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Af Lene Pedersen og Katrine Kirk

Fælles beslutningstagning er en 

tilgang til patientkommunikati-

on, der lægger vægt på ligevær-

dig videndeling mellem patient 

og sundhedsprofessionel med 

henblik på at patienten kan få 

den behandling, som er mest vel-

egnet til den enkelte. Den »bedst 

mulige« behandling afdækkes i 

fællesskab ud fra en afvejning af 

sundhedsfaglige kriterier og 

præferencer, der udspringer af 

patientens liv og værdier. Begre-

bet vinder for tiden indpas i poli-

tikker og strategier overalt i 

sundhedsvæsenet, men erfarin-

gerne med at implementere fæl-

les beslutningstagning i Dan-

mark er stadig sparsomme. 

I denne artikel diskuterer vi Glo-

strup Hospitals »involverende stue-

gang« i lyset af principperne i fælles 

beslutningstagning. Erfaringerne 

herfra beskrives i en selvstændig ar-

tikel på de efterfølgende sider.

Indledningsvis følger en kort in-

troduktion til principperne i fælles 

beslutningstagning ud fra en inter-

nationalt anerkendt model, nemlig 

Elwyn et al (2012). Dernæst præsen-

tation af en dansk forskningsbase-

ret model, der opstiller nogle speci-

fikke kvalitetskriterier for kommuni-

kationen mellem patient og profes-

sionel, hvis målet om fælles beslut-

ningstagning skal opfyldes (Zoff-

mann et al, 2008). 

Videre følger en beskrivelse af 

den involverende stuegang, som 

den er udviklet på Glostrup Hospi-

tals neurologiske afdeling og en 

analyse af kommunikationen mel-

lem de sundhedsprofessionelle og 

patienten i et specifikt tilfælde. Til 

slut en diskussion af i hvilken for-

stand, der er tale om fælles beslut-

ningstagning ud fra kriterierne i de 

to teoretiske modeller. 

Patientens viden 

anvendes alt for lidt

En patient som ikke er enig eller ik-

ke forstår en behandlingsplan er 

dårligt motiveret for at gennemføre 

sin rolle i planen; fx at tage medici-

nen, lave genoptræningsøvelser el-

ler gennemføre en livsstilsændring. 

En patient, som fortryder en alle-

rede gennemført behandling, kan 

opleve tab af livskvalitet eller få 

brug for en ny behandling, fx en 

Fælles beslutningstagning i 
Den Involverende Stuegang

Få erfaringer, men de der er, er til gengæld meget positive
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Den involverende stuegang sparer tid på forberedende møder og koordinering er bl.a. en af de erfaringer,  

som personalet har gjort.  Foto: Ty Stange
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reoperation. En patient der har fået 

mange behandlinger har viden om 

sin krops reaktioner, som kan være 

afgørende for kliniske beslutninger 

fremadrettet. 

I alle disse situationer kunne de 

kliniske resultater forbedres ved at 

patientens viden og præferencer 

blev inddraget i beslutningerne (DSI 

2008). Dette sker imidlertid kun i 

begrænset omfang i det danske 

sundhedsvæsen, hvilket blandt an-

det fremgår af Enhed for Evaluering 

og Brugerinddragelses rapporter om 

patienters oplevede barrierer i kom-

munikationen med personalet 

(2014).

Fælles beslutningstagning 

som rationel model

Fælles beslutningstagning er blevet 

defineret som: »an approach where 

clinicians and patients share the 

best available evidence when faced 

with the task of making decisions, 

and where patients are supported 

to consider options, to achieve in-

formed preferences«. (Elwyn et al, 

2012).

Fælles beslutningstagning bygger 

på princippet om selvbestemmelse 

og relationel autonomi, hvilket inde-

bærer at patientens autonomi bedst 

understøttes i tillidsfulde relationer. 

Det er nødvendigt at støtte patien-

ten til at forstå den kliniske situa-

tion og behandlingsmulighederne i 

overvejelses- og beslutningsproces-

sen. 

