: Med et fælles indblik i den relevante viden og patientens præferencer, kan klinikeren og
patient/pårørende sammen træffe den beslutning, som passer bedst til patienten i situationen på det givne tidspunkt.
Når fælles beslutningstagning anvendes ses ifølge et opdateret Cochrane Review fra 2017 at:
•
•
•
•
•

Patienten har en øget viden om deres muligheder
Patienten har en mere nøjagtig opfattelse af risici i relation til undersøgelser og behandling
Patienten opnår mere klarhed over, hvad der er vigtigt for dem i forhold til valget
Patienten har en mere nøjagtig opfattelse af fordele og ulemper
Patienten følte sig mere involveret i beslutningsprocessen
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•
•

Færre patienter forblev “ubeslutsomme”
Færre patienter valgte større kirurgiske indgreb

Fælles beslutningstagning skal gerne bidrage til en mere nøjagtig risikoopfattelse. Der må være ro og tid til at kunne
informere om valgmuligheder, samt lytte til patientens spørgsmål, ønsker og værdier.
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Opdateret Cochrane Review 2017 (N=105 studier og 31.043 patienter) Stacey et al. Cochrane Database of
Systematic Reviews, 2017
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Nyttige links:
• Film til kliniker om BESLUTNINGSHJÆLPERTM
• Film om fælles beslutningstagning

2. Beslutningshjælperen ™
Til at understøtte fælles beslutningstagning kan patient og kliniker anvende et beslutningsstøtteværktøj også kalder
BeslutningshjælperenTM. Beslutningshjælperen er med til at støtte dialogen mellem patient og sundhedspersonale,
når der skal forklares om fordele og ulemper ved undersøgelse, behandling eller et forløb. Den skal hjælpe patienten
med at overveje, hvad der er vigtigt for ham/hende, og hvilken løsning, der er bedst på et givent tidspunkt.
Beslutningshjælperen er en hjælp til at skitsere fordele, effekter, risici og ulemper på en klar og balanceret måde og
giver ingen anbefalinger, den kan hjælpe til at klarlægge den detaljeringsgrad af information, som patienten ønsker og
har brug for. Brug af Beslutningshjælperen er med til at patienterne føler sig mere tilfredse med behandlingen, idet de
føler sig bedre involveret, og sjældnere fortryder deres beslutning.
Brugen af Beslutningshjælperen fører ikke automatisk til fælles beslutningstagning. Hjælperen kan understøtte
samtalen og den fælles beslutningstagning på vej, med den kan ikke stå alene. Fælles beslutningstagning kræver
fundamentale ændringer af tankegang og handlemønstre.
Den generiske skabelon BeslutningshjælperenTM udarbejdet i Center for Fælles beslutningstagning, danner grundlag
for beslutningshjælperne til Sammen om valg projektet. Skabelonen er udarbejdet og testet i tæt samarbejde med
klinikere, patienter, pårørende, internationale forskere på området samt Designskolen i Kolding. Ligeledes er kravene
om, at beslutningshjælperen skal bygge på evidensbaseret viden og præsentere de forskellige valgmuligheder på en
balanceret måde opfyldt i henhold til IPDAS (International Patient Decision Aids Standards).
I forbindelse med Sammen om Valg projektet: ”Hvordan fælles beslutningstagning mellem patienter med
tyk/endetarmskæft og sundhedsprofessionelle kan blive til gavn for begge parter”, er der udarbejdet
beslutningshjælpere til følgende to beslutningsanledninger:
Efter operation: Valg eller fravalg mellem forskellige forebyggende behandlinger med henblik på at
mindske risiko for tilbagefald.
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Ved colorectal cancer med spredning: Her er målet at med behandling livsforlængelse og palliation.
Valget står mellem kombinationsbehandling eller enkeltstofs-kemoterapi eller fravalg af behandling
Beslutningshjælperen er udarbejdet i et tæt samarbejde med klinikker og patient/pårørende. Der blev afholdt
workshops hvor de medvirkende diskuterede evidens samt hvilke fordel/ulemper, der var vigtige at få visualiseret i
Beslutningshjælperen.
I forbindelse med udarbejdelsen af Beslutningshjælperen, udtalte en patient med recidiverende colorectal cancer
bl.a.: ”Behandling eller ej, når jeg nu ikke kan blive rask… Det var svært at beslutte det, der var godt for mig. Men
snakken med lægen om virkning op mod gener og ubehag, gjorde det mindre svært at beslutte behandling og så se,
hvordan det går. Vil jo gerne se mit barnebarn blive student til sommer.” På den måde kan et tilvalg føles som det
rigtige, men andre gange er fravalget det rigtige, og som en pårørende til en terminal patient sagde: ”Havde vi vidst, at
mor ville få det så hårdt af behandlingen, og så få gode dage, havde vi nok valgt ikke at presse så meget på for, at hun
skulle vælge behandling. Godt vi fik en samtale med lægen, så valget om at stoppe blev lettere.”

