


Hvordan kommer vi et skridt videre i forhold til

det individuelle sundhedsvæsen?

Anne Kaltoft 

Adm. direktør i Hjerteforeningen



Hvordan tilpasser vi sundhedsvæsnet 

til de individuelle brugere?

Anne Kaltoft 

Adm. direktør i Hjerteforeningen



Hvordan inddrager vi brugerne i at udvikle 

sundhedsvæsnet, så det matcher ønsker og behov?

Anne Kaltoft 

Adm. direktør i Hjerteforeningen
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Hvad siger læger og sygeplejersker?

Danske Patienter, Lægeforeningen, 

Dansk Sygeplejeråd – us fra 2013 viste: 

• Læger og sygeplejersker vil gerne inddrage 

patienter

• Men de mangler:

o viden og redskaber

o at ledelsen prioriterer tid og ressourcer 

til inddragelse 



Anbefalinger til styrket patientinddragelse

Fra Danske Patienter, Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd i 2013

1. Patientinddragelse skal indgå i uddannelsen af sundhedsprofessionelle

2. Midler til samlet videns udvikling og effektiv vidensdeling om 

patientinddragelse

3. Patientinddragelse skal indgå i vejledningerne til sundhedsprofessionelle fx 

guidelines

4. Ledelsen skal prioritere tid og fysiske rammer til patientinddragelse



Hvad hører vi om patient og pårørendeinddragelse 

på Hjerteforeningens rådgivning: Hjertelinjen ?
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”…altså nogle gange på sygehuset, og det er ikke 
af ond vilje af lægerne og sygeplejerskerne, 
for det har jeg jo set rigtig mange gange, 
de har bare ikke tiden til at sætte sig ned. 
Og så nogle gange, når de så tager sig tiden, 
jamen så har de ikke tid alligevel…”

(Mand, 45 år)

Det kniber med tiden…



Manglende patientinddragelse

• Keld 43 år 
På 3 min. fik jeg at vide, 

at jeg skulle have en 

pacemaker.........

What ?!



Kompleks ”navigation” i sundhedsvæsenet

Erik 65 år 

Hvorfor kan jeg ikke bare 

følges et sted……



Livet med en hjertesygdom v. 2.0

Formål 

• At undersøge helbred og trivsel samt kontakten med 

sundhedsvæsenet blandt hjertepatienter og deres pårørende 

Undersøgelsen

• Spørgeskemaundersøgelse

• 10.000 patienter + 10.000 pårørende inviteres

• Forventes færdig 1/10 2020



Livet med en hjertesygdom 2015

Hjerteforeningen spurgte 5000 hjertepatienter –

1 år efter behandling – om deres oplevelser 

med sundhedsvæsnet.

Hovedfund:

Hver 3. patient oplevede fejl eller utilsigtede 

hændelser, som angiveligt kunne været 

undgået, hvis patienten og pårørende var blevet 

bedre inddraget undervejs
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Jeg blev ikke indkaldt til de undersøgelser, som jeg forventede
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Ved operation opstod der komplikationer

Vigtig information om mit sygdomsforløb manglede

Jeg fik et forkert lægemiddel

Jeg har fundet fejl i min journal

Fejl eller utilsigtede hændelser i forbindelse med hjertesygdom



Vurdering af inddragelse i 

beslutninger, i forhold til 

livskvalitet og selvvurderet helbred. 



Andel der i høj eller nogen grad føler sig inddraget i beslutning om 
behandling, i forhold til livskvalitet og selvvurderet helbred. 



Andel der i høj eller nogen grad føler, at personalet har inddraget 
deres pårørende, som de ønsker det



Inddragelse af patienter og pårørende

• Bør være en systematisk praksis på 

tværs af hele sundhedssystemet 

• i forskningen, 

• i udvikling og organisering af 

sundhedsvæsenet 

• i den enkelte patients egen behandling



Hvorfor?

• Forskningen former fremtidens 
diagnostik, behandling og 
organisering af sundhedsvæsenet

• Patienter og pårørende kan bidrage 
med et patientperspektiv bygget på 
erfaringer

Udbytte

• Fokuserer forskningen mod 
patienternes behov

• Kan gøre forskningen mere 
relevant for patienter og samfund

• Kan bidrage til at gøre den kliniske 
forskning mere gennemførlig 

Inddragelse i 

forskning



To former for inddragelse i forskning

Patient- og pårørendeinddragelse i 

forskning kan opdeles i to typer: 

• Inddragelse i forskningsstrategiske 

aktiviteter

• Inddragelse i konkrete 

forskningsprojekter.



Eksempel: Valg af fokusområde for støtte 

• Hjerteforeningen uddeler ca. 30 mio. kr. til forskning hvert år

• Støtteområder: 

o Hele hjerte-kar-området – fri og bred forskning

o Udvalgte fokusområder – strategisk forskningsindsats



Patienter og pårørende valgte fokusområde

Indhentning af forslag

• Spørgsmål til netværk af patienter og 
pårørende:
”Hvad mener du, der skal forskes i?”

