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Skaber RKKP værdi for patienten?

Sundhedsfaglig god 
behandling

• Mortalitet

• Morbiditet

• Det som vi kan måle er det 
som bliver vigtigt

Patientoplevet god 
behandling

• Spørge patienterne, hvad der 
er vigtigt

• Se på hele patientforløb

• Senfølger

Min påstand: Ikke nødvendigvis på den enkelte patients præmisser



Hvad skaber en professionel?
Hvad skaber en patient?

Hvem dagsordensætter

Inspiration fra Nanna Mik Meyer, CBS: At skabe en Klient .2003



Apoplexi-forløb



Kompositindikator - Effekter også m værdi for 
patienten

5 ▪ www.regionmidtjylland.dkDefactum 2018

DATABASE/KLINIKERE

• Indikator 6a: Indlæggelse på 
apopleksienhed 

• Indikator 11a: rehabiliterings- og 
fysioterapiplan

• Indikator 17a+b: direkte og indirekte 
synketest

Hvor er rehabilitering ud over hospitalsfasen?

PATIENTER
Mere end 50% svarer meget vigtigt:

• Psykiske følgesygdomme
• Vanskeligheder ved kommunikation
• Støtte fra omgivelser
• Dårlig livskvalitet



Delphi-analyse

6 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Død er ikke det 
værste

Svært handikap er 
værre end død for 
både behandlere og 
patienter

Ny apoplexi og 
blodprop i hjertet er 
værre for patienter 
end død



Brystkræft database
Indikator 5b: lavrisiko – gennemførelse 

af opfølgningsprogram

Indikator 8a: lumpektomi, adjuverende
strålebehandling 

Indikator 8b: mastektomi, adjuverende
strålebehandling 

...patientens stemme?

...fælles beslutningstagning? 

Hvor er...

www.sundhed.dk/content/cms/79/4679_dbcg_aarsrapport_2020_publiceret_final_pdf

http://www.sundhed.dk/content/cms/79/4679_dbcg_aarsrapport_2020_publiceret_final_pdf


For at deltage i Fælles Beslutnings-
tagning har patienter brug for at 

a) have viden om deres tilstand, 
behandlingsmuligheder og 
resultater heraf, 

b) kende egne præferencer og 
værdier, 

c) kunne deltage i en dialog om 
beslutningen i 
konsultationsprocessen. 

Hvorfor Fælles Beslutningstagning

• Øger patientens forståelse af 
risiko

• Behandling i overensstemmelse 
med patientens værdier

• Øget patienttilfredshed med 
information

• Patienten fortryder i mindre grad 
behandlingen og forbedrer 
udbytte for patienten og dermed 
effekt af ydelsen

• Ændrer målgruppens 
sundhedsadfærd og 
sundhedskompetencer 

• Bedre behandlingsresultater Cochrane review Stacey et al. 2017
Cyril S et al Metanalyse 2015



Operation for prostatacancer?

Hvad er vigtigt?

2+3. Positiv kirurgisk 
margin

4. Genindlagt med 
komplikationer

7. Lav risiko, kurativ
behandling

Cancerfri?

Inkontinent?

Impotent?

Rapport (rkkp-dokumentation.dk)
www.sundhed.dk/content/cms/86/15686_daproca_aarsrapport-

2019_off_version

https://www.rkkp-dokumentation.dk/Public/Pdf/Default.aspx?db=28&report=2&filetype=pdf&db2=1000000461
http://www.sundhed.dk/content/cms/86/15686_daproca_aarsrapport-2019_off_version


Hvad skaber en professionel?
Hvad skaber en patient?

Hvem dagsordensætter

Inspiration fra Nanna Mik Meyer, CBS: At skabe en Klient .2003



PATIENT

Erfaringer
Færdigheder

Viden
Motivation
Opfattelser

EVIDENSBASEREDE 
BESLUTNINGER OM MIN  

LEVEREDE PLEJE 
OG BEHANDLING

INFORMEREDE 
BESLUTNINGER OM     

MIT LIV

SUNDHEDS-
PROFESSIONEL  

Erfaringer
Færdigheder

Viden
Motivation
Opfattelser

KONSULTATIONS-
PROCESSEN

Udveksle forståelse
Begrunde præferencer

Implementere det aftalte valg

ANDRE MENNESKER OG 
INFORMATION

Medier, famile, venner, 
sociale  contekst, politik

ANDRE MENNESKER OG 
INFORMATION

Medicinsk evidens, klinisk 
team, sundhedssystemets 
infrastrukturer, politiker

FÆLLES 
BESLUTNINGER 

om sundhed, sygdom, 
pleje og behandlinger

Making Informed Decisions – Individually and Together (MIND-IT). Hilary Bekker 2016.

Forståelsesramme for Patientinvolvering



Skaber RKKP værdi for patienten?

Sundhedsfaglig god 
behandling

• Mortalitet

• Morbiditet

• Gå væk fra, at det som vi kan 
måle er det som bliver vigtigt

Patientoplevet god 
behandling

• Spørge patienterne, hvad der 
er vigtigt

• Se på hele patientforløb på 
tværs af sektorer

• Senfølger

Min påstand: Det kan den komme til i højere grad.