Beslutningshjælperens 5 trin
Beslutningshjælperen består af fem punkter indeholdende et omslag med løse indstikskort, som viser de forskellige
muligheder, fordele/ulemper statistik og patienthistorier.
I nogle situationer vil det være en fordel, at forberede patienten inden samtalen på at de vil blive præsenteret for
nogle valg og at der skal træffes en beslutning. Det kan derfor være relevant at udlevere et forberedelsesark til
patienten inden samtalen, hvor der bruges en Beslutningshjælper TM.
Forberedelsesarket:
Arket stiller spørgsmål og opfordrer derved patient og pårørende til at tænke over, hvad der er på spil i forhold til
deres viden, præferencer og holdninger samt ønske om information ift. statistik og overlevelse. Arket indeholder
spørgsmål vedrørende:
•
•
•
•

En beskrivelse af fælles beslutningstagning
En kort intro til, hvad der skal tages beslutning om i denne situation
Spørgsmål i forhold til, hvor meget information patienten ønsker at modtage til samtalen
Plads til at skrive tanker/spørgsmål(valgfrit)

De fem punkter:
De fem punkter i Beslutningshjælperen består dels af forud definerede frasetekster og dels af tekstfelter der kan
tilpasses den konkrete kliniske kontekst. De faste frasetekster understøtter, at der sker fælles beslutningstagning i
samtalen.

Punkt 1: præsenterer formålet med samtalen og beslutningsstøtte værktøjet.
Her gøres det klart at patienten står over for et valg, og de sammen skal træffe
den bedste beslutning for ham eller hende.
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Punkt 2: beskriver valgsituationen. Patienten informeres om de forskellige
muligheder inkl. muligheden at fravælge behandling/udredning. Patienten
bliver også spurgt, hvor meget information han eller hun ønsker.

Punkt 3: handler om at afklarer, hvad der er vigtigt for patienten, og hvilke
bekymringer han eller hun besidder. Under dette bliver det tydeligere for både
patient og kliniker, hvilke værdier, der spiller ind på den endelige beslutning.

Punkt 4: består af indstikskort, som præsentere de forskellige muligheder
patienten har. Kortene beskriver fordele og ulemper, og patienten kan bruge
disse til at sidestille de forskellige muligheder. Der forligger også et kort med
patientudsagn, fra patienten som har siddet i samme situation. I tillæg kan
der forelægge statistik og tidslinjer over de forskellige forløb.

Punkt 5: her skal selve beslutningen skal træffes. Patienten spørges ind til
om de er parate til at der træffes en beslutning eller om der er behov for
betænkningstid.

