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Forord
Det er med stolthed, at projektets resultat og indsats kan præsenteres i denne rapport.

Afdelingsledelsen vil gerne takke personalet for det vedholdende engagement for til stadighed at
idégenerere og drive processen for større patientinddragelse ud fra Regionens vision og målsætning
for 2010-2013: Patienten skal være i centrum ved bl.a.:
•

Respektfuld og fyldestgørende kommunikation

•

Dialog og direkte patientfeedback med/fra patienter og pårørende

•

Udvikling af kulturen omkring patientinddragelse

Det er afdelingens vision, at inddragelse bliver integreret i alle relationer i hverdagen og at det
afspejler sig i den patientoplevede kvalitet.

Arbejdet vil derfor fortsætte med fastholdelse af de nye initiativer og kontinuerligt iscenesætte flere
forbedringstiltag for at øge patienttilfredsheden i en stadig højere grad.

Bispebjerg Hospital, Afd. N
Den 9. januar 2012.

Vibeke Olsen

Lise Korbo

Ledende oversygeplejerske

Ledende overlæge

Afd. N
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Baggrund for projektet
Ved undersøgelser af patientoplevelser foretaget i 2007 (TUS) og i 2009 (LUP) fremgik det, at 25
% af afdeling N’s patienter oplevede for lidt inddragelse i deres møde med afdelings N’s personale.
Disse resultater blev ydermere bestyrket og uddybet i forbindelse med udarbejdelsen af tre
uafhængige opgaver, som blev skrevet af tre af afdelingens sygeplejersker i forbindelse med deres
diplomuddannelser.
I januar 2009 besluttede Afdeling N´s Kvalitetsråd, at sætte fokus på inddragelse ved at gøre
inddragelse til overordnet tema for målene i 2009-2011. Der blev nedsat en styregruppe med ansvar
for at sikre, at inddragelse bliver implementeret på afdeling N. Styregruppens første opgaver blev,
at lancere en vision for Afdeling N. Visionen følger Region H’s Bruger, patient og pårørendepolitik:
”Vi tager hensyn til hvem patienten er.
Vi træffer beslutninger om patienten med patienten/de pårørende.
Vi spørger patienten/de pårørende, fordi vi har brug for deres viden.
Vi tager ansvar for sammenhæng i patientforløbet”.
Herudover blev der udarbejdet og godkendt grundlæggende værdier for Afdeling N,
kommunikationspolitik for afdeling N samt pårørendepolitik for Afdeling N.
Projekt Inddragelse blev sat i søen i oktober 2009 med afholdelse af den første tværfaglige
temaeftermiddag, hvor personalet fra hele afdelingen var inviteret. Formålet med denne eftermiddag
var at udveksle erfaringer og viden, inspirere hinanden samt at skabe konsensus på tværs af alle
afdelinger og fag.

Klinisk oversygeplejerske Marianne Schmidt var initiativtager og blev valgt som tovholder for
implementeringen af inddragelse på Afdeling N. Der blev ansat en AC-medarbejder til at varetage
projektet med det formål, at være med til at højne fokus på inddragelse i Afdeling N.
Afdelingen takker AC medarbejderne antropolog Vibeke Møller Thomsen for sin indsats fra dec.
2009 – maj 2010 samt cand.com. Pia Bindesbøll fra juni 2010 – juni 2011.
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Formål
Formålet med projektet vedr. patientinddragelse i Neurologisk Afd. N er at sikre, at patienter og
pårørende i Neurologisk Afd. bliver inddraget i eget patientforløb ud fra deres individuelle situation
og forudsætninger igennem blandt andet tillidsfuld dialog og aktiv lytning.
Det er dokumenteret, at aktiv inddragelse har positiv virkning på behandlingsresultatet, og at andre
forhold end den faglige kvalitet har betydning (1, 2, 4). Det er endvidere et faktum, at patienterne på
en række afgørende områder anlægger en anden vurdering end sundhedspersonalet i forhold til,
hvad der betinger god kvalitet (1).
Forskning dokumenterer desuden (3, 5), at der både er økonomiske og patientoplevede gevinster
ved patientinddragelse idet patientinddragelse har en positiv virkning på behandlingsudfaldet såvel
som på patienttilfredshed. Bedre informerede patienter udviser større compliance, større tilfredshed
med behandling og bedre behandlingsresultater, og mennesker som har en opfattelse af at have
begivenhederne under egen kontrol, responderer bedre på behandlingen.

Begrebsafklaring
En af Regionh´s målsætninger indtil 2013 er, at Patienten skal være i centrum ved bl.a. at blive
inddraget i planlægning af egen behandling.
Ved inddragelse i eget forløb forstås, at patienten involveres i planlægning og beslutninger af
betydning for egen sygdomssituation. Det omfatter kontakter mellem patient og personale, hvor
information og kommunikation er det afgørende virkemiddel til, at patienten opnår kompetencer til
at agere så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til at følge behandlingen og håndtere egen
livssituation.
Begrebet ”Inddragelse” benyttes med udgangspunkt i Region H’s ”Bruger, Patient og Pårørende
Politik” fra juni 2008, hvor det fremgår, at ”Inddragelse bygger på dialog og tilbagemelding fra
den enkelte eller pårørende”. Anvendelsen af begrebet er desuden inspireret af følgende citat fra
Region H’s ”Videns- og idébank”1, ”Med inddragelse i eget forløb forstås, at patienten involveres i
planlægning og beslutninger af betydning for eget behandlingsforløb”(6).

1

http://www.regionh.dk/patientinddragelse/Menu/
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Også indenfor kvalitetsudvikling, er der kommet særlige standarder for patientinddragelse. Det
betyder ifølge Den danske Kvalitetsmodel, standard 2, at kvalitetsudviklingen skal tage afsæt i og
forholde sig til patienter og pårørendes evalueringer (7).

