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Af Lene Pedersen og Katrine Kirk 

Patient empowerment vinder 

frem i sundhedssektoren. Det 

er blevet et plusord, der bruges 

om forskellige initiativer. Der er 

ikke udbredt enighed om, hvad 

empowerment betyder, men alli-

gevel er det blevet et mantra, 

som mange af de sundhedspoli-

tiske og sundhedsfaglige aktø-

rer finder det vigtigt at forhol-

de sig til. 

I denne artikel giver vi et bud på en 

indkredsning af begrebet patient 

empowerment og hvad det betyder 

for relationerne mellem patienterne 

og de sundhedsfaglige. 

Vi giver nogle eksempler på initi-

ativer som har til formål at fremme 

patient empowerment. Ud fra vores 

eksempler vil vi diskutere, hvordan 

videndeling aspektet empowerment 

rokker ved magtbalancen mellem de 

sundhedsfaglige og patienterne. 

Den nye bølge
Empowerment optræder i den sund-

hedspolitiske debat som et svar på 

en af sundhedssektorens største ud-

fordringer: et stigende pres på res-

sourcerne. Presset opstår som følge 

af flere kronikere og multisyge, 

samt den medicotekniske udvikling, 

som gør det muligt at behandle sta-

digt flere og mere specialiserede 

sygdomme. 

Patient empowerment ser ud til 

at være den nye bølge, der skal for-

andre relationerne mellem patienter 

og sundhedspersonale og bane ve-

jen for at borgerne tager mere an-

svar for sundhed og sygdom. 

Det sundhedsøkonomiske ræson-

nement er, at jo mere borgerne pas-

ser på sig selv, og jo mere af plejen 

de selv kan stå for i deres behand-

lingsforløb, jo mindre koster det for 

kommuner og regioner. Det sund-

hedsfaglige argument er højere livs-

kvalitet for patienterne. 

Patient empowerment er blevet 

sat på dagsordenen af både regio-

ner og kommuner. Region Midtjyl-

land har patient empowerment som 

et af sine udviklingsspor, i Region 

Sjælland indgår patient empower-

ment i visionen og Region Hoved-

staden har sat særligt fokus på pa-

tient empowerment for at under-

støtte patientens egne ressourcer 

Ny rolle- og magtfordeling mellem 
patienter og sundhedsprofessionelle
Patient empowerment i teori og praksis
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og muligheder for at føle sig i kon-

trol over eget liv. 

Regionernes mål og visioner for 

patient empowerment er skrevet ind 

i kvalitetspolitikker, brugerpolitik-

ker, kommunikationspolitikker og 

strategier for både psykiatrien og 

somatikken. Ligeledes udarbejder 

hospitalerne politikker og strategier 

for patient empowerment. 

Mere aktive roller
til patienter og pårørende
På de enkelte hospitalsafdelinger 

bliver der med fondsmidler gennem-

ført en række projekter, som skal 

styrke patienternes rolle i deres 

eget behandlingsforløb. Empower-

ment-bølgen ruller på toppen af en 

lang række af tiltag i både primær 

og sekundær sektor, hvor patienter 

og pårørende tildeles mere aktive 

roller. 

Nye telemedicinske løsninger og 

nytænkning af kontakt- og konsulta-

tionsformer giver patienter mulighe-

der for selv at handle og foretage 

valg på måder, som var utænkelige 

med traditionelle behandlingsforløb. 

Emnet er aktuelt, og i det føl-

gende ser vi nærmere på, hvad det 

dækker over, og hvilken betydning 

empowerment fremmende tiltag får 

for både patienter og professionelle.

Empowerment  
– et flertydigt begreb
Patient empowerment begrebet de-

fineres og bruges forskelligt, men 

forbindes altid med, at patienter ta-

ger en aktiv rolle i egen behandling. 

Typisk fokuseres der på deltagelse 

gennem læring om egen sygdom og 

behandlingsmuligheder samt me-

string af egen tilstand. Der findes 
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en bred forskningsbaseret litteratur, 

som demonstrerer positive kliniske 

og økonomiske effekter af patientin-

volvering (7). 

Ordet empower indgår i alminde-

ligt engelsk sprogbrug. Her betyder 

det noget i retning af »at give magt 

til« eller »bemyndige«. Empower-

ment begrebet er opstået i det poli-

tisk-sociologiske felt som et samle-

begreb for »det der skal til« for at 

underpriviligerede grupper kan få 

adgang til viden, deltage i beslut-

ningsprocesser og opnå autonomi, 

selvbestemmelse og værdighed. Ud-

trykket har især været anvendt i ana-

lyser af politisk undertrykkelse af 

sorte I USA og indenfor feminismen. 