Man skal dog huske på at et beslutningsstøtteværktøj ikke kan stå alene, når man ønsker at implementere fælles
beslutningstagning. Det handler i høj grad også om kultur og kommunikationsevner. Målet har været, at
BeslutningshjælperenTM skal indlejres i eksisterende kliniske arbejdsgange og være let tilgængelig.
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3. Forberedelse af patient og pårørende til fælles beslutningstagning
Det kan være en fordel at forberede patient og pårørende på, at de ved samtalen med lægen kan blive præsenteret
for nogle valg og at der kan være beslutninger, der skal træffes i relation til undersøgelse og behandling.
For patienten kan det være en god ide at have tænkt over dette i forvejen. Derfor er der i tillæg til beslutningshjælperen
udarbejdet et forberedelsesark, der har til formål, at forberede patienten på denne samtale. Arket stiller spørgsmål og
opfordrer derved patient og pårørende til at tænke over, hvad der er på spil i forhold til deres viden, præferencer og
holdninger samt ønske om information ift. statistik og overlevelse. Arket udleveres til patienten før samtalen og
indeholder: desuden:
•
•
•
•

En beskrivelse af fælles beslutningstagning
En kort intro til hvad der skal tags beslutning om i denne situation
Spørgsmål ift. hvor meget information patienten ønsker at modtage til samtalen
Plads til at skrive tanker/spørgsmål (valgfrit)

Der vil dog være kliniske situationer/forløb, hvor det ikke er muligt at give patienten forberedelsesark inden samtalen
idet der ikke er et reelt valg at forholde sig til, f.eks i akutte situationer.
I projektperioden blev det klart at der var mange faktorer der har indflydelse på, hvordan og hvor meget patienterne
føler sig forberedt på, at deres ønsker og præferencer inviteres med i beslutningen bliver et styrende element for
samtalen.
Udgangspunktet for brugen af skemaet er, at det sendes ud/udleveres til patienten før samtalen. Dog modtager
patienter så meget informationsmateriale inden besøg på sygehuset, at det skema kan drukne i dette overload af
materiale.
Ligeledes kan tiden fra indkaldelse til mødet i afdelingen spille en rolle. En afdeling havde meget kort tid fra visitation af
patienten til det fysiske møde i afdelingen, så skemaet og ikke nåede frem med posten før pt havde fremmøde i
afdelingen. Patienterne blev ofte indkaldt pr. telefon. Her valgte man at indpasse de forberedelsesdelen i det generelle
indkaldelsesbrev til patienterne.
En anden afdeling valgte at patienterne mødte ind en time før samtalen og fik skemaet udleveret og de kunne så sidde
og forberede sig før samtalen.
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Links
•
•
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IPDAS: http://ipdas.ohri.ca/

4. Kollegial feedback i fælles beslutningstagen
I projektperioden blev det ofte italesat af klinikkerne, at det kunne føles svært at komme i gang med at anvende FB i
samtalerne. Lægerne udtrykte usikkerhed på, om de anvendte fælles beslutningstagning i samtalerne. De følte sig
”alene”, da de ved konsultationerne var alene med patient og pårørende, samt eventuelt en sygeplejerske, uden
mulighed for refleksion og sparring efterfølgende.
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For at støtte/vejlede lægerne i anvendelsen af fælles beslutningstagning blev der tilbudt kollegial feedback fra
projektledernes side. Den kollegiale feedback fokuserede på følgende områder:
•
•
•
•

Tryghed, tillid til hinanden og feedback-teknik som en forudsætningen for god feedback.
Aftale om hvilke områder der skal fokuseres på og hvad der skal gives feedback på og tales om efterfølgende.
Det var vigtigt at feedback blev givet umiddelbart efter konsultationen
Det er vigtigt, at feedbacken er sat i system, og at den følger fastsatte regler. Efter aftale med lægerne vidste
de på forhånd hvilke samtaler der blev givet samtaler på.
Træn og udvikl feedback-sessionerne.

