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1 Resumé  

Baggrund 

Der er et stigende fokus på at inddrage kræftpatienter i beslutninger i forbindelse med deres behandling. 

Dette sker samtidigt med, at kommunikation til patienter ofte sker elektronisk, og at adgangen til forskel-

lige elektroniske kilder til information om kræft er øget. Kræftbehandling er desuden ofte kompleks med 

flere behandlinger i form af operation, kemo- og strålebehandling på forskellige afdelinger. Det kan der-

for for mange patienter være en stor udfordring at navigere gennem et komplekst og langvarigt behand-

lings- og rehabiliteringsforløb. Socialt sårbare patienter – dvs. patienter med eksempelvis kort uddan-

nelse eller svagt socialt netværk – kan være særligt udfordrede (Kræftens Bekæmpelse 2013). 

Denne undersøgelse er del af projektet Inddragelse af socialt sårbare kræftpatienter, der har til formål 

at indsamle viden og udvikle og afprøve modeller til inddragelse af socialt sårbare kræftpatienter med 

henblik på at skabe lige muligheder for inddragelse for alle patienter. Social sårbarhed er her defineret 

som, at patienten opfylder et eller flere af følgende tre kriterier: Ringe netværk, ingen/lav uddannelse, 

ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Undersøgelsen har til formål er at give viden om: 

 Socialt sårbare kræftpatienters oplevelser med og præferencer for inddragelse i behandlingsfor-

løbet. 

 Sundhedspersonalets erfaringer med inddragelse af socialt sårbare kræftpatienter - samt oplevel-

ser af barrierer og muligheder for inddragelsen. 

Undersøgelsen er baseret på kvalitative data i form af 14 enkeltpersoninterview med kræftpatienter, 

der falder inden for projektets definition af social sårbarhed og fem fokusgruppeinterview med hhv. 17 

sundhedsprofessionelle og tre frivillige navigatorer fra Kræftens Bekæmpelses Navigatorprojekt. 

For at blive klogere på hvem målgruppen er, har vi i interviewene med hhv. de sundhedsprofessionelle 

og navigatorerne også undersøgt, hvordan og hvornår de oplever, at en patient er eller bliver socialt 

sårbar. De sundhedsprofessionelle og navigatorerne oplever, at social sårbarhed kan være svær at defi-

nere entydigt, og at det, der gør én person sårbar, ikke nødvendigvis er det, der gør en anden person 

sårbar. De italesætter derfor også forskellige perspektiver på social sårbarhed, og det er forskelligt, hvil-

ket eller hvilke perspektiv(er) der giver anledning til, at de oplever en patient som socialt sårbar. Per-

spektiverne er: 1) baggrundsfaktorer fx indkomst og uddannelse, 2) kendetegn fx mistillid til systemet 

og svært ved at forstå informationer og 3) betydningen for behandlingen fx compliance. Samtidig er der 

en bevidsthed om, at sårbarhed ikke nødvendigvis binder sig til individet men kan opstå i mødet mellem 

menneske og system. Sårbarheden er derved ikke nødvendigvis knyttet til objektive faktorer, og det er 

vigtigt at holde sig for øje, at socialt sårbare også har ressourcer både i relation til deres sygdom og i 

livet generelt. 

Resultater 

Dialogen om ønsker, behov og livssituation 

Patienterne vil overordnet set gerne være inddraget i deres behandlingsforløb, men i forskellig grad. 

Det er derfor vigtigt at afklare behovet for inddragelse individuelt med hver enkelt patient herunder be-

hov for inddragelse i beslutninger.  
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Nogle socialt sårbare patienter kan have svært ved at sætte ord på deres ønsker og behov. Her kan der 

være behov for, at den sundhedsprofessionelle har kendskab til patienten, og at der bliver afsat mere 

tid til at få åbnet op for dialogen. De sundhedsprofessionelle peger på, at det er vigtigt at stille åbne 

spørgsmål til patienten for bl.a. at få viden om, hvad der eksisterer i patientens liv rundt om behand-

lingsforløbet, og hvilke ressourcer patienten har. De sundhedsprofessionelle fortæller også, at de ikke 

kun handler på det talte ord, men også bruger fornemmelser og mere tavs viden til fx at fornemme, at 

der er noget, patienten ikke får fortalt, eller at der er et uudtalt behov hos patienten. Her er det vigtigt 

ikke kun at handle på fornemmelsen men at lade fornemmelsen være supplement til den videre dialog 

med patienten.  

Tryghed og tillid er forudsætninger for patientinddragelse 

Tryghed og tillid til de sundhedsprofessionelle (og systemet) kan være en forudsætning for patientind-

dragelse. Patienterne fortæller, at hvis patienten skal åbne op og fortælle om sine ønsker, behov og ud-

fordringer i behandlingen - medicinske såvel som følelsesmæssige - er tryghed og tillid en central forud-

sætning. Patienter og sundhedsprofessionelle italesætter, at denne tryghed og tillid er afhængig af flere 

forskellige faktorer og fx kan skabes ved at sikre kontinuitet og vedholdenhed i mødet mellem sund-

hedsprofessionel og patient og ved at understøtte et ligeværdigt og rummeligt møde med fokus på det 

hele menneske - også udover behandlingen. 

Store beslutninger og uklare valg 

Overordnet set er det forskelligt, hvor involveret de interviewede patienter ønsker at være i beslut-

ningsprocesser, men mange af patienterne oplever, at det er store beslutninger, der skal tages om be-

handlingen. Hvor nogle patienter læner sig op af personalet i beslutningsprocessen og i mindre grad 

deltager i denne, ønsker andre omvendt at være meget involveret i beslutningerne eller godt informe-

ret om dem. Både patienter og sundhedsprofessionelle kan samtidigt have svært ved at identificere, 

hvor patienterne reelt har et valg i forløbet, når det kommer til selve den medicinske/kliniske behand-

ling. Det understreger betydningen af at gøre det tydeligt, hvor der er valg, patienten kan være med til 

at træffe, og hvad patientens rolle i beslutningsprocessen kan være. 

Systemstrukturer påvirker muligheden for patientinddragelse 

Mange af de udfordringer, der ligger i at inddrage og støtte socialt sårbare patienter, bliver kompliceret 

af den måde, sundhedsvæsenet er organiseret på. Denne undersøgelse peger på flere strukturelle barri-

erer. Fx bliver tid oplevet som en knap ressource af både patienter og sundhedsprofessionelle, hvilket 

opleves udfordrende, fordi socialt sårbare patienter netop kan have behov for mere tid i mødet med 

sundhedsvæsenet. Derudover spiller den øgede specialisering en rolle for socialt sårbare patienter, idet 

specialiseringen kan betyde mange kontakter på forskellige afdelinger, hvilket kan virke uoverskueligt 

for patienten. Også silotænkning både mellem personale, afdelinger, hospitaler og sektorer - hvor fx 

information ikke følger patienten - spiller ind på mulighederne for inddragelse af socialt sårbare kræft-

patienter. 

Behov for patientstøtte – blik for det hele menneske  

Patienter, og måske særligt socialt sårbare patienter, kan opleve mange andre problemer end sygdom-

men, og kan have flere forskellige ønsker og behov, der rækker udover behandlingsforløbet. De inter-

viewede patienter og sundhedsprofessionelle italesætter en række forskellige behov, som overordnet 

handler om patientstøtte i form af fokus på de livomstændigheder, der er rundt om patienten. Det 

handler fx om behov for hjælp til økonomi, behov for ’adgang’ til kommunale tilbud, behov for psykisk 



Resume 

6 

støtte, behov for samtale om sygdommens/dødens betydning for familien og behov for hjælp til trans-

port. 

Det videre arbejde med at understøtte inddragelse af socialt sårbare patienter 

Undersøgelsen viser, at muligheden for at inddragelsen kan lykkes, eller barriererne for samme, ikke 

kun er relateret til karakteristika knyttet til den socialt sårbare patient, men også til måden de sund-

hedsprofessionelle møder patienten på og de rammer, der er omkring mødet mellem patient og sund-

hedsvæsen. Både det strukturelle og det mere situationelle er altså væsentligt at være opmærksom på, 

når sundhedsvæsenet gerne vil fremme inddragelse af socialt sårbare patienter. 

En del af undersøgelsens fund har muligvis ikke kun betydning for socialt sårbare kræftpatienter men 

også for socialt sårbare patienter og borgere generelt. Det er vores håb, at undersøgelsens resultater og 

anbefalinger - sammen med resultaterne fra projektets videre arbejde - kan være med til at understøtte 

inddragelse af socialt sårbare patienter og borgere også set i et bredere perspektiv. 

1.1 Anbefalinger til inddragelse af socialt sårbare patienter 
Set på tværs munder undersøgelsen ud i følgende anbefalinger til inddragelse af socialt sårbare kræft-

patienter: 

Anbefalinger til inddragelse af socialt sårbare kræftpatienter 

 Se ikke socialt sårbare patienter som en klart afgrænset gruppe, da den sociale sårbarhed ikke 

nødvendigvis er knyttet til objektive faktorer og også kan opstå i mødet mellem menneske og sy-

stem. 

 Hav fokus på patientens ressourcer, og på hvordan de kan bringes i spil i behandlingsforløbet. 

 Afklar behov for og ønsker til inddragelse individuelt og over tid med hver enkelt patient, herunder 

behov for og ønsker til inddragelse i beslutninger. 

 Understøt dialogen om patientens ønsker, behov og livssituation fx ved at spørge åbent ind til pa-

tienten og ved at sætte tilstrækkelig tid af til dialogen. 

 Gør det tydeligt, hvor der er valg, patienten kan være med til at træffe, og hvad patientens rolle i 

beslutningsprocessen kan være. 

 Støt patienten i at stille spørgsmål, fx ved at patienten har en med til samtaler. 

 Sæt fokus på at finde et fælles sprog med patienten og på at afstemme informationen til den en-

kelte inden for de givne rammer. 

 Understøt en tryg og tillidsfuld relation til patienten fx via kontinuitet mellem patient og sundheds-

professionel og ved at skabe et ligeværdigt og respektfuldt møde. 

 Skab rammer hvor der er god tid til mødet mellem patienten og de sundhedsprofessionelle. 

 Skab overblik i forløbet for patienten. 

 Hav fokus på gode overgange både mellem faggrupper, afdelinger, hospitaler og sektorer fx ved 

at arbejde tværfagligt eller have udekørende team. 

 Undersøg om patienten har brug for støtte til andet i livet, der kan skygge for behandlingsforløbet 

– fx økonomi eller psykisk støtte. 
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2 Introduktion  

2.1 Baggrund for undersøgelsen 
Der er et stigende fokus på at inddrage kræftpatienter i beslutninger i forbindelse med deres behandling. 

Dette sker samtidigt med, at kommunikation til patienter ofte sker elektronisk, og at adgangen til forskel-

lige elektroniske kilder til information om kræft er øget. Kræftbehandling er desuden ofte kompleks med 

flere behandlinger i form af operation, kemo- og strålebehandling på forskellige afdelinger. Det kan der-

for for mange patienter være en stor udfordring at navigere gennem et komplekst og langvarigt behand-

lings- og rehabiliteringsforløb. Socialt sårbare patienter – dvs. patienter med eksempelvis kort uddan-

nelse eller svagt socialt netværk – kan være særligt udfordrede, og undersøgelser viser, at disse patienter 

hyppigere oplever, at de ikke er blevet indkaldt til undersøgelse og behandling, og at de ikke har fået 

tilstrækkelig information, ligesom de sjældnere bliver tilbudt rehabilitering end eksempelvis patienter 

med en længere uddannelse (Kræftens Bekæmpelse 2013). 

Denne undersøgelse er del af projektet Inddragelse af socialt sårbare kræftpatienter, der fokuserer på, 

hvad der skal til for at inddrage socialt sårbare kræftpatienter bedst muligt i forhold til patientforløbet - 

for denne patientgruppe ønsker som andre patienter en god inddragelse i relevante beslutninger. Pro-

jektet er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet pulje ”Vidensopsamling om metoder, implemen-

tering og udbredelse af indsatser der understøtter øget patientinddragelse i sundhedsvæsenet”. 

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Palliativ Medicinsk Afdeling og afdelingens forskningsenhed på 

Bispebjerg Hospital, Finsencentret på Rigshospitalet, Kompetencecenter for Patientoplevelser i Region 

Hovedstaden og Kræftens Bekæmpelses afdeling for Patientstøtte & Lokalindsats. I projektets koordina-

tionsgruppe sidder repræsentanter fra alle deltagende parter, og derudover er der lokale tovholdere for 

projektet på de deltagende kliniske afdelinger. Bilag 1 er en oversigt over projektets organisering. 

Projektet består af flere delprojekter. Udover denne undersøgelse, bliver der i projektet gennemført et 

systematisk litteraturstudie med henblik på at kortlægge evidensbaseret viden om inddragelse af socialt 

sårbare kræftpatienter (Forskningsenheden ved Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital 2017). 

Desuden bliver der indsamlet danske praksiserfaringer med at inddrage socialt sårbare patienter og 

borgere mere bredt set (Kompetencecenter for Patientoplevelser 2017). På baggrund af den indsam-

lede viden udvikler sundhedsprofessionelle sammen med patienter i målgruppen modeller for, hvordan 

inddragelse af socialt sårbare kræftpatienter kan foregå, og disse modeller bliver afprøvet i praksis. 

Denne undersøgelse fokuserer således på socialt sårbare danske kræftpatienters oplevelser og ønsker 

til inddragelse, samt sundhedsprofessionelles erfaringer med at inddrage målgruppen. Undersøgelsens 

formålet er at give viden om: 

 Socialt sårbare kræftpatienters oplevelser med og præferencer for inddragelse i behandlingsfor-

løbet. 

 Sundhedspersonalets erfaringer med inddragelse af socialt sårbare kræftpatienter - samt oplevel-

ser af barrierer og muligheder for inddragelsen. 

 

 



Introduktion 

8 

2.1.1 Arbejdsdefinitioner 

Som udgangspunkt for projektet har projektgruppen fastlagt nedenstående arbejdsdefinitioner af hhv. 

social sårbarhed og individuel patientinddragelse.  Der har dog samtidigt været et ønske om i analyse-

processen at få udforsket og nuanceret arbejdsdefinitionen af socialt sårbarhed (Afsnit 2.3). 

Definition af social sårbarhed 

Patienten opfylder et eller flere af nedenstående tre kriterier:  

 Ringe netværk        

 Ingen / lav uddannelse          

 Ingen tilknytning til arbejdsmarkedet 

 

Definition af individuel patientinddragelse 

Individuel patientinddragelse er inddragelse af den enkelte patient i eget forløb. Den individuelle 

inddragelse sikrer afdækning af patientens ønsker og behov samt kendskab til patientens situation, 

som kan anvendes i behandlingsforløbet. Patienten har indflydelse på beslutninger omkring eget 

forløb og mulighed for at handle aktivt i forhold til behandling og håndtering af egen sygdom. 

2.2 Materiale og metode 

2.2.1 Informanter og dataindsamling 
Undersøgelsen er baseret på kvalitative data i form af enkeltpersoninterview og fokusgruppeinterview 

med hhv. socialt sårbare kræftpatienter, sundhedsprofessionelle og frivillige navigatorer fra Kræftens 

Bekæmpelses Navigatorprojekt1. Nedenstående figur giver et overblik over de forskellige datakilder. 

 

 

1 I Kræftens Bekæmpelses Navigatorprojektet kan socialt sårbare kræftpatienter få en navigator tilknyttet i et halvt år. En navigator er en frivillg 

ressourceperson, der hjælper patienten med fx at navigere i sundhedsvæsenet, forstå informationer, sikre opfølgning og yder emotionel støtte. 

For yderligere viden om Navigatorprojektet se: https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/6/4626/1427193198/navigatorprogram-for-kraeftpati-

enter-20150226.pdf 

https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/6/4626/1427193198/navigatorprogram-for-kraeftpatienter-20150226.pdf
https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/6/4626/1427193198/navigatorprogram-for-kraeftpatienter-20150226.pdf
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2.2.2 Interview 

Enkeltpersoninterview med patienter 

Interviewene med socialt sårbare patienter havde til formål at få viden om deres oplevelser og ønsker 

til inddragelse i deres behandling og forløb. Vi har valgt enkeltpersoninterview for at komme i dybden 

med informanternes livsverden, tanker, erfaringer og oplevelser samt pga. emnets følsomhed (syg-

domshistorie) og patienternes situation (alvorligt syg og evt. døende).  Alle patienter fik mulighed for at 

vælge, om de ville interviewes hjemme, i KOPA eller på hospitalet i forbindelse med behandling, opfølg-

ning eller lignede. 12 patienter valgte at blive interviewet hjemme, mens to valgte at blive interviewet 

på hospitalet. Interviewene varede mellem 40 og 90 minutter. 

Interviewene er fortaget ud fra en semistruktureret spørgeguide, optaget på diktafon og efterfølgende 

transskriberet.  