På Wikipedia.org (15) findes en 

definition som præcist opsummerer 

træk ved empowerment, som går 

igen på tværs af de forskellige fel-

ter, som anvender ordet:  

»The process which enables indi-

viduals/groups to fully access perso-

nal or collective power, authority 

and influence, and to employ that 

strength when engaging with other 

people, institutions or society.« 

Der findes ikke et adækvat 

dansk ord for empowerment, og 

det er blevet praksis at bruge det 

engelske ord i den danske sund-

hedssektor. Empowerment indebæ-

rer et opgør med en bestående 

magtrelation, hvor den ene part har 

autoritet og sanktionsmuligheder 

overfor den anden. 

Der er bevægelse i begrebet, idet 

det indikerer en øget magt hos den, 

som bliver empowered. Empower-

ment skabes altså gennem en pro-

ces, hvor en relation mellem flere 

parter bliver omdefineret.  

Empowerment på 
dagsordenen i EU
En lederartikel i The Lancet (12) be-

skriver, at europæiske sundhedsmi-

nistre ved en konference i 2012 blev 

enige om at styrke patient empo-

werment gennem 

»health literacy, chronic disease 

self-management, and the role of 

technology. Empowerment is also 

about respecting patients’ rights and 

voice. Participants advocated for 

more patient involvement in desig-

ning national policies, to make he-

alth systems more user friendly and 

information more accessible.«

Lancet peger således på vigtighe-

den af at formulere en national poli-

tik og strategi for empowerment og 

betoner vigtigheden af viden og 

redskaber til patienter, som giver 

dem myndighed og stemme. Her 

lægges der vægt på, at de sund-

hedsprofessionelle har en vigtig 

rolle i at fremme patienternes em-

powerment. 

Patient empowerment strategi
i Region Hovedstaden
Som sundhedspolitisk begreb retter 

»patient empowerment« sig speci-

fikt mod selvbestemmelse i forbin-

delse med sygdom.  I Region Ho-

vedstadens rapport (11) om patient 

empowerment er der i arbejdsdefi-

nitionen fokus på patientens til-

stand og engagement på den ene si-

de og en samarbejdskultur som ska-

ber ligeværdighed i sundhedsvæse-

net på den anden (se faktaboks). 

Det økonomiske rationale er frem-

trædende.

Også Danske Regioner (2) lægger 

op til, at sundhedsvæsenet skal 

styrke patientens aktive deltagelse 

gennem en samarbejdskultur når de 

beskriver krav til sundhedssekto-

rens udvikling. 
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sant at se på, hvad patientens em-

powerment gør ved sundhedsperso-

nalets »power«: altså de professio-

nelles magt og kontrol i forhold til 

patienterne. 

Magtdeling betyder nye opga-
ver for sundhedspersonalet 
Hvad sker der med sundhedsperso-

nalets faglighed og kontrol med pa-

tienten, når patienterne bliver mere 

»empowered«? 

Det patientcentrerede fokus i em-

powerment strategierne indebærer 

øget vægt på det individuelle 

aspekt i behandlingen. Sundheds-

professionelle skal balancere mel-

lem strukturerede forløbsprogram-

mer og tilpasning til patienters indi-

viduelle behov. Ikke mindst får de 

professionelle nye opgaver med den 

måde, sundhedsfaglig viden formid-

les til patienter. 

Mange vil blive involveret i ud-

vikling af redskaber til beslutnings-

støtte for patienter. Det kalder på, 

at professionelle styrker kompeten-

cerne i at formidle relevant sund-

hedsfaglig viden og omsætter den i 

brugbare redskaber til en bred mål-

gruppe af patienter.

Empowerment er et rummeligt begreb, der sætter fokus på processer, hvor 

igennem mennesker kan forbedre deres evne til at udvikle, overskue, kon-

trollere og håndtere deres ressourcer. Patient empowerment handler således 

om at styrke og understøtte patienters egne ressourcer og kompetencer.

En vision om patient empowerment kan indeholde to lige vigtige pointer:

•  En tilfreds, tryg og involveret patient i det hele sundhedsvæsen

•  Et sundhedsvæsen, der samarbejder med patienter og pårørende og ser 

dem som aktive og ligeværdige partnere og derigennem opnår effektiv 

drift med høj sikkerhed og kvalitet

Patient empowerment handler ikke alene om, at sundhedsvæsenet gør noget 

for patienternes skyld. Det handler også om, at patienter understøttes i at 

være en aktiv og ligeværdig part, der gør en effektiv drift med høj kvalitet 

og høj sikkerhed mulig.