Fedback blev givet med afsæt i SUMO-modellen, der deler feedback ind i fire område:

S

M

Styrker

Muligheder

U
udviklings
potentiale

O
Opmærk
somhed
punkter

Styrker: Hvilke styrker ses hos feedback-modtageren
Udviklingsområder: Hvilke nye alternative vinkler, som ikke kan
iagttages kan eventuelt kvalificerer feed-back-modtageren
Muligheder: Hvilke områder af den konkrete situation kan udbygges
og videre udvikles? Og hvordan?
Opmærksomhedsområder: Hvad kan feedback-modtageren være
særlig opmærksom på? Er der noget der ikke hænger sammen

Den givne feedback tog udgangspunkt i spørgsmål fra måleredskabet OPTION 12, som er et internationalt valideret
observationsredskab, designet til at måle i hvilken grad klinikkere involvere patienter i beslutninger. Det vurdere om
en bestemt adfærd, kendetegnende for fælles beslutningstagning, er til stede i samtalen og i hvilken grad.
Selv feedbacken tog udgangspunkt i elementerne i fælles beslutningstagning: valgsnakken, mulighedssnakken,
præferencesnakken og beslutningssnakken.
En udfordring som klinikkerne nævnte var, hvorledes de kunne indlede samtalerne med patienterne, så FB kom i spil.
For at hjælpe/inspirerer til det dette blev der udarbejdet et ”lommekort” med Tips og Ideer til hvorledes man kunne
spørge med afsæt i FB.
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Efter første runde med feedback blev klinikkerne bedt om at evaluere processen. Flertallet mente det var et brugbart
redskab til at øge kompetencer indenfor FB. Der blev ligeledes givet udtryk for, at det ville være gavnligt at gentage
processen ca. hvert halve år.
Det blev oplevet som en positiv nyskabelse blandt lægerne at få feedback på samtalerne og det kan være gavnligt at
arbejde videre med, så kolleger i en fremtid uden projektledere kan forestå feedbacken og på den måde fortsætte
læringen.

Referencer:
•
•
•
•

•

Elwyn G, Frosch D, Thomson R, et al. Shared decision making: a model
for clinical practice. J Gen Intern Med. 2012;27(10):1361-1367.
Elwyn G, Edwards A, Wensing M, Grol R. Shared decision making, measurementing the OPTION instrument.
Cardiff University, 2005.
Bennett C, Graham I.D, Kristjansson E, Kearing S. A, Clay K. F, O’Connor A. M. Validation of a Preparation for
Decision Making scale. Patient Education and Counseling, 2010-01-01, Volume 78, Issue 1, Pages 130-133,
Copyright © 2009 Elsevier Ireland Ltd
Bærenholdt J & Christensen V. Det vi ved om Feedback. Dafolo; 2017

Links:
•

SUMO-analyse: http://colligo.dk/sumo/

5. Alfatest
Alfatest som begreb stammer fra IT-virksomhed, hvor test af software foregår inden produktet tages i brug. Testen
afdækker hvordan produktet bliver modtaget og via feedback sikres det at produktet har den rette udformning.
Elementer fra Alfa- og betatest
Alfatest
Fokus på interne medarbejdere
Fokus på kvaliteten af produktet

Betatest
Fokus på slutbruger / patient
Feedback samles til næste udgave af produktet
Foregår i den setting, hvor produktet skal bruges
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Design
Traditionelt gennemføres alfa- og betatest separat, men da kommunikation og fælles beslutningstagen foregår i
samspil er det valgt at kombinere testen.
Den er designet til at afdække kritiske fejl og mangler ved beslutningshjælperen for at sikre kvaliteten. Dette gøres i
den faktiske valgsituation gennem efterfølgende interview.
For at sikre et tværfagligt sammenspil bliver der både lavet interview på læger og sygeplejersker.
Dette sikrer at flere gennemgår den samme læringsproces, samt at den kvalificerende feedback på produktet bliver
bredere og man skal gennemgå færre prototyper før man når et brugbart produkt. (1)

Testfase
Formålet med testfasen var i denne sammenhæng at:
•

Afdække i hvilket omfang vores BESLUTNINGSHJÆLPER forbereder patienten til at træffe beslutninger