Organisering
I begyndelsen af projektperioden blev der nedsat en styregruppe samt to arbejdsgrupper.
De to grupper blev sammensat af tværfagligt personale fra Afdeling N for derved at tilstræbe, at
drage nytte af forskelligt personales ekspertise og erfaring. Dette skulle åbne mulighed for, at opnå
at nye tiltag bliver koordineret hensigtsmæssigt i respekt for de forskellige faggruppers
arbejdsopgaver. Ligeledes var det hensigten med en bred repræsentation af personalegrupper, at
projektet opnåede legitimitet i det daglige arbejde i klinisk praksis.
Formændene i de to arbejdsgrupper har i samarbejde med projekt/AC-medarbejderen haft til opgave
at sørge for at støtte op omkring, at de tiltag som blev besluttet i arbejdsgrupperne, blev
implementeret ude i de enkelte afsnit i Afdeling N. De enkelte afdelinger nedsatte senere lokale
inddragelsesgrupper med nøglepersoner i forhold til implementering af nye tiltag (se bilag 1).
Selve projektet er søsat med kommissorium (se bilag 2).

Styregruppens medlemmer
Ledende overlæge Lise Korbo, ledende oversygeplejerske Vibeke Olsen, afdelingssygeplejerske
Sanne Kjærgaard, afdelingssygeplejerske Bente Wind, afdelingssygeplejerske Anne Wriedt,
ledende lægesekretær Marianne Bennedbæk, overlæge Merete Karlsborg, overlæge Skirmante
Mardosiene, klinisk oversygeplejerske Marianne Schmidt (tovholder for processen) og ACmedarbejder Vibeke Møller Thomsen / Pia Bindesbøll.

Arbejdsgruppens (sengeafsnittene)medlemmer
Overlæge Merete Karlsborg (formand), neuropsykolog Susanne Ehrenfels, klinisk
sygeplejerskespecialist Karin Wogensen, sygeplejerske Pernille Post, overlæge Lise Leth Jeppesen,
klinisk sygeplejerskespecialist Trine Thomsen, klinisk oversygeplejerske Marianne Schmidt og ACmedarbejder Vibeke Møller Thomsen / Pia Bindesbøll.

6

Afd. N
Arbejdsgruppens (ambulatoriet/dagshospitalerne) medlemmer
Overlæge Skirmante Mardosiene (formand), neuropsykolog Susanne Ehrenfels, klinisk
sygeplejerskespecialist Suky Ochoa, sygeplejerske Signe Asmussen, sygeplejerske Lena Jung
Petersen, sekretær Nadia Gun Krause, overlæge Jacob Marstrand, klinisk oversygeplejerske
Marianne Schmidt og AC-medarbejder Vibeke Møller Thomsen / Pia Bindesbøll.

Styregruppen har løbende afholdt møder. Arbejdsgrupperne har i starten afholdt møder ca. hver
tredje uge. De lokale inddragelsesgrupper har arbejdet med de konkrete, relevante lokale tiltag.
Disse grupper har afholdt fælles temadage mht. inspiration samt erfaringsudveksling.

Rapportens opbygning
Rapportens struktur vil tage udgangspunkt i følgende kvalitetscirkel, som også benyttes i De
landsdækkende Undersøgelser af patientoplevelser (LUP) (8):

Kvalitetscirklen beskriver et cirkulært forløb, hvor en række resultater afføder en vurdering,
hvorefter en række indsatsområder identificeres og en handlingsplan udarbejdes. Med afsæt heri
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implementeres forbedringstiltag, som til sidst munder ud i en ny måling med nye resultater. Disse
resultater kan igen føre til et nyt cirkulært forløb.

Denne rapport beskriver de enkelte dele af et cirkulært forløb, som er igangsat ved Neurologisk
Afdeling på Bispebjerg Hospital.
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1. Afdeling N modtager egne resultater fra LUP 2009 og
vurderer disse

Ved undersøgelser af patientoplevelser i Danmark, foretaget i 2009 (LUP2), fremgik det at
størstedelen af patienterne oplevede, at de selv og deres pårørende blev inddraget i passende
omfang, men også at der er potentiale for forbedringer i forhold til at medinddrage patienter og
pårørende. Dette faktum gjorde sig ligeledes gældende for de adspurgte patienter fra Neurologisk
Afdeling, Bispebjerg Hospital.
I efteråret 2009 modtog Afdeling N fra Enheden for Brugerundersøgelser et omfattende kvalitativt
svarmateriale fra patienter, som havde været indlagt eller havde modtaget behandling i Afdeling N.
De af Afdeling N’s LUP resultater som i 2009 sammenlignet med øvrige afdelinger på BBH og
Region H samt adskilte sig fra tidligere undersøgelser foretaget på Afdeling N, blev udvalgt som
fokusområder. De kvantitative data koblet med de uddybende besvarelser fra Afdeling N’s patienter
bestyrkede behovet for fokus på ”inddragelse” i afdelingen.
LUP spørgsmålene drejede sig om patientens oplevelse af inddragelse samt spørgsmål som
medførte tvivl. Det var især tvivl ved udskrivelsen og information som markerede mulighed for
forbedring.