Vigtige beslutninger påvirkes af 

og påvirker menneskers relationer 

og indbyrdes afhængighed. Model-

len bygger på en forståelse for, at 

det at tage vigtige beslutninger om-

fatter udforskning og respekt for 

’det der betyder mest’ for den en-

kelte og i den udforskning og over-

vejelse udvikles informerede valg 

(preferences).

Vellykket beslutningstagning for-

udsætter flere ting – for det første 

at det bliver gjort tydeligt, at der er 

tale om et valg og hvori alternati-

verne består. 

Dernæst at patientens præferen-

cer undersøges og bliver gjort til 

omdrejningspunkt for den sund-

hedsfaglige viden og vejledning i 

hvilke konsekvenser hvert af alter-

nativerne har. Og endelig støtte pa-

tienten i at finde frem til, hvad der 

betyder mest og ud fra det træffe 

den rette beslutning (se model for 

Shared Decision Making, Elwyn et 

al, 2012).

Det er på dette trin, at patientens 

præferencer udforskes og drøftes i 

forhold til de behandlingsmulighe-

der der er. Her gælder det netop at 

Figur 1: Model for fælles beslutningstagning (Elwyn et al, 2012).
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finde frem til, hvad der er specifikt 

for den enkelte patient. Generelle 

vejledninger og almene sygdoms-

forløb er ikke hjælpsomt her, det er 

derimod personspecifikke, individu-

elle behov og værdier, som er mest 

vigtige for den enkelte.

Edwards & Elwyn understreger, 

at kompetencer i kommunikation er 

afgørende for vellykket beslutnings-

tagning og at den største misforstå-

else er opfattelsen af »at vi allerede 

gør det«. En sygeplejerske på en on-

kologisk afdeling i England, som har 

implementeret SDM siger: »Da vi 

startede, var mange af os af den 

mening at ’vi gør det jo’. Men den 

vigtigste forskel for os var at op-

dage, at vi ikke gjorde det godt«.

Fælles beslutningstagning 

med fokus på relationer

Relationen mellem patient og sund-

hedsperson er kompleks og har af-

gørende betydning for vellykket 

fælles beslutningstagning. 

Processen involverer interaktion 

mellem personer med ulige positio-

ner, relationen er ofte ufrivillig, og 

alligevel skal relationen behandle vi-

tale og vigtige problemer. Relatio-

Deliberation = Overvejelse:

Den proces hvori patienten bliver klar over, at der er et valg, forstår deres 

muligheder og har tid og støtte til at overveje, hvad der betyder mest for 

dem. 

Choice talk = Samtale om valg af behandling eller pleje: 

Giver bevidsthed om, at der eksisterer et valg, initieret af enten patient el-

ler kliniker. Patienten kan blive opmærksom på at der skal foretages et valg 

før selve samtalen.

Option talk = Samtale om muligheder:

Patient og professionel taler i dybden om behandlingsmuligheder.

Decision talk = samtale om beslutning:

Patienter støttes i at udforske »hvad betyder mest for dem« med al den in-

formation de har. Behandlingsmålet fastsættes med udgangspunkt i dette.

Decision support = beslutningsstøtte redskab:

Redskaber designet til at give patientinformation og overblik over mulighe-

derne kan være udformet tilpas kort til at kunne blive brugt af kliniker og 

patient sammen eller mere uddybet beregnet til at blive brugt af patienten 

før eller efter samtalen (fx folder, film, webside).

Initial and informed preferences = Initiale og informerede præferencer:

Patientens præferencer før og efter videndelingen. I de informerede præfe-

rencer holdes »det der betyder mest for patienten« op mod patientens er-

hvervede forståelse af de relevante fordele og ulemper ved behandlings-

mulighederne.

Model, Elwyn et al, 2012

Elementer i SDM (Shared Decision Making)!
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1. Anvend et kombineret sygdoms- og livsperspektiv frem for et syg-

domsperspektiv i samtalen.

2. Giv præcise invitationer i kommunikation om vanskelige problemstillin-

ger for patienten.