• Patienter og pårørende indsender 
forslag

• Bruttoliste med emner, som flere har 
foreslået

• Liste med fokusområder til prioritering

Prioritering på workshop 

• Patienter og pårørende prioriterede 
fokusområderne

• Deltagere: 
tilfældigt, repræsentativt udvalgte 
interesserede patienter og pårørende, 
der havde sendt forslag ind

• Workshop:
To runder med drøftelser og prioritering 
i grupper og en afstemning

Kategorisering af forslag 

Vurdering af forskningsrelevans



Højest prioriterede fokusområde:

• Psykiske følger af hjerte-kar-sygdom 

som fx angst og depression.

Afsat 4 mio. kroner til området.

Kommentarer fra deltagere om at blive 

inddraget: 

”Det er rart, at den viden man har fået ved 

at kæmpe med sin sygdom, også kan 

bruges til noget fornuftigt”

”Det er trods alt patienter og pårørende, 

som ude i landet mærker, hvilket behov, der 

er for fokus på områder, som vi kan blive 

klogere på”



Inddragelse i forskningsprojekter

Regler ved Hjerteforeningens uddeling af forskningsstøtte:

• Forskere skal i ansøgning beskrive, hvordan de vil inddrage brugere i deres 

forskning eller forklare, hvorfor det ikke er relevant med inddragelse (siden 

2017)

• Kan søge om støtte til brugerinddragelse i projektet

Udvikling i ansøgningerne:

• Viden om brugerinddragelse blandt ansøgere vokset betydeligt

• Flere og flere planlægger at inddrage brugere på en meningsfuld måde  



Hvorfor?

• Bidrager med brugerspecifik viden, 

som sundhedsprofessionelle ikke 

har eller ser

• Fastholder fokus på brugerne

• Etisk og demokratisk rigtigt at gøre

Udbytte

• Skærpe fokus på patienten

• Videreudvikle og forbedre 

sundhedstilbud

• Kan kvalificere sundhedsvæsenet 

med brugernes behov og prioriteter

Inddragelse i 

organiseringen af 

sundhedsvæsenet



Patientstøtter inddrages bl.a. i uddannelse og i patientpanel



Hvorfor?

• Tilpasse sundhedsvæsenets 

ydelser til den enkelte patient

• Give patient og evt. pårørende 

indflydelse på patientens eget 

behandlingsforløb

Udbytte

• Øger patienternes vidensniveau og 

grundlag for at træffe valg

• Kan give bedre adhærens til 

behandlinger og færre indlæggelser

Inddragelse af 

den enkelte patient 

i eget  

behandlingsforløb



Værktøjer til inddragelse af patienter

• Videncenter for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet (ViBIS) stiller 

forskellige værktøjer til rådighed til inddragelse af patienter og eventuelt 

pårørende i det enkelte behandlingsforløb:

o Fælles beslutningstagning

o Brugerstyret behandling

o Dialogstøtte værktøjer

o Guide til pårørende inddragelse 



Bedre patientinddragelse i eget forløb 

– fremtids muligheder og udfordringer

Inddragelse gennem hele forløbet

• Patienter skal informeres og inddrages gennem hele deres sygdomsforløb 

• Viden fra patienter og pårørende skal inddrages med henblik på at forebygge fejl i 

behandlingen og sikre individuelt tilrettelagte forløb med fokus på størst mulig livskvalitet 

Fokus på de sårbare patienter vigtigt

• PRO-data til brug i den kliniske praksis og kvalitetsudvikling 

- kan bl.a. bruges til at identificere de sårbare patienter, der kræver særlig opmærksomhed

TID til bedre samtaler er afgørende

• En stor ressource-udfordring

o Projekter som Tænk Klogt kan måske hjælpe med at flytte ressourcer til inddragelse 



Vælg Klogt

• Inspireret af Choosing Wisely projekter, som er igangsat i over 20 lande 

verden over, - første i USA i 2012

• Undersøgelser fra den amerikanske lægeforeningen viste af op mod 1/3 af 

det der foregik i sundhedsvæsenet var overflødige eller direkte skadelige 

aktiviteter

• I Storbritannien gjaldt det ca. 1/5, og OECD mener, at gennemsnittet for de 

vestlige lande er ca. 1/6. 



Hvad er Vælg Klogt?

• Initiativ mellem læger og patienter – Lægevidenskabelige selskaber og 
Danske Patienter – finansieret af Danske Regioner

• Bygger videre på de erfaringer, der allerede er opnået internationalt, og skal 
vurdere, hvor der er uhensigtsmæssige arbejdsgange, eller hvor bliver 
patienter udsat for unødvendige undersøgelser….

• Anbefalinger udarbejdes og stilles til rådighed for sundhedsvæsenet og 
offentligheden, og indarbejdes i de kliniske retningslinjer og resultaterne 
følges vha. databaserne i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

• På sigt vurderes at der årligt kan gennemgås 10 nye sygdomsområder



Hvorfor Vælg Klogt?

• Vælg Klogt skal skabe bevidsthed hos patienter og behandlere om, at mere 

ikke altid er bedre og give konkrete anvisninger på, hvordan vi opfører os 

klogere

• Vælg klogt er ikke en spareøvelse. Det er en måde at flytte ressourcer hen, 

hvor de kan gøre bedre gavn for patienterne.



Tak for opmærksomheden