2

”Formålet med den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er, at identificere og sammenligne
forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer, at give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer, at
kunne følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid” (s.18); Den Landsdækkende
Undersøgelse af Patientoplevelser; Enheden for Brugerundersøgelser 2009.
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1.1. LUP tal for projektperioden

Styregruppen udvalgte følgende LUP tal, som baggrundsmateriale for projektet:

Spørgsmål vedr. indlæggelse i Afd. N:
Udvalgte LUP tal i % for indlagte i afd. N. Svar: Ja
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De nye tal for 2010 fremkom i foråret 2011. De viser fremgang på de fleste områder, men stadig
områder vedr. tvivl efter udskrivelsen i forhold til medicin, sygdommens konsekvenser samt
kontakt efter udskrivelsen.
Spørgsmål vedr. ambulante forløb:

Udvalgte LUP tal i % for ambulante pt. i afd. N. Svar Ja
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2. Indsatsområder identificeres og handlingsplan udarbejdes

Afd. N´s grundlæggende værdier, kommunikations- og pårørendepolitik samt visionen for
inddragelse:
”Vi tager hensyn til hvem patienten er.
Vi træffer beslutninger om patienten med patienten/de pårørende.
Vi spørger patienten/de pårørende, fordi vi har brug for deres viden.
Vi tager ansvar for sammenhæng i patientforløbet”.
blev præsenteret på den første temaeftermiddag, hvor hele det tværfaglige personale fra afdeling N
var inviteret. Formålet med denne eftermiddag var at udveksle erfaringer og viden, inspirere
hinanden, samt at skabe konsensus om indførelse af fokus på inddragelse på tværs af alle afdelinger
og fag.
Personalet blev her præsenteret for projektet: "At skabe muligheder for brugerinddragelse i daglig
klinisk praksis" (9)- om inddragelse af neurologiske patienter ved projektleder Jacob Hansen fra
Dansk Sundhedsinstitut (DSI) samt erfaringer fra Glostrup Neurologisk Afd. ved
afdelingssygeplejerske Rikke Lønborg. Det tværfaglige personale reflekterede herefter over
indlæggene og kom med gode ideer til fremtiden med fokus på inddragelse ved hjælp af postkort til
styregruppen.

Herefter nedsatte Styregruppen to tværgående arbejdsgrupper med repræsentanter for henholdsvis
sengeafsnittene og ambulatoriet/daghospitalerne. De to arbejdsgrupper skulle arbejde med en række
fastsatte initiativer, som var blevet fastsat af Styregruppen på baggrund af bl.a. tilbagemeldinger fra
personalets temadag.
Ud fra LUP tal (2009) og personalets refleksioner fra temadagen, blev følgende områder blev
vedtaget som fokusområder:
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1. Forventninger til forløbet
2. Ventetid
3. Udskrivningssamtaler / afslutningssamtaler i amb.
4. Samtalens fysiske rammer
5. Information herunder gennemgang af eksisterende informationsmateriale mhp. inddragelse
af patientens viden, afdelingens hjemmeside, pjecer og opslag til pårørende

3. Forbedringstiltag, status og evaluering

Afdelingen vil meget gerne være vidende om patienternes oplevede kvalitet i forbindelse med
indlæggelse i afdelingen eller ved ambulante besøg. Formålet er, at opnå viden om den
patientoplevede kvalitet, så denne kan bidrage til den fagligt begrundede kvalitet.
Organisering af patienttilfredshedsfora og tiltag er derfor brugt som evalueringsgrundlag for
projektet såvel på LUP 2010 som på patientfeedbackmøder, postkort og spørgeskemaundersøgelser:
Observationsstudier ved AC medarbejder i forbindelse med daglig klinisk praksis, lægesamtaler
med patienter og pårørende, besøg i daghospitaler og ambulatorium er ligeledes inddraget i
evalueringen.
Følgende tiltag er blevet iværksat:

3.1. Inddragelse af medarbejderne
•

Lokale inddragelsesgrupper: Ud over to arbejdsgrupper på tværs af afdelinger og
faggrupper i Afd. N, opstod tre lokale inddragelsesgrupper for plejepersonalet på alle
sengeafsnit for at højne involvering af medarbejderne. Disse grupper har jævnligt afholdt
møder og temadage både i egen afd. og på temadage på tværs af afdelingerne.
Afdelingssygeplejerskerne har været tovholdere for de lokale grupper. Fokus har været
implementering af øget inddragelse i praksis bl.a. ved at nøglepersonerne efterspurgte og
selv bidrog som gode rollemodeller. Nogle har desuden afholdt temauger om inddragelse
med inddragelse af stor kreativitet. Andre har opsat inddragelsestavler, gået med batchs eller
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indført ”30 sekunder” personalesamling med mulighed for at sætte fokus på eksempelvis
inddragelse.
•

Opslag: ”Tænk over patientinddragelse, når du…”, er opsat i personalerum og på toiletter
for at få personalet til at have øget fokus på dette (se bilag 3).

•

Temadage/uger. Afdelingen har afholdt temadage for alt personale i afd. N. Første temadag
fandt sted i oktober 2009 med fokus på inddragelse af den neurologiske patient. Her bidrog
som allerede nævnt projektleder Jacob Hansen Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og afd. spl.
Rikke fra Glostrups Neurologiske Afd. N38 med præsentation af projektet: "At skabe
muligheder forbrugerinddragelse i daglig klinisk praksis" (9) - om inddragelse af
neurologiske patienter. Knap 100 medarbejdere deltog og sluttede med at skrive postkort til
styregruppen med beskrivelse af deres inspiration fra dagen.
Anden temadag fandt sted februar 2010, hvor filmen ”Dykkerklokken og sommerfuglen”
blev forevist for at sætte fokus på patientens oplevelser af hospitalet og behandlersystemet.
70 medarbejdere deltog.
Tredje temadag blev afholdt i juni 2010 over to enslydende eftermiddage. Temaet var status
fra inddragelsesprojektet samt den gode samtale ud fra Glostrupmodellen ved
Kvalitetskonsulent Camilla Gjedsted Fabricius fra Glostrup Hospital. Også til disse
eftermiddage mødte personalet talrigt op. Oplægget bar meget præg af foredrag om andre
specialer og mindre af praktiske øvelser. Samtale træning kunne med fordel fremme
inddragelsen af kommende patienter.
Temauger med fokus på inddragelse er afholdt på N10A og N11, for at øge personalets
opmærksomhed på området.

•

Postkort med gode ideer fra personalet. Ingen er fremkommet, men personalet ideer og
ønsker er i stedet, blevet inddraget af nøglepersonerne i afdelingen. Måske kunne man i
fremtiden udlevere et til alle ansatte på Afd. N og opfordre dem til at komme med en god
ide til forbedringer i forhold til patientinddragelse.