3. Reflektér situationsbestemt over vanskelige problemstillinger. Herved 

skabes personspecifik viden og opnås en fælles forståelse for patien-

tens beslutning.

4. Tilskynd patienter til selvstændig refleksion for at afklare egne værdi-

er og grundlag for beslutningstagning.

Zoffmann, Harder & Kirkevold, 2008

Strategier der fremmer SDM (Shared Decision Making)!

nen er ofte ladet med følelser, og så 

kræver problemløsningen et tæt 

samarbejde mellem parterne (Ed-

wards & Elwyn, 2009). 

Der er derfor al mulig grund til at 

kigge nærmere på, hvad der sker i 

relationen mellem patient, pårø-

rende og sundhedspersoner i løbet 

af beslutningsprocessen. Hvad ka-

rakteriserer relationer, som bidrager 

til kvalitet i beslutningsprocessen? 

Vi ved, at patienter skal høres, 

og at deres behov og præferencer 

skal inddrages, men hvad er det 

mere specifikt, der gør at det lyk-

kes? Dette fortæller Zoffmann, Har-

der og Kirkevold’s (2008) særdeles 

interessante forskning noget om. 

Den viser, hvordan kommunika-

tion og refleksion mellem patient og 

professionel finder sted, og at effek-

tiv og meningsfuld problemløsning 

fremmes, når der produceres per-

sonspecifik viden. Det bidrager til 

øget livskvalitet og hensigtsmæssig 

patientadfærd for patienterne. 

Omvendt bidrager ufokuseret og 

generel sundhedsfaglig viden ikke 

til kvalitet i beslutninger og pro-

blemløsning. 

Kommunikationen viger ikke 

uden om det, der er svært. Faktisk 

udforsker den vanskelige problem-

stillinger eller tabuer. Fx er det vig-

tigt at interessere sig for, hvad der 

er mest vigtigt for patienten og 

hvilke vaner eller handlinger, som 

patienten ønsker at ændre. 

Zoffmann et al’s forskning viser, 

at selv om sundhedspersonale selv 

har en opfattelse af, at de spørger 

til noget der er vigtigt, så er spørgs-

mål ofte stillet generelt, hvilket be-

tyder, at dialogen om det får karak-

ter af ligegyldig small talk, der ikke 

forandrer. 

Glem generel snak – det 

skal være personspecifikt

Det der har vist sig at rykke for pa-

tienten er, at samtalen ikke bliver 

generel snak, men rettes mod be-

stemte situationer, og at den bliver 

rettet mod den enkelte patients 

specifikke problemstilling. Her ska-

bes netop den personspecifikke vi-

den som frigør forandringspoten-

tiale i patienten og derved giver 

energi til adfærds- og/eller hold-

ningsændringer. 

Kommunikations- og refleksions-

modellen de tre forskere har udvik-
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let er et redskab for både patienter 

og sundhedspersonale. De formule-

rer fire strategier, hvor det centrale 

er, at kommunikationen er interes-

seret undersøgende overfor patien-

tens problemstilling, og at den rela-

terer sig til patientens dagligdag, 

relationer og liv.

Afgørende at patienten  

»gør arbejdet«

Zoffmann et al’s forskning peger 

endvidere på betydningen af, at pa-

tienten gives mulighed for selv-

stændig refleksion til at bearbejde 

det, der kommer op i samtalen. 

Således fremhæver en af patien-

terne, der deltog i forskningspro-

grammet, at hun »havde fået noget 

at tænke over« i forbindelse med 

en samtale med en læge, som di-

rekte sagde til hende, at hun gav 

sin sygdom skyld for alting i sit liv. 

Det fik hende til at tænke over sit 

liv og hun gav efterfølgende udtryk 

for, at det ændrede hendes syn på 

sin sygdom, og hvordan hun hidtil 

havde ladet den begrænse sig.

