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Mindre patient mere Fru Andersen.  

Fra behov til udviklingstiltag. 

 

Baggrund: Patienter indlagt på medicinske sengeafsnit angiver, at de har behov for at være 

fysisk aktive i egen indlæggelse, de ved bare ikke hvordan. Hospitalsvæsnets organisering er 

med til at placere patienterne i rollen som passive og modtagende og personalet som aktive og 

givende. For at inddrage patienterne mere i eget forløb, er der behov for afdækning af behov 

og problemstillinger hos patienter og personale. 

Formål: At vise at interviews med patienter og personale kan give overraskende og værdifuld 

viden, mhp. at øge inddragelsen af patienters ressourcer under akut indlæggelse. Dette gøres 

for at bedre patientens muligheder for at være fysisk aktiv og en aktiv medspiller under akut 

indlæggelse. 

Metoder: Individuelle interviews med otte patienter under indlæggelse og tre i eget hjem ca. 

14 dage efter udskrivelse. Fokus var på begrænsninger, handlemuligheder, patientarbejde og 

patientroller. Interviews blev udført af antropolog. 

To gruppe-interviews med 10 tværfaglige personaler på tre medicinske sengeafsnit. Fokus var 

på patient-behandler relationen, inddragelse, forventninger og mobilisering. 

Interviews fulgte semistrukturerede interviewguides og blev enten optaget og transskriberet 

eller dokumenteret med noter. 

Materialet blev analyseret i projektgruppen og efterfølgende kvalificeret af en ustruktureret 

litteraturgennemgang.  

Resultater: Interviewmaterialet blev rubriceret i fire hovedtemaer: Personalets tilgang til 

patienten, patientrolle, information til patient (og personale) og mobilisering. 

Temaerne dækker bl.a. over patienternes manglende kendskab til rutiner og regler, samt 

betydningen af at bære eget tøj. Undersøgelsen er bl.a. omsat til følgende tiltag:  

husregler på tværs af afsnit, fokus på patienter i eget tøj under indlæggelse, velkomstpjece på 

tværs af afsnit, øget aktivitetsniveau, stuegang i enerum, temaeftermiddag om 

patientinddragelse. 

Konklusioner: Interviews har givet værdifuld viden fra patienter, pårørende og personale som 

har formet vores udviklingstiltag. Patienterne har taget godt imod tiltagene og udfordringen 

har været at få personalet med på ideen. Processen med at ændre kultur i afsnittene er på vej 

i rigtige retning. 

 

Nøgleord: Patientrolle, kulturændring, medinddragelse 

Forfatter: Lene Engelbrecht, Regionshospitalet Silkeborg 

 

 



 