•

Sundhedsfaglig supervision af medarbejderne i forhold til svære patientforløb, hvor den
enkelte medarbejder får mulighed for at reflektere over sin egen praksis. Sundhedsfaglig
supervision er tilbudt til alle nyudannede sygeplejersker i et udviklingsforløb samt til
erfarent plejepersonale efter behov.
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3.2. Patientevalueringer
For at inddrage patienternes erfaringer og oplevelser med behandlingen i afd. N er
patienttilfredshedsfora og tiltag i Afd. N er blevet organiseret på følgende måde (se figur 1):

Figur 1.

•

Postkort
Postkort med patienttilfredshed er fremstillet og står fremme eller udleveres til pt. Postkasser er
opsat på alle afdelinger. Der kan hentes god feedback fra postkortene. Patienterne er meget
positive overfor at personalets interesse i deres evaluering.
Erfaringen er, at når postkortene udleveres til patienterne, så kommer der flere i postkassen.
Indholdet i postkortene er overvejende positivt, men der er også fremkommet enkelte
øjenåbnere.

Fig.2
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Postkortene åbner mulighed for udvikling, idet de både giver gode evalueringer, men også
evalueringer med mulighed for forbedringer.
De tre afdelinger har fået mange postkort retur fra patienter og pårørende. Postkortene er enten
udleveret eller har ligget fremme til fri afbenyttelse. Patienterne har primært givet udtryk for
stor anerkendelse af personalets indsats: De er positive, kompetente, engagerede, professionelle
og medmenneskelige. De udviser overskud, er tryghedsskabende, medmenneskelige og
imødekommende. Kun ganske få patienter har haft negative kommentarer. Enkelte har givet
udtryk for at kommunikationen mellem vagterne er kikset, for megen travlhed,
uhensigtsmæssige ventetider på læger, undersøgelser. Hvis postkortene ikke har været
anonyme, er de efterfølgende blevet kontaktet af afdelingssygeplejersken mhp. uddybning og
forbedring. Kun enkelte postkort har dog medført tilbud om samtale.
Endvidere bliver personalet rost for veltilrettelagt program på skolen for pt. med TCI. Også
fornemmelsen af at have sin egen sygeplejerske, har medført anerkendelse.
Patienterne har givet udtryk for, at de føler sig set og hørt og benytter postkortene konstruktivt.
Postkortene sættes enten i en mappe, hænges op på en tavle i personalerummet, læses op til
personalemøder eller møder i inddragelsesgrupperne. Personalet kan herved hente styrke og
anerkendelse i postkortene, som samtidig danner et godt refleksionsgrundlag i forhold til
forbedringer. Lederne opnår god mulighed for tilbagemelding til personalet på såvel store som
små ønsker med patienternes ideer om ændringer af rutiner og procedurer. Herved opnås et
patientinddraget udviklingsredskab.
•

Spørgeskemaundersøgelse foregår i daghospitalerne på N16 en til to gange om året.
Patienterne i daghospitalet har fået udleveret spørgeskemaer gennem flere år. I 2011 er
spørgeskemaet revideret efter inspiration af Enheden for Patienttilfredshedsundersøgelser.
Spørgeskemaet er tilpasset de udvalgte temaer fra LUP. Alle pt. i daghospitalet på afd. N16
blev i november tilbudt at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. 73 patienter besvarede disse (se
bilag 5). Resultatet viste ligesom de øvrige år stor patienttilfredshed, dog oplevede ca. 1/3
unødig ventetid på personale. Ventetiden har tidligere også været beskrevet i forhold til
transport samt stor utilfredshed med besvær i forhold til P- pladser. Informationsniveauet er
stort set fundet godt bortset fra at flere gav udtryk for, at de ikke fik tilbudt skriftligt
informationsmateriale. Patienter og pårørende følte sig i høj grad inddraget og kun få følte sig i
tvivl i forhold til medicinen. Telefontiden blev af de fleste fundet passende.

16

Afd. N

Patientfeedbackmøde, afd. N. Foråret 2011.

•

Patientfeedback ved fokusgruppeinterviews med deltagelse af AC medarbejder og relevant
personale.
I foråret blev der afholdt to møder med udskrevne patienter, hvor alle fortæller om deres
indlæggelse på N10A. Møderne medførte stor læring for personalet. Patienterne gav udtryk for
stor anerkendelse af personalets faglige og medmenneskelige indsats. De oplevede ro i en travl
afdeling med en oplevelse af en ”god” ventetid. Samtidig gav de også udtryk ønske om øget
fortrolighed ved information, ro på patientstuerne og for utryghed i forbindelse med
udskrivelsen i forhold til, hvordan de skulle forholde sig for at undgå ny indlæggelse, Dette
svarer til resultaterne ved LUP 2010 (se side 8). Feedbackmøderne gav, modsat tallene ved
LUP, mulighed for at opnå en dialog med patienterne, så områderne kunne blive uddybet (10).
Personalets efterfølgende refleksioner blev kommenteret af patienterne og efterfølgende
tilpasset til handleplaner. Små udviklingstiltag blev straks iværksat. Vha. PDSA cirklen blev
indsatsområderne prioriteret og planlagt (se bilag 4). Study og actfasen er i fuld gang i
skrivende stund og nye møder er under planlægning.
Der er til projektet udarbejdet en metodebeskrivelse. Denne er inspireret af Hillerød Hospitals
Udviklingsafdeling og kan rekvireres på følgende mailadresse: esch0005@bbh.regionh.dk.

•

Dialogsamtaler er indført på lige fod med øvrige afdelinger på Bispebjerg hospital og
beskrives således ikke, som et specielt tiltag i forbindelse med inddragelsesprojektet.