I interviewene har vi ikke brugt ordet inddragelse, da vi vurderede, at det for nogle kunne være et over-

ordnet og flyvsk begreb at tale om. Vi har i stedet spurgt rundt om begrebet ved at spørge til bl.a. de 

konkrete hændelser i patienternes forløb, og hvordan patienterne har oplevet, at der er blevet taget 

hensyn til deres ønsker og behov, samt hvordan der er blevet truffet beslutninger i forløbet og patien-

ternes oplevelser af beslutningsprocessen.  

I interviewene har vi gjort brug af forskellige værktøjer i form af temakort med piktogrammer og ord 

samt tegning af patientens sygdomsforløb for at gøre interviewet mere konkret. Temakortene hjalp 

med at konkretisere, hvor og hvornår patienten ønskede at være inddraget og var et redskab til at få 

patienten til lettere at åbne op for oplevelser af at blive inddraget.  

14 INDIVIDUELLE 
PATIENTINTERVIEW  6 patienter fra Palliativ Medicinsk Afde-

ling, Bispebjerg Hospital  

 4 patienter fra Hoved-hals-kræft-tea-
met på Finsencentret, Rigshospitalet 

 4 patienter med tilknyttet navigator 

Tre patienter havde en pårørende med til 
interviewet. To patienter havde en naviga-
tor med. Én patient havde navigator samt 
socialrådgiver med. 
 

Fem patienter var mænd og ni var kvinder.  
Alderen spændte fra 40 til 86 år.  

1 FOKUSGRUPPE-      
INTERVIEW MED 

FRIVILLIGE  
NAVIGATORER 

 3 Navigatorer deltog Informanterne bestod af to kvinder og en 
mand. 

4 FOKUSGRUPPE-      
INTERVIEW MED I ALT 
17 SUNDHEDSPROFES-

SIONELLE 

 2 interview på Palliativ Medicinsk Afde-
ling, Bispebjerg Hospital med hhv. 5 og 
3 informanter  

 2 interview på Finsencentret i Hoved-
hals-kræft-teamet på Rigshospitalet 
med hhv. 6 og 3 informanter 

Informanterne bestod af tre læger, ni syge-
plejersker og fem sundhedsprofessionelle 
med specialfunktioner. 
 

En informant var mand, resten var kvinder. 
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Eksempler på temakort 

                  

Illustration af sygdomsforløbet blev udført undervejs i interviewet og fungerede som en visuel fremstil-

ling af patientens forløb. Illustrationen understøttede patienten i at genkalde oplevelser fra forløbet, 

der tillod, at vi lettere kunne spørge ind til oplevelser og ønsker for inddragelse i konkrete situationer2. 

Eksempel på illustration af patientforløb 

 

Fokusgruppeinterview med sundhedsprofessionelle og navigatorer 

Fokusgruppeinterview med de sundhedsprofessionelle havde til formål at belyse deres erfaringer med 

inddragelse af socialt sårbare kræftpatienter samt deres oplevelser af barrierer og muligheder for at 

inddrage målgruppen. For at give patienterne en ekstra stemme og få flere nuancer på emnet valgte vi 

desuden at gennemføre et fokusgruppeinterview med Kræftens Bekæmpelses frivillige navigatorer. Na-

vigatorene er ressourcepersoner, der følger og støtter patienterne igennem sygdommen og sundheds-

systemet. De har derfor indgående indblik i, hvilke behov og ønsker deres patienter har, og hvordan 

disse bliver mødt af sundhedssystemet.  

Vi valgte fokusgruppeinterview i dataindsamlingen med de sundhedsprofessionelle og navigatorerne, 

da metoden tillader dialog og interaktion mellem informanterne og belyser emnet set fra flere forskel-

lige personers synsvinkel på én gang. Samtidigt understøtter interaktionen og dialogen, at informan-

terne bliver konfronteret med hinandens oplevelser, erfaringer og forståelser. Herved sammenligner og 

udfordrer de hinandens forståelse, hvorved kompleksiteterne og nuancerne i gruppens forståelse kom-

mer frem.  

Alle fokusgruppeinterview varede ca. halvanden time og fandt sted lokalt. Fokusgruppeinterviewene er 

fortaget ud fra en semistruktureret tematisk interviewguide og er lydoptaget og transskriberet.  

 

 

2 Du kan læse mere om illustration af forløb og andre metoder til brugerinddragelse i bogen Spørg Brugerne – En guide til kvalitative og kvantita-

tive brugerundersøgelser i sundhedsvæsenet. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 2015.  
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Analyse af data 

Data fra interviewene er analyseret vha. meningskondenserende analyse. Den meningskondenserende 

analyse giver viden om emner og temaer, der er centrale i informanternes oplevelser. Da det er en kva-

litativ analyse, giver analysen ikke viden om, hvor udbredt en problemstilling er blandt patienter eller 

personale, men den belyser i stedet bredden i informanternes oplevelser og de nuancer, der findes in-

den for centrale temaer. 

I den meningskondenserende analyse er hvert enkelt interview gennemgået med henblik på at afdække 

mønstre i informanternes beskrivelser på tværs af interviewene. Datamaterialet er efterfølgende gen-

nem en iterativ proces inddelt i overordnede og underordnede temaer, der tilsammen giver et billede 

af informanternes oplevelser3.  

Af hensyn til informanternes anonymitet omtaler vi samtlige informanter som ”han” i rapporten. 

  

 

3 Den meningskondenserende analyse er gennemført vha. Nvivo, som er et program til bearbejdning af kvalitative data 
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2.3 Social sårbarhed – svær at definere entydigt 
Social sårbarhed er både i international og i dansk sammenhæng et omdiskuteret begreb, der kan inde-

holde flere aspekter (Dyhr et al 2013, Sodemann 2016, Lindberg et al 2011). Projektets arbejdsdefini-

tion af social sårbarhed matcher andre undersøgelsers forsøg på at afgrænse social sårbarhed på bag-

grund af parametre som uddannelse, indkomst og netværk (Kræftens Bekæmpelse 2015, Schrøder 

2008, Lindberg et al 2011). I projektgruppen har der samtidigt, været en bevidsthed om, at definitionen 

ikke nødvendigvis indfanger alt. I interviewene med hhv. de sundhedsprofessionelle og navigatorerne 

har vi derfor undersøgt, hvordan og hvornår informanterne oplever, at en patient er eller bliver socialt 

sårbar. 

I interviewene står det tydeligt frem, at social sårbarhed er en størrelse, der er svær at definere enty-

digt. Nogle informanter omtaler social sårbarhed som mangel på ressourcer, mens andre taler om det 

som en skrøbelighed. Men det fremgår tydeligt, at social sårbarhed dækker over mange forskellige 

aspekter af bl.a. økonomisk og menneskelig karakter, og derfor er svær at definere entydigt.  

 Det undrer jeg mig lidt, hvad det indebærer, altså hvem der er med i den gruppe, […] hvad var kriteriet for at 

være en del af det. Der er så mange bud på det. Sundhedsprofessionel 

Det betyder også, at selv om vi kan forsøge at definere social sårbarhed ved forskellige karakteristika, jf. 

arbejdsdefinitionen, vil det ikke være den fulde beskrivelse af begrebet, eller af den individuelle sociale 

sårbarhed hos det enkelte menneske, der bliver indfanget. Én bestemt social sårbarhed kan være svær 

at definere, og en faktor som for én person vil gøre personen socialt sårbar fx ringe eller intet netværk, 

vil for en anden patient ikke være en social sårbarhedsfaktor. Ligeledes er det ikke nødvendigvis én fak-

tor, der gør en person socialt sårbar, men snarere summen af forskellige elementer kombineret med 

den enkeltes evne til at håndtere sin situation. 

 Når I kommer ud og har talt med 20 patienter, så vil I kunne se, at I kan godt putte dem i de tre kasser, men 

der er sådan nogle bobler på kasserne. Navigator 

2.3.1 Forskellige perspektiver på social sårbarhed  
De sundhedsprofessionelle taler om social sårbarhed ud fra forskellige perspektiver. Vi har valgt at sam-

menfatte perspektiverne under tre temaer: baggrundsfaktorer, kendetegn i behandlingsforløbet og be-

tydning for behandling. De tre temaer er beskrevet i følgende afsnit. Det er forskelligt hvilket af per-

spektiverne, der giver de sundhedsprofessionelle anledning til at vurdere en patient som socialt sårbar.  

Baggrundsfaktorer 

De sundhedsprofessionelle, navigatorerne og til dels også patienterne nævner i interviewene mange 

forskellige baggrundsfaktorer, der kan være med til at gøre et menneske socialt sårbart i mødet med 

sundhedssystemet (boks 1). Mange af baggrundsfaktorerne er de klassiske socioøkonomiske faktorer 

som fx uddannelsesniveau, økonomi og tilknytning til arbejdsmarkedet.  Netværk (sociale relationer) 

bliver vægtet som en vigtig faktor, måske fordi netværk spiller en central rolle for at klare sig gennem et 

sygdomsforløb. Derudover bliver konkrete befolkningsgrupper også fremhævet som mulige socialt sår-

bare.  
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Boks 1: Baggrundsfaktorer 

Økonomi, kognitiv formåen, manglende eller lav uddannelse, lille netværk, enlige, kvalitativt dårligt 

netværk, socioøkonomisk status og tilknytning til arbejdsmarkedet. 

 

Konkrete befolkningsgrupper: Patienter med anden etnisk baggrund, patienter med komorbiditet, 

misbrugere, hjemløse. 

Kendetegn (afledte konsekvenser) i behandlingsforløbet 

Udover baggrundsfaktorerne italesætter de sundhedsprofessionelle og navigatorerne, at social sårbar-

hed også kommer til udtryk som en slags (afledt) konsekvens af baggrundsfaktorerne (boks 2). Det er 

vigtigt at pointere, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem baggrundfaktorerne og de af-

ledte konsekvenser; men det er en sammenhæng, der ofte bliver rapporteret. Fx kan komorbiditet 

(både somatisk og psykisk) gøre det svært at overskue behandlingen og forløbet pga. de mange kontak-

ter, forskellige afdelinger og konkurrerende behandlinger, mens begrænset kognitiv formåen kan gøre 

det svært at forstå lægelige informationer. 

Boks 2: Kendetegn 

 Svært ved at overskue hverdagen med sygdom (forløbet og behandlingen) 

 Svært ved at forstå informationer 

 Råber ikke op, resignerer 

 Mistillid til systemet 

Betydning for behandling – set fra de sundhedsprofessionelles synsvinkel 

De sundhedsprofessionelle fortæller om forskellige konsekvenser, det kan få i behandlingen, når en pa-

tient er socialt sårbar. Det betyder, at patienten i nogle tilfælde ikke får den optimale behandling (boks 

3). 

De sundhedsprofessionelle fortæller fx, hvordan socialt sårbare patienter kan have svært ved at møde 

op på de aftalte tidspunkter og heller ikke følger op, hvis en aftale misses. Det kan betyde, at persona-

let, som en sundhedsprofessionel udtrykker det, ’ikke kan finde patienten’, og at behandlingsforløbet 

bliver afsluttet. 

En anden konsekvens for behandlingen er ifølge patienterne selv og de sundhedsprofessionelle, at soci-

alt sårbare patienter kan have svært ved at følge selve behandlingen.  

I nogle tilfælde får de hjælpen for sent, fx fordi patienten ikke selv vil tage imod behandlingen eller fordi 

patienten bliver henvist for sent i forløbet, og i andre tilfælde får patienterne slet ikke hjælp. Det kan 

igen være, fordi patienten ikke vil tage i mod, ikke er klar over muligheden for hjælpen eller behandlin-

gen, eller fordi tilbuddet bliver givet på et tidspunkt, der ikke passer patienten.   
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Boks 3: Betydning for behandling 

Overholder ikke aftaler- mistes i systemet 

Compliance 

 Stopper fx med at tage medicin 

Får hjælpen for sent 

 Fordi patienten helst ikke vil have hjælp 

 Bliver henvist for sent 

Får ikke hjælpen 

 Vil ikke tage imod tilbud eller er ikke klar over tilbud 

 Bliver ikke henvist  

 Tilbuddet bliver ikke givet, når det passer patienten. 

 Har ikke råd til medicin, transport mv. 

 Sundhedspersonalet vurderer, at patienten ikke kan reagere ved alvorlige bivirkninger, og patienten får 

derfor ikke behandlingen. 

Sårbarheden opstår i mødet med systemet 

En anden måde at forstå og nuancere social sårbarhed på findes i litteraturen. Her har bl.a. Morten So-

deman gjort sig til talsmand for, at man ikke pr. definition kan tale om sårbarhed, eller at et menneske 

som udgangspunkt er socialt sårbart. Sodeman skriver, at sårbarhed ikke binder sig til individet, men at 

den opstår i mødet mellem menneske og system (Sodeman 2016).  Et menneske, der har flere af de ka-

rakteristika, vi her har opridset, kan altså fungere fint og uden problemer i sin hverdag med de daglige 

rutiner og gøremål. Det er først i mødet med systemet, her hospitalsvæsenet, at patienten bliver socialt 

sårbar.  

At sårbarheden ikke nødvendigvis er knyttet til objektive faktorer, men opstår i mødet med systemet 

eller ved at være underlagt systemet, er også et synspunkt, de sundhedsprofessionelle og navigato-

rerne italesætter i interviewene. De fortæller også, at de krav, der bliver stillet til patienten i syste-

met/systemerne, kan være omfattende og svære at leve op til, hvorfor sårbarheden opstår. 

Det bliver meget tydeligt med den her gruppe, at vi skruer systemer sammen både hos os selv og ude i kom-

munerne, de fleste er jo sårbare, når de kommer i den situation, som man faktisk ikke kan leve op til som bor-

ger. Sundhedsprofessionel 

Denne måde at anskue social sårbarhed på flytter fokus fra karakteristika ved patienten til mødet mel-

lem patient og system. Her bliver ansvaret ikke udelukkende lagt på patienten, men mere på situatio-

nen omkring mødet. Det betyder samtidig, at der er flere faktorer, der kan være afgørende for, hvordan 

mødet forløber, og dermed hvilken inddragelse der sker. Der kan være både organisatoriske, institutio-

nelle og kulturelle faktorer, der har betydning for den måde, hvorpå socialt sårbare bliver mødt i sund-

hedsvæsenet (Pedersen et al 2015). 

Socialt sårbare har også ressourcer 

En vigtig pointe, der er tydelig gennem interviewene, og som også stemmer overens med, at sårbarhe-

den kan opstå i mødet med systemet, er, at socialt sårbare patienter ikke er mennesker uden ressour-

cer, men derimod også kan være stærke individer med ressourcer både i relation til sygdomsforløbet og 

til livet generet - på trods at de sociale omstændigheder, de bærer med sig. I sygdomsforløbet kan det 
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fx være patienter, der indhenter viden gennem venner og bekendte, eller patienter der selv laver afta-

ler og forløbsplaner. I relation til livet generelt kan det være patienter, der engagerer sig i musik eller 

politik eller passer på sig selv ved at spise sundt og gå mange ture. Det er eksempler på ressourcer, som 

kan udnyttes, hvis de sundhedsprofessionelle og patienterne formår at bringe dem i spil i behandlings-

forløbet. 

 Der er godt nok nogen, man ser kæmpe og kæmpe på deres egen måde, men på en fantastisk måde, som vi 

andre normale... eller ikke socialt udsatte... kunne lære noget af. Sundhedsprofessionel 

 

Opsummering – Social sårbarhed 

 Social sårbarhed kan være svær at definere entydigt, og det, der gør én person sårbar, er ikke 

nødvendigvis det, der gør en anden person sårbar. 

 De sundhedsprofessionelle italesætter forskellige perspektiver på social sårbarhed: 1) bag-

grundsfaktorer fx indkomst og uddannelse, 2) kendetegn fx mistillid til systemet og svært ved at 

forstå informationer og 3) betydningen for behandlingen fx compliance. Det er forskelligt, hvilket 

eller hvilke perspektiv(er) der giver anledning til, at de sundhedsprofessionelle oplever en patient 

som socialt sårbar. 

 Sårbarhed binder sig ikke nødvendigvis til individet men kan opstå i mødet mellem menneske og 

system. Sårbarheden er dermed ikke nødvendigvis knyttet til objektive faktorer. 

 Socialt sårbare har også ressourcer både i relation til deres sygdom og i livet generelt. 
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3 Resultater 

Resultaterne er her inddelt i tre temaer, som tilsammen formidler indsigterne fra de kvalitative inter-
view. De tre temaer er:  

1  Patienter og personales oplevelser med inddragelse 

2  Systemstrukturer der hæmmer og fremmer patientinddragelse 

3  Patientstøtte – med blik for det hele menneske 

I læsningen af resultaterne er det vigtigt at holde sig for øje, at en del af resultaterne ikke nødvendigvis 

udelukkende gælder for socialt sårbare patienter, men også kan gælde ikke socialt sårbare. Her bliver 

det derfor vigtigt at overveje, om fundene kan have en større betydning og være særligt vigtigt i mødet 

med socialt sårbare patienter. 

