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Indledning til idékataloget
Samarbejde og potentielt partnerskab med borgere og pårørende er en vigtig del af arbejdet med patient-
sikkerhed, herunder forbedringsindsatsen i kommunerne. Borgere og pårørende ser sundhedsvæsenet fra et 
andet perspektiv end de sundhedsprofessionelle og kan således bidrage med relevante og nye idéer til forbed-
ringer. Der bliver sat spørgsmålstegn ved gamle og måske uhensigtsmæssige vaner, hvis man ser på dem med 
borgeres og pårørendes øjne. Når deres perspektiv anvendes systematisk på alle niveauer, kan de sammen med 
de sundhedsprofessionelle skabe et sundhedsvæsen, hvor det reelt kan mærkes, at det er til for dem.
 
Formålet med dette idékatalog er at fremhæve indsatser, som kan understøtte samarbejdet mellem borgere, 
pårørende og sundhedsprofessionelle i forbedringsprojekterne. Idékataloget kan bruges på tværs af forbed-
ringsprojekter i kommunerne. Der kan være elementer, der ikke er relevante eller mulige i den enkelte kommu-
ne, da de henvender sig særligt til bestemte organisatoriske kontekster. 
 
En række af de redskaber, der henvises til i idékataloget, er beskrevet på Dansk Selskab for Patientsikkerheds 
hjemmeside: http://patientsikkerhed.dk/materialer/?redskab=on
 
Idékataloget er tænkt som inspiration og er på ingen måde udtømmende. Det er op til de enkelte projektenhe-
der at afgøre, hvordan de vil arbejde med borger- og pårørendesamarbejde.
Idékataloget udvikles løbende, efterhånden som der opnås flere erfaringer med redskaberne.

Borger- og pårørendesamarbejde bliver i idékataloget inddelt i følgende overordnede niveauer:

• Niveau 1: Indsatser, der fremmer samarbejde med borgere og pårørende om kvalitet og patientsikkerhed  
– i eget behandlingsforløb og  i direkte behandling

• Niveau 2: Indsatser, der fremmer samarbejde med borgere og pårørende om kvalitet og patientsikkerhed, 
herunder bidrag til forbedringsarbejdet - på forbedringsteamniveau

• Niveau 3: Indsatser, der fremmer samarbejde med borgere og pårørende om kvalitet og patientsikkerhed, 
herunder åbenhed og gennemsigtighed om forbedringsarbejdet – på enhedsniveau

• Niveau 4: Indsatser, der fremmer samarbejde borgere og pårørende om patientsikkerhed og forbedrings-
arbejde – på enheds og kommunalt niveau 

De forskellige indsatsområder adskiller sig fra hinanden i henhold til samarbejdets formål, fokus og niveau 
for indsats. Indsatserne skal gerne supplere og danne synergi, således at alle niveauer arbejder for et sikkert 
sundhedsvæsen, der leverer ydelser af høj kvalitet med udgangspunkt i den enkelte borger.
 
I det første indsatsområde fokuseres der på at forbedre patientsikkerheden i det enkelte borgerforløb. Hvis 
borgere og pårørende ved, hvad de skal være opmærksomme på, hvordan de skal reagere på symptomer, og 
hvem de skal henvende sig til, kan det skabe et mere sikkert og bedre forløb for borgerne. 

I det andet indsatsområde fokuseres der på at forbedre patientsikkerheden generelt ved at arbejde med 
strukturer og arbejdsgange. Her vil der ofte være tale om et samarbejde mellem de sundhedsprofessionelle i 
projektet og særligt udvalgte borgere og pårørende, hvor målet bl.a. er, at alle deltager på lige fod i forbedrings-
arbejdet. 
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Det tredje indsatsområde fokuserer på at arbejde med patientsikkerhed og forbedringsarbejde på enhedsni-
veau, herunder at dele informationer/data om patientsikkerhed med borgere og pårørende. Ved at offentliggøre 
informationer og data signaleres til omverdenen, at enheden forpligter sig til at sikre høj kvalitet, sikkerhed og 
integritet.   
 
Det fjerde og sidste indsatsområde handler om indsatser, der sikrer borgere og pårørendes involvering i udvik-
ling og formulering af politikker, strategier samt ledelsesbeslutninger. 
 
Under hvert indsatsområde i idékataloget er der listet en række strategier til borger- og pårørendesamarbejde. 
Til hvert indsatsområde henvises der til en række redskaber, som inspiration til at strukturere samarbejdet.   
 
Der findes mange forskellige strategier til at samarbejde med borgere og pårørende. Disse strategier kan ofte 
placeres på et kontinuum, der spænder fra mindre aktive strategier til mere aktive strategier, figuren herunder 
er inspireret af The Health Foundation. Evidence scan – Involving patients in improving safety, 2013.:  

Information Deltagelse Indflydelse Partnerskab

Figur 1 Kontinuum af strategier for borger- og pårørendesamarbejde

Mindre aktive
(De sundhedsprofessionelle 
leder forbedringsarbejdet)

Mere aktive
(Borgere, pårørende og de 
sundhedsprofessionelle 
leder forbedringsarbejdet)
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Niveau 1 
Idéer til at samarbejde med borgere og pårørende  
om patientsikkerhed - i eget behandlingsforløb 
• Sørge for at borgere og pårørende modtager tilstrækkelig information og vejledning, så de kan deltage i 

 beslutninger vedrørende pleje, behandling og det videre forløb, f.eks. ved brug af redskabet Godt du spør’.