3.3. Information til patienter og pårørende
Samtaler med patienter
17 % gav ved LUP (2009) udtryk for behov for mundtlig information og lydhørhed. 40 %
efterlyste mulighed for at tale fortroligt med personalet (sp. 7.6).
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LUP (2010) viste forbedring i både i forhold til mundtlig information og til personalets
lydhørhed (sp. 7.5). Spørgeskemaundersøgelsen bekræftede dette, idet 99 % fandt
informationen virkelig god i daghospitalerne.
Muligheden for at tale fortroligt er nu ”kun” efterlyst af 26 %. Ro og fortrolighed ved
information er blevet tilstræbt. Mobiltelefoner skal være slukkede. Samtalerne skal forgå i
fortrolige omgivelser sammen med patienterne f.eks. til stuegang. Derfor er der indkøbt
transporterbare journalvogne med bærbare computere. Afdelingen har netop afsluttet en
Arbejdspladsvurdering (APV) med det formål at optimere stuegangsprocessen.
Stuegangsprocessen er efterfølgende beskrevet i et notat og forventes at blive implementeret
ultimo 2011/ primo 2012.
•

Kendskab til behandlingsansvarlig læge og plejeansvarlig. 30,8 % (LUP 2009) oplevede
ikke at have en eller flere kontaktpersoner. Navnet bliver derfor skrevet på forsiden af
patientmappen og på tavler ved patientens seng, så patienten kan genkende dem. Personalet er
desuden blevet fotograferet. Fotografierne med navne er blevet opsat på tavler på gangen i alle
afdelinger og daghospitaler. I spørgeskemaundersøgelsen oplevede 51 % i daghospitalerne at
have en person med specielt ansvar og 44 % flere personer.

•

Forventningssamtale. 27 % (2009) fik ingen information om indlæggelsesforløbet.
Informationen om afdelingen skal derfor fremover suppleres med en forventningssamtale. Der
er i foråret 2011 udarbejdet retningslinie for forventningssamtalerne. Der er plan om at opstarte
forventningssamtaler på N11 og N26. Det er afdelingens håb, at disse samtaler vil medvirke til
at inddrage patienten/pårørende for at optimere samarbejdet mellem patient/pårørende og
afdelingen.
Forventningssamtaler forventes implementeret i 2012.

•

Råd til patienter og pårørende. De fleste patienter og pårørende er meget tilfredse med
inddragelse, men for nogle er det ikke altid positivt. Eks. fra LUP (2009) - citat fra friteksten: ”I
hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din
behandling og pleje?” Svar: ”Der bliver talt til de pårørende. De ved mere end patienten selv.
Man bliver indelukket, frustreret – man er ikke sig selv mere!”. Patienten skal derfor altid give
samtykke til inddragelse af de pårørende.
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Pjecer og plakater med ”Gode Råd til patienter og pårørende” blev udarbejdet. Plakaterne er
opsat i alle afdelinger og pjecerne står fremme til fri afbenyttelse. Samtidig er de gode råd også
lagt på afdelingens hjemmeside.
I spørgeskemaundersøgelsen i november 2011 følte 63 % af patienterne sig inddraget i høj grad
og 27 % i nogen grad. Endnu flottere tal kom fra de pårørende, hvor 85 % følte sig inddraget i
høj grad og 21 % i nogen grad. Kun enkelte patienter gav udtryk for, at de ikke ønskede de
pårørende inddraget.

Plakat med gode råd til pårørende

•

Patientundervisning.
TCI skole af 2 dages varighed er etableret og afholdt. På TCI skolen bliver patienter og
pårørende tilbudt viden om apopleksi med kortvarige symptomer (minor stroke og transitorisk
cerebral iskæmi /TCI) samt viden om forebyggelse af ny apopleksi. TCI-skolen bliver
fortløbende evalueret som et attraktivt tilbud til patienterne, hvor de i høj grad inddrages og
informeres. Som følge af feedbackmøderne vil TCI skolen blive afholdt hyppigere for at undgå
patienternes utryghed efter udskrivelsen pga. den manglende viden.
Undervisning i forskellige hjælpemidler såsom PEG sonde, duodopa-pumpe, DBS
stimulationsbehandling, Cpap og AK behandling er blevet beskrevet og patienterne modtager
nu bevis på at de eller deres pårørende har gennemført undervisningen.

•

Informationsmateriale. Patienterne har såvel ved LUP i 2009 72 % og 2010 80, 8 % givet
udtryk for tilstrækkelig information, men ved spørgsmål om skriftligt informationsmateriale er
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der mangler i forhold til udlevering. Dette siger dog ikke noget om behovet for skriftligt
informationsmateriale. Ved spørgeskemaundersøgelsen blev det skriftlige
informationsmateriale vurderet som passende. En del har i 2009 givet udtryk for, at de har
behov for øget information om sygdommens konsekvenser for fremtiden. Dette er yderligere
blevet bekræftet ved de to feedbackmøder. Patienterne ønsker såvel mundtlig som skriftlig
information. Den skriftlige information skal dog være kort og præcis. Samtlige pjecer og opslag
på internettet vil fortsat blive gennemgået mhp. forståelighed og relevans. Det er desuden
besluttet, at intensivere såvel den mundtlige og skriftlige informationen om de specifikke
neurologiske sygdomme, behandlingen og følgerne af disse, så patienterne bliver bedst muligt
orienteret.
•

Der har foregået en løbende redigering af det skriftlige informationsmateriale, der udleveres på
de forskellige afsnit, så de passer bedst muligt til deres målgruppes behov. Herudover er nye
pjecer udarbejdet ud fra patienternes behov og ønsker om mere viden. I forbindelse med
feedback undersøgelserne har patienterne givet udtryk for at de gerne vil have
informationsmateriale blot det er kortfattet og relevant, så det supplerer den mundtlige
information. Den eksisterende pjece vedr. TCI er derfor revideret og personalet blevet mere
opmærksomme på at udlevere den.