Der er desuden ofte variation i de udfordringer, som patienterne beskriver kontra de udfordringer, som 

de sundhedsprofessionelle og navigatorerne italesætter, at socialt sårbare patienter har. Selvom alle 

interviewede patienter var kendetegnet ved et eller flere af de sociale sårbarhedskendetegn (defineret 

ud fra projektets arbejdsdefinition af social sårbarhed), blev det samtidig tydeligt i interviewene, at de 

interviewede patienter typisk var mere ressourcestærke sammenlignet med de patienter, de sundheds-

professionelle brugte som eksempler på socialt sårbare. De sundhedsprofessionelle og navigatorernes 

perspektiver bliver derfor vigtige at holde sig for øje i nuanceringen af resultaterne, da der kan være 

patienter, som ikke er repræsenteret i patientinterviewene, og som måske er endnu mere sårbare. 

3.1 Tema 1: Patienter og personales oplevelser med inddragelse 
I det følgende beskriver vi patienternes oplevelser med og ønsker til patientinddragelse suppleret med 

oplevelser fra de sundhedsprofessionelle og navigatorerne. 

Afsnittet er inddelt i fire undertemaer. Første undertema handler om dialogen mellem patient og sund-

hedspersonale om patientens ønsker, behov og livssituation (3.1.1). I det andet tema beskriver vi betyd-

ningen af tryghed og tillid for patienterne, og hvordan tryghed og tillid kan være forudsætning for pati-

entinddragelse (3.1.2). Tredje undertema har fokus på, hvordan information til socialt sårbare patienter 

kan være udfordrende (3.1.3), mens fjerde undertema handler om patienter og personales oplevelser 

med og ønsker til beslutningsprocesser i behandlingsforløbet (3.1.4). Efter hvert undertema opsumme-

rer vi centrale pointer fra temaet. Afsnit 4 på side 40 er en opsamling af alle undersøgelsens centrale 

resultater og anbefalinger. 

3.1.1 At tale om ønsker og behov i forløbet 

En grundsten i individuel patientinddragelse er, at personalet taler med patienten om hans ønsker og 

behov i forløbet og får kendskab til patientens situation, så behandlingen og forløbet bedst muligt kan 

blive planlagt og udført derefter.  

De interviewede patienter har forskelligartede - både positive og negative - oplevelser med dialogen 

med personalet om deres ønsker, behov og livssituation i forbindelse med deres sygdomsforløb. Over-

ordnet set giver patienterne dog udtryk for, at de gerne vil spørges ind til dette, men hvor det for nogle 

patienter er særligt vigtigt og nødvendigt - hvor det, at personalet fx spørger ind til livet generelt fx fa-

milien, bliver oplevet som et spørgsmål om at blive spurgt til éns livskvalitet – er inddragelsen for andre 

patienter mindre betydningsfuld. De har hverken en forventning til eller et behov for, at personalet 

kender dem indgående. De trives fint med, at de sundhedsprofessionelle ikke blander sig mere end 
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højst nødvendigt, og har samtidigt svært ved at se, hvordan de sundhedsprofessionelle skal kunne 

rumme livfortællinger fra alle patienter. 

Svært at sætte ord på ønsker og behov 

Når det gælder dialogen med de sundhedsprofessionelle om patientens liv samt ønsker og behov i for-

løbet, udtrykker både patienter, men særligt navigatorer og sundhedsprofessionelle, at en barriere for 

inddragelse er, at det kan være svært for socialt sårbare patienter at sætte ord på deres ønsker og be-

hov, og vide hvad der i det hele taget er mulighed for i forløbet. 

 Så spurgte de ind til alt muligt, og så fandt de frem til alle mulige ting, som ikke en gang jeg anede, at jeg 

havde brug for. Patient 

Både de sundhedsprofessionelle og navigatorerne peger på flere årsager til, at det kan være svært for 

socialt sårbare patienter at italesætte ønsker og behov. En årsag er, som en sundhedsprofessionel ud-

trykker det: ”der er mange af dem, der ikke er vant til at sætte ord på, hvad de tænker og føler”. En an-

den årsag, de sundhedsprofessionelle peger på, er, at socialt sårbare patienter måske ikke orker at re-

flektere over og tage stilling til egne ønsker og behov, fordi det kræver overskud at respondere på, 

hvordan personalet bedst kan hjælpe én som patient, og socialt sårbare patienter kan have svært ved 

netop det. 

 Det med at inddrage patienten forudsætter ofte, at man som patient kan respondere på det der med, hvem er 

du egentlig, og hvad kan vi bedst gøre for dig i dit behandlingsforløb? Det forudsætter simpelthen, at man har 

noget overskud intellektuelt, og at man også har noget robusthed, altså noget kapacitet i situationen. Navigator 

De sundhedsprofessionelle fortæller, at det også kan handle om, at patienterne ikke med det samme 

orker eller tør bede om den hjælp, de har brug for. Det kan fx være et få almindeligt brev i stedet for 

digital post eller at sige, at de ikke kan overskue det forløb og de aftaler, der er planlagt. Her kan det 

tage tid at få åbnet op for dialogen. 

Mange af dem får også først senere i forløbet sagt; ”jeg har måske ikke rigtig penge til det her”, eller ”jeg orker 

ikke at vaske tøj længere”, eller ”ungerne må selv finde ud af at tage morgenmad, for jeg magter ikke at stå op 

om morgenen”, eller ”jeg skylder mine forældre 50.000, fordi jeg har lånt deres penge til at købe medicin for”, 

eller hvad det nu er. Sundhedsprofessionel 

Også det at patient og personale kender hinanden kan spille ind på, om patienten åbner op for at tale 

om sine ønsker og behov. Det uddyber vi i afsnit 3.1.2 (Tryghed og tillid er forudsætning for patientind-

dragelse). 

I interviewene er der dog også tegn på, at nogle patienter er tydelige i dialogen med personalet om-

kring de ønsker og behov, de har. Det handler fx om at give udtryk for, hvornår de ønsker, at samtaler 

 Der er vel også grænser for, hvor meget de kan rumme for alle mennesker. Husk på det er ikke bare mig, der 

er jo mange… det kan jeg slet ikke se, hvis de skulle kunne rumme alt det, for der render så mange derinde.  

Patient 
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med personalet skal ligge, at de har brug for medicin, at de ønsker en second opinion eller en samtale 

mere til endnu en drøftelse af behandlingsmuligheder, eller at de har brug for transport.  

Vigtigt at spørge ind til patienten 

Selv om det af både patienter, navigatorer og sundhedsprofessionelle i varierende grad bliver oplevet 

som svært for patienterne at italesætte ønsker og behov, giver de sundhedsprofessionelle mange ek-

sempler på, hvordan de arbejder for at inddrage socialt sårbare patienter.  

Centralt for de sundhedsprofessionelle står det at spørge ind til patienten og på den måde komme hele 

vejen rundt om patienten. Det gør personalet bl.a. for at få viden om, hvad der eksisterer udenom syg-

dommen, og hvilke ressourcer patienten har. Det handler også om at finde frem til, hvad det er vigtigst, 

at personalet hjælper patienten med - hvilket ikke altid er det, personalet forestiller sig, er det vigtige.  

De sundhedsprofessionelle er opmærksomme på, at der for socialt sårbare patienter kan være andre 

ting, der skygger for behandlingen, og det bliver derfor vigtigt at få frem i lyset, hvad der fylder i patien-

tens liv andet end sygdommen. De sundhedsprofessionelle fortæller om at stille spørgsmål som; hvad 

har du af forventninger? hvad kunne være godt for dig? hvordan kan vi hjælpe dig nu og her? hvad fyl-

der lige nu? hvad kan jeg gøre for dig? hvad er vigtigt for dig? Spørgsmål der også kan være med til at 

finde frem til patientens ressourcer og få dem sat i spil i forhold til behandlingsforløbet.  

Når jeg møder patienter og pårørende, så stiller jeg en række spørgsmål uddybende ind til alt, hvad der eksi-

sterer i livet rundt om sygdommen for at finde ud af; hvad er der ligesom for et liv rundt om denne her patient. 

Ud fra det kan jeg jo så høre, om der er noget, der fylder mere end noget andet, og så kan jeg jo spørge ind til; 

hvad af det, tænker du, er vigtigt for dig, at vi kigger på, som du har brug for støtte til, eller som du i hvert fald 

har brug for at vide. Sundhedsprofessionel 

 Jeg spørger ofte ind til tidligere erfaringer med kontakt i sundhedssystemet. Hvad lykkedes? Hvad var svært? 

Hvad var godt? Hvis de ikke selv har prøvet noget, kender de i hvert fald en, som har prøvet noget. Så kan 

man få afdækket det, kan man sige – kan tage det og bruge de gode erfaringer og håndtere de dårlige erfarin-

ger. Sundhedsprofessionel 

Samtidigt peger de sundhedsprofessionelle også på, at selv om det er vigtigt at stille åbne spørgsmål til 

patienterne, er det også vigtigt, at spørgsmålene er snævre, så det ikke bliver for uoverskueligt for pati-

enten at svare på. Et spørgsmål som ”hvad kan jeg gøre for dig?” kan for nogle patienter være vanske-

ligt at forholde sig til. På samme måde kan det at spørge, hvordan patienten har det, måske i første om-

gang give svaret, at patienten har det godt, hvorimod spørgsmål til patientens konkrete hverdag kan 

give viden om situationer eller oplevelser, hvor patienten faktisk har behov for hjælp. 

Og så siger jeg, fordi jeg er jo en god sygeplejerske, hvad skal vi tale om i dag? Og han bryder fuldstændig sam-

men. Det havde jeg sådan håbet på, at du vidste. Han havde sådan brug for, at det var mig, der tog styringen for 

samtalen. Og det gjorde jeg så. Sundhedsprofessionel 

Tavs viden og fornemmelser blandt personalet 

Blandt de sundhedsprofessionelle går det igen, at de i mødet med socialt sårbare patienter ikke kun 

bruger og handler på det talte ord, men også bruger fornemmelser og mere tavs viden for at forstå pati-

enten og finde ud af, hvordan de bedst kan spørge til og tale til patienten. Personalet fortæller fx om 
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stikord og cues, de fortolker og handler på. Det handler fx om at fornemme, at der måske er noget, pa-

tienten ikke får fortalt, ved at aflæse patientens kropssprog. De små cues og stikord kan også handle 

om at fornemme, hvad det er for en patient, man som personale sidder overfor, og hvordan det er 

bedst at tale sammen - hvilket sprog og tone personalet skal tale i, for at kommunikationen lykkes.  

Jeg plejer at starte med; ”prøv at fortælle mig din historie”, og så bruger de måske et minut eller to på at fortæl-

ler deres historie, og så ved jeg også, hvad for et sprog, de bruger, og hvad for et sprog, jeg skal tale. Og så 

må man bare spørge, og så nogle gange får man en fornemmelse af, at der er noget mere der, det kan man jo 

se ved bare, de rynker på panden eller får en tåre i øjnene, og så kan man sige; ”kan du fortælle mig mere om 

lige præcist det her?”.  Sundhedsprofessionel 

Andre situationer, hvor de sundhedsprofessionelle bruger deres fornemmelser, er, når de fornemmer 

et uudtalt behov hos patienten. Hvor patienten måske i første omgang siger nej til forslag om behand-

ling, indlæggelse eller anden hjælp, men hvor de sundhedsprofessionelle fornemmer, at det kan være 

gavnligt at være vedholdende og åbne patientens øjne for hvilken hjælp eller behandling, de kan give, 

og patienten måske kan have gavn af. De sundhedsprofessionelle fortæller også, at det kan tage lidt tid 

på den måde at ”overbevise” patienten. 

 Man kan godt komme i den situation, at man er nødt til at lirke sine forslag igennem; ’Skal vi ikke lige prøve 

med det her? Sundhedsprofessionel 

Det kan også handle om, at de sundhedsprofessionelle, fx i situationer hvor patienten afviser hjælp, 

spørger om patienten alligevel ønsker en ny aftale, eller at de tilbyder hjælpen flere gange og på for-

skellige måder, før patienten måske indser, at vedkommende har behov for hjælp fra personalet. Et an-

det eksempel er i tilfælde, hvor personalet kan være i tvivl om, hvorvidt en patient forstår konsekvenser 

af valg fx i forbindelse med behandling, hvor der kan være behov for at sikre sig, at patient og personale 

har samme forståelse af muligheder og valg.  

Blive ved med at tilbyde... skal jeg bestille en hjemmesygeplejerske? Nej. Okay. Skal vi lave en ny aftale? Og i 

forbindelse med det, tror jeg på, at det er rigtig vigtigt, at det er den samme person. Sundhedsprofessionel 

At bruge sine fornemmelser og være vedholdende kan virke modstridende mod at inddrage patienten 

og respektere patientens udsagn som udtryk for vedkommendes ønsker og behov. Men det viser også, 

at mennesker måske ikke altid evner at udtrykke sine behov og ikke altid er parat til at tage imod hjæl-

pen, når den bliver tilbudt, men måske er det på et senere tidspunkt. Derfor kan der være behov for at 

se bag om det, patienten udtrykker. Det stiller dog de sundhedsprofessionelle i en svær balance, da per-

sonalet på den ene side kan lirke forslag igennem, som patienten bliver glad for, men omvendt også kan 

risikere at få lirket noget igennem, som patienten reelt ikke ønsker, men til sidst føler sig presset til at 

tage imod. Det kræver derfor gode interpersonelle kompetencer hos de sundhedsprofessionelle for at 

kunne vide, hvornår de skal ’tage patientens ord for gode varer’, og hvornår de måske skal lirke lidt 

mere. Det er desuden vigtigt ikke kun at handle på fornemmelsen, men at lade fornemmelsen være 

supplement til den videre dialog med patienten.  
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Opsummering - Dialogen om ønsker og behov 

 Socialt sårbare patienter vil overordnet gerne være inddraget i deres behandlingsforløb. Graden 

af ønsker til inddragelse er forskellig fra patient til patient. Det gør det vigtigt, at sundhedsprofes-

sionelle spørger ind til den enkelte patients behov for at være inddraget. 

 Socialt sårbare patienter kan have svært ved at sætte ord på ønsker og behov. Personalet peger 

på vigtigheden af at spørge ind til patientens liv udenom sygdommen, og hvad der er vigtigt for 

den enkelte. Her er det vigtigt at stille åbne, men også snævre spørgsmål til patienten. 

 Inddragelsen af socialt sårbare patienter kan handle om mere end det talte ord. Også fornemmel-

ser og kropssprog bliver brugt til at få forståelse for patienten, og for hvordan kommunikationen 

bedst kan foregå. Det gør interpersonelle kompetencer vigtige for personalet. 

3.1.2 Tryghed og tillid er forudsætning for patientinddragelse  

For de fleste patienter er tryghed og tillid til de sundhedsprofessionelle (og systemet) forudsætning for 

patientinddragelse. Det betyder, at hvis patienten skal åbne op og fortælle om sine ønsker, behov og 

udfordringer i behandlingen - medicinske såvel som følelsesmæssige - er en central forudsætning for de 

fleste af patienterne tryghed og tillid. Denne tryghed og tillid er afhængig af flere forskellige faktorer og 

kan skabes på forskellige måder. Det er beskrevet i det følgende. 

Personalet skal kende mig – kontinuitet og almen medmenneskelighed i mødet 

En vigtig faktor for at patienterne har eller får tryghed og tillid til de sundhedsprofessionelle er, som 

nogle patienter udtrykker det, at ’personalet skal kende mig’. I det ligger typisk for patienterne, at de 

ønsker en form for kontinuitet i det personale, de ser fra gang til gang. Der ligger ikke nødvendigvis en 

forestilling om, at det skal være én og samme læge og sygeplejerske ved hver kontakt, men som en pa-

tient siger: ’det vil være fint nok med et team på 3-4 stykker, der følger mig’. Dog oplever nogle patien-

ter at blive mødt af et personale, som de ikke kender, og som ikke kender dem. 

 Jeg tror, jeg har op til 10-20 læger. Jeg kender ikke deres navne. Det er nærmest hver gang, det er en ny.   

Patient 

Også de sundhedsprofessionelle selv og navigatorerne udtrykker, at det, at personalet kender patien-

ten, og at patienten er tryg og har tillid til personalet, er særligt vigtigt for socialt sårbare patienter. Ofte 

at skulle forholde sig til nye sundhedsprofessionelle kan give patienten en følelse af at skulle starte for-

fra hver gang, hvilket kræver ressourcer, som de socialt sårbare patienter ikke nødvendigvis har. En an-

den årsag til vigtigheden af at socialt sårbare patienter bliver mødt af det samme personale er, at de fra 

starten kan være præget af mistillid til eller angst for systemet, og hvis den nødvendige tillid skal opbyg-

ges, skal patienten ikke ofte blive mødt af forskelligt personale. 