• Undervise borgere og pårørende i, hvilke symptomer de skal være opmærksomme på, så de kan bistå perso-
nalet i at sikre rettidig behandling, f.eks. ved brug af Informationsmateriale. (eksempler i boksen nedenfor) 

• Sørge for at borgere og pårørende er i stand til at opdage og reagere på afvigelser i behandlings- eller pleje-
forløb i forhold til opfyldelsen af patientsikkerhedspakkerne, f.eks. ved at give dem en tjekliste, der beskriver 
forhold, der er centrale for behandling og/eller pleje. 

Redskaber

• Informationsmateriale (sikkerhedskort,  
pjecer, videomateriale)

• Godt du spør’ - anerkendende kommunikation.

Informationsmateriale

I projektet I sikre hænder er der  udarbejdet flere 
informationsmaterialer  
til borgere med henblik på at forebygge tryksår,  
fald mm.

Her eksempler fra henholdsvis Viborg og  
Frederiksberg Kommune:

Gode råd til udarbejdelse af informationsmateriale  
vedr. behandlings/pleje-forløb:

• Skriv hvad borgeren skal holde øje med.

• Skriv hvem borgeren kan kontakte i tilfælde af bekymringer.

• Afprøv tekstens læsbarhed inden anvendelse ved at give den til udvalgte borgere og pårørende.

• Overvej brug af visuelle præsentationer (f.eks. i forhold til borgere med nedsat syn eller nedsatte  
læsefærdigheder).

• Inddrag borgere og pårørende i udarbejdelsen af materialet. 

Idékataloget kan bruges på tværs af forbedringsprojekter i både primær- og sekundærsektor i det danske 
sundhedsvæsen. 
 
http://patientsikkerhed.dk/materialer/?redskab=o
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Niveau 2 
Idéer til at fremme borgere og pårørendes bidrag  
til forbedringsarbejdet – på teamniveau  
• Bruge borgerhistorier som inspiration til forbedringer. Borgerhistorier om såvel gode som dårlige forløb kan 

være med til at tydeliggøre, hvordan systemet/systemerne fungerer og opleves og hermed, hvilke forhold der 
bør styrkes eller forandres. Borgerhistorierne kan bruges både på teamniveau lokalt kommunalt og regionalt 
niveau. 

• Undersøge førstehåndsindtryk sammen med borgere og pårørende på en enhed for at identificere forbed-
ringspotentialer, f.eks. ved brug af redskabet 15 Skridt.

• Undersøge sammen med borgere og pårørende hvilke forhold på en enhed, der bidrager til sikker kommu-
nikation, øger borgerinvolvering, reducerer forvekslinger samt medfører tryghed. Det kan være forhold som 
skiltning, organisering, strukturelle forhold eller sprogbrug, f.eks. ved brug af redskaberne: Skyggemetoden, 
15 Skridt, Sikkerhedsrunder. 

• Involvere borgere og pårørende i afprøvning af nye tiltag, f.eks. spørge, hvordan de oplever initiativet, der 
afprøves, og hvilke forslag de har til ændringer.

 

Redskaber

• Borgerhistorier
• Sig frem
• 15 Skridt
• Skyggemetoden
• Sikkerhedsrunder
• Anerkendende  

kommunikation
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Borgerhistorier
Borgere og pårørende gør sig mange erfaringer i mø-
det med sundhedsvæsenet – både gode og dårlige. I 
et sundhedsvæsen, der er til for borgerne, er det vig-
tigt at lære af deres historier. Borgernes erfaringer 
er vigtige, fordi det er dem, der oplever konsekven-
serne af arbejdsgangene i sundhedsvæsenet, og de 
er ofte de eneste, der kender det samlede forløb på 
tværs af enheder og sektorer. Historierne kan også 
pege på, hvad der er særlig vigtigt for borgeren, men 
som måske ikke tillægges særlig betydning af de 
sundhedsprofessionelle.

Yderligere kan borgerhistorier virke motiverende for 
de sundhedsprofessionelle i forbedrings-arbejdet. 

Borgerhistorier kan være med til at tyde liggøre, hvad 
der lykkes særligt godt og give forbedringsarbejdet 
mening i en travl hverdag. I forbedringsarbejdet kan 
fejl ofte blive reduceret til datapunkter i et serie-
diagram, men borgerhistorier kan være med til at 
fremhæve, at der bag hvert datapunkt findes en 
virkelig borger.