•

Intranettet. Hjemmesiden om inddragelse er blevet etableret på intranettet. Hjemmesiden er
blevet opdateret af AC medarbejderen. Ifølge afdelingsstatistikken for brug af hjemmesiden på
intranettet, er siden kun besøgt ganske lidt i starten af projektperioden og ikke siden. Der vil i
fremtiden blive lagt en plan for vedligeholdelsen af siden.

•

Internettet. Afd. N´s hjemmeside på internettet er blevet gennemgået af afdelingens IT
ansvarlige mhp. imødekommenhed og informationsmateriale til patienter.

En del af personalet byder patienterne velkommen på afdelings hjemmeside.

•

Et udsnit af det samlede personale er fotograferet som velkomstkomite på sidens forside. Siden
er flittigt besøgt af borgerne med ca. 12 unikke besøgende om dagen. De enkelte afdelinger /
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daghospitalers sider er under udarbejdelse. Beskrivelse af afdelingens ønske om feedback fra
patienter og pårørende er ligeledes under udarbejdelse.

3.4. Ventetid
•

39,7 % (2009) oplevede ventetid ved modtagelsen og i ambulatoriet. Patienterne skal derfor
orienteres om evt. ventetid, så de ikke føler sig glemt. Ifølge feedbackmøderne og interview
med patienterne er ventetid ikke et umiddelbart problem. De fleste giver udtryk for at ventetid
er forventeligt i en travl hverdag. Patienterne undskylder ventetiden med personalets
arbejdsforhold. Hvis personalet italesætter problemet øges patienternes forståelse.

•

Følelsen af ventetid er reduceret en del for de indlagte. Desværre påviser LUP 2010 ikke
begrundelser for forbedringen f.eks. om ventetiden reelt reduceret eller om afdelingen er blevet
bedre til at orientere om ventetiden.

•

Forventninger til indlæggelsen efterspørges ikke i LUP og forventningssamtaler er endnu ikke
implementeret i Afd. N. Hvis patienterne bliver informeret om forventelig ventetid vil denne
opleves som mindre belastende. Patientfeedbackmøder viser, at ventetiden for indlagte ikke
tillægges nogen større negativ betydning.

•

83,3 % af patienterne har ikke oplevet unødig ventetid i forbindelse med aktuelle besøg i N´s
ambulatorium 2010 undersøgelsen. Desværre er der en lille stigning, i det 84,7 % har oplevet
det i 2010 trods fokus på området. Næsten 25 % har dog oplever at få flyttet deres tid i
ambulatoriet uden det er deres ønske. Det bør fremover undersøges om dette kan ændres, da det
givet uønsket ventetid for patienterne.

•

Ved spørgeskemaundersøgelsen i daghospitalerne i nov.2011 påpeger 1/3 af patienterne dog
stadig unødig ventetid over 15 minutter. Ventetiden vil derfor til stadighed være i fokus, da det
er uundgåeligt i en hverdag med akutte situationer. Patienterne vil derfor fremover blive
informeret i indkaldelsesbrevet om at ventetid kan forekomme pga. akutte situationer. En
konsultation kan derfor trække ud og forskubbe den planlagte tid. Sygeplejersken skal
informere i tilfælde af ventetid.

3.5. Fysiske rammer
•

Lup 2010 viser forbedrede tal i forhold til de fysiske rammer. Årsagen til dette beskrives ikke.
Måske kan årsagen findes i, at personalet er blevet mere opmærksomme på patienten, så de
fysiske forhold har fået mindre betydning. Der har været større fokus på de fysiske forhold
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omkring afholdelsen af samtaler. Kun enkelte patienter har ved feedbackmøderne givet udtryk
for at venteområdet er meget kedeligt.
•

Nøglepersongrupperne har kikket kritisk på de fysiske rammer og forsøgt at forbedre disse hvor
det har været muligt. Mulighed for tv i ventearealer er undersøgt, men det er ikke blevet tilladt.

•

Der er set kritisk på om skiltningen i afdelingerne virker imødekommende for patienter og
pårørende. Herudover er rumfordelingen vurderet mht. mulighed for ro og fortrolighed i
forbindelse med samtaler.

•

Sygeplejerskerne i ambulatoriet vil i fremtiden få et selvstændigt samtalerum, så de ikke
længere behøver at sidde på gangen med patienterne.

•

På den Akutte Modtagelses Afdeling er dagligstuen flyttet og moderniseret.

•

Afd. N26 vil 2012 få færre sengepladser og det åbner mulighed for et fast stuegangsrum med
mere ro til samtaler med patienter og pårørende.

3.6. Tryghed ved udskrivelsen / efter afsluttet ambulant behandling.
•

I 2009 var 79,5 trygge ved udskrivelsen.
Tallet er i 2010 steget til var 85,5 %. Afholdte udskrivningssamtaler er i 2010 oppe på 84,4 %
svarende til en stigning på 4,4 %. I skrivende stund er sidste audit på enkelte afsnit oppe på
89% for planlagte udskrivelsessamtaler. Andre afdelinger halter lidt bagud, men årsagen
skyldes også dokumentationsproblemer. Patienterne ved feedback undersøgelsen havde ikke
nogen oplevelse af en speciel samtale i forbindelse med deres udskrivelse. Det er særdeles
vigtigt, at holde fokus på disse samtaler, da det for patienterne betyder en større ro og tryghed
ved udskrivelsen, jf. patientfeedbackmøderne og LUP besvarelserne.