Det jeg oplever med de socialt sårbare patienter er, at de har ret meget brug for, at det er den samme person 

der går igen, så de ikke skal gentage sig selv og bruge ressourcer på det, men også kan opbygge en eller an-

den form for relation der gør, at de måske tør sige, at de har problemer med det, eller det er svært, eller om de 

kan hjælpe dem. Sundhedsprofessionel 
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Patienterne beskriver vigtigheden af, at personalet kender dem ud fra to perspektiver. På den ene side 

handler det om, at personalet skal kende til forløbet og behandlingen. På den anden side, at det er vig-

tigt at blive set som et helt menneske og ikke ’bare’ en patient. 

Personalet skal kende forløbet og behandlingen 

I forhold til det rent behandlingsmæssige beskriver patienterne, at når de ofte møder en ny læge, en 

læge der måske ikke har kigget i journalen, kan de opleve, at de sundhedsprofessionelle har vanskeligt 

ved, at forstå deres situation, og hvordan de oplever den.  Konsekvensen kan blive, at patienterne hol-

der op med både at fortælle om deres bivirkninger, og om hvordan de ellers har det, hvilket ikke blot 

hæmmer patientinddragelsen, men også selve behandlingen. 

Altså, situationen er således, at jeg ikke fortæller alting. Jeg fortæller jo mindre om, hvordan jeg har det, om de 

bivirkninger jeg har, når jeg taler med fremmede mennesker hver gang […] Jeg føler, at det ikke kan betale sig 

[...] Så resultatet af at jeg snakker med fremmede mennesker hver gang er, at jeg ikke stoler på dem. Patient 

Nogle patienter udtrykker også, at for at de sundhedsprofessionelle kan give den ’rigtige’ eller ’bedste’ 

behandling, er det nødvendigt, at de kender patientens forhistorie, fx har viden om hvordan sygdomssi-

tuationen var tidligere, for på den baggrund at kunne sammenligne og vurdere udviklingen og den nu-

værende situation.  Ofte er der også tale om store beslutninger, der skal tages, og her bliver det ekstra 

vigtigt for patienterne, at det ikke er et fremmed menneske, der skal være med til at træffe beslutnin-

gen, men et menneske der kender patienten, kender patientens historie, ressourcer, bivirkninger mv.  

 Jeg synes bare, det er rarere, når det er en, man mere eller mindre kender. Jeg har nok mere tiltro, hvis det er 

den samme. Nå ja, som jeg siger, han ved jo egentlig ikke, hvor slemt det var, vel. Patient 

Samtidigt oplever nogle patienter også, at forskellige læger giver forskellige meldinger. En patient be-

retter, hvordan en læge fortalte: ”hvis det her ikke virker, så synes jeg, vi skal skifte medicin", mens han 

ved næste møde med en anden læge fik at vide "ved du hvad, jeg synes bare, vi skulle droppe det hele. 

Det nytter ikke noget". Patienten oplever at blive udsat for voldsomme uforudsete beskeder om syg-

domssituationen, der kan føre til unødige bekymringer og stress. En sådan situation kan skabe øget mis-

tillid til de sundhedsprofessionelle, og kan give en følelse af at store vigtige beslutninger for patienten 

mere beror på tilfældigheder fremfor kvalificeret lægelig indsigt. 

At blive set som et helt menneske 

I forhold til det at blive set som et helt menneske og ikke bare en patient har den almene medmenne-

skelighed, personalet udviser, en vigtig betydning, da den er med til at skabe en tryg og tillidsfuld rela-

tion. 

 Jamen, hvis du bare skal være et nummer i hylden, altså du vil jo dø af det. Af det alene, ikke. Altså hvis der 

ikke er plads til, at man også er et menneske i det forløb, så er det ligegyldigt, så kan du glemme behandlin-

gen. Det bliver jo dit liv. Det er jo ikke en ting, der skal overstås, det er ikke en tand, der skal trækkes ud, eller 

en byld der skal punkteres. Det er jo liv lige pludselig, du har som patient. Patient 
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Nogle patienter fortæller, at de oplever personalet som venlige og imødekommende og med interesse 

for dem som person og ikke blot patient, mens andre oplever ”at være et nummer i rækken”. Det ople-

ver patienterne fx ved, at den sundhedsprofessionelle kigger på computeren i stedet for på patienten, 

virker uinteresseret og ikke lægger op til, at patienten kan stille spørgsmål. 

Oplevelsen af et personale, der er interesseret i patienten, bliver omvendt vægtet højt af patienterne. 

Små ting som et smil, en let berøring, og at personalet kan huske patientens navn bliver oplevet som 

værdifulde og som medskabende af den tillidsfulde og trygge relationen til personalet. 

 Hun smiler og lægger armen rundt om mig ” Hej [informantens navn], hvordan går det?” Det der med, at man 

kan huske et andet menneske, og hvilken betydning det har, det er en rigtig vigtig ting, synes jeg. Patient 

Også snakken om personlige eller familiemæssige ting i patientens liv, der ikke nødvendigvis har noget 

med behandlingen at gøre, spiller en rolle for patientens forhold til personalet. Det er med til, at patien-

ten ikke oplever sig som et nummer i rækken, men som en patient udtrykker det ” så ved jeg, det er 

mig, der tales med”.  Samtidigt gør det, at patienterne har en oplevelse af, at personalet har blik for 

dem som hele mennesker med egen personlighed, følelser og behov, der rækker udover det rent fysi-

ske.  En patient fortæller fx om, hvordan det at få ros af personalet for at have fået en kæreste er livs-

bekræftende og giver energi til at fortsætte med at kæmpe. 

Det gør i hvert fald, at det føles mere personligt, så det gør det ikke så upersonligt, så du ikke bare sidder og 

snakker, ikke fordi det er juridisk, men det er sådan medicinering, at det ikke kun går ud på det, men det også 

er med andre mentale hensyn, de tager, de lytter ind til, hvordan har vi det i det hele taget som en familie, er 

der noget, de kan støtte op omkring osv. osv. Det, synes jeg, er rart, og det giver mig en vis tryghed. Patient 

Også personalet peger på det at spørge ind til patientens liv og de ting, man allerede ved om patienten, 

som en måde at komme på bølgelængde og få skabt en tillid og tryghed for patienten, samt gøre det 

lettere at åbne for en snak om patientens ønsker og behov. 

Jo bedre man kender dem, jo nemmere er det at komme ind på andre ting. Fordi jeg har en forhistorie sådan; jeg 

ved godt, du har de her børn. Det er nemmere, når man har taget den der forsnak. Det er vigtigt, at man snakker 

med dem. Det kan også virke lidt mærkeligt, hvis man er sådan: ”og hvad er så dit behov” som det første ved hver 

patient hver eneste gang. Det kan virke sådan lidt påtaget.  Sundhedsprofessionel 

Den almene medmenneskelighed og empati, personalet udviser, bliver således ikke blot almen pli og 

ordentlighed, den får også en direkte betydning for den trygge og tillidsfulde relation, der skal opbygges 

til den socialt sårbare patient som en forudsætning for at få inddragelsen til at lykkes. 

Et ligeværdigt og rummeligt møde mellem patient og sundhedsprofessionel 

For at opnå en tryg og tillidsfuld relation til patienterne, oplever personalet, at det fordrer, at de skaber 

et værdigt og respektfuldt møde mellem patient og personale.  Personalet peger her på, at det fx hand-

ler om at undgå, at der bliver talt ned til socialt sårbare patienter og om at signalere ligeværdighed og 

respekt i samtalen ved fx, som en sundhedsprofessionel udtrykker det:” at vise hvem du er, og at vi står 

lige”. Det kan også handle om, at personalet ikke er fordømmende over for patientens liv og situation, 

men i stedet udviser rummelighed.  
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Det, jeg også synes er en af afdelingens styrker, det er, vi har stort respekt for alle, ligegyldig hvem det er, om 

det er ham, der blev indlagt med en pakke cigaretter, eller ham med små børn eller what ever. Der er egentlig 

ingen, der er mere end nogen andre. Vi møder patienterne, der hvor de er, det, tror jeg, er en af vores styrker. 

Sundhedsprofessionel 

Også navigatorer og patienter fremhæver anerkendelse og respektfuldhed som betydningsfuldt for mø-

det mellem patient og sundhedsprofessionelle og pointerer, hvor vigtigt det er, at personalet udviser 

forståelse for patienten og patientens situation. Navigatorerne peger på, at dette er særligt vigtigt for 

socialt sårbare patienter, der som nævnt i nogle tilfælde har dårlige erfaringer med forskellige syste-

mer, som de bærer med ind i mødet med sundhedspersonalet fx i form af modstand eller mistro.  

I interviewene er der også eksempler på, hvordan personalet tillader, at socialt sårbare patienter får 

længere line for, hvad der er tilladt end, hvad der normalt er tilfældet inden for hospitalets rammer, for 

på den måde at møde patienten med respekt og rummelighed. Det kan være alt fra sene sengetider, 

besøgende der fylder mere end andre besøgende til at tillade øl under sengen eller ”nogle lidt sjovere 

rusmidler end hvad vi ellers kan tilbyde”. Det gør de for at imødekomme patienternes behov og give 

dem mulighed for at holde fast i de daglige rutiner, der kan være vigtige for, at patienten fungerer, og 

for at patienten i det hele taget vil være på afdelingen og modtage behandling. 

 At de så har nogle behov ved siden af som skal dækkes, nogle behov som egentligt ødelægger lidt af deres 

handlekraft i det daglige. Men de har nogle faste rutiner, der er vigtige for dem. Sundhedsprofessionel 

Centralt for patienten i kommunikationen med personalet står også vigtigheden af at blive taget alvor-

ligt og blive lyttet til. Nogle af patienterne har oplevelser, hvor de ikke har følt sig taget alvorligt og lyt-

tet til i forhold til fx oplevelser af symptomer, ønsker om videre undersøgelser eller behandlinger. 

Dette giver sig udslag i frustration hos patienterne og med følgende mistro til personalet og til tider 

med hhv. alvorlige forsinkelser i diagnosegivningen eller alvorlige konsekvenser for behandlingen. Sam-

tidig kræver det en vedholdenhed fra patienterne, hvilket de måske ikke altid har, at blive ved med at 

insistere på deres fornemmelse af, at noget er galt og blive ved med at tro på det på trods af, at de 

sundhedsprofessionelle, som en patient udtrykker det: ”siger at man har kuk kuk i kassen ”. Omvendt 

vejer det at blive lyttet til og forstået også positivt i andre fortællinger om mødet med personalet. 

 Jeg tror, det er det med at være nærværende, lytte, lade én tale ud og prøve at gå ind og forstå og spørge ind 

til, om jeg oplever det her, hvilke smertesymptomer det giver, hvad er det; en trykken er det en stikken, 

hvordan er det? Spørge ind til nogle af de oplevelser, jeg prøver at forklare, jeg har, om det er det, de tror, det 

er, om de har forstået det rigtigt, og på den måde, så føler jeg sådan;  jamen de har forstået, det jeg har sagt, 

formidlet til dem, så kommunikationen mellem os bliver rigtig god. Patient 
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Opsummering - Tryghed og tillid er forudsætning for patientinddragelse 

 Det er afgørende, at patienten har tryghed og tillid til de sundhedsprofessionelle for skabe et 

fundament for inddragelse.  

 Det har betydning for patientinddragelsen, at der er kontinuitet og kendskab mellem patient og 

sundhedspersonale. Personalet skal kende den socialt sårbare patient fordi: 

 Det giver tryghed og tillid, der er vigtigt for at kunne åbne op. 

 Der er mere tjek på patienten, de sundhedsprofessionelle kender patientens historie og ved 

fx hvordan patientens forløb har været. 

 Forskellige læger kan give forskellige meldinger. 

 Det kræver ressourcer at starte forfra med nyt personale ved hvert møde på hospitalet. 

 Patienten kommer til at føle sig ikke udelukkende som ’patient’ men også som menneske, 

hvilket har betydning for at få opbygget en tryg og tillidsfuld relation til patienten. 

 Det har betydning for patientinddragelsen, at personalet signalerer ligeværdighed og respekt i 

mødet med patienten og undgår at være fordømmende over for patientens liv og situation.  

3.1.3 Information - nødvendig og udfordrende 

En anden grundsten i patientinddragelse er at give patienterne information i et sprog, der er forståeligt 

for patienten, sådan at patienterne ved, hvad der skal ske, hvornår og hvorfor. 

Socialt sårbare patienter kan være svære at informere 

Patienterne vil overordnet gerne have klar besked om deres sygdom og behandling. De fortæller gene-

relt ikke om, at det er svært at få og forstå informationen fra personalet, selvom enkelte giver udtryk 

for, at de har svært ved at forstå de medicinske udtryk. En patient refererer fx, hvad en læge havde 

sagt: ” Og han siger, ja, så kan du se, her er tumoren, og den er så og så stor. Og det siger mig jo ikke 

noget, vel […] han forklarer godt nok billedet, men hvad betyder det?”.  

Blandt personalet er det modsat et centralt tema, at socialt sårbare patienter kan være vanskeligere at 

informere og dermed vanskeligere at inddrage i behandlingsforløbet. Denne diskrepans kan, som tidli-

gere nævnt, skyldes, at patienterne i denne undersøgelse sandsynligvis er mere ressourcestærke end de 

socialt sårbare, personalet fortæller om. Også navigatorerne peger på, at de socialt sårbare patienter 

kan have svært ved at forstå, hvad personalet fortæller, og at konsekvensen, som en navigator udtryk-

ker det, kan blive at: ”de her mennesker, de simpelthen giver op, hvis ikke de forstår det.”  

De sundhedsprofessionelle og navigatorerne peger på forskellige årsager til, at informationen bliver 

vanskelig. Det kan fx skyldes misbrugsproblematikker, sproglige eller kulturelle forskelle. Navigatorerne 

fortæller også, hvordan de oplever, at personalet i nogle tilfælde bruger fagudtryk, som patienterne 

ikke forstår, og at patienterne har svært ved at forstå, huske eller forholde sig til den information de får, 

som nogle gange er meget omfattende.  

Personalet berører desuden det dilemma, at der kan være krav om at give en vis mængde information 

til patienten, hvor personalet måske vurderer, at patienten ikke kan kapere og forstå informationen. 

Personalet oplever derfor et behov for at tilpasse mængden af informationen til den enkelte. Ofte føler 

personalet sig nødsaget til at give informationen på samme tidspunkt i forløbet og på samme måde for 

at leve op til gældende forpligtigelser i forhold til at informere.  
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Samtidig giver andet personale udtryk for, at det er personalets ansvar at formidle informationen, så 

patienten forstår det, og at det godt kan lade sig gøre, men kan kræve at personalet har en lidt anderle-

des tilgang, når det handler om socialt sårbare patienter. 

 Det er vores opgave, at de forstår, hvad vi siger, og at de forstår, hvorfor vi vil have det. Hvis ikke de forstår 

det, så har vi ikke sagt det ordentligt. Sundhedsprofessionel 

Svært at stille spørgsmål 

Både i interviewene med personalet og navigatorer, går det igen, at socialt sårbare patienter kan have 

svært ved at stille spørgsmål i samtalen med personalet. Navigatorerne, der ofte følger patienten før, 

under og efter kontakten med sundhedspersonalet, giver også udtryk for, at det kan være svært for de 

socialt sårbare patienter selv at komme frem til hvilke spørgsmål, der er relevante at stille. 

Navigatorerne oplever, at patienterne ofte resignerer i dialogen med personalet fx pga. tidligere nega-

tive erfaringer med sundhedssystemet, hvor de ikke er blevet hørt og forstået. Lignede oplevelser har 

de sundhedsprofessionelle. De fortæller samtidigt, at de også oplever, at socialt sårbare patienter kan 

bruge et andet sprog, end de er vant til. Patienten ved måske godt, hvad han vil sige, men forskellighe-

den i måden at tale på kan gøre det vanskeligere for patient og sundhedsprofessionelle at tale sammen.   

Det er det her med, at de har ikke ord. Der er nogle, de ved godt, hvad det er for nogle ord, de skal sige, der 

trigger til, at vi også agerer og gør nogle ting anderledes, men det kan tage lang tid, inden man når frem til de 

ord, der lige gør sådan, at man forstår, hvorfor det her lige er svært for den enkelte. Sundhedsprofessionel 

Blandt patienterne oplever nogle, at det kan være vanskeligt at stille spørgsmål, mens andre derimod 

ikke oplever, at det er vanskeligt. De patienter, der giver udtryk for, at der kan være svært at stille 

spørgsmål, giver forskellige årsager.  Det kan fx handle om at opleve, at lægen har travlt under samta-

len, og der derved ikke er plads til spørgsmål. Det kan også handle om ikke på forhånd at vide, hvad 

rammen eller formålet med selve samtalen er og derfor ikke være forberedt på, hvad der skal ske, og 

hvilke spørgsmål, der kan være relevante at stille.  