•

Samle input til forbedringer i forhold til udvalgte ”key features” ved værktøjet

•

Sikre systematik i opsamling, der samtidig kan fungere som data til efterfølgende evaluering og anbefalinger
til DCCG

For at kunne gennemføre ovenstående blev der gennemført interview med:
o

5 eksisterende patienter

o

5 nye patienter – umiddelbart efter at have være ”udsat for” BESLUTNINGSHJÆLPEREN i samtale

o

5 læger og 5 sygeplejersker – umiddelbart efter at have anvendt BESLUTNINGSHJÆLPEREN i samtale

Eksempel på spørgeguide
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Referencer
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Stacey, D et al: Interview script from Translating Evidence to facilitate Shared Decision Making: Development
and Usability of a Consult Decision Aid Prototype”, 2016

Eksterne links
•
•

https://link.springer.com/article/10.1007/s40271-016-0177-9
https://www.cffb.dk

6. SDM-Q-9 og SDM-Q-DOC
Til at undersøge om fælles beslutningstagning har fundet sted, kan man gøre brug af spørgeskemaerne SDM-Q9 og SDM-Q-Doc. Spørgeskemaerne består af 9 udsagn, hvor fokus er på de centrale elementer i fælles
beslutningstagning.
De undersøger henholdsvis patientens og klinikerens perspektiv i forhold til graden af inddragelse i
beslutningsprocessen.
Måleredskabet kan anvendes både til forskning og til mere rutinemæssig monitorering af behandlingskvalitet. (1)
Gennem forskning er redskabet valideret og det konkluderes at man gennem yderligere forskning kan skabe mere
viden om de psykometriske egenskaber redskabet besidder. (2)

Oprindelse
Spørgeskemaerne er udviklet af en gruppe af forskere ved The University Medical Center Hamburg - Eppendorf. SDMQ-9 er siden oversat til dansk og valideret af Sygehus Sønderjylland, Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og
Syddansk Universitet. (1)

Brug
Når fælles beslutningstagning anvendes som metode i samtalen med patienten, er der en række trin, som klinikeren
skal igennem.
Patienten skal informeres om, at der skal træffes et valg, og i samarbejde med klinikeren finde frem til det valg, der
passer bedst til patientens præferencer. Det kræver, at klinikeren informerer patienten om de enkelte
valgmuligheder, samt hvilke fordele, ulemper og risici, der er. Ligeledes skal klinikeren inddrage patientens
præferencer i forhold til den givne situation og sikre sig, at præferencerne kommer i spil, når den endelige beslutning
skal træffes.
At undersøge, hvorvidt fælles beslutningstagning reelt har fundet sted, og i hvor høj grad patienten har været
inddraget i beslutningsprocessen, er derfor et vigtigt element, når effekten af fælles beslutningstagning skal vurderes.
SMD-Q-9 og SDM-Q-Doc kan anvendes efter en samtale, hvor der er blevet truffet en beslutning om udredning,
behandling eller pleje. Ligeledes kan redskabet anvendes efter en samtale mellem alle typer sundhedsprofessionelle
og alle typer patienter. (1)
SMD-Q-9 udleveres til patienten og SDM-Q-Doc udleveres til den sundhedsprofessionelle der har deltaget i
beslutningsanledningen. Svarene kan parres og se på forskelligheder i opfattelsen i den enkelte samtale, eller samles
til trends og statistik om hvordan man kan tilrettelægge en implementeringsstrategi for den samlede Fælles
Beslutningstagning (2)
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SDM – QDOC:

SDM – Q9

Referencer
1.
2.

https://www.cffb.dk/i-praksis/maaleredskaber/sdm-q-9-sdm-q-doc/
https://en.wikipedia.org/wiki/Shared_decision-making_in_medicine