»Det helt afgørende er patien-

tens egen erkendelsesproces«, si-

ger Vibeke Zoffmann. Denne pro-

ces skal de sundhedsprofessionelle 

fremme og det stiller øgede krav til 

de professionelles sundhedsfaglige 

viden. Patienters forløb er forskel-

lige. Sundhedsfaglig viden skal ud-

vælges og bruges målrettet i for-

hold til den enkelte patients sær-

lige problemstilling.

Modellen giver således fire be-

grebspar/principper at navigere ud 

fra:

•  Balancere og kombinere syg-

domsperspektiv og livsperspek-

tiv

•  Væk fra generel og hen imod si-

tuationsbestemt viden

•  Personspecifik anvendelse af den 

sundhedsfaglige viden

•  Kombinere samtale og selvstæn-

dig refleksion

Zoffmann et al’s fire principper gi-

ver en præcisering af, hvad der ka-

rakteriserer god kommunikation 

mellem patienter og sundhedsper-

sonale, når målet er at fremme pa-

tientens erkendelsesproces og ska-

be kvalitet i problemløsningen. 

Zoffmann har på baggrund af te-

ori og forskning udviklet refleksi-

onsark, som benyttes før og under 

samtaler mellem patienter og sund-

hedspersonale. Dette redskab har 

vist sig særdeles effektivt i patien-

ternes erkendelsesproces til at 

komme frem til det der betyder 

mest.

Alfa og omega er, at patienten 

»gør arbejdet«, og at sundhedsper-

sonalet støtter erkendelsesproces-

sen. Her er gode kommunikations-

kompetencer nødvendige under-

streger Vibeke Zoffmann, som har 

udviklet et forløb i kommunikati-

onstræning for sundhedspersonale, 

som involverer feltarbejde og op-

gaver i forhold patientforløb. 

Små og store beslutninger

I artiklen fra Glostrup Hospital på 

de efterfølgende sider rejses et in-

teressant spørgsmål i forhold til 

fælles beslutningstagning: hvad er 

en beslutning, og hvad skal til for, 

at vi betragter noget som en be-

slutningsproces? 

Er der fx tale om beslutningstag-

ning, hvis alternativerne er én form 

for træning i forhold til en anden 

form for træning? Eller skal der 

være tale om større kliniske beslut-

ninger som operation vs ikke ope-
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ration eller to grundlæggende for-

skellige behandlingsalternativer for 

en diagnose? 

Den internationale litteratur om 

fælles beslutningstagning har fokus 

på de store kliniske beslutninger. 

Eksemplet med patienten illustrerer 

tydeligt, at behandlingsmålet ’jeg 

vil komme til at gå’ afføder en be-

slutning om at deltage i mere træ-

ning. Alternativet kunne jo være et 

valg om ikke at ville eller magte at 

gøre en ekstra indsats for at 

komme til at gå. 

Det meste af litteraturen om fæl-

les beslutningstagning bygger på 

et ideal om rationelle beslutninger 

som en lineær proces. Elwyns mo-

del er helt tydelig om det. 

 Virkelighedens beslutningspro-

cesser er dog langt mere mudrede 

og iterative, og indenfor fagområ-

det beslutningsteori har forsknin-

gen vist, at den rationelle beslut-

ningsproces er stort set umulig at 

genfinde i praksis. Beslutninger er 

ikke altid egnede til en rationel af-

dækning af alle mulige alternativer. 

Valg foretages løbende efterhån-

den, som der skal tages små og 

store beslutninger i et behandlings-

forløb, der justeres efter patientens 

aktuelle behov.

Kommunikation, kommunika-

tion og endnu mere kommuni-

kation

Samtalen under den involverende 

stuegang på Glostrup Hospital viste, 

hvor afgørende kommunikationen 

mellem patienten og sundhedsper-

sonalet er for at finde frem til hvilke 

skridt, der skal til for at nå målet. 

Personalet hjælper patienten til at 

opdage, hvordan ’det jeg gerne vil’, 

faktisk kan lade sig gøre. Det hand-

ler her – igen – om kommunikations-

kompetencer i at støtte patienten i 

at formulere og nå mål. 