 Jeg spurgte jo ikke om ret meget, for jeg var ikke klar over, hvor jeg stod. Ikke fordi de ikke gav oplysninger, 

jeg kunne bare have spurgt løs, jeg vidste bare ikke, hvad jeg gik ind til, så jeg sagde bare; skal det være 

sådan, så bliver det sådan. Jeg føjede mig bare. Og det gik. Patient 

Eksemplerne fra patienterne supplerer navigatorenes og de sundhedsprofessionelles oplevelse af, at 

socialt sårbare kan have svært ved at holde fast i deres behov for at få svar på deres spørgsmål og kan 

mangle ressourcer til selv at definere relevante spørgsmål. Det er interessant, at patienterne her giver 

eksempler på strukturelle barrierer som hindring for at kunne stille sine spørgsmål, mens de sundheds-

professionelle mere har fokus på barrierer, der knytter sig til den socialt sårbare patient. 

Misforståelser og tvivl blandt patienterne 

Det går igen i interviewene med patienter og navigatorer, at en del af patienterne på et eller andet tids-

punkt i forløbet har oplevet, at der var noget, de ikke forstod, var i tvivl om eller undrede sig over. Pati-

enternes tvivl kan i nogle tilfælde ses som et andet perspektiv på personalets fortællinger om, at socialt 

sårbare patienter kan have svært ved at forstå sundhedssystemet, svært ved at stille spørgsmål eller 
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svært ved at forstå eller kapere information. Men på den anden side kan tvivlsspørgsmålene også ses 

som et udtryk for, at patienterne måske ikke får de nødvendige informationer, eller at systemet kan 

være svært at navigere rundt i (Se også afsnit 2.2). 

Det er forskelligt, hvad patienterne har været i tvivl om, men overordnet tegner der sig to temaer; på 

den ene side tvivl om mødet med sundhedssystemet fx hvad formålet er med de besøg, patienten har i 

afdelingen, eller hvorfor samme undersøgelse bliver gentaget på forskellige afdelinger med kort tids 

mellemrum. På den anden side handler tvivlen om sygdommen og behandlingen, fx om behandlingen 

overhovedet virker, og hvordan det kommer til udtryk, hvorfor det ikke er muligt for patienten at blive 

opereret, eller hvad det betyder for sygdommens udvikling, hvis patienten holder en pause i behandlin-

gen. Det er forskelligt, om patienterne har fået afklaret deres tvivl med personalet. Det er også forskel-

ligt, hvilken betydning tvivlen har for patienterne. For nogle patienter er det en kilde til irritation, mens 

det for andre er en mere nøgtern konstatering, der ellers ikke har så stor betydning. Men set på tværs 

giver denne viden et indblik i hvilke spørgsmål og tvivl, der kan opstå for patienterne.   

Figur 3 viser en række eksempler på misforståelser og tvivl, der er kommet frem under interviewene: 

Figur 3: Eksempler på tvivl blandt patienter 

         

At have én med til samtaler 

Både patienter og navigatorer fortæller om vigtigheden af at have én med til samtaler, særligt samtaler 

hvor der skal tages beslutninger og gives vigtige beskeder. Patienterne og navigatorene udtrykker flere 

årsager til, at det er vigtigt, at der er én med til samtaler både før, under og efter.  

Før samtalen til at hjælpe med at forberede sig på fx hvilke spørgsmål, der er gode at stille, og hvilke 

spørgsmål patienten gerne vil have svar på.  

Under selve samtalen til at sikre, at patienten har forstået, hvad de sundhedsprofessionelle siger ved fx 

at pause samtalen for at spørge patienten, om han har forstået, hvad der blev sagt og eventuelt ”over-

sætte” budskabet. Eller ved at hjælpe patienten med at stille spørgsmål. Det handler også om at sikre, 

at der ikke er noget der misser, eller som en patient udtrykker: ”fire ører hører bedre end to”. 

Hvorfor skal jeg have de 
samme undersøgelser 

én gang til? 
Er det godt eller 

skidt, min tumor er 
indkapslet? 

Hvorfor skal jeg 
sendes rundt 

mellem afdelinger? 

Har kræften 
udviklet sig, eller 
er det hele ikke 
opereret  væk? 

Hvorfor kommer 
personalet ikke så 

meget på hjemmebesøg 
mere? 

Hvilke konsekvenser 
har en pause i min 

behandling? 

Hvorfor skal jeg på 
et andet hospital 

nu? 

Hvorfor skal jeg 
komme? – besøgene 

handler om det samme 

Hvorfor kommer lægen 
ikke og giver svar på 

undersøgelse? 

Hvorfor har de 
ikke undersøgt 

mig? 

Hvorfor 
er der 

ventetid? 
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Efter samtalerne kan en anden person hjælpe med at følge op på budskaberne og hjælpe med at skabe 

overblik ved fx at skrive aftaler og centrale budskaber ned og skabe forståelse for, hvordan hospitalsvæ-

senet fungerer. 

 Uanset om det er os, eller en du selv har en med. Det er vigtigt. Hvis du skal træffe de der store beslutninger. 

Uanset hvor omsorgsfulde de [red. de sundhedsprofessionelle] er. Navigator 

 

Opsummering - Information – nødvendig og udfordrende   

 Patienterne ønsker at få klar besked om sygdom og behandling – på en empatisk måde.  

 Det kan kræve en anden tilgang til kommunikationen at få information til socialt sårbare patienter 

til at lykkes. Misbrugsproblematikker og sproglige eller kulturelle forskelle kan kræve ekstra fokus 

i kommunikationen. Fokus på at finde et fælles sprog med patienten og på at afstemme informati-

onen til den enkelte patient inden for givne rammer er vigtig. 

 Socialt sårbare patienter kan have vanskeligt ved at få stillet spørgsmål i kontakten med sund-

hedspersonalet. Det kan kræve mere tid eller støtte at få bragt ubesvarede spørgsmål frem. 

 Patienter kan have brug for at have en med før, under og efter samtaler med sundhedspersona-

let: 

 Før samtalen: til at identificere relevante spørgsmål. 

 Under samtalen: til at sikre forståelse ved fx at oversætte og pause samtalen eller sikre, at 

der ikke er noget, der misser. 

 Efter samtalen: til at følge op på budskaber. Skrive aftaler og pointer ned (skabe overblik). 

Hjælpe med at forstå systemet. 

 

3.1.4 Beslutninger i forløbet 

Når der skal tages beslutninger, kan inddragelse af patienterne have stor betydning for, om patienterne 

følger behandlingen fx tager deres medicin i overensstemmelse med anbefalingerne og møder op på 

aftalte tider.  

Store beslutninger kalder på styring fra personalet  

Overordnet set er det forskelligt, hvor involveret de interviewede patienter ønsker at være i beslut-

ningsprocessen, men mange af patienterne oplever, at det er store beslutninger, der skal tages om be-

handlingen. Beslutninger som for eksempel at skifte medicin eller stoppe for kurativ behandling er al-

vorlige valg, der kan påvirke patientens chancer for overlevelse og livskvalitet - en pointe der også bliver 

italesat af personalet. Formentlig derfor går det igen hos flere patienter, at de læner sig op af persona-

let i beslutningsprocessen og i mindre grad deltager i denne. Flere taler om at være autoritetstro, og at 

lægerne med deres faglige viden om sygdom og behandling ved bedst og derfor bedst kan træffe be-

slutning om, hvad der skal ske i forløbet. Som en patient udtrykker det: ”Jeg er jo autoritetstro. Så jeg er 

sikker på, at læger og sygeplejersker gør det rigtigt”. Andre patienter ønsker omvendt at være meget 

involveret i beslutningerne, for som en patient udtrykker: ’det er jo mit liv’. Andre igen ønsker at være 

godt informeret, men uden et ønske om at være meget inddraget i selve behandlingsbeslutningerne. 

Fortællingen om forskellige behov for inddragelse i beslutningsprocesser blandt socialt sårbare patien-

ter finder vi også hos personalet. 
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Det er meget meget forskelligt fra person til person. Nogle takker, bare vi gøre noget, og andre de stiller krav. 

Krav vi nogle gange kan opfylde, og vi nogle gange ikke kan opfylde. Vi har været hele vejen rundt, og vi gør 

max, og alligevel er der nogle, der hele tiden alligevel prøver, fordi man gerne vil livet og gerne vil blive rask 

igen, og andre er bare sådan ’tusind tak, du er bare så sød’. Altså, det er hele spektret. Sundhedsprofessionel 

For de patienter, der læner sig op af personalets vurderinger i beslutningsprocessen, reflekterer nogle 

ikke så meget over beslutningsprocessen og har ikke udpræget behov for forklaringer. Som en patient 

udtrykker: ”Altså, jeg gik jo ud fra, det er de rigtige beslutninger, de tager. Altså, jeg spurgte ikke om 

alternativer og alt det der.” For andre patienter, der læner sig op af personalets vurderinger, er det be-

tydningsfuldt, at de som patient får en forklaring på personalets anbefalinger. Ofte ønsker patienterne 

at få information og forstå, hvad der ligger til grund for, at den foreslåede behandling er den bedste, for 

at få en forståelse af, hvad de går ind til.  

 Så jeg tænker lidt, de ved bedst. Lad os sige mht. kræften ikke. Så jeg vil selvfølgelig gerne vide så meget 

som muligt, men jeg har jo ikke lyst til at sige; jeg vil gerne have den anden slags immunterapi. Jeg ved slet 

slet ikke nok til at kunne bede om det. Så jeg vil gerne have, at det de siger til mig, at de forklarer, hvad det er. 

Så har jeg min egen begrundelse. Patient 

 Jeg føler ellers meget, at det bliver valgt for dig - på en måde. Selvfølgelig får man en hel masse oplysninger 

om alt muligt, men det er ikke rigtigt sådan at det... altså jeg følte ikke sådan rigtigt, okay hvad betyder det ene 

og det andet... altså det bliver sådan, "ja, så tager vi kemobehandling, du få de her... dem her, det er det vi 

starter med. Værsgo. Så gør vi det". Og så bliver det lidt hip som hap, altså okay, hvad betyder det? hvor 

længe? Altså, jeg har spurgt mange, mange gange, "jamen, hvor længe gør vi det her?".  Patient 

Blandt de patienter, for hvem det er vigtigt selv at være en del af beslutningsprocessen, oplever nogle, 

at beslutninger er sket i fællesskab med den sundhedsprofessionelle, mens andre ikke oplever at være 

inddraget i tilstrækkelig grad, hvilket, de oplever, er frustrerende. Det handler fx om situationer, hvor 

personalet træffer beslutning om det videre forløb for patienten, og hvor patienten stiller spørgsmåls-

tegn ved, hvordan personalet kan træffe beslutning, fordi patienten ikke oplever, at personalet kender 

patienten og patientens forløb tilstrækkeligt.  

Blandt de sundhedsprofessionelle går det igen, at socialt sårbare patienter oftere end ikke socialt sår-

bare patienter ikke magter at deltage i beslutninger, agerer mere passivt i processen og oftere læner sig 

op af, hvad personalet anbefaler, der skal ske i forløbet - som en sundhedsprofessionel udtrykker det:   

”de gør, hvad vi siger. De spørger ikke ret meget”. Personalet fortæller om, hvordan de oplever behov 

for, at de som personale tager styring i beslutningerne.  

 Jamen jeg var styrende, det var jeg jo. Og det var mig, der tog beslutningen. Og så, hvis vi skal se på det med 

de rigtig politiske øjne, så var det jo lidt forkert, det jeg gjorde, men i min optik var det ikke, fordi jeg hjalp fak-

tisk patienten med at tage en beslutning her, fordi jeg vidste, hvad der var bedst. Sundhedsprofessionel  

Ligesom det forholder sig med at spørge ind til patientens ønsker og behov, tegner der sig altså ikke et 

entydigt billede af patienternes præferencer ift. inddragelse i beslutningsprocesser. Det peger igen på 

behov for en individuel dialog og ikke mindst en tydeliggørelse fra personalets side af, hvor der er valg i 
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forløbet, hvad de består af, hvad patientens rolle kan være i beslutningsprocessen og også, hvorfor der 

ikke er valgmuligheder, når det er tilfældet. 

Hvor er behandlingsvalget? 

Selvom nogle patienter gerne vil inddrages i beslutninger, har mange af patienterne svært ved at identi-

ficere, hvor de overhovedet har et valg i forløbet, når det kommer til selve den medicinske/kliniske be-

handling. Typisk oplever patienterne, at det behandlingsvalg, de har, ligger i, om de vil godtage og ac-

ceptere personalets forslag til behandlingen eller ej. Nogle få patienter oplever dog, at de indimellem 

har haft et valgt i forhold til behandlingerne. Det handler primært om valg om eksperimentel behand-

ling eller valg ift. intensitet af behandlingen. 

Det er en underlig ting, men patienter får jo altid behandlingstilbud, og så skal de jo vælge, om de vil sige ja 

eller nej til det, men som oftest så får du jo kun ét tilbud. Du har jo ikke så mange valgmuligheder. Du kan sige 

ja eller nej, men det er jo ikke rigtig noget valg i de fleste tilfælde vel. Patient 

De sundhedsprofessionelle fortæller generelt, at de ønsker at inddrage socialt sårbare patienter i be-

slutninger i forløbet. Det gør de konkret ved fx at spørge ind til patienternes oplevelser med sygdom-

men, deres ønsker og behov (jf. afsnit 2.1.1), men også ved at præsentere forskellige muligheder, be-

grunde de forslag, personalet kommer med, og ved at tage hensyn til den enkeltes situation i forslag til 

fx behandling. 

 Jeg fremstiller mulighederne, hvis jeg føler, at de kan kapere det […] jeg giver også forklaring på, hvorfor de 

forskellige muligheder, og hvad er fordele og ulemper. Og hvis jeg ikke føler, at de helt kan tage en beslutning, 

så tilbyder jeg; vil du høre, hvad jeg tænker, der kunne være bedst? Så kan de sige ja eller nej. Og de fleste 

siger jo ja, hvis de ikke selv kan finde ud af det. Og så fremlægger jeg det sådan; i din specifikke situation 

kunne det bedste være... Sundhedsprofessionel 

Selvom personalet ønsker at inddrage patienterne i behandlingsbeslutningerne, italesætter de ligesom 

patienterne, at der nogle gange ikke er et reelt valg, hvilket kan hænge sammen med, at der i mange 

forløb er kliniske standarder for, hvilke behandlinger der bliver givet, og hvordan de bliver givet. Samti-

dig giver personalet udtryk for, at patienterne jo altid skal acceptere, hvad der sker i deres forløb og på 

den måde er inddraget i beslutningen.  

Man kan godt arbejde på sådan et plan, der hedder, at man skal inddrages i hvad for en behandling, der er 

den rette for dig, og i sidste ende kan man også sidde og sige, ”der er ikke ret meget valg her så”… man skal 

også udvælge på hvad for nogle områder, patientinddragelse giver mening også for brugeren. For reelt set, 

hvad var der af valg på det tidspunkt. Sundhedsprofessionel 

Interviewene belyser betydningen af, at man som sundhedsprofessionelle forholder sig til, om der over-

hovedet er et valg for patienten – og når frem til en enighed om dette i personalegruppen. I de tilfælde, 

hvor der reelt ikke er et valg, handler inddragelsen mere om at få forklaret patienten, hvad der skal ske 

og hvorfor. 
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Planlægning af forløbet - her kan jeg bestemme 

Et sted, hvor mange af patienterne kan se, at de selv er med til at bestemme, og også oplever selv at 

have indflydelse og medbestemmelse, er i forhold til planlægningen af forløbet fx af, hvornår de skal 

komme til hospitalet. Her fortæller patienterne mere tydeligt, at de selv bestemmer, inden for de ram-

mer hospitalet sætter til rådighed, og de fleste oplever, at personalet tager hensyn til de ønsker, de har. 

Der er dog også patienter, der fortæller negativt om, at personalet ikke efterlever deres krav til mødeti-

der, og nogle har klare krav til hospitalet om, hvornår de ønsker at møde fx af hensyn til familie, trafik 

eller andre aftaler. Andre patienter giver omvendt udtryk for, at det måske ikke altid passer med hospi-

talets tider, men at det er ok for dem, at de som patient indretter sig efter hospitalet. 

Selvom man siger, du skal ikke lægge en tid kl. halv otte til mig om morgenen, fordi så dukker jeg ikke op. Du 

skal ikke give mig en tid før efter kl. 10, hvor jeg sikrer mig, at jeg har afleveret mine børn og sådan nogen ting. 

Sådan nogen ting skal man lytte til, det gør de ikke. Der kan de godt sætte ind. Patient 

 

Opsummering - Beslutninger i forløbet 

 Det er forskelligt, hvor involverede patienterne ønsker at være i beslutninger om behandlingsfor-

løbet.  Også her bliver en individuel afdækning af ønsker og behov vigtig. 