Eksterne links
•
•
•

•

https://www.cffb.dk/i-praksis/maaleredskaber/sdm-q-9-sdm-q-doc/
https://danskepatienter.dk/files/media/Publikationer%20%20Eksterne/B_ViBIS%20%28eksterne%29/sdmq9_final_version_feb2018.pdf
https://www.clinicalkey.com/#!/content/playContent/1-s2.0S0738399109004509?returnurl=https:%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS073839910900
4509%3Fshowall%3Dtrue&referrer=https:%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F
https://en.wikipedia.org/wiki/Shared_decision-making_in_medicine
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7. Observer OPTION 12
OPTION12 er et observationsredskab udviklet til at evaluere, hvordan patienter involveres i beslutninger om
behandling under en konsultation. Klinikerens adfærd og kommunikation vurderes ud fra 12 temaer, som hver
afspejler en nøglekompetence inden for involvering af patienter i beslutningstagning. (1-3)
OPTION12 bruges også for at understøtte feedback på kliniske samtaler mellem patient og fagprofessionel og dermed
hjælper med at opøve kommunikationsfærdigheder i forhold til Fælles Beslutningstagning.
Oprindelse
Glyn Elwyn er professor og læge-forsker ved The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice,
Dartmouth College, USA, hvor han leder “Patient Engagement Research Program”.
Med udspring i Fælles Beslutningstagning og grundet et etisk og politisk pres på sundhedsprofessionelle om at skabe
et redskab til at øge kvaliteten af i samtalen, blev OPTION12 og senere OPTION5 udviklet, testet og valideret.
Redskabet er i dag valideret på en lang række sprog.
Formål og brug
Formålet med OPTION 12 er at måle, i hvilken grad den sundhedsprofessionelle involverer patienten i valget. (4)
Hvert af de 12 temaer (items) i fælles beslutningstagning vurderes gennem observation, til en score på 0-4 hvor 0
refererer til, at den sundhedsprofessionelle ikke udviser den ønskede opførsel og 4 refererer til at opførslen bliver
udvist efter meget høj standard. (1, 3-5)
Eksempel
Item 3

Lægen spørger til hvor meget information patienten ønsker, samt den foretrukne måde at få
information på for at understøtte beslutningstagning. (fx scanningsbilleder, tegninger, statistik, webpages, osv.)
0= ingen berøring af emnet
1=intet spørgsmål, men tilpasser sin information eller bruger forskellige informationskilder
2=spørger patienten
3=fortæller der er flere muligheder, spørger patienten, afklarer foretrukne metode
4=fremlægger flere muligheder og giver patienten mulighed ofr at vælge den foretrukne metode

Opmærksomhedspunkter
OPTION 12 kan bruges som observationsredskab i samtaler mellem alle typer sundhedsprofessionelle og alle typer
patienter, så længe det er en samtale, hvor der skal træffes en beslutning om behandling, udredning, pleje eller andet
relevant. (6)
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8. Understøttende løsninger: Kontinuitet, arbejdsgange og rollefordeling,
fysiske rammer samt eksistenslaboratorier
Kontinuitet
Alle patienter tildeles ved første samtale en patientansvarlig læge (PAL) og en plejeansvarlig sygeplejerske (PAS).
PAL og PAS udgør det tværfaglige team, der samarbejder om patientforløbet. De har ansvar for at skabe
sammenhæng, overblik og tryghed for patienten, i praksis udmøntes det i at lægen og sygeplejersken har det
overordnede ansvar for patientrelationen samt overblikket over patientens behandlings – og plejeforløb.
Patienten og de pårørende møder PAL og PAS ved det indledende besøg og ved alle evaluerings- og statussamtaler.
PAS varetager desuden en del af patientens behandlinger. Det er vigtigt at patienten og de pårørende fra første møde
oplever sig involveret i behandlingsvalg, at deres ønsker og præferencer bliver efterspurgt og inddraget.
Modtagelse med start på en tryg og tillidsfuld relation til familie og pårørende, information om behandling og forløb
er velimplementerede opgaver.
Projektet med implementering af fælles beslutningstagen og implementering af et pædagogisk hjælperedskab
(Beslutningshjælperen) afføder et behov for at præcisere nye som eksisterende arbejdsgange og opgaver.
Det er vores erfaring at en specifik beskrivelse og aftale om praktiske opgaver i forbindelse med opbevaring,
klargøring, udlevering af forberedende materiale til patient og pårørende og inddragelse er vigtig, samt at der er
tydelig angivelse af nøglepersoners ansvar og opgaver.