Personalets tilgang illustrerer ty-

deligt, at det at støtte patienten ikke 

er det samme som, at være enig 

med patienten. Som fysioterapeu-

ten, da hun siger nej til, at patienten 

kan få en mere bekvem stok at 

støtte sig til under gangtræning. Det 

begrundes og patienten kan se me-

ningen med det. Det er et eksempel 

på, hvordan den sundhedsfaglige vi-

den rettes specifikt mod det, som 

optager patienten. Samtidig får vi på 

et sølvfad præsenteret, hvor afgø-

rende det er, at sundhedspersona-

lets kommunikation bidrager til at 

skabe kvalitet i samtalen og de mål 

og planer, der besluttes. 

Og vi kan også sætte fingeren på 

de karakteristika i kommunikatio-

nen, der har betydning: at den giver 

præcise invitationer, den er situati-

onsbestemt og den er personspeci-

fik, hvilket netop er tre af de fire 

strategier, som i følge Zoffmann et 

al fremmer fælles beslutningstag-

ning. 

Selv om den selvstændige reflek-

sion i Zoffmanns model ikke kan 

identificeres i den observerede stue-

gang, kan det sagtens tænkes at pa-

tienter reflekterer over det som sker 

i dialogen. Den involverende stue-

gang på en afdeling med langtids-

indlagte patienter giver gode ram-

mer for, at fælles beslutningstagning 

kan lykkes i Zoffmann et als for-

stand. 

Fra ideal til virkelighed 

DIS er ikke implementeret specifikt 

ud fra modellen om fælles beslut-

ningstagning, men kommunikatio-

nen i DIS afspejler i praksis princip-

perne i fælles beslutningstagning. 
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Omdrejningspunktet for hele samta-

len er patientens situation, behov og 

ønsker her og nu. Sundhedspersona-

let stiller spørgsmål til patienten og 

patientens svar bliver brugt i den vi-

dere samtale. Personalet byder ind 

med personspecifik viden og forhol-

der sig til det, som er vigtigt for pa-

tienten. 

Når patienter og pårørende invi-

teres til at deltage får de fortalt, 

hvad DIS indebærer og tager stilling 

til, hvorvidt de ønsker denne form 

eller en traditionel stuegang. Dette 

valg, forbereder patienten på, at der 

med DIS er tale om et samarbejde 

og aktiv deltagelse. Dette bidrager 

til at skabe en kontekst for mødet, 

der giver patientinddragelsen opti-

male vilkår.

Den samtale vi overværede på 

Glostrup Hospital kan kobles til El-

wyn et als model (figur 1), om end 

samtalen springer rundt i rækkeføl-

gen af beslutningstrinene: 

•  Samtale om valg: I eksemplet 

nævnes det ikke eksplicit i samta-

len, at patienten står i en valgsitu-

ation med hensyn til rehabiliterin-

gen. Men patienten efterlyser selv 

at få et tilbud – et »lods i røven« – 

idet han erkender, at der er et valg 

mellem at træne meget selvstæn-

digt og at få støtte til at træne me-

re.

•  Samtale om muligheder: fordele 

og ulemper ved forskellige tilgan-

ge til at nå behandlingsmålet berø-

res indirekte, idet ulempen ved at 

skulle træne alene er risikoen for 

at patienten ikke får det gjort. Der 

er ikke en systematisk sammenlig-

ning af fordele og ulemper ved 
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forskellige behandlingsalternativer 

i samtalen. Fysioterapeutens tilste-

deværelse støtter patienten i sine 

overvejelser og giver ham en for-

ståelse for at anmodningen om et 

TV ikke imødekommes. Den tvær-

faglige sammensætning af delta-

gerne sikrer, at patientens proble-

matik, spørgsmål og overvejelser 

kan belyses fra forskellige vinkler. 

Stuegangens ugentlige rytme un-

der en lang indlæggelse gør det 

også muligt for patienten at over-

veje muligheder grundigt.