•

Retningslinie for en god udskrivelsessamtale er udarbejdet generelt og herefter tilpasset de
forskellige afdelingers behov. Ud fra denne retningslinie er der udarbejdet udskrivelsespjecer til
alle afsnit. Pjecernes fokus har blandt andet været rettet mod områder som ifølge LUP har
udløst tvivl.
En afdeling har valgt at have dels en udskrivelsespjece for plejepersonale og en fra læger.
Afdelingen har løbende lavet audit på afholdte udskrivelsessamtaler. Auditresultaterne i
oktober 2011 viste, at udskrivelsessamtaler er implementeret med 89 %. Denne afdeling var
også foregangsmand for tiltaget og har arbejdet konsekvent med implementering over flere år.
De to øvrige afdelinger er stadig på vej i forhold til såvel afholdelse samt dokumentation af
udleveringen.
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• Medicin. Ca. 30 % (2009) gav udtryk for tvivl vedr. om medicinen. Usikkerheden er beskrevet
både i forhold til hvilken medicin man får samt til mulige bivirkninger både i forbindelse med
indlæggelsen, udskrivelsen og i forbindelse med besøg i daghospitalerne. Svarende i 2010 er på
samme niveau som 2009. Afdelingen forventer, at de nye medicinansvarlige sygeplejersker
samt hospitalets øgede tiltag i forhold til medicinafstemning vil nedsætte patienternes
usikkerhed i fremtiden. 75 % af patienterne i spørgeskemaundersøgelsen i daghospitalet var
ikke i tvivl om medicinen, hvorimod stadig 13 % var i tvivl om f.eks. mængde, virkning og
bivirkninger.
•

Aftaleark med oversigt over aftalte undersøgelser til brug i ambulatoriet og daghospitalerne
blev udarbejdet for at tydeliggøre planen for patienten. Aftalearkene skal udleveres til alle
patienter efter besøget. Implementeringen har været svær, i det ikke alle husker at udlevere
arkene. Nogle synes at de er for omfattende. Samtalearkene vil derfor blive taget op igen i
ambulatoriegruppen.

3.7. Dokumentation
Al dokumentationsmateriale er løbende blevet tilpasset de nye tiltag.
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4. Fremtidige udfordringer
4.1 Afd. N´s resultater i LUP og Bispebjerg hospitals målsætning for
patientinddragelse 2013 (11).
Projektet blev initieret, da 25 % af patienterne ved LUP i 2009 gav udtryk for manglende
inddragelse. LUP 2010 viser signifikant bedre resultater indenfor de fleste områder og at afdelingen
er på vej i forhold til BBH´s mål for såvel indlagte som ambulante forløb i 2013:

Udvalgte LUP tal i % for indlagte pt. i afd. N. Svar: Ja
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Gennem dette projekt tegner der sig et billede af en afdeling, som har store intentioner om
patientinddragelse, men som til stadighed skal fastholde intensionen for at styrke inddragelsen af
den enkelte patient i eget forløb og systematisk inddrage viden om patientperspektivet ved
organisering af afdelingen og arbejdsgangene.

Målopfyldelsen monitoreres ud fra LUP 2011, som vil udgøre baseline for næste års resultater.
Resultaterne vil blive overvåget og prioriteret i styregruppen, hvor hver afdeling skal berette om
egen status ud fra patienttilfredshedsredskaberne: postkort, spørgeskemaer og feedbackmøder samt
andre former for patientevalueringer.
Herudover skal tiltag i forhold til disse planlægges og iværksættes ud fra PDSA cirklen.
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Målsætningen for inddragelsesprojektet var at skabe bedre patienttilfredshed målt ved hjælp af LUP
resultatet, hvilket er sket og kan aflæses i ovenstående tabeller. Afdelingen har stadig en forhåbning
om at de kommende resultater for 2011 vil dokumentere en stadig stigende patienttilfredshed på
udvalgte områder.
Patienternes oplevelse af medinddragelse vil derfor forsat være afdelingens overordnede
målsætning for de kommende år. Patienttilfredshed vil derfor være et af de faste indsatsområder i
Neurologisk Afdeling for til stadighed at have patienten i centrum.
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5. Bilagsoversigt
1. Organisationsdiagram for inddragelse
2. Handleplan for inddragelse
3. Opslag: Tænk over inddragelse
4. Feedbackmøde PDSA
5. Samlet besvarelse på spørgeskemaundersøgelse i daghospitalerne på Afd. N16
6. Sammendrag af observationsstudier
7. Sammendrag af interviews
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Bilag 1: Organisering af inddragelse i afd. N
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Bilag 2: Handleplan for inddragelsesprojektet
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Bilag 3: Tænk over inddragelse

30

Afd. N

Bilag 4: Feedback PDSA
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Bilag 5. Samlet besvarelse på spørgeskemaundersøgelsen fra
daghospitalerne på Afd. N16. Nov. 2011
I alt 73 besvarelser heraf:
• 38 fra Parkinson daghospitalet samt 10 fra DBS, 6 fra Duodopa og 0 fra Apo-go
• 13 atypisk PD Daghospitalet
• 4 fra tumor daghospitalet
• 2 fra ALS daghospitalet
Afdelingens målopfyldelsesgrad er skrevet i parentes.
Oplevelse af ventetid >15 m in. (m ål: 15%)

En eller flere med særligt ansvar for
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33

Afd. N

Tvivl om medicin (mål:10%)