Patient empowerment i Region Hovedstadens rapport, 2012!

Patienten skal have adgang til 

helbredsrelevant viden og støtte til 

beslutninger, og behandlingsproces-

ser skal bygge på en grundig forstå-

else af patienternes individuelle be-

hov og forløb skal tilrettelægges ud 

fra disse. 

Definitionerne i de danske poli-

tikpapirer og rapporter lægger me-

get vægt på, hvad empowerment 

betyder for patientens rolle. De er 

lidt forskellige m.h.t. vægtningen af, 

hvor initiativet skal komme fra – 

altså om empowerment er noget 

sundhedsvæsenet gør, eller et initia-

tiv som ligger hos patienterne. 

Uanset hvem der initierer empo-

werment tiltag, vil noget af kontrol-

len og magten forsvinde fra sund-

hedspersonalet, når patienter bliver 

styrket i deres handlekompetencer. 

Dermed er empowerment et rela-

tionelt begreb, som påvirker flere 

parter. Derfor er det også interes-
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Taktikker til fortsat kontrol
Sundhedsprofessionelle kan benytte 

en række taktikker for at bevare 

kontrollen over patienten. De er al-

mindeligt kendte i litteraturen om 

magt (1), og er identificeret i adskil-

lige studier om forholdet mellem 

patienter og sundhedsprofessionelle 

(3, 5, 7, 8). Patienternes deltagelse 

begrænses f.eks. hvis den sund-

hedsprofessionelle:

•  stiller lukkede spørgsmål – hvilket 

begrænser diskussionen og passi-

ficerer patienterne

•  begrænser dybden og bredden af 

den viden, der gives til patienten - 

hvilket begrænser patientens 

autonomi i beslutningssituationer

•  holder patienten hen i uvished om 

planer og sygdommen - hvilket 

begrænser patientens handlemu-

ligheder

•  opfører sig autoritært blandt an-

det ved at bruge normativt sprog 

der fortæller patienten hvad han 

eller hun skal eller ikke må gøre – 

og dermed sætter snævre rammer 

for »acceptabel« patientadfærd.

Selv om Longin et als litteratur re-

view (7) baserer sig på engelskspro-

gede undersøgelser, er disse taktik-

ker også fundet i danske studier. 

Helle Max Martin (8) har for eksem-

pel observeret lignende adfærd i sit 

antropologiske studie af kroniske 

patienters situation.  

Her er det tydeligt, at patienter 

bevidst arbejder for at blive betrag-

tet som »behandlingsværdige« i de 

sundhedsprofessionelles øjne for at 

undgå sanktioner. 

Patient empowerment undermi-

nerer muligheden for at begrænse 

patienternes deltagelse. Hvis patien-

terne møder velforberedte op til en 

konsultation, vil de næppe stille sig 

tilfredse med at svare på ja-nej 

spørgsmål. Hvis de har modtaget in-

formation om flere behandlingsmu-

ligheder, kan en læge ikke fore-

skrive en bestemt behandling og 

smyge sig udenom at tage patien-

ternes spørgsmål alvorligt. 

Relationer kan gøre 
hele forskellen
Empowerment gør altså en forskel 

for relationerne mellem sundheds-

person og bruger. Forholdet udvik-

ler sig ideelt set til et »partnerskab« 

hvis patienter og professionelle ac-

cepterer hinandens perspektiv og 

indgår et samarbejde hen imod et 

fælles mål for behandlingen. 

Hvis patienten ønsker at deltage 

aktivt men den professionelle ikke 

er åben, kan forholdet blive kon-

fliktpræget. De mest »kompetente« 

patienter kan alligevel lykkes med 

empowerment, men jo større mod-

stand de møder, jo flere ressourcer 

kræver det fra patientens side (14). 

Den sundhedsprofessionelle kan 

også agere inddragende uden at pa-

tienten tager imod invitationen til at 

være mere aktiv, hvorved forsøget 

på at skabe empowerment mislyk-

kes. Empowerment opstår i en gen-

sidig udveksling mellem patienter/

pårørende og personalet. 

Initiativet kan komme fra begge 

sider, men der er først tale om vel-

lykket empowerment, når patienten 

opnår øget autonomi og indflydelse. 