Eksempler på beskrivelser:

Praktisk understøttelse:
Der udpeges 2 nøglepersoner, som i samarbejde med lokale delprojektleder har ansvar for at beslutningshjælpere er
tilgængelige, relevante personer er orienteret om de opgaver, der følger ved anvendelse af beslutningshjælper.
Opgave
Visitere patienter, hvor beslutningshjælperen kan anvendes
Informere og sikre viden om beslutningshjælper hos implicerede sundhedsfaglige
Informere om patient, og sikre at forberedelsesbrev til beslutningshjælper
udleveres til patienten
Udlevere forberedelsesbrev til patient
Inddrage beslutningshjælperen i modtagelse, information om behandlingstilbud,
bivirkninger, behandlingsforløb og fælles beslutning om behandlingsvalg baseret
på patientens værdier og præferencer.
Undervisning, vejledning, støtte til håndtering af bivirkninger og eventuelle
udfordringer i hverdagslivet. Identifikation af potentielle og tilkomne
problemstillinger i forhold til behandling. Fokus på patientens præferencer og
ønsker i livet gennem hele behandlingsforløb.

Ansvar
Nøglepersoner eller lokal
delprojektleder.
Nøglepersoner eller lokal
delprojektleder.
Patientens fremtidige PAS
Sekretær, som modtager
patient.
Primært fremtidig PAL, PAS
deltager i samtalen.
Primært PAS. Teamet PAL og
PAS samarbejder i hele
patientforløbet
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Opgave og rollefordeling mellem læge og sygeplejerske:
Der laves samarbejdsaftaler, guides til indledende samtaler og opfølgende samtale med sygeplejerske. Alle er
ansvarlig for at kende og følge aftalerne.
Lægen ansvar/opgave
Viden om patientens journal og medbringe eventuel protokol
Indleder samtale ved at skabe fælles dagsorden:
• Patientens spørgsmål/tanker
• Pårørendes spørgsmål
• Aktuel sygdoms status
• Medicinafstemning
• Objektiv undersøgelse
• Information om behandlingstilbud, bivirkninger og
behandlingsforløb, samt fælles beslutningstagen baseret
på patientens værdier og præferencer
•

Sygeplejerskens ansvar/opgave
Viden om patientens journal og print af
informationer/skemaer og ”patientens bog”.

•
•
•

•

Måle BT, P, højde og vægt
Udlevere skriftligt materiale
Udlevere forberedelsesark til
opfølgende samtale med
sygeplejerske om behandling
Information om kørsel/transport

•

Vi har endvidere erfaret vigtigheden af at bevare det tværfaglige fokus på hvad fælles beslutningstagen indebærer for
samarbejdet mellem sundhedsprofessionelle, patient og pårørende og hvordan det nye hjælperedskab,
beslutningshjælperen, integreres i velstrukturerede samtaler.