 Patienterne oplever, at det er store beslutninger, der skal træffes i behandlingsforløbet. Nogle pa-

tienter taler om at være autoritetstro, ikke at være fagligt klædt på til at fortage et valg, og derfor 

læner de sig op af personalets anbefalinger. Personalet fortæller i tråd med dette om behov for at 

tage større styring i beslutningsprocessen med socialt sårbare patienter. Det sætter fokus på, 

hvordan inddragelsen kan foregå også i disse situationer. 

 Det kan være vanskeligt for patienterne at identificere, hvor der er valg at træffe i behandlingsfor-

løbet. Patienterne oplever, at de fleste behandlingsvalg er bestemt på forhånd, og det mere 

handler om at acceptere behandlingen. Her kan personalet være med til at tydeliggøre, hvor der 

er valg, samt hvorfor der i nogle tilfælde ikke er et valg for patienten. 

 I planlægning af forløbet kan patienterne se, at de selv har mulighed for at tage beslutninger. 
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3.2 Tema 2: Systemstrukturer påvirker muligheden for                    
patientinddragelse 

Mange af de udfordringer, der ligger i at inddrage og støtte socialt sårbare patienter (og patienter gene-

relt), bliver kompliceret af den måde sundhedssystemet er organiseret på. I dette afsnit beskriver vi de 

strukturer faktorer, der er kommet frem som barrierer i denne undersøgelse. 

3.2.1 Tid – en knap ressource  

En central pointe blandt både patienter, personale og navigatorer er, at tid bliver oplevet som en knap 

ressource i hospitalsvæsenet og den ”mest værdifulde ressource”, som en sundhedsprofessionel udtryk-

ker det. De sundhedsprofessionelle oplever, at så snart patientens behov bliver lidt for komplicerede, 

kan det være svært at finde ressourcer og tid til at tage sig af det.  Hos patienterne bliver tiden typisk 

oplevet knap i konsultationer med lægen. Her beskriver nogle patienter, hvordan de kan mærke, at læ-

gen har travlt, og hvordan det bliver oplevet som om, lægen derfor ikke er koncentreret og hører efter, 

hvad patienten siger.  

 Du har måske 5-10 min. hos lægen, fordi der venter jo mange patienter. Og han har ikke ret meget tid. Læ-

gerne har altid meget travlt. Patienterne skal have god tid hos lægen, og lægen skal ikke være så travl. Så 

kunne han også lytte bedre til, hvad patienten siger. For når lægen er travl, så koncentrerer han sig ikke for 

meget om patienten. Og derfor så hører han heller ikke, hvad du siger.  Patient 

Modsat er der andre patienter, der oplever, at de sundhedsprofessionelle tager sig god tid, og at der er 

plads til både samtale og spørgsmål. 

 Jeg er meget imponeret over så lang tid, de havde til at snakke med os. Det virkede som om hun [red:lægen] 

gav sig rigtig god tid. Så bagefter var der sat rigtig lang tid af til, at vi tre kunne tale længe med den sygeplejer-

ske og stille spørgsmål og alting. Patient  

Centralt i personalet og navigatorernes fortælling er, at socialt sårbare patienter ofte kræver mere tid, 

hvilket kan have forskellige årsager.  En årsag er, at selve dialogen kan tage længere tid af den simple 

grund, at socialt sårbare patienter ofte har komplekse liv, det tager tid at få udfoldet og forstå. Persona-

let oplever derfor at bruge mere tid på at spørge hele vejen rundt om patienten, da patienten ikke altid 

af sig selv kommer på banen. Yderligere oplever de sundhedsprofessionelle, at patienterne har brug for 

at få gentaget information af flere omgange for at forstå budskabet. Derudover kan det tage tid før pa-

tienten føler sig tryg og har tillid til personalet og vil lade dem komme ind under huden, sådan at perso-

nalet forstår, hvad der er på spil i patientens liv, hvad der er svært, og hvorfor det er svært for patien-

ten, hvilke behov patienten har, og hvordan personalet kan hjælpe. Ligeledes kan det også vare læn-

gere tid, før socialt sårbare patienter er klar til at tage imod hjælpen, fordi de bærer dårlige oplevelser 

med fra andre ’systemer’ og derfor netop først skal have tryghed og tillid til de sundhedsprofessionelle, 

før de er klar. 

 Der er rigtig mange, som ikke bare lige, når de bliver spurgt, kan svare, og det er det, vi i rammerne godt kan 

være udfordret af, hvordan vi så kan inddrage, for der er ikke tiden altid til at skabe den relation og tillid, der 

gør, at man så tør sige, at man har svært ved at læse eller ved at få pengene til at løbe rundt, eller hvad det nu 

kunne være.  Sundhedsprofessionel 
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Derudover oplever de sundhedsprofessionelle, at socialt sårbare patienter kan tage ekstra tid, fordi de 

ofte har mange andre problemstillinger, der også skal tages hånd om, inden patienten kan fokusere på 

sin sygdom. Det kan være alt fra, hvem der passer hunden, hvem der tømmer postkassen til, hvor bør-

nene er, og om patienten har ret til en længerevarende sygemelding. 

Ligeså snart man har en, der er sårbar, så er der mange ting, der bliver sværere, der er ekstra problemer, de 

har brug for at få løst for at få ro, for at kunne fokusere på en ting [red:sygdommen]. Og det gør, at jeg får mere 

arbejde, for der kan vi typisk snakke om en hel to-do-liste af ting, som både handler om, hvad kan vi gøre for 

børnene, hvad kan vi gøre for dig, hvad med min hund, når jeg er alvorligt syg. Sundhedsprofessionel 

Socialt sårbare kan også tage ekstra tid, fordi de ikke altid overholder aftaler. De sundhedsprofessio-

nelle kan fx opleve at komme på aftalt hjemmebesøg hos patienter, som så ikke er hjemme, eller at pa-

tienter ikke kommer til et ambulant kontrolbesøg. Herefter står de sundhedsprofessionelle, med egne 

ord, overfor ”lidt af et detektivarbejde” typisk med telefonopkald til flere forskellige steder for at finde 

patienten og få skemalagt en ny aftale. 

På andre områder fortæller de sundhedsprofessionelle, at de socialt sårbare er nemme patienter, der 

ikke tager længere tid - at de socialt sårbare patienter ikke stiller så mange spørgsmål, er knapt så kriti-

ske, gør det, personalet beder dem om, og ofte blot er taknemmelige for den hjælp, de får. 

Samtidig peger de sundhedsprofessionelle også på, at de på trods af en travl hverdag, hvor tiden føles 

knap, også selv skal tage sig tiden til at være inddragende, og at det ikke altid behøver tage mere end 

fem minutter. Både patienter og de sundhedsprofessionelle peger på, at der ved indlæggelser typisk er 

rum om aftenen til at have de snakke, der ofte ikke er tid til i dagtimerne. 

Hvis man skal prøve at være bare en lille smule inddragende i en travl hverdag. Det er noget med, at sætte sig 

ned og give sig tid til dem, og det kan være fem minutter, man bruger, og være lidt menneskelig. Bare sætte 

sig ned og sige, hvordan går det, hvad kan jeg gøre for dig, hvad er det, du har behov for, at jeg gør for dig? 

Det kan nogle gange være vildt, hvor lidt der skal til […]. Det er sådan noget, man nogle gange vil have tid til 

om aftenen, når der ikke er stuegang, strålebehandling, blodprøver, diverse ting man skal. Så skal man nogle 

gange bare sætte sig ned og samtale.  Sundhedsprofessionel 

Opsummering: Tid - en knap ressource 

Socialt sårbare patienter kan have behov for ekstra tid fordi: 

 Det tager tid at opbygge tryghed og tillid. 

 De har ofte komplicerede liv, der kræver udredning og forståelse. 

 Der er behov for, at personalet spørger hele vejen rundt om patientens liv. 

 De har behov for at få information flere gange. 

 Det tager længere tid, før patienten er klar til at tage imod hjælpen. 

 De til tider ikke er hjemme, når personalet kommer, eller ikke møder op på aftalte tidspunkter. 

Socialt sårbare er i andre henseender mindre tidskrævende, fordi de stiller færre krav og gør, som 

de sundhedsprofessionelle siger. 
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3.2.2 Specialisering 

Specialisering og tilrettelæggelse af arbejdsgange på hospitalet har sine gode grunde, men der følger 

også nogle afledte uhensigtsmæssige effekter med, som måske særligt rammer socialt sårbare patien-

ter. Personalet giver udtryk for, at den specialisering og tilrettelæggelse af arbejdsgangene, der er på 

hospitalet, kan gøre det svært for de socialt sårbare at forstå og finde logikken i systemet.  

Hvis patienten samtidig har et kompliceret sygdomsforløb med mange kontakter til forskellige afdelin-

ger, lider at flere sygdomme eller har andre udfordringer i livet, der gør, at vedkommende også har kon-

takt til andre offentlige systemer, bliver det yderligere kompliceret og kræver stort overblik fra patien-

tens side. Personalet oplever samtidig, at netop denne målgruppe, der kan have svært ved bare at 

møde til aftalte samtaler, kan have svært ved at skabe det fornødne overblik og navigere i (sund-

heds)systemerne, hvilket kan betyde, at patienterne giver op. Personalet oplever ikke, det er pga. uvilje 

fra patienterne, men snarere fordi hospitalsvæsnet er opbygget ud fra en struktur, som patienternes liv 

ikke passer ind i.  

Så bliver de først udstyret med sådan en seddel her med, så skal du gå ned og få taget blodprøve, og så skal 

du gå ned og få taget røntgen, og så skal du gå her hen, og så skal du tale med dem, og så skal du komme 

tilbage. Så sidder de der, og de har måske også drukket to bajere for overhovedet at komme ind og sådan no-

get. De kommer ikke rundt på hospitalet, så nogen går simpelthen ikke? - det kan de slet ikke overskue.   

Sundhedsprofessionel 

Det er jo på ingen måde, fordi de er egoistiske eller vil have tingene på en bestemt måde eller noget i den stil, 

det er bare fordi, de kan slet ikke passe deres liv ind i en så systematisk opbygget struktur, som et hospital er. 

Sundhedsprofessionel 

Også nogle patienter oplever, at det er svært at finde rundt i og forstå systemet. Særligt bliver det itale-

sat som vanskeligt at finde ud af, hvem man kan kontakte om hvad og hvornår, eller som en patient ud-

trykker: ”det var at håbe på, at man kom til at tale med den rigtige”. Netop pga. den øgede specialise-

ring sidder de sundhedsprofessionelle med hver sin specifikke viden om patienten, og det er ikke altid 

logisk for patienten, hvem de kan spørge om hvad. Patienten kan derfor opleve at blive en kastebold 

mellem forskellige afdelinger og måske opgive at finde ’den rette’ vej igennem systemet.  

Fordi det er jo ikke rart, når man skal bede om hjælp, og så opleve, at man er forvirret over, hvem man skal 

søge hjælp fra, eller blive afvist også, fordi man så ikke har ringet på det rigtige tidspunkt, eller til den rette.   

Patient  

Nogle sundhedsprofessionelle oplever også, at der i systemet mangler en fleksibilitet, der er vigtigt for 

at socialt sårbare kan begå sig i systemet. En fleksibilitet der gør, at de som sundhedsprofessionelle kan 

tilrettelægge og give den hjælp, som patienten har brug for. Det betyder, at patienterne ofte falder 

igennem systemet og derfor ikke får den fornødne hjælp. 

De sundhedsprofessionelle fortæller, hvordan de for at hjælpe patienten udviser fleksibilitet og i stedet 

finder alternative løsninger. De fortæller fx om, hvordan de anvender indlæggelser som en måde at 

sikre, at de socialt sårbare patienter får behandling, fordi de ellers oplever, at nogle patienter ikke er i 

stand til at møde op til de aftalte behandlingstidspunkter. De sundhedsprofessionelle fortæller også 
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om, hvordan de strækker sig for, hvornår en kontakt skal foregå. Det gør de fx ved at planlægge hjem-

mebesøg i ydertiderne til og fra arbejde, så det passer bedre med patientens rutiner, også selvom de 

sundhedsprofessionelle så misser et møde, eller ved at sende sms’er til patienter med tider for at gøre 

det let og forståeligt for patienten. 

Det er da ikke ret lang tid siden, vi havde en yngre kvinde indlagt, som simpelthen var nødt til at blive indlagt til 

sidst, for hun kunne ikke finde ud af at møde op til tiderne, selvom der var lagt en plan for hende. Så hun endte 

med at være indlagt til sidst, for at hun var sikker på, at hun fik sin behandling. Sundhedsprofessionel 

En patient fortæller også om, hvordan han har oplevet, at de sundhedsprofessionelle finder alternative 

løsninger. Han fortæller, hvordan lægen henviste ham til palliativ afdeling, ikke fordi han var terminalt 

syg, men for at han kunne få den hjælp, han havde brug for - En hjælp det ikke var muligt at give på den 

afdeling, patienten ellers var tilknyttet.  

 Jeg sad jo og forklarede, at jeg havde det psykisk dårligt, jeg følte, der var psykisk pres på mig, jeg følte, der 

var rigtig meget, og jeg fortalte om, kommunen var inde over, fordi jeg blev jaget, man skulle ud på arbejdsmar-

kedet, jeg følte, det var rigtig hårdt, og så siger hun så, min [læge], jamen de kunne ikke rigtig gøre så meget 

for mig mere, idet de ikke rigtigt havde ressourcer, så hun ville erklære mig terminal, ikke fordi jeg mener du 

skal dø, men for at du får den fornødne hjælp, du skal have, så skal du have palliativ afdeling. Patient  

Opsummering: Specialisering 

 Specialiseringen i sundhedsvæsenet gør, at behandling og dertil knyttede undersøgelser ofte for-

går på forskellige afdelinger. Socialt sårbare patienter kan have svært ved at skabe det fornødne 

overblik og navigere i (sundheds)systemerne, hvilket kan betyde, at patienterne giver op. 

 Socialt sårbare patienter lider ofte af flere sygdomme og har kontakt til andre offentlige systemer, 

hvilket kræver stort overblik fra patientens side.  

 Patienterne oplever derfor ofte at mangle overblik og ikke vide, hvem de skal kontakte for at få 

den hjælp, de har brug for i relation til deres sygdom.  

 De sundhedsprofessionelle forsøger at kompensere ved at finde alternative løsninger for patien-

ten, fx ved at indlægge patienten for at sikre, at patienten følger behandlingen. 

3.2.3 Silotænkning - manglende koordinering mellem systemer/sektorer 

Både patienter, personale og navigatorer oplever, at der er en silotænkning mellem systemerne, der 

gør, at ’den ene kasse’ ikke taler sammen med eller bliver overført til ’den anden kasse’, og at informa-

tionerne derfor ikke følger patienterne, hvilket kan hæmme patientinddragelsen.  

 Det er et fuldstændigt defragmenteret systemet. Der er ingen dialog mellem afdelingerne, slet ikke mellem 

hospitaler, dialogen på tværs af regionsgrænser er en by i Rusland. Patient 

Silotænkningen kan forekomme på forskellige niveauer med forskellige problemer tilknyttet: 

  



Resultater 

35 

Silotænkning 

Mellem hospital og kommune 

Mellem hospital og hospital 

Mellem afdeling og afdeling 

Mellem personale og personale 

Silotænking og manglende koordinering mellem hospital og kommune  

I overgangen fra hospital til kommune har afdelingerne i undersøgelsen forskellige handlemuligheder. 

Hvor det på den ene afdeling er muligt at følge patienten på hjemmebesøg efter udskrivelse som ind-

lagt patient, slipper den anden patienten ved udskrivelse. Her kan de sundhedsprofessionelle opleve, at 

de ikke ved, hvad de udskriver patienten til. Den hjælp, patienten kan få af kommunen, er, efter de 

sundhedsprofessionelles kendskab til patienten, til tider ikke den rette, fordi patienten ’ikke passer ind i 

kasserne’, og den hjælp patienten har brug for ikke kan godkendes af visitator. Særligt når det gælder 

udfordringer af mere psykologisk eller psykosocial karakter, oplever de sundhedsprofessionelle, at det 

ikke er muligt at få godkendt i visitation. Ofte bliver resultatet derfor, at patienter bliver genindlagt til 

frustration og ærgrelse hos de sundhedsprofessionelle og ikke mindst for patienten selv.  

Lige så snart vi giver slip på dem igen, så er det, det bliver svært. Så er det, at man taber dem igen, fordi så 

spiller det ikke helt sammen med kommunen eller. Vi oplever også nogle gange at ønske noget for den her 

borger eller patient, som vi kender rigtig fint, nogle måske lidt særlige ting, og det passer ikke ind i de besøg, 

der så ligger hos en visitation eller hos en visitator. Det kan de ikke kalde det, eller det kan de ikke gøre. Det er 

bureaukrati på højt plan. Sundhedsprofessionel 

På den afdeling, der har mulighed for at følge patienten videre i eget hjem, fordi patienten stadig er 

knyttet til afdelingen, og behandlingsansvaret derved stadig er deres, er overgangen lettere. Fra afde-

lingens sides bliver det vægtet at lægge kræfter i at lave en plan, der fungerer for patienten og sikre, at 

fx hjemmesygeplejersken kan varetage patientens behov i samarbejde med afdelingen.  