Det er imidlertid klart, at jo mere 

»systemet« inviterer til deltagelse, jo 

lavere bliver barriererne, og jo 

bedre bliver mulighederne for at pa-

tienterne bliver empowered. 

Sundhedsvæsenet sætter rammer 

for relationerne mellem personale 

og patienter, der signalerer mere el-
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ler mindre bevidste valg og forvent-

ninger, og som fastlægger princip-

per for »spillets regler«. 

Viden – en afgørende 
faktor i magtfordelingen
Med empowerment øges værdien af 

brugerens viden, idet den betragtes 

som et afgørende udgangspunkt for 

vellykket behandling. Det rokker 

ved fordelingen af magten, idet den-

ne viden stiller brugeren stærkere. 

Viden er således en afgørende 

faktor for magtfordelingen. I en tra-

ditionel rollefordeling mellem sund-

hedspersonale og brugere har den 

sundhedsfaglige viden høj gyldig-

hed, mens brugerens viden har la-

vere gyldighed. 

Med empowerment ændres bru-

gerens viden til at have samme gyl-

dighed som den sundhedsfaglige vi-

den og borgerens værdier og priori-

teringer bliver ideelt styrende for 

behandlingsindsatsen.

Brugerens viden omhandler 

symptomer, egne livsværdier og 

præferencer, og i varierende grad 

også sundhedsfaglig viden. I sam-

spil med de professionelles sund-

hedsfaglige viden er der tale om to 

slags viden, som er vigtige for at 

brugeren kan styrkes. Det er ikke 

længere alene den sundhedsfaglige 

viden, der er udgangspunktet for 

den rette behandling. 

Et værktøj som fremmer empo-

werment øger patientens viden om 

forhold der er relevante for behand-

ling, og det styrker deres handlemu-

ligheder med hensyn til at indgå i 

dialog, tage beslutninger, udøve 

egenomsorg eller følge en plan. 

I det følgende vil vi se nærmere 

på, hvad der sker, når den viden, 

som professionelle tidligere har haft 

monopol på, nu deles med patienter 

som dermed får bedre grundlag for 

at træffe beslutninger om egen be-

handling. 

Empowerment tiltag på 
en ortopædkirurgisk afdeling
Patient empowerment kan fremmes 

med mange forskellige midler. På 

Gentofte Ortopædkirurgisk Afdeling 

arbejder man med tre tiltag, som al-

le har til formål at styrke patientens 

forståelse og handlemulighed i for-

hold til eget behandlingsforløb:

1.  Beslutningsstøtte til patienter: en 

videofilm som præsenterer to pa-

tientforløb og tilhørende lægelige 

udtalelser. Den ene patient væl-

ger at blive opereret i knæet, 

hvorimod den anden vælger at 

undgå operation ved at gøre en 

indsats for at tabe sig og komme 

i bedre fysisk form. Patienter som 

vælger det sidste tilbydes støtte 

fra diætist og fysioterapeut. 

2.  Tjekliste om udskrivning: foruden 

en grundig skriftlig information 

om operationsforløbet modtager 

patienterne fra starten af indlæg-

gelsen en tjekliste over fysiske 

funktioner, som de skal mestre 

for at blive udskrevet.

3.  Individuel informationstavle: ved 

patientens seng er der en white-

board tavle med information om 

kontaktpersoner, primære syge-

plejerske i den aktuelle vagt, fysi-

oterapeut, træningsplan, dags-

plan og spørgsmål fra patienten.   

Lad os se på, hvordan disse værktø-

jer indvirker på videndeling og vi-

densniveau hos hhv. patienter og 

personale. 

Empowerment værktøjerne har 

det til fælles, at de giver patienten 

en viden på skrift eller video, som 
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ellers kun har været givet mundtligt 

tidligere. Mundtlige informationer er 

afhængige af enkeltpersoners for-

midlingsevner og grundighed, og 

derfor kan der opstå stor variation 

m.h.t. informationsniveauet mellem 

patienterne. Se tabel til højre. 

Empowerment tiltag som de 

nævnte fra Gentofte Ortopædkirur-

gisk Afdeling øger patientens sund-

hedsfaglige viden og giver dem et 

bedre grundlag til at tage beslutnin-

ger om egen behandling. Patientens 

egne overvejelser og beslutning får 

mere opmærksomhed og patientens 

viden tildeles øget gyldighed i for-

hold til sundhedsfagliges viden. 