•  Samtale om beslutning: behand-

lingsmålet bliver tydeligt helt i be-

gyndelsen af samtalen: »jeg vil 

gerne kunne gå«, og tilbuddet om 

mere træning kobles direkte til 

dette mål. Der er et implicit beslut-

ningskriterium for valget af ekstra 

træning i patientens ønske om at 

»få et lods« – det vil sige træning 

som ikke kun afhænger af hans 

selvdisciplin, det er opfyldt med 

holdtræning. Patienten træffer en 

beslutning om at deltage i hold-

træning.

Selve formålet med DIS, at patienter 

og pårørende er involveret i HELE 

beslutningsprocessen, i at opstille 

og formulere lang- og kortsigtede 

mål og planer er helt på linje med 

grundtanken i fælles beslutningstag-

ning. Strukturen med faste tidspunk-

ter hver uge og klare forventninger 

til patientens deltagelse gør det 

klart for alle, at der lægges op til et 

samarbejde og aktiv deltagelse.

Involverende stuegang

styrker Patient Empowerment

Erfaringerne fra Apopleksienheden 

på Glostrup Hospital giver grund til 

optimisme. Her er det lykkedes at 

implementere og gennem tre år fast-

holde en mødeform, hvor patienter 

og pårørende involveres i alle be-

slutninger. Det er sket ved at foran-

dre rammerne for kommunikationen 

– patienten er med i hele processen 

– og ved systematisk at styrke sund-

hedspersonalets kommunikations-

kompetencer. Der har ikke været for-

maliseret kommunikationstræning, 

men man har fokuseret på kommu-

nikation løbende ved summemøder. 

Implementeringen har selvfølge-

lig haft afsæt i patientgruppen og 

behandlingsformen og haft klar le-

delsesopbakning, men eksemplet vi-

ser, at såvel principperne i fælles be-

slutningstagning såvel som Zoff-

mann et al’s strategier er brugbare, 

når man vil »involvere patient og på-

rørende i hele beslutningsproces-

sen«.

Den involverende stuegang er et 

godt eksempel på, hvordan man kan 

skabe rammer for fælles beslut-

ningstagning på hospitalsafdelinger. 

Foruden at understøtte gode beslut-

ninger giver den involverende stue-

gang også patienterne mere kontrol 

over deres situation og bedre mulig-

hed for at handle selv. 

Således er den ukonventionelle 

magt- og rollefordeling i DIS også 

med til at styrke patient empower-

ment (Pedersen & Kirk, 2014). Idea-

let om den rationelle beslutnings-

proces er ikke en betingelse for, at 

fælles beslutningstagning fungerer. 

Metoden punkterer myten om, at 

fælles beslutningstagning kun egner 

sig til de mere veluddannede og res-

sourcestærke patienter. 

Det bliver spændende at se, hvor 

mange ledere på hospitalsafdelinger 

der tør tage springet og indføre den 

involverende stuegang. 
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På Apopleksienheden, Neurolo-

gisk Afdeling på Glostrup Hos-

pital blev Den Involverende 

Stuegang (DIS) defineret og 

indført i 2012. 

Ideen opstod i forbindelse med en 

fusion af Apopleksienheden på 

Hvidovre Hospital og Neurologisk 

Afdeling, Glostrup Hospital, hvor 

den sammenlagte afdeling skulle ha-

ve en ny fælles mødestruktur. 

DIS blev konstrueret og defineret 

ud fra, at patienten og eventuelle 

pårørende skulle involveres i alle 

beslutninger. Derfor blev tværfag-

lige konferencer, som før blev holdt 

som forberedelse af stuegang af-

skaffet. Med indførelsen af DIS sker 

forberedelsen kun monofagligt, og 

alle afklarende diskussioner og be-

slutninger om behandlingsplan sker 

sammen med patient og pårørende 

under DIS.