Vi sådan følger patienten helt hen til kanten ikke, og det vil sige, at hvis vi udskriver en patient uden at have 

lavet en ordentlig plan, jamen så eksploderer de jo lige i hovedet på hjemmesygeplejersken eller på udesyge-

plejersken, så man skyder sig jo i foden, og som læge er det jo stadigvæk min patient, selv om han nu er taget 

hjem. Sundhedsprofessionel 

Ideen med at tænke forløbene længere og ikke som afsluttet ved udskrivelse fra en hospitalsindlæg-

gelse er også et løsningsforslag, de sundhedsprofessionelle på den afdeling, som ikke kan følge patien-

terne efter udskrivelse, peger på. De peger fx på, at et udekørende team, der samarbejder med en soci-

alsygeplejerske kunne hjælpe de socialt sårbare i overgangen fra hospital til eget hjem/kommune. 

Silotænking og manglende koordinering mellem hospital og hospital/afdeling og afdeling  

Særligt i relation til koordineringen mellem hospital og hospital eller mellem afdeling og afdeling ople-

ver nogle patienter, at der mangler koordinering, hvilket er til gene for dem.  En patient fortæller, hvor-

dan han blev indkaldt til to forskellige undersøgelser på to forskellige hospitaler men på samme dag, 

mens en anden fortæller, at han fik foretaget samme undersøgelse med få dages mellemrum på to for-

skellige hospitaler. Andre patienter beretter om, hvordan deres behandling er blevet igangsat for sent 
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eller givet forkert, at henvisninger ikke er nået frem eller er blevet forsinket. Alt sammen eksempler på 

hvordan oplysninger om patienten bliver mistet i systemet, og dermed gør behandling og inddragelse af 

patienten besværlig. 

På fem, på seks år, er det ikke lykkedes og lave en medicinoversigt, som kan genkendes. Ingen af de arvelige, 

altså de informationer som burde gå i arv fra afdeling til afdeling, som burde følge patienten, intet af det virker. 

Patient 

 Det har været op til kemobehandling nr. to, at det så kommer frem. Nå hov, har du ikke fået stråler. Det skulle 

jo have været sat i værk. Patient 

Silotænking og manglende koordinering mellem personalet og manglende tværfaglighed  

Personalet på forskellige afdelinger er forskelligt sammensat mht. professioner. På nogle afdelinger er 

der fx ingen socialrådgiver, på andre er der én til at dække mange afdelinger, mens der på andre igen er 

en socialrådgiver til én afdeling.  

Dette giver forskellige forudsætninger for, hvad afdelingen kan give af tværfaglig indsats, en indsats 

som de sundhedsprofessionelle ofte oplever, at socialt sårbare patienter har brug for. De sundhedspro-

fessionelle vægter socialrådgiverfunktionen højt, idet de sociale problemstillinger, som socialt sårbare 

patienter ofte har, bliver flyttet fra lægens eller sygeplejerskens bord og giver plads til det mere læge- 

eller sygeplejefaglige. 

Der er meget mere socialrådgiverkræfter, som simpelthen var koblet på forløbene. Fordi så kunne man tage 

alle de der bekymringer – ikke at man kunne tage dem væk, men der var i hvert fald nogen, der håndterede 

dem. Som fylder sindssygt meget for rigtig mange patienter. Sundhedsprofessionel 

Samtidig er der på afdelingerne også forskellige rammer for, hvad der med de sundhedsprofessionelles 

ord er ’tilladt’ eller ’plads til’ at drøfte tværfagligt eller monofagligt, hvilket har betydning for, hvordan 

de sundhedsprofessionelle deler oplysninger. Der, hvor der er ’plads til’, og hvor det er ’tilladt’, at 

drøfte problemstillinger fagligt som del behandlingen, oplever personalet, at det giver mening og er 

med til at skabe bedre behandling og forløb for socialt sårbare patienter.  

 Tværfagligt på den rigtige måde og ikke bare parallelt fagligt, og det tror jeg også er en stor fordel. Det var det 

i hvert fald for ham her. Det gjorde, at han turde blive indlagt og blive ved med at være i afdelingen og mødte 

op og deltog i samtaler og sådan noget og fik en god afsked. Sundhedsprofessionel 

Hvor der modsat ikke er samme mulighed og kultur for at samarbejde tværfagligt, udtrykker de sund-

hedsprofessionelle et ønske om, at dette i højere grad var muligt - som en sundhedsprofessionel ud-

trykker: ” at få drøftet; ”hvad skal vi gøre her”? og ikke kun monofagligt”. Dette for at få flere perspekti-

ver på og bedre forståelser for de ofte komplicerede problemstillinger, socialt sårbare patienter står 

overfor, og derved bedre kunne hjælpe patienten. 
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 Få de forskellige perspektiver på og forståelser for, ”hvorfor tænker du sådan” eller ”hvad er det der gør?”, og 

de rammer, tror jeg, ikke altid er til stede. Sundhedsprofessionel 

Opsummering: Silotænkning - manglende koordinering mellem systemer/sektorer 

Silotænkning kan forekomme på forskellige niveauer og med forskellige konsekvenser for inddra-

gelsen og behandlingen af patienten. 

 Mellem hospital og kommune: afdelingen, der slipper patienten efter indlæggelse, oplever ofte, at 

visitationen i kommunen ikke kan give det, de vurderer, er nødvendigt for patienten, hvilket tit be-

tyder, at patienten bliver genindlagt. Afdelingen, der følger patient i eget hjem, har bedre mulighe-

der for at samarbejde med kommunen om en plan, der fungerer for patienten. 

 Mellem hospital og hospital eller mellem afdeling og afdeling: her oplever patienterne typisk 

manglende koordinering, hvilket er til gene for dem. Det kan fx være i form af indkaldelse til for-

skellige undersøgelser på to hospitaler samme dag, udførelse af samme undersøgelse på to hos-

pitaler med få dages mellemrum, for sent igangsat behandling, henvisninger der ikke når frem 

eller kommer for sent. 

 Mellem personale og personale: de sundhedsprofessionelle oplever det tværfaglige samarbejde 

og deling af oplysninger mellem personalet som vigtigt for at være i stand til at inddrage og give 

socialt sårbare patienter den bedste behandling. Det understreger betydningen af at understøtte 

tværfaglighed og en kultur, hvor det er tilladt at diskutere patienter på tværs af professioner. 
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3.3 Tema 3: Patientstøtte – med blik for det hele menneske 
Undersøgelsens formål er at undersøge socialt sårbare kræftpatienters ønsker og behov for inddragelse 

i deres behandling og forløb. Inddragelse har derfor været vores agenda, men det har ikke nødvendigvis 

været den vigtigste agenda for de interviewede patienter. Patienter, og måske særlig socialt sårbare 

patienter, kan opleve mange andre problemer end sygdommen, og kan have flere forskellige ønsker og 

behov, der rækker udover en ’snæver’ inddragelsesagenda.  Selvom vi ikke har spurgt systematisk ind til 

andre behov i forløbet, italesætter patienterne i interviewene en række forskellige behov, som overord-

net handler om patientstøtte, der delvist er overlappende med inddragelse, men hvor fokus mere er på 

de livomstændigheder, der er rundt om patienten. Flere af disse behov kan fylde meget hos patienten, 

da det ofte mere eller mindre påvirker deres velbefindende, deres overskud og deres evne til at vare-

tage deres sygdom. Ofte kan det også være sådan, at inddragelse af patienterne fører til, at behovene 

for patientstøtte kommer frem. 

3.3.1 Behov for hjælp til økonomi 

Nogle af de interviewede patienter har en trængt økonomi. Flere af patienterne udtrykker derfor, at de 

har brug for hjælp til deres økonomi, da systemet ofte er svært at finde ud af og overskuddet og res-

sourcerne er små. Som en patient udtrykker: ”Hele ansøgningen og alt det der. Det er jo... systemet er 

jo ufatteligt besværligt”  

Hvilken hjælp, den enkelte patient har brug for i relation til det økonomiske, kan være forskellig. Nogle 

patienter har brug for hjælp til at søge legater, til fx at tage børnene med i biografen, mens det for an-

dre drejer sig om selve deres indtjeningsfundament. Nogle patienter har brug for hjælp til at søge før-

tidspension eller sygedagpenge, mens det for andre drejer sig om at undgå fyring, da tilknytningen til 

arbejdsmarkedet stadig er vigtig og realistisk for patienten. For andre patienter er det den pårørende 

ægtefælle eller samlever, der har brug for at få søgt om plejeorlov, da patienten er for dårlig til at 

kunne klare sig alene i hjemmet. 

Jeg kunne ikke være alene hjemme, og min kone hun skulle på arbejde. Jeg har ikke nogen, der kan hjælpe 

mig. Jeg er også [patient med anden sygdom], og jeg tager også medicin, og jeg har også fået den her opera-

tion og jeg har også den her sygdom, og jeg er også i den her kemoterapibehandling, som også påvirker krop-

pen. Patient 

Patientens økonomiske situation har for nogle patienter således afgørende betydningen for deres mu-

ligheder for at passe på sig selv og tage sig at deres sygdom.  

3.3.2 Behov for ’adgang’ til kommunale tilbud  

Flere af de tilbud, der er tilgængelige og relevante for patienterne, findes i kommunerne. Det er dog 

ikke altid klart for patienten, hvad der hører til i hvilket regi, og hvad der i det hele taget er af tilbud og 

muligheder. 

Der er stor variation i, hvad de enkelte patienter har fået tilbudt i relation til deres behov. Nogle patien-

ter fortæller, hvordan de får kurser, rehabilitering og/eller genoptræning, der støtter dem i at få ind-

hold i hverdagen og forblive positive. Patienterne fortælles også, om god hjælp i overgangen til kommu-

nen og i selve kommunen. 
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Jeg har været på et kursus, der hed livskræft, tror jeg. Det var sådan noget genoptræning. Det var gennem 

hende. Hun har ringet for mig og fået tiderne. For at jeg ikke selv skulle spekulere på det ikke også […] Og det 

hjælper mig med at forblive positiv. Så jeg ikke kun har mine egne tanker. Patient 

Modsat oplever andre patienter ikke at få den fornødne hjælp og oplever ikke at blive lyttet til eller ta-

get alvorligt. Den nødvendige hjælp fra kommunens side udebliver eller falder sammen med behandlin-

gen, så patienten ikke får hjælpen alligevel. Her bliver der for patienten mere tale om en kamp mod et 

system, de ikke føler sig forstået eller rummet af.   

 Jeg har ringet derop to gange og sagt, at de ikke må sende [red: rengøringshjælp] om fredagen, fordi der går 

jeg til behandling, og de sender hver gang om fredagen, og der er jeg jo ikke hjemme. Jamen, jeg er jo ikke 

hjemme, når de kommer, siger de. Det har de helt ret i, men det har jeg også givet besked om. Det irriterer mig 

grænseløst. Patient 

3.3.3 Behov for psykisk støtte 

Nogle patienter fortæller om, hvordan de i forløbet har eller har haft brug for psykisk støtte eller almen 

medmenneskelig forståelse. For nogle drejer det sig om én at snakke med eller ’læsse af’ ved, nogen 

der kan lægge øre til den ofte alvorlige situation, patienten står i med alvorlig sygdom, som følgesvend 

og alt hvad det kaster af sig af krisereaktioner, tanker og usikkerhed. Alt sammen noget der kan være 

svært at bære alene, og ved at tale med et andet menneske kan man, som en patient udtrykker: ”må-

ske lige få lidt luft”. Nogle patienter har venner eller familie, de kan bruge, mens andre er alene, eller 

ikke har nogen i deres netværk, de er trygge ved at åbne sig overfor, hvorfor afsavnet bliver ekstra tyde-

ligt.  

For andre patienter er behov for psykisk støtte eller medmenneskelighed mere knyttet til selve behand-

lingen og de sundhedsprofessionelle. Her udtrykker nogle patienter og navigatorer et behov for at blive 

mødt med mere medmenneskelighed, nærvær og empati, mens andre oplever at blive mødt af søde, 

venlige og rummelige sundhedsprofessionelle. En patient forklarer fx, at han er bange, hver gang han 

skal til behandling, og han ikke oplever, at personalet formår at rumme hans angst, hvilket betyder, at 

han udebliver, hvis ikke der er en, der kan gå med. En navigator fortæller ligeledes, hvordan samtaler 

med sundhedsprofessionelle på hospitalet kan mangle nærvær og forståelse for de psykiske virkninger, 

alvorlig sygdom kan have for patienterne. 

Der mangler noget nærhed. Og der mangler nogen at tale med, når man har haft en dårlig dag derude. […] Det 

er ok, hvis man som læge eller som sygeplejerske kan se, at man er fuldkommen ulykkelig, at give vedkom-

mende et kram i stedet for du sidder der, jeg sidder her. Og der er jo ikke nogen forståelse. Navigator 

For andre bliver den psykiske belastning så stor, at der er brug for decideret psykologhjælp. 

3.3.4 Behov for samtale om sygdommens/dødens betydning for familien 

For de patienter, der har familie (med eller uden børn), fylder betydningen af deres sygdom og eventu-

elle død for familien meget. Patienterne er klar over, at deres sygdom griber ind i familien og påvirker 

familiesystemet på godt og ondt. Familien er for patienterne også ofte forbundet med glæden ved livet, 

eller som en patient udtrykker det: ”det [red:familien] er jo min livskvalitet”. Netop derfor giver det 
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også patienterne en masse bekymringer, som fx den patient, der bekymrer sig for, om samleveren har 

råd til at blive boende i lejligheden, når han dør, eller den enlige forælder der ikke ved, hvor længe han 

skal blive ved med at kæmpe for at være i live for sit barn eller forælderen, der er i tvivl om, hvad og 

hvordan man fortæller sine børn om sygdommen. Alt sammen noget patienterne udtrykker behov for 

at vende og få rådgivning om af de sundhedsprofessionelle og behov for hjælp til at tage beslutninger 

omkring. I disse situationer bliver det også ekstra vigtigt, at personalet kender patienten. 

 Det er jo ikke kun mig, det omhandler. Det berører jo ligeså meget mine børn, min mand og min mor og far og 

mine svigerforældre osv. Det er jo min livskvalitet.  Patient 

3.3.5 Transport 

For nogle patienter er transport til og fra hospitalet en konkret ting, der volder problemer og kan være 

svær at overskue, mens det for andre er uproblematisk. Ligegyldigt om transport er noget, der bliver 

oplevet som problematisk eller ej, er det hos patienterne noget, der er vigtigt, og i interviewene kom-

mer det på banen, fordi transporten er afgørende for, at patienterne kan passe deres behandling og 

blive raske (eller forlænge livet).  

Hos de patienter, hvor transporten ikke fylder meget, skyldes det typisk, at de af kommunen har fået 

bevilliget taxi til og fra hospitalet, eller at afstanden til hospitalet ikke er så lang og den offentlige trafik 

og egne gåben fungerer fint. Hos andre patienter volder transporten problemer, og de oplever at skulle 

kæmpe hårdt for at få bevilliget transport på trods af de fysiske eller psykiske svækkelser, deres sygdom 

har givet dem. For nogle patienter kan konsekvenserne af ikke at få bevilliget transport blive, at de ikke 

kommer til behandlingen eller sågar ikke har råd til at tage imod behandlingen, da transporten er for 

dyr.  

 Jeg blev mere og mere svækket af kemobehandlingen, i løbet af [måned] så kunne jeg næsten ikke gøre no-

get som helst, […] så jeg bad f.eks. om kørsel til og fra [hospitalet]. Den kunne jeg ikke få, "fordi du er ikke syg 

nok eller et eller andet"... jamen okay, men jeg kan næsten ikke stå, og det tager mig 45 minutter eller 1 time, 

at komme herud, og jeg kan ikke klare det.... Patient 

 Det koster 1400-1500 kroner at komme til [hospitalet], hvis du ikke kan tage offentlige transportmidler. Hver 

vej. Og på kontanthjælp så kommer du ikke så mange gange til [bynavn], når du skal behandles (….)Så jeg 

stod faktisk i den situation her, at jeg ikke havde råd til at sige ja til behandlingen og få behandling. Patient 
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Opsummering: Patientstøtte – med blik for det hele menneske 

Patienter, og måske særlig socialt sårbare patienter, kan have forskellige ønsker og behov, der 

rækker udover en ’snæver’ inddragelsesagenda men mere går på livsomstændighederne rundt om 

patienten. Det handler om: 

 Behov for hjælp til økonomi: Fx søge førtidspension, sygedagpenge, legater eller plejeorlov til 

ægtefælle. 