Video giver patienter brugbar 
sundhedsfaglig viden 
Det bliver med videoen mere explicit 

og tydeligt, at spørgsmålet operation 

– ikke-operation er et reelt valg, som 

patienterne skal tage. Før kom man-

ge patienter med den tro, at operati-

on var den eneste mulige løsning på 

deres problemer med knæene. 

De foreløbige resultater viser, at 

et stort flertal af patienterne finder, 

at videoen har øget deres viden om 

to forskellige muligheder for behand-

Værktøj for 

patienter med 

artrose i knæ

Ændret viden 

til patienten

Nye handlemulig- 

heder for patienten

Ændret viden 

for frontlinie

personalet

Beslutnings-
støtte video

Grundig information 
om to behandlings-
alternativer set fra 
andre patienters 
synsvinkel.
Tydeligt, at vægttab 
er en reel behand-
lingsmulighed.
Konkret visualisering 
af konsekvenser af 
beslutning. 

Kan forberede sig 
mere grundigt på 
konsultation med læ-
gen.
Større ansvar for be-
slutningen, når kon-
sekvenserne er tyde-
lige. Videndeling med 
pårørende.

Personalet ved med 
sikkerhed, hvad pa-
tienten som mini-
mum har fået at vi-
de om muligheder-
ne for behandling.
Filmen giver en fæl-
les referenceramme 
med eksempler 
som både patienter 
og personale kan 
bringe op i dialo-
gen. 

Tjekliste for 
funktionsni-
veau ved ud-
skrivning 

Gennemskueligt, 
hvad de funktionelle 
mål er under indlæg-
gelsen. Letter viden-
deling med pårøren-
de.

Patienten motiveres 
til selv at øve sig og 
»tænke med« i.f.t. be-
handling og træning. 
Patienten kan stille 
kvalificerede spørgs-
mål til sit forløb.

Personalet har en 
standard til grund-
lag for vurdering af 
udskrivningsparat-
hed.

Individuel in-
formations-
tavle

Overblik over alle in-
volverede sundheds-
faglige personer 
samt planer for den 
nærmeste fremtid. 

Spørgsmål til perso-
nalet kan skrives op 
af patient og pårøren-
de. Tydeligt, hvad pa-
tienten selv kan ar-
bejde med dag for 
dag. Kan følge op 
hvis en aktivitet 
springes over. 

Overblik over alle 
kolleger omkring 
patienten. Fælles 
viden og plan for 
og med patienten. 
Eventuelle spørgs-
mål huskes lettere. 
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ling, og der ses en tendens til at 

flere patienter vælger ikke at blive 

opereret efter at have set videoen. 

Og ikke mindst interessant: en del 

patienter (omkring en fjerdedel af 

patienterne) ændrede holdning til 

operation efter at have set videoen.

Videoen tydeliggør, at der er et 

valg og viser muligheder og konse-

kvenser. Derved løftes patientens 

valg ind i en tydelig beslutnings-

arena. Når de fagprofessionelle på 

denne strukturerede måde deler de-

res viden med patienterne ændres 

den ellers skjulte magt, som udøves, 

når sundhedsprofessionelle holder 

på deres viden. 

Det betegner Steven Lukes (1) 

som bevidsthedskontrollerende 

magt, hvor autoritet anvendes på en 

måde, hvor en part med en bestemt 

interesse accepterer, at en anden 

part har autoritet til at bestemme, 

hvad der kan tages beslutning om. 

Man kan sige at videoen ændrer 

på den spillebane, som gøres tilgæn-

gelig for beslutning. Videoen sikrer, 

at valgmuligheder og konsekvenser 

ved en beslutning gøres synlige, den 

etablerer klarhed om, at beslutnin-

gen er patientens. Det ændrer ved 
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magtbalancen, idet lægen ikke kan 

ignorere valgsituationen og patien-

ten får lettere ved at tage ansvar og 

udøve beslutningskompetence. 

Spørgsmålet er, hvilke ændringer 

vi kan iagttage i de fagprofessionel-

les autoritet? Patienternes øgede vi-

den betyder, at de spørgsmål de kan 

stille til personalet bliver mere kvali-

ficerede og specifikke. Derved udfor-

dres de sundhedsfagliges rolle som 

eksperter. 

Lone Bjørklund, ledende oversy-

geplejerske på Gentofte Ortopædki-

rurgisk afdeling, forklarer, at når pa-

tienternes viden styrkes, stiller det 

krav om, at de sundhedsfaglige har 

en mere specifik og individuelt til-

passet dialog med patienterne. 