Fysiske rammer i afdelingerne – især konsultationsstuerne
I de antropologiske rapporter udarbejdet af MindLab og Anna Sofie Jacobsen, Profondo blev det bemærket at det i de
tre afdelinger var tydeligt, hvor meget den fysiske indretning af samtalerummene kan have på både kontakten til
patienten og det tværfaglige samarbejde. Store skriveborde i små rum og computerskærme som dækker for udsynet
til enten patient eller kollega, kan være hæmmende både ift. at få skabt en inddragende og ligeværdig dialog men
også ift. at få en fælles tværfaglig snak med patienten.
Omvendt brød flere medarbejderne med de fysiske rammer og forsøgte at rulle ud på gulvet og tættere på patienten,
så tæt det nu kunne lade sig gøre. Men fraværet af et fælles referencepunkt som fx en fælles skærm tvang læger og
sygeplejersker tilbage bag skærmen for fx at hente scanningssvar etc. En af afdelingerne havde arrangeret sig
anderledes ift. logistik omkring samtalerum og konsekvent mindre skriveborde, samt 1 fælles drejbar skærm, på den
ene computer, der var tilstede i rummet. Denne indretning understøttede en fælles patientkontakt helt anderledes
end de andre steder, hvor netop den fysiske indretning blev hæmmende for en sådan dialog.

Eksistenslaboratorier
Opståen
Eksistenslaboratorium er udviklet af Maria Baastrup Jørgensen, som er hospitalspræst på Rigshospitalet.
På baggrund af og i erkendelse af at sundheds professionelle oplevede at arbejdet med eksistentielle og åndelige
temaer kan være en stor udfordring, startede Maria Baastrup i samarbejde med religionssociologer Majbritt Normann
Nielsen og Egil Bargfeldt projektet, Eksistenslaboratorium.
Projektet påbegyndtes i 2016 på Rigshospitalet. Eksistenslaboratorium er udbredt til flere hospitaler og i plejesektoren
i hele landet.
Bogen ”Eksistenslaboratorium” udkom fra forlaget Eksistensen udkom i august 2018.
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Hvad er et eksistenslaboratorium?
Eksistenslaboratorium er en model til undervisning for sundhedsprofessionelle med det formål at ruste dem til at
indgå i samtaler med patienter og pårørende om de grundlæggende eksistentielle temaer, der er på spil, når
mennesker rammes af sygdom.
I laboratoriet arbejdes med at styrke forståelsen af egne værdier og evnen til at reflektere over dem i stedet for at se
bort fra dem, når der f.eks. er konflikt mellem de faglige og personlige værdier. Der arbejdes med at øge bevidstheden
om egne bekymringer og barrierer for at deltage i samtaler med eksistentielle temaer. Deltagerne får viden og
konkrete fif, ord, spørgsmål, sætninger og åbninger til at indgå i dialog med patienter og pårørende om liv, død og
fravalg af aktiv behandling.
Fokus i arbejdet er, at de sundhedsprofessionelle oplever større tryghed i det at være tilstede som samtalepartner i en
hverdag, der er fyldt med mange handlinger. Der findes ikke èn løsning eller facit, når det kommer til temaer som
mening, magtesløshed, værdier, håb, sorg, lidelse, angst eller meget andet eksistentielt, når det angår dèt at være
menneske.
Et eksistenslaboratorieforløb består af 3 tre laboratorier af 2 timers varighed med ca. 3 ugers varighed
Et laboratoriehold har 6-8 deltagere

Opfølgning på arbejdet med ekstistenslaboratorium
Et sygehus i projektet ”Sammen om valg” har tilbudt alle ansatte deltagelse i eksistenslaboratorium. Læger og
sygeplejersker har deltaget med henblik på at dele erfaring og skabe refleksion i det tværfaglige samarbejde.
Der er efterfølgende skabt rum og tid til at dele og lære af komplekse og dilemmafyldte oplevelser i relation til
patientforløb og behandlingsvalg. Hvordan man understøtter hinanden i vanskelige samtaler om håb og prognose,
hvor patienten oplever sig inddraget i den fælles beslutning. Dette gøres på faste månedlige tværfaglige konferencer.
Der er fokus på, at man i patientens team af tilknyttede læger og sygeplejersker, hjælper hinanden med viden om
patientens ønsker, patientens erfaringer med alvorlig sygdom i familien og om det afstedkommer angst.

Litteratur:
eksistenslaboratoriumrapport2016.pdf (patientsikkerhed.dk)
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