Reel involvering af 

patienter og pårørende

Udviklingssygeplejerske Lone Lund-

bak Mathiesen fortæller, at netop 

det at personalet ikke på forhånd 

forbereder beslutninger tværfagligt 

og at patienten og pårørende reelt 

bliver involverede, gør at samtalen 

med patient og pårørende kan blive 

mere sårbar for personalet. 

Personalet kommer ikke med én 

samlet konklusion, men hver fag-

gruppe bidrager med sine observa-

tioner og viden. Derved bliver den 

enkeltes faglighed mere udstillet og 

synlig. Man gemmer sig ikke bag en 

fælles holdning, men kan vise usik-

kerhed. 

Der opstår en større ligeværdig-

hed og en mere engageret samtale i 

mødet med patienten og de pårø-

rende, når beslutningen ikke er gi-

vet på forhånd. Det er en fælles op-

gave at finde frem til den bedste 

løsning, hvilket giver en stor tryg-

hed for patient og pårørende.

Formålet er, at patienten og de 

pårørende sammen med behandler-

teamet er involveret i alle dele af 

beslutningsprocessen, dvs. i infor-

mationsudveksling, udrednings-, ar-

gumentations-, overvejelses- og be-

slutningsproces. 

Med udgangspunkt i patientens 

behov bidrager alle til at opstille og 

prioritere både lang- og kortsigtede 

mål og planer. Eftersom informatio-

ner, udredning og overvejelser også 

er nye for personalet opstår et nær-

vær og engagement, som kan gå 

tabt, hvis personalet kendte udred-

ning, overvejelser og beslutninger 

på forhånd. 

Hos de patienter der har sprog-

vanskeligheder, anvender persona-

let en kommunikationsmodel, som 

alle har været på kursus i (Jensen et 

al, 2014). Dermed kan også patien-

Involverende stuegang på Glostrup Hospital:

– Topkarakter fra både 
patienter og personale
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ter med disse vanskeligheder, ind-

drages i højere grad end tidligere.

Rammerne for DIS er meget 

klare. Patient og pårørende kender 

tidspunktet og kan planlægge efter 

det. Varigheden er en halv time. Alle 

faggrupper er tilstede. Lægen sidder 

ved siden af patienten og leder sam-

talen efter en vejledende tjekliste. 

Set i forhold til principperne i 

fælles beslutningstagning om pa-

tientens deltagelse, så ligger det i 

DIS’ design, at patienter og pårø-

rende tager del i hele beslutnings-

processen, og at samtalen tager sit 

udgangspunkt i, hvordan patienten 

har det. Dette er det første spørgs-

mål der stilles, og patientens svar 

bruges i samtalen om behandlings-

muligheder og til at finde frem til 

hvilke mål der skal sættes. 

»Jeg vil gerne kunne gå!«

Den allerførste ordveksling mellem 

lægen – Hvordan har du det? og pa-

tienten: Ikke så godt – jeg kan ikke 

gå – ved en stuegang i januar 2015 

satte rammerne for samtalen i den 

næste halve time: 

Herefter følger en dialog mellem 

fysioterapeut og patient om, hvor-

dan gangfunktionen er forbedret. 

Patienten ser frem til gangtræning 

hver dag og spørger, om han kan få 

en bedre støtte at gå ved. Fysiotera-

peuten svarer, at dette ikke er godt, 

fordi den vil give ham for meget 

støtte til, at træningen vil give ef-

fekt. Patienten siger, at han gerne 

vil kunne gå selv og ikke ønsker at 

skulle bruge rollator. Og til det sva-

rer fysioterapeuten, at det netop er 

meningen med træningen, at han 

skal kunne gå selv. 

Stemningen er let og der bliver joket 

på initiativ af patienten:

Læge: Er der andet du ønsker dig?

Patient: Jeg vil gerne have en Merce-

des!

Læge: Det skulle ikke være noget 

problem, regionen har masser af 

penge. Hvad farve skal den

være?

Patient: Rød.

Læge: Det er noteret.

Patient: Kan jeg ikke få nogle hjem-

meopgaver. Jeg skal have et lods 

bagi, ellers får jeg ikke gjort

det jeg skal.