 Behov for ’adgang’ til kommunale tilbud: Patienterne har brug for hjælp til at finde de tilbud, der 

findes i kommunerne, og som er tilgængelige og relevante for patienterne.  

 Behov for psykisk støtte: Patienterne har brug for psykisk støtte eller almen medmenneskelighed 

og forståelse. Både nogen at snakke med om de tanker og følelser alvorlig sygdom afstedkom-

mer og også at blive mødt med medmenneskelighed og empati i selve mødet med de sundheds-

professionelle. 

 Behov for samtale om sygdommens/dødens betydning for familie: Patienter med familie har brug 

for rådgivning fra de sundhedsprofessionelle om, hvordan konsekvenserne af alvorlig sygdom og 

eventuel død tackles i familien og i relation til børnene. 

 Transport: transporten til og fra hospitalet er vigtig for patienterne for at de kan følge deres be-

handling. Nogle klarer transporten selv uden problemer, mens det for andre er krævende, og 

nogle oplever, det er svært at få bevilliget transport. 
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4 Opsamling og anbefalinger  

Denne undersøgelse giver viden om, hvordan socialt sårbare kræftpatienter oplever at være inddraget i 

behandlingsforløbet, og hvordan patienterne ønsker, at inddragelsen skal foregå. Patienternes oplevel-

ser er suppleret med sundhedsprofessionelles syn på, hvilke muligheder der er for inddragelse af socialt 

sårbare kræftpatienter og omvendt, hvor barriererne kan være for at få inddragelsen til at lykkes. 

Set på tværs i undersøgelsen er mulighederne for at inddragelsen kan lykkes eller barriererne for 

samme ikke kun relateret til karakteristika knyttet til den socialt sårbare patient men også til måden de 

sundhedsprofessionelle møder patienten på og de rammer og strukturer, der er omkring mødet mellem 

patient og sundhedsvæsen – Det handler fx om den afsatte tid, muligheden for kontinuitet mellem pati-

ent og sundhedsprofessionel og graden af sammenhæng i forløbet fx mellem sektorer. Både det struk-

turelle og det mere situationelle er altså væsentligt at være opmærksom på, når sundhedsvæsenet 

gerne vil fremme inddragelse af socialt sårbare patienter. 

Gennem rapporten er hvert afsnit afsluttet med en opsummering af centrale pointer. I boksen neden 

for er de centrale pointer fra rapporten som helhed samlet: 

Social sårbarhed 

 Social sårbarhed kan være svært definere entydigt, og det, der gør én person sårbar, er ikke 

nødvendigvis det, der gør en anden person sårbar. 

 De sundhedsprofessionelle italesætter forskellige perspektiver på social sårbarhed: 1) bag-

grundsfaktorer fx indkomst og uddannelse, 2) kendetegn fx mistillid til systemet og svært ved at 

forstå informationer og 3) betydningen for behandlingen fx compliance. Det er forskelligt, hvilket 

eller hvilke perspektiv(er) der giver anledning til, at de sundhedsprofessionelle oplever en patient 

som socialt sårbar. 

 Sårbarhed binder sig ikke nødvendigvis til individet men kan opstå i mødet mellem menneske og 

system. Sårbarheden er derved ikke nødvendigvis knyttet til objektive faktorer. 

 Socialt sårbare har også ressourcer både i relation til deres sygdom og i livet generelt. 

Dialogen om ønsker og behov 

 Socialt sårbare patienter vil overordnet gerne være inddraget i deres behandlingsforløb. Graden 

af ønsker til inddragelse er forskellig fra patient til patient. Det gør det vigtigt, at sundhedsprofes-

sionelle spørger ind til den enkelte patients behov for at være inddraget. 

 Socialt sårbare patienter kan have svært ved at sætte ord på ønsker og behov. Personalet peger 

på vigtigheden af at spørge ind til patientens liv udenom sygdommen, og hvad der er vigtigt for 

den enkelte. Her er det vigtigt at stille åbne, men også snævre spørgsmål til patienten. 

 Inddragelsen af socialt sårbare patienter kan handle om mere end det talte ord. Også fornemmel-

ser og kropssprog bliver brugt til at få forståelse for patienten, og for hvordan kommunikationen 

bedst kan foregå. Det gør interpersonelle kompetencer vigtige for personalet. 

Tryghed og tillid er forudsætning for patientinddragelse 

 Det er afgørende, at patienten har tryghed og tillid til de sundhedsprofessionelle for skabe et 

fundament for inddragelse.  

 Det har betydning for patientinddragelsen, at der er kontinuitet og kendskab mellem patient og 

sundhedspersonale. Personalet skal kende den socialt sårbare patient fordi: 

 Det giver tryghed og tillid, der er vigtigt for at kunne åbne op. 
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 Der er mere tjek på patienten, de sundhedsprofessionelle kender patientens historie og ved 

fx, hvordan patientens forløb har været. 

 Forskellige læger kan give forskellige meldinger. 

 Det kræver ressourcer at starte forfra med nyt personale ved hvert møde på hospitalet. 

 Patienten kommer til at føle sig ikke udelukkende som ’patient’ men også som menneske, 

hvilket har betydning for at få opbygget en tryg og tillidsfuld relation til patienten. 

 Det har betydning for patientinddragelsen, at personalet signalerer ligeværdighed og respekt i 

mødet med patienten og undgår at være fordømmende over for patientens liv og situation. 

Information – nødvendig og udfordrende 

 Patienterne ønsker at få klar besked om sygdom og behandling – på en empatisk måde.  

 Det kan kræve en anden tilgang til kommunikationen at få information til socialt sårbare patienter 

til at lykkes. Misbrugsproblematikker og sproglige eller kulturelle forskelle kan kræve ekstra fokus 

i kommunikationen. Fokus på at finde et fælles sprog med patienten og på at afstemme informati-

onen til den enkelte patient inden for givne rammer er vigtig. 

 Socialt sårbare patienter kan have vanskeligt ved at få stillet spørgsmål i kontakten med sund-

hedspersonalet. Det kan kræve mere tid eller støtte at få bragt ubesvarede spørgsmål frem. 

 Patienter kan have brug for at have en med før, under og efter samtaler med sundhedspersona-

let: 

 Før samtalen: til at identificere relevante spørgsmål. 

 Under samtalen: til at sikre forståelse ved fx at oversætte og pause samtalen eller sikre, at 

der ikke er noget, der misser. 

 Efter samtalen: til at følge op på budskaber. Skrive aftaler og pointer ned (skabe overblik). 

Hjælpe med at forstå systemet. 

Beslutninger i forløbet 

 Det er forskelligt, hvor involverede patienterne ønsker at være i beslutninger om behandlingsfor-

løbet.  Også her bliver en individuel afdækning af ønsker og behov vigtig. 

 Patienterne oplever, at det er store beslutninger, der skal træffes i behandlingsforløbet. Nogle pa-

tienter taler om at være autoritetstro, ikke at være fagligt klædt på til at fortage et valg, og derfor 

læner de sig op af personalets anbefalinger. Personalet fortæller i tråd med dette om behov for at 

tage større styring i beslutningsprocessen med socialt sårbare patienter. Det sætter fokus på, 

hvordan inddragelsen kan foregå også i disse situationer. 

 Det kan være vanskeligt for patienterne at identificere, hvor der er valg at træffe i behandlingsfor-

løbet. Patienterne oplever, at de fleste behandlingsvalg er bestemt på forhånd, og det mere 

handler om at acceptere behandlingen. Her kan personalet være med til at tydeliggøre, hvor der 

er valg, samt hvorfor der i nogle tilfælde ikke er et valg for patienten. 

 I planlægning af forløbet kan patienterne se, at de selv har mulighed for at tage beslutninger. 

Tid - en knap ressource 

 Socialt sårbare patienter kan have behov for ekstra tid fordi: 

 Det tager tid at opbygge tryghed og tillid. 

 De har ofte komplicerede liv, der kræver udredning og forståelse. 

 Der er behov for, at personalet spørger hele vejen rundt om patientens liv. 

 De har behov for at få information flere gange. 

 Det tager længere tid, før patienten er klar til at tage imod hjælpen. 

 De til tider ikke er hjemme, når personalet kommer eller ikke møder op på aftalte tidspunkter. 
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 Socialt sårbare er i andre henseender mindre tidskrævende, fordi de stiller færre krav og gør, 

som de sundhedsprofessionelle siger. 

Specialisering 

 Specialiseringen i sundhedsvæsenet gør, at behandling og dertil knyttede undersøgelser ofte for-

går på forskellige afdelinger. Socialt sårbare patienter kan have svært ved at skabe det fornødne 

overblik og navigere i (sundheds)systemerne, hvilket kan betyde, at patienterne giver op. 

 Socialt sårbare patienter lider ofte af flere sygdomme og har kontakt til andre offentlige systemer, 

hvilket kræver stort overblik fra patientens side.  

 Patienterne oplever derfor ofte at mangle overblik og ikke vide, hvem de skal kontakte for at få 

den hjælp, de har brug for i relation til deres sygdom.  

 De sundhedsprofessionelle forsøger at kompensere ved at finde alternative løsninger for patien-

ten, fx ved at indlægge patienten for at sikre, at patienten følger behandlingen. 

Silotænkning - manglende koordinering mellem systemer/sektorer 

 Silotænkning kan forekomme på forskellige niveauer og med forskellige konsekvenser for inddra-

gelsen og behandlingen af patienten. 

 Mellem hospital og kommune: afdelingen, der slipper patienten efter indlæggelse, oplever 

ofte, at visitationen i kommunen ikke kan give det, de vurderer, er nødvendigt for patienten, 

hvilket tit betyder, at patienten bliver genindlagt. Afdelingen, der følger patient i eget hjem, 

har bedre muligheder for at samarbejde med kommunen om en plan, der fungerer for patien-

ten. 

 Mellem hospital og hospital eller mellem afdeling og afdeling: her oplever patienterne typisk 

manglende koordinering, hvilket er til gene for dem. Det kan fx være i form af indkaldelse til 

forskellige undersøgelser på to hospitaler samme dag, udførelse af samme undersøgelse på 

to hospitaler med få dages mellemrum, for sent igangsat behandling, henvisninger der ikke 

når frem eller kommer for sent. 

 Mellem personale og personale: de sundhedsprofessionelle oplever det tværfaglige samar-

bejde og deling af oplysninger mellem personalet som vigtigt for at være i stand til at ind-

drage og give socialt sårbare patienter den bedste behandling. Det understreger betydnin-

gen af at understøtte tværfaglighed og en kultur, hvor det er tilladt at diskutere patienter på 

tværs af professioner. 

Patientstøtte – med blik for det hele menneske 

 Patienter, og måske særligt socialt sårbare patienter, kan have forskellige ønsker og behov, der 

rækker udover en ’snæver’ inddragelsesagenda, men mere går på livsomstændighederne rundt 

om patienten. Det handler om: 

 Behov for hjælp til økonomi: Fx søge førtidspension, sygedagpenge, legater eller plejeorlov 

til ægtefælle. 

 Behov for ’adgang’ til kommunale tilbud: Patienterne har brug for hjælp til at finde de tilbud, 

der findes i kommunerne, og som er tilgængelige og relevante for patienterne.  

 Behov for psykisk støtte: Patienterne har brug for psykisk støtte eller almen medmenneske-

lighed og forståelse. Både nogen at snakke med om de tanker og følelser alvorlig sygdom 

afstedkommer og også at blive mødt med medmenneskelighed og empati i selve mødet med 

de sundhedsprofessionelle. 
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 Behov for samtale om sygdommens/dødens betydning for familie: Patienter med familie har 

brug for rådgivning fra de sundhedsprofessionelle om, hvordan konsekvenserne af alvorlig 

sygdom og eventuel død tackles i familien og i relation til børnene. 

 Transport: transporten til og fra hospitalet er vigtig for patienterne for at de kan følge deres 

behandling. Nogle klarer selv transporten uden problemer, mens det for andre er krævende, 

og nogle oplever, det er svært at få bevilliget transport. 

 

Set på tværs munder undersøgelsen ud i følgende anbefalinger til inddragelse af socialt sårbare kræft-

patienter: 

Anbefalinger til inddragelse af socialt sårbare patienter 

 Se ikke socialt sårbare patienter som en klart afgrænset gruppe, da den sociale sårbarhed ikke 

nødvendigvis er knyttet til objektive faktorer, og også kan opstå i mødet mellem menneske og sy-

stem. 

 Hav fokus på patientens ressourcer, og hvordan de kan bringes i spil i behandlingsforløbet. 

 Afklar behov for og ønsker til inddragelse individuelt og over tid med hver enkelt patient, herunder 

behov for og ønsker til inddragelse i beslutninger. 

 Understøt dialogen om patientens ønsker, behov og livssituation fx ved at spørge åbent ind til pa-

tienten og ved at sætte tilstrækkelig tid af til dialogen. 

 Gør det tydeligt, hvor der er valg, patienten kan være med til at træffe, og hvad patientens rolle i 

beslutningsprocessen kan være. 

 Støt patienten i at stille spørgsmål, fx ved at patienten har en med til samtaler. 

 Sæt fokus på at finde et fælles sprog med patienten og på at afstemme informationen til den en-

kelte inden for de givne rammer. 

 Understøt en tryg og tillidsfuld relation til patienten fx via kontinuitet mellem patient og sundheds-

professionel og ved at skabe et ligeværdigt og respektfuldt møde. 

 Skab rammer hvor der er god tid til mødet mellem patienten og de sundhedsprofessionelle. 

 Skab overblik i forløbet for patienten. 

 Hav fokus på gode overgange både mellem faggrupper, afdelinger, hospitaler og sektorer fx ved 

at arbejde tværfagligt eller have udekørende team. 

 Undersøg om patienten har brug for støtte til andet i livet, der kan skygge for behandlingsforløbet 

– fx økonomi eller psykisk støtte. 

Flere af undersøgelsens fund er i mindre grad unikke behov knyttet særligt til socialt sårbare patienter, 

men er behov, der i andre undersøgelser også er fundet blandt ikke socialt sårbare patienter (Enhed for 

Evaluering og Brugerinddragelse 2015, Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 2017). Fx kan konti-

nuitet i mødet med sundhedspersonalet eller koordinering på tværs mellem hospital og kommune også 

være vigtigt for patienter generelt. Her bliver det altså mere et spørgsmål om, at disse fund måske skal 

være særligt i fokus i mødet med socialt sårbare patienter mere end, at det er behov, der udelukkende 

er vigtige for denne målgruppe. 

Denne undersøgelse fokuserer på inddragelse af socialt sårbare kræftpatienter. Det er muligt, at en del 

af undersøgelsens fund har betydning ikke kun for socialt sårbare kræftpatienter, men også for socialt 
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sårbare patienter og borgere generelt. Fx er det, at skabe rammer for at man som patient kan få sat ord 

på sine behov og ønsker og få stillet spørgsmål, en udfordring, hvor erfaringerne fra denne undersø-

gelse kan være gavnlige også i andre sammenhænge fx i forhold til socialt sårbare borgeres møde med 

den kommunale sektor eller i den socialt sårbare patients relation til sin praktiserende læge. Det er vo-

res håb, at undersøgelsens resultater og anbefalinger - sammen med resultaterne fra projektets videre 

arbejde - kan være med til at understøtte inddragelse af socialt sårbare patienter og borgere også set i 

et bredere perspektiv. 

 

Tak til 

Vi vil gerne takke patienter og personale fra Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital og Finsen-

centret, Rigshospitalet, for deltagelse i undersøgelsen. Vi vil også takke socialrådgiver Marie Mejdahl fra 

Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, for at hjælpe med at facilitere interview og antropolog 

Nanna Bjerg Eskildsen, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet, for at medvirke til udvikling af inter-

viewguider, gennemførsel af interview og medvirken til de indledende analyser.  
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Bilag 1: Projektorganisering 

Projektejere er Kræftens Bekæmpelse og projektpartnere er Kompetencecenter for Patientoplevelser 

(KOPA), Finsencentret på Rigshospitalet, Palliativ medicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital samt forsk-

ningsenheden tilknyttet hertil. Projektet er organiseret med en styregruppe og en koordinationsgruppe. 
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Hele udfordringen er, at man bruger lidt mere tid til at komme ind under huden på dem. For typisk dem 

der har ressourcerne, de siger hej, og så begynder de ellers bare at sige, hvad for nogle problemer der 

er, det er det her, jeg har brug for hjælp til. De siger, det her har jeg brug for hjælp til, det her kan jeg 

selv, dem har jeg kontaktet. Det er det, der er udfordringen, du skal bruge tiden til at stille alle de her 

spørgsmål og komme hele vejen rundt og sikre sig, hvad er egentlig reelt vigtigt for den her person, fordi 

det typisk ikke altid de kommer med. De starter med at sige, at det går godt, men når man så siger far-

vel, så begynder de at græde. Det er jo det, der er udfordringen at skulle huske, og ikke bare arbejde på 

systematik.   Sundhedsprofessionel 
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