Sundhedsfagligheden bliver fak-

tisk styrket og kravene til at kunne 

anvende den rette sundhedsfaglige 

viden situationsbestemt og relateret 

til den enkelte patients særlige pro-

blemstilling øges.

Videoens formål er at udgøre be-

slutningsstøtte til fælles beslutnings-

tagning. Det stiller krav til de profes-

sionelles kommunikation og evne til 

at møde patientens på hans/hendes 

præmisser og indgå i en dialog, hvor 

patienten udfordres og bliver klo-

gere i forhold til den beslutning, som 

skal tages.

Tjekliste ved udskrivning 
giver patienten øget kontrol
Den skriftlige patientinformation in-

deholder en liste over hvad patienten 

skal kunne for at blive udskrevet, ek-

sempelvis klæde sig af og på. 

Tjeklisten fungerer både som en 

klinisk standard og som indlejring af 

sundhedsfaglig viden, som patienten 

får kontrol over. For patienten kan 

tjeklisten fungere som motivations-

faktor: »dette skal jeg øve mig på for 

at blive udskrevet hurtigst muligt«. 

Den kan også fungere som dialog-

værktøj til at tolke fremskridt og til 

diskussion af den støtte, patienten 

får fra sygehuset. 

Tjeklisten skaber så at sige en 

fælles »spillebane«, som kan gøres 

til genstand for dialog og afstemning 

i løbet af behandlingen. Endvidere 

kan den fungere som måleinstru-

ment, hvor patienten sammen med 

pårørende selv kan holde øje med, 

hvor langt han/hun er fra målet. 

Tilgængeligheden af tjeklisten for 

patienten skaber tydelighed om for-

løbet, og giver patienten mulighed 

for at indtage en mere aktiv rolle i 

sin egen behandling.

For sundhedspersonalet er tjekli-

sten et struktureret dialogværktøj til 

at tale med patienten om pleje og 

træning og samtidig en huskeliste, 

som rummer indlejret viden om kli-

nisk best practice. I kraft af dens sta-

tus som en godkendt standard, bli-

ver tjeklisten også uomgængelig. 

Den er en standard, man ikke kan 

komme udenom med mindre der 

mobiliseres et argument, som drager 

tjeklistens præmisser i tvivl. 

En tjekliste til udskrivning frigør 

den sundhedsfaglige fra at huske og 

begrunde hvert enkelt element i vur-

dering af udskrivningsparatheden. 

Til gengæld rummer tjeklisten ikke 

svar på alle de individuelle og speci-

fikke situationer, som opstår i be-

handlingen af og i samarbejdet med 

patienter. 

Tjeklisten holder sig indenfor det 

sundhedsfaglige paradigme, men når 

patienterne får tjeklisten som red-

skab udfordres standarderne af for-

hold og spørgsmål, der har afsæt i 

patienternes hverdagsliv og som er 

afgørende i patient empowerment. 
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Andre steder arbejdes med mere 

vidtgående eksempler på vidende-

ling og tjeklister som gøres tilgæn-

gelige for patienter. 

Strukturerede elektroniske pa-

tientdagbøger er en type værktøj, 

som lægger både viden og rapporte-

ring i patienternes hænder. Patient-

dagbøger kan bygges op, så perso-

nalet kan monitorere patienters regi-

strering af gennemførte trin i deres 

behandling. Dagbøger kan være et 

instrument til implementering af kli-

niske retningslinjer såvel som et in-

strument for patienten til overvåg-

ning af klinisk praksis. 

Viden om patientens forløb efter-

spørges på en sundhedsfaglig me-

ningsfuld måde, bygget op som det 

forløb, en klinisk retningslinje fore-

skriver. Det giver patienten nyttig vi-

den om, hvad der skal ske og samti-

dig skabes konkret viden om praksis 

gennem patientens indberetning og 

egen kontrol af de løbende aktivite-

ter.  
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Individuel informationstavle 
skaber klarhed
Ortopædkirurgisk Afdeling har etab-

leret en whiteboard tavle for enden 

af hver enkelt patients seng. Den gi-

ver overblik over dagens undersø-

gelser, hvem der er kontaktpersoner 

og hvem der er primær sygeplejer-

ske på dagens vagt. Patienten får 

herved mulighed selv at lægge sin 

egen plan for dagen.

Tidligere blev den slags informa-

tion delt med patienter mundtligt og 

mere tilfældigt. Med whiteboard tav-

len bliver informationen tilgængelig 

på en systematisk måde og individu-

elt tilpasset til hver enkelt patient. 