Læge: Jeg kan ikke love dig noget 

lods bagi.

Fysioterapeut: Det kan jeg godt. Vil 

du med ned og træne på benholdet, 

det vil være god træning 

for dig?

Patient: Ja, det vil jeg godt.

Fysioterapeut: Så aftaler vi det.

Patienten fortsætter i samtalen med 

at komme med ønsker, fx vil han 

godt have et fjernsyn ind til sig, 
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men dette bliver ikke imødekom-

met. »Du skal helst ikke ligge og se 

fjernsyn – du skal røre dig og gå ned 

i dagligstuen og se fjernsyn der – så 

nej!«, siger fysioterapeuten. 

Snakken fortsætter med patien-

ten som en meget aktiv deltager 

om, hvordan konkrete mål og træ-

ningsplan skal være, og det handler 

fortsat om det, der er vigtigt for pa-

tienten, nemlig at komme til at gå 

selv. Man fornemmer en tryg stem-

ning.

Samtalen centrerede sig primært 

om, hvilken træning der skal til for 

at komme til at gå igen, men også 

mange andre emner fra tjeklisten 

blev berørt undervejs: fx hukom-

melse, påklædning, bolig og spis-

ning, men på disse spørgsmål rea-

gerer patienten ikke med ønsker el-

ler behov. 

Det sikres, at man kommer alle 

emner igennem, men tiden og ener-

gien bruges på det, som er vigtigt 

for patienten. Personalet taler til pa-

tienten i øjenhøjde og brugen af hu-

mor signalerer ligeværdighed og re-

spekt for patientens liv og valg. 

I dette tilfælde har patienten en 

større hjerneskade i højre side af 

hjernen og har som følge heraf et 

nedsat fysisk og mentalt funktions-

niveau. Derudover er patienten 

hjemløs og misbruger. Han tilhører 

således en gruppe patienter, som 

betegnes sårbare og ofte betragtes 

som vanskelige at involvere. I denne 

samtale ses dette ikke som nogen 

hindring for, at patienten deltager 

meget aktivt og er styrende for 

hvad målet skal være.

Alle patienter sagt ja til

involverende stuegang

Lone Lundbak Mathiesen fortæller, 

at DIS har betydet, at involvering og 

patienttilfredshed er øget på Apo-

pleksienheden, Neurologisk Afde-

ling. 

Siden den blev indført for knap 3 

år siden er alle patienter blevet 

spurgt, om de ønsker at deltage el-

ler om de foretrækker en traditionel 

stuegang. Alle har ønsket DIS. Der 

er gennemført telefoninterview med 

patienter før og efter indførelse af 

DIS, og den viser, at patienter der 

har deltaget i DIS synes de havde 

fået større udbytte af stuegangen, i 

højere grad følte sig involveret i be-

slutninger og målsætninger, følte 

deres pårørende var involveret samt 

havde bedre kendskab til stue-

gangsdeltagerne. 

Personalet som inden implemen-

teringen var skeptiske overfor tids-

forbruget er i dag meget glade for 

den form stuegangen har fået. Og 

de negative forventninger om at det 

ville tage mere tid er blevet gjort til 

skamme, tværtimod er der en klar 

fornemmelse af, at den involve-

rende stuegang sparer tid på forbe-

redende møder og koordinering. 

Mhp fortsat høj kvalitet i stue-

gangen og udvikling af personalets 

samlede kompetencer, mødes per-

sonalet kort efter stuegang i et lille 

summemøde for at reflektere over 

deres indsats. Der ændres ikke i be-

slutninger eller andre patientrelate-

rede forhold. 

Ledende overlæge Helle Iversen 

siger om DIS:

»Vi har lige fra starten oplevet, at 

patienter og pårørende er utrolig 

trygge og tilfredse – og det gør at 

nyt personale hurtigt lærer af de 

’gamle’. Når vi alle er i rummet mær-

ker man, hvad der fungerer og lærer 

hurtigt, hvornår kommunikationen 

er god.«
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