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Når patienter og pårørende sikrer

brugerenes behov i sundhedsvæsnet
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VIBIS – Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet

• Danske Patienter – paraply for 21 patientforeninger

• Samler, udvikler og formidler viden om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet

• Projektleder, Mette Munch-Petersen, mmp@vibis.dk, 4072 7959

mailto:mmp@vibis.dk


Hvad er brugerinddragelse?

Brugerinddragelse er at give brugere af sundhedsvæsenet 

indflydelse på udviklingen af sundhedsvæsenet og på deres 

eget forløb og behandling. (ViBIS, Definition, 2019)

• Inddrag borgere i 
deres eget forløb 
pleje og behandling 
– Individuel 
inddragelse

• Inddrag borgere i 
udvikling af 
sundhedsvæsnet 
– Organisatorisk 
inddragelse

• Inddrag pårørende 

– Pårørende-

inddragelse



Man taler om brugerinddragelse når:

• Organisationen og sundhedspersonerne sikrer:

– Tilstrækkelig rammer for inddragelsen

– En systematisk og transparent proces for samarbejde mellem 

borger og sundhedspersoner/væsen

– At man anvender viden og perspektiver fra borgere, så de 

afspejles i løsningerne.
(ViBIS, Kriterier, 2017)



Hvorfor skal vi inddrage brugerne?

• Borgerne vil gerne inddrages 
(Mandag Morgen, 2016)

• Demokratisk ret og humanistisk 
menneskesyn

• Bidrager med en anden type 
viden og perspektiver 

 borgercentrede løsninger

 bedre patientoplevet kvalitet

• Jeres lokale formål?

Ref.: G I N Public Toolkit, 2015; ViBIS, 2017; Center for Kvalitet, Regions 

Syddanmark, 2011; Tong et al, 2016



Borgere er med i udviklingen



Organisatorisk inddragelse er:

At give brugere indflydelse på udviklingen af sundhedsvæsenet 
gennem anvendelse af viden om brugerperspektivet og samarbejde 
med brugerrepræsentanter i beslutnings- og udviklingsprocesser.

For eksempel:

• Brugere er med til at indrette fysiske rammer

• Brugere er med til politisk og strategisk arbejde

• Brugeres feedback anvendes i en afdeling eller organisation

• Brugere indgår i udvikling af patient/borger-forløb – arbejdsgrupper



Typer af organisatorisk inddragelse:

• Viden om borgerperspektivet

• Rådgivning gennem repræsentation

• Samskabelse i innovative processer



Hvordan kan man inddrage brugere

i udviklingen?
Direkte

Inddragelse af brugerrepræsentanter 

fx arbejdsgrupper og råd

• Det brede brugerperspektiv fx forening 

eller forskere

• brugere med egne erfaringer med 

sygdomsforløb

Indirekte

Indhentning af brugerperspektivet

• Litteratur

• Kvalitative og kvantitative 
undersøgelser

• Dialogmøder

• Feedbackmøder

• Workshops

• Interview

• Observation

• Lederrunder

www.vibis.dk og wwwpatientinddragelsesguiden.dk

http://www.vibis.dk/
http://www.patientinddragelsesguiden.dk/


Forstyrrelser  Nye indsigter

Vellykket inddragelse kræver 

åbenhed, nysgerrighed og 

modet til at lade sig forstyrre.



Forskellige grader af inddragelse og indflydelse





Samskabelse?

• Samskabelse er en proces, hvor medarbejdere i 

kommunen sammen med interessenter fra det omgivende 

samfund (frivillige, brugere, erhvervsliv med videre) 

udvikler konkrete indsatser



Skræddersyede forløb for den enkelte borger



Individuel inddragelse

At give brugeren indflydelse på sit eget forløb ud fra individuelle 
behov, præferencer og viden. Det gøres gennem dialog, 

beslutninger om behandling og pleje og/eller tilrettelæggelse af 
aktiviteter. (ViBIS, 2019)

For eksempel:

• Borgeren er med til at træffe beslutninger om egen behandling/pleje/forløb

• Borgeren er med til at planlægge eget forløb



Faglig viden
• Diagnose

• Forløb og pleje

• Sygdomsårsag

• Prognose

• Behandlingsvalg

• Mulige outcomes

Coulter et al, 2011

Personbunden viden
• Erfaring med sygdom

• Kender livsforhold

• Holdning til risici

• Præferencer

Dialog og partnerskab



Typer af inddragelse

• Patientcentreret kommunikation og dialogstøtteredskaber – inddragelse 
gennem samtale, fx Den brugerinddragende dialog

• Planlægningsstøtte – understøtter planlægning af et forløb i fællesskab mellem 
patient, pårørende og sundhedsperson, fx Den sidste tid (palliativ)

• Brugerinvolvering i valg – metoder til inddragelse i beslutninger omkring medicin, 
behandling, rehabilitering og pleje, fx Fælles beslutningstagning

• Brugerstyret behandling – et ”paraplybegreb” for de metoder, som inddrager 
patienten i tilrettelæggelse af sin egen behandling

*Tilrettelæggelse: Udføre, tage kontakt og planlægge



Svendborg kommune

• Fælles beslutningstagning

• Beslutningsrejse



De pårørende?