Det skaber en fælles reference-

ramme for fagpersonale og patient 

og gør det fx tydeligt, hvis der 

mangler information om en under-

søgelse eller hvem der er kontakt-

person. Ikke mindst giver tavlen pa-

tienten en aktiv rolle, idet der er et 

felt med patientens spørgsmål til 

personalet. 

Empowerment tiltag 
styrker videndelingen 
Empowerment fremmende tiltag er 

de redskaber og initiativer som 

sundhedsvæsenet udvikler, og har 

til formål at styrke patienternes og 

de pårørendes aktive deltagelse i 

behandlingsforløbene. 

Redskaberne styrker patienternes 

viden og øger deres adgang til at 

handle i egen helbredsmæssig inte-

resse. Dog kan definitionen af, hvad 

patientens helbredsmæssige inte-

resse er, også være konfliktpræget 

territorium, hvis det sundhedsfag-

lige perspektiv afviger meget fra pa-

tientens perspektiv (3). 

Videndeling – og dermed kommu-

nikation – er et centralt omdrej-

ningspunkt for empowerment. Em-

powerment kan fremmes ved at 

sætte ind på forskellige niveauer:

1.  i det konkrete møde med patien-

ten, hvor der skal træffes en  

beslutning eller gennnemføres  

en aktivitet som f.eks. en under-

søgelse, pleje eller en behand- 

ling

2.  ved at skabe bedre rammer og 

vilkår for at patienten kan deltage 

aktivt i det konkrete møde

3.  ved at involvere patienter og på-

rørende i udviklingsprojekter og 

strategiarbejde, som på sigt vil 

styrke andre patienters mulighe-

der for at deltage aktivt i deres 

forløb

De forskellige niveauer er illustreret 

i figuren på næste side.

De empowerment fremmende til-

tag, som er beskrevet i eksemplet 

fra Gentofte Sygehus, har alle den 

egenskab, at de giver patienter og 

personale en udvidet fælles referen-

ceramme for deres kontakt med hin-

anden. De tre tiltag befinder sig i 

modellens midterste niveau. Både vi-

deoen, informationsmaterialet med 

udskrivningstjeklisten og den indivi-

duelle informationstavle indlejrer en 

sundhedsfaglig viden, som får be-

tydning for den dialog, der opstår 

når parterne mødes. 

Med videoen kan ingen læge 

komme udenom, at patienterne ved 

at der er to meget forskellige be-

handlingsstrategier som kan overve-

jes. Det bliver sværere at affeje en 

patients bekymring, hvis den er fun-

deret i information fra en officiel vi-

deofilm til denne patientgruppe. 

Et tomt felt under »plejeplan« på 

den individuelle informationstavle er 

et tydeligt signal om, at her mangler 

noget information, hvorimod den 
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Empowerment	  som	  strategisk	  indsatsområde	  
styrkes	  med	  feedback	  fra	  pa6enter	  og	  	  
pårørende.	  Organisatorisk	  pa6en6nddragelse	  i	  
udviklingsprojekter	  og	  strategi-‐processer	  kan	  
bidrage	  6l	  pa6ent	  empowerment	  fremover.	  	  

Empowerment	  fremmende	  6ltag	  skaber	  bedre	  
grundlag	  for	  pa6enternes	  deltagelse	  i	  deres	  
kontakt	  med	  personalet.	  Eksempler:	  sikre	  
pa6enter	  adgang	  6l	  forståelig	  sygdomsspecifik	  
informa6onsmateriale,	  pa6entdagbøger,	  apps,	  
beslutningsstøBeværktøjer,	  pa6entuddannelse,	  	  	  
plejeplaner,	  tjeklister,	  egen	  journal,	  m.v.	  

Empowerment	  fremmes	  når	  sundhedsfagligt	  
personale	  eEerspørger	  pa6enternes	  input.	  
Ledere	  kan	  sæBe	  kommunika6on,	  
pa6en6nddragelse	  og	  fælles	  beslutningstagning	  
på	  dagsordenen	  ved	  personalemøder	  og	  i	  
eEeruddannelsesini6a6ver.	  	  

Empowerment fremmende tiltag på flere niveauer 

Mødet  
Patient, pårørende & 

professionel 

Rammer  
for mødet 

 
 
 
 
 
 
 

Feedback  
kultur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empowerment	  som	  strategisk	  indsatsområde	  
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pårørende.	  Organisatorisk	  pa6en6nddragelse	  i	  
udviklingsprojekter	  og	  strategi-‐processer	  kan	  
bidrage	  6l	  pa6ent	  empowerment	  fremover.	  	  