Oplevelse af inddragelse i beslutninger
(mål: 90%)
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Bilag 6. Sammendrag af observationsstudier
Foretaget af AC medarbejder Pia Bindesbøll efteråret 2010
Centralt
Personalet er generelt meget opmærksomt på patienterne. Positive og imødekommende. Viser stor
fleksibilitet og selvstændig tankegang. Kan også sagtens reflektere over egne handlinger. De er
oprigtigt interesserede i at gøre det så godt som muligt for patienterne.
Observationer
Når der fra patientens side er tvivl om hvornår næste stuegang finder sted og de sidder og venter
hver dag, vil det måske være hensigtsmæssigt, at man ved stuegang orienterer om, hvornår den
næste stuegang for den pågældende vil finde sted? Jeg kommer igen om 2 dage, fru Hansen og så
ses vi ikke i morgen og i overmorgen?(kommer nok på tavlen på n26?)
Kropssprog er vigtigt. Tænk over at kroppen afslører alt – også indbygget modvilje, irritation
mv. Og det behøver jo langt fra at have noget med den enkelte patient at gøre, men måske det
kollegaen lige sagde
Tolk skal bruges når de er der! Så en lægesamtale skal helst ikke afbrydes 3 gange pga. kald på
personsøger? Det var meget forvirrende for en i forvejen forvirret patient. Kunne man lave en aftale
om at lægge personsøger fra sig når der er en vigtig samtale/undersøgelse? Eller er der andre
muligheder?
Uhensigtsmæssige arbejdsgange. Sygeplejerske brugte meget tid på at ringe efter tolk. Kunne det
mon gøres anderledes? Også placeringen af forskelligt materiale kunne måske overvejes – så der
kunne skæres i løberiet?
Interessant adfærd: Alle kan se der står en pårørende og gerne vil spørge om et eller andet. Men
alle arbejder/snakker videre og lader vedkommende stå. Personen undlader at gøre opmærksom på
sig selv, for han kan jo se at alle har travlt (med at lade som om han ikke er der?) Hvem er vært i
dag? Modtagelsen betyder meget – det er det første indtryk.
Hvorfor løbes der så stærkt? Jeg anerkender at der er travlt, men måske ikke altid så travlt? Bare en
tanke: Hastes der af sted, for at undgå patienter/pårørendes spørgsmål? Når jeg ser travl ud, så
spørger de nok en anden?
Indretning af kontorer. Ved stuegang (N26) blev lægen konstant forstyrret. Kunne man flytte
stuegang til andre kontorer f.eks. på N16? Eller kunne der laves et ”stille kontor” på N26?
Tænk over at sige tingene, i stedet for at tænke dem. Tænk hvis det var dig der sad i sengen?
Hvis det er udgangspunktet, hvad ville du så gerne vide? Jeg ved godt at meget har I sagt millioner
af gange tidligere, men det hjælper jo ikke den patient der ikke har hørt det før? Måske hellere
”overinformere” end ”underinformere”.
Det kan konstateres at det kan betale sig at have pårørende, der er læger(el. sygeplejerske eller
andet sundhedspersonale?) når der tales inddragelse. Jeg kunne observere langt større inddragelse
og meget mere kommunikation/information i det tilfælde hvor sønnen var læge. Hvordan kan vi
overføre denne adfærd til mindre ressourcestærke patienter?
Husk patientens navn!
Slip dørhåndtaget, når du taler med en patient!
Forventningsafstemning, mener jeg, bør være en del af inddragelsesprojektet. Det vil eliminere
mange ubesvarede spørgsmål og forventninger.
Præsenter jer…
IT er ofte et problem. Systemet bryder sammen under patientsamtaler, således at lægen ikke kan
se resultatet af undersøgelser. Det efterlader frustrerede og (måske) utrygge patienter. Kunne det
lade sig gøre at undersøgelsessvar er kigget igennem før patienten kommer ind til samtalen?
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IT er et stort problem og nævnes ofte som en tidsrøver. Der bør kunne effektiviseres på dette
område? Har observeret gentagne problemer i f.eks. medicinrum.
Det virker utrygt, når lægen gentagne gange er nødt til at gennemblade patientens journal og
det sætter samtalen på hold.
Telefon bliver taget flere gange under en konsultation. Skal det indskærpes at patienterne har relativ
lidt tid sammen med en læge og det derfor er meget vigtigt at man venter med telefonsamtaler til
efter stuegang/konsultation?
Skiltningen er nok mangelfuld – i hvert tilfælde ikke særlig informativ. Der bør, som minimum,
opsættes skilte så der ikke er tvivl om hvor patienter/pårørende skal henvende sig første gang de
kommer til afdelingen. Og gerne venlige skilte, det viser imødekommenhed.
God ide med plakat om ”Dagens gang på afdelingen”. Det kan måske også medvirke til at der
bliver færre besøgende på uhensigtsmæssige tidspunkter?
I daghospitalet sidder læge og sygeplejerske sammen med patienten. Hvorfor gør man ikke som
hos Suky? Det vil måske udnytte ressourcerne bedre?
Patienter mener at der er for dårlig koordinering mellem hospitalerne. Derfor kommer der
ventetid, det er ikke effektivt og koster en masse penge.
Fokusgruppeinterview:
Information: Patienterne pointerer at de ikke vil godtage information fra plejepersonale, men
ønsker at høre tingene fra lægen. Da det ikke altid lykkes at få lægerne ud til patienten til stuegang,
efterlader det frustrerede patienter.
Ventetid: Kunne det overvejes at føre i system at der ringes op til afdelingen, når portør er på vej
for at hente PT, således at PT ikke skal vente i timevis på afhentning? Ligeledes ved f.eks.
blodprøvetagning?
Ventetid for patienten påvirkes også af at plejepersonale estimerer at de bruger ca. 2 timer om
dagen på dokumentation.
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Bilag 7. Sammenfatning af interviews med patienter i daghospital
/ambulatorium og N26.
Foretaget af AC medarbejder Pia Bindesbøll, efteråret 2010
Ventetid
De fleste patienter oplever ventetid. Dem der skal ha transport giver udtryk for stor ventetid. Men
næsten alle mener ikke det er et stor problem og forventer heller ikke at der kan gøres meget ved
det.
En pt. foreslår at der f.eks. ringes fra den afdeling når man skal til undersøgelse på umiddelbart
inden der kommer portør for at hente pt.. På den måde vil patienten kunne opnå frihed til at bevæge
sig rundt på afd./hospitalet.
Information og tryghed
Langt de fleste pt. føler sig informerede og giver udtryk for at de altid kan få lejlighed til at stille
spørgsmål ved en konsultation og ellers pr. telefon.
Næsten alle føler sig trygge når de går hjem.
Kontaktperson(er)
Det er ikke lige klart for alle om de har en fast læge/kontaktperson. Men nogle af de interviewede
var også lidt forvirrede, så måske er det derfor hukommelsen svigter?
Inddragelse i eget forløb
Alle føler sig inddragede og giver udtryk for at det er rart. (En enkelt ved ikke helt hvad hun skal
svare til det).
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