Hvad er pårørendeinddragelse?

Pårørendeinddragelse i forhold til 

patientens/borgerens behov

Pårørendeinddragelse i forhold til 

den pårørendes egne behov

Pårørendeinddragelse er, når pårørende indgår som 

ressourcer i et brugerforløb – eller når pårørende selv har brug 

for støtte fra sundhedsvæsenet i forhold til egne behov



God pårørendeinddragelse

1. Afdækker hvilke ressourcer og præferencer den enkelte 

pårørende har – i forhold til sygdommen og det at hjælpe

2. Er opmærksom på om og hvordan de pårørende har 

brug for at blive støttet (psykisk/praktisk)

3. Følger op – for behov, ressourcer og præferencer kan 

ændre sig undervejs



Fire trin for pårørendeinddragelse

• Borgeren identificerer den/de pårørende (medmindre borgeren er inhabil)

• Borgeren træffer beslutning om, hvorvidt pårørende skal inddrages

• Sundhedsvæsenet indhenter og anvender de pårørendes viden og ressourcer i det 
omfang borgerog pårørende ønsker det

• Sundhedsvæsenet afdækker systematisk pårørendes præferencer og behov, så der 
evt. kan skabes målrettede indsatser specifikt for den pårørende



Gladsaxe kommune

• Fra samtaler om borgeren 

samtaler med borgere og 

pårørende

• Samtale med bruger og 

pårørende om videre forløb

• Neuro-rehabilitering



Hvordan kommer vi i gang eller videre?



Hvordan bliver det en succes?

• Organisatorisk og ledelsesforankring + gå for resten som leder

• Giv sundhedsprofessionelle stor og tidlig indflydelse. Og tilbyd dem 
processtøtte og undervisning.

• Evaluer indsatsen

• Bruger borgernes stemmer! Den gode/særlige/dårlige historier.

Ref.: 

KORA, 2013

ViBIS, 2017





Tårnby Kommune

• Kompetenceudvikling

• Microlæring – sparring

• Triageringsmøder

• Lommeguide til brugerinddragelse



Hvordan er brugerinddragelse i 

sundhedsopgaver relevant for jer?

• Hvilke erfaringer har I allerede med inddragelse i sundhedsopgaver i 
Ældrerådene?

• Hvilke problemer kan inddragelse af borgerne løse hos jer?

• Hvad ser I som de største barrierer?

Snak ved bordene 5 min



www.ViBIS.dk

• Inspirationskataloger

• Refleksionskort

• Faglig sparring

• Kurser og workshops

• Understøtte udviklingsprojekter tæt på praksis



Tak for idag

• Spørgsmål?

• mmp@vibis.dk



Brugerinddragelse i sundhedsvæsnet

Brugerinddragelse er at give brugere af 

sundhedsvæsenet indflydelse på udviklingen af 

sundhedsvæsenet og på deres eget forløb og 

behandling.
(ViBIS, 2019)

ViBIS – Videnscenter for Brugerinddragelse i 
Sundhedsvæsnet

Del af paraplyorganisationen Danske Patienter

Samler, udvikler og formidler viden om brugerinddragelse i 
sundhedsvæsnet.

Understøtter inddragelsesprojekter i tæt samarbejde med 
medarbejdere, borgere, patienter og pårørende på hospitaler 
og i kommuner. Det gør vi via:

- Oplæg, kurser og workshops

- Faglig sparring og viden

- Processtøtte i inddragelsesprocesser

Læs mere: www.vibis.dk

Kontakt: Projektleder Mette Munch-Petersen, 

mmp@vibis.dk, 4072 7959

http://www.vibis.dk/
mailto:mmp@vibis.dk


Hvordan kan man inddrage borgerne?

• Udvikle sammen med borgerne 

(organisatorisk inddragelse)
– Undersøgelser af borgernes perspektiver.

– Workshops med borgere, der udvikler nye løsninger

– Brugerråd, der stiller spørgsmål, følger driften og kommer 
med nye indspark.

• Skræddersy og individualisere borgernes forløb
(individuel inddragelse)

– Samarbejde med borgerne om planlægning og tilpasning af 
deres forløb, så det passer til den enkelte borgers 
præferencer, behov, problemer og kompleksitet.

– Det kan gøres via: Valg, planlægning, brugerstyring og 
dialog.

• Samarbejde med de pårørende (pårørendeinddragelse)
– Så de pårørende kan understøtte deres syge og blive en 

ressource i deres forløb.

– Så de pårørende kan understøttes i deres eget forløb og 
problemer.

Hvorfor skal man inddrage borgerne?

Borgerne:
- vil gerne inddrages

- har en unik og anden viden og perspektiver på 

sundhedsvæsnet og det at være syg og have behov for 

støtte.

Derfor kan borgerne stille andre typer spørgsmål, pege på andre 

typer løsninger på sundhedsopgaverne og dermed øge kvaliteten 

og gøre løsningerne mere borgercentrerede. 