Empowerment	  fremmende	  6ltag	  skaber	  bedre	  
grundlag	  for	  pa6enternes	  deltagelse	  i	  deres	  
kontakt	  med	  personalet.	  Eksempler:	  sikre	  
pa6enter	  adgang	  6l	  forståelig	  sygdomsspecifik	  
informa6onsmateriale,	  pa6entdagbøger,	  apps,	  
beslutningsstøBeværktøjer,	  pa6entuddannelse,	  	  	  
plejeplaner,	  tjeklister,	  egen	  journal,	  m.v.	  

Empowerment	  fremmes	  når	  sundhedsfagligt	  
personale	  eEerspørger	  pa6enternes	  input.	  
Ledere	  kan	  sæBe	  kommunika6on,	  
pa6en6nddragelse	  og	  fælles	  beslutningstagning	  
på	  dagsordenen	  ved	  personalemøder	  og	  i	  
eEeruddannelsesini6a6ver.	  	  

Empowerment fremmende tiltag på flere niveauer 
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manglende plan ville være mindre 

påfaldende, hvis tavlen ikke fandtes. 

Redskaber som skal styrke pa-

tienter og pårørendes viden og res-

sourcer til at tage beslutninger skal 

selvfølgelig altid udvikles specifikt 

til den pågældende målgruppe og 

problemstilling. 

Redskaberne til beslutnings-

støtte, som Gentofte Ortopædkirur-

gisk Afdeling har udviklet viser, at 

det gør en stor forskel for valg af 

behandling, når relevant sundheds-

faglig viden gøres tilgængelig for 

patienterne på en systematisk og 

struktureret måde. 

Men også den lavpraktiske viden 

om dagsplaner og kriterier for ud-

skrivning kan styrke patienters og 

pårørendes mulighed for selv at 

tage ansvar og deltage mere aktivt i 

træning. Dette underbygges af den 

internationale litteratur om shared 

decision making og patient partici-

pation (7). 

Vidende patienter 
forskyder magtbalancen
Mere sundhedsfaglig viden til pa-

tienter og pårørende betyder, at de 

kan gøre mere selv, men det giver 

samtidig nye faglige udfordringer til 

fagpersonalet. Patienter, der ved me-

re, stiller flere kvalificerede spørgs-

mål, og professionelle bliver mødt af 

problemstillinger fra patientens 

hverdagsliv, som påvirker mulighe-

der for helbredelse, fx sociale, psy-

kiske eller arbejdsmæssige. 

»Empowered« patienter er mere 

tilbøjelige til at fortælle om deres 

særlige udfordringer i valg af be-

handling. Det stiller krav til persona-

let om at have fokus på den indivi-

duelle patients behov og bekymrin-

ger. 

Det betyder, at den sundhedsfag-

lige viden skal benyttes mere speci-

fikt og situationsbestemt. Lægen 

kan ikke nøjes med at give generelle 

informationer, træffe beslutning om 

en behandling, og derefter bede om 

patientens samtykke. 

Empowerment betyder at det, der 

er vigtigt i patientens liv får mulig-

hed for at spille en større rolle i be-

handlingen. Der skabes rammer som 

myndiggør patienten og støtter 

hans/hendes egne mål. Både patien-

tens egne værdier og patientens 

sundhedsfaglige viden bringes i spil. 

Mange patienter og pårørende 

søger tilmed højt specialiseret sund-

hedsfaglig viden på nettet og bruger 

det i dialogen med læger og andre 

sundhedspersoner. Det stiller de 

professionelle overfor situationer 

hvor de skal manøvrere i to per-

spektiver: et sundhedsfagligt og et 

hverdagslivs-perspektiv. Det har 

man egentlig altid skullet, men med 

patient empowerment sættes denne 

opgave mere på spidsen. 

Når brugerne tilegner sig mere af 

den sundhedsfaglige viden, mind-

skes det professionelle vidensmono-

pol. Magtbalancen forskyder sig, 

idet mange af de teknikker som be-

vidst eller ubevidst kan anvendes til 

at holde patientdeltagelsen på et mi-

nimum ikke længere virker, når pa-

tienterne bliver mere vidende. 

Spillebanen for dialog bliver her-

ved større, og det bliver nemmere 

for patienterne at vælge en aktiv 

rolle i deres forløb. Men ligesom det 

er nemmere at deltage i en fest man 

er invitereret til end at møde op uin-

viteret, er det også muligt at sige 

nej til invitationen. 
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