Der findes mange måder at indsamle borger historier 
på, f.eks. ved at:

• interviewe borgere og pårørende om deres forløb.
• invitere borgere og pårørende med til møder, hvor 

de kan fortælle deres historie.
• de sundhedsprofessionelle ser og hører histori-

erne.

15 Skridt
Førstehåndsindtrykket af et plejecenter er vigtigt, 
da det er med til at skabe de forventninger, der er 
til stedet. Et godt førstehåndsindtryk giver tillid og 
tryghed. 

’15 Skridt’ er en metode, der er udviklet i England 
af NHS Institute for Innovation and Improvement, 
til systematisk at undersøge førstehåndsindtryk 
og identificere, hvad der fungerer godt, og hvad der 
skaber forstyrrelser og barrierer.

Filosofien bag metoden er, at ved blot at tage ”15 
skridt” ind på et plejecenter er det muligt at sige 
noget om kvaliteten og sikkerheden på stedet. 

I ’15 Skridt’ tager et team, f.eks. bestående af en 
borger og/eller en pårørende, en projektleder, der 
koordinerer processen samt to til tre medarbejdere 
(gerne fra andre enheder, eller med en ikke-klinisk 
baggrund), 15 skridt ind på en enhed (ikke nødven-
digvis bogstaveligt). Ved at tage et kig rundt i enhe-
den, danner de sig et førstehåndsindtryk af stedet 
ud fra fire kategorier:

• Imødekommende?
• Sikkerhed?
• Omsorgsfuldt og involverende?
• Velorganiseret?

Indtrykkene struktureres derefter ud fra eksempel-
vis disse spørgsmål: Hvordan føles det at være her? 
Hvordan interagerer personerne omkring mig? Hvad 
fortæller mig, at personalet fokuserer på min sikker-
hed? Hvordan sikres privatliv? Føles stedet kaotisk 
eller roligt?  

15 Skridt kan gennemføres på ca. 15-30 minutter.

Teamets indtryk, både de positive og de negative, 
indsamles af projektlederen, og der gives konstruk-
tiv feedback til afdelingsledelsen. Processen kan 
efterfølgende gentages og følge op på, hvad der er 
sket siden sidst. 

Metoden er både blevet udviklet til primær- og 
 sekundærsektoren.

Læs mere om metoden:
https://www2.rcn.org.uk/__data/assets/pdf 
_file/0004/466078/01_The_15_Steps_ 
Challenge_toolkit.pdf
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Niveau 3 
Indsatser, der fremmer samarbejde med borgere  
og pårørende om patientsikkerhed - på enhedsniveau   
• Spørge til borgere og pårørendes forventninger, oplevelser, bekymringer og idéer til forbedringer. Dette kan 

både ske mundtligt og skriftligt, f.eks. ved brug af redskabet Godt du spør’.

 • Være åben omkring patientsikkerhedsproblemer og –data over for borgere og pårørende. At fremlægge mål 
og resultater over for borgere og pårørende forpligter. Borgere og pårørende kan inviteres til samarbejde, 
f.eks. ved brug af redskabet sikkerhedstavler.

• Synliggøre hvilke forbedringsinitiativer borgere og pårørende har bidraget til. Det er med til at signalere, at 
samarbejdet med borgere og pårørende er ønsket og vigtigt. 

• Borgercafeér med fokus på patientsikkerhed. At afholde borgercafeer i en enhed, giver mulighed for at 
 drøfte problemstillinger og emner, der er vigtige for borgere og pårørende. Samtidig er der mulighed for at 
spørge ind til og drøfte patientsikkerhed og tiltag, der kan fremme dette, f.eks. inden for medicin, somatisk 
 sygdom eller lign. emner. 

• Tavle (whiteboard), hvor borgere i enheden kan skrive idéer til forbedringstiltag på den ene halvdel, mens 
personalet på den anden halvdel ”svarer på”, hvad der er gjort ift. det foreslåede. Et simpelt redskab, der 
skaber dialog og fremmer samarbejdet mellem borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle. 

 Redskaber

• Sikkerhedstavler
• Informationsmateriale.
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Sikkerhedstavler
Sikkerhedstavler er typisk store whiteboards, som 
hænger synligt for borgere og pårørende i en enhed.

Her samles aktuelle data om patientsikkerhed og 
om det arbejde, der foregår for at forbedre patient-
sikkerheden. Tavlerne er nye medier, som fremmer 
anvendelsen af lokale og tidstro data i forbedrings-
processerne.

Erfaringerne fra I Sikre Hænder samt Sikker Psyki-
atri viser, at tavlerne er et betydeligt omdrejnings-
punkt for arbejdet med patientsikkerhed. De skaber 
engagement og motivation, både når de bringer 
positive og negative resultater. Tavlerne er mest 

Synlig gennemgang af sikkerhedsprocedurer kan 
være med til at skabe tryghed og forebygge misfor-
ståelser.
Anvendelse af tjekliste ved f.eks. medicindispense-
ring, som kan foregå sammen med borgeren.

relevante, når de viser lokale og tidstro data, der 
kan relateres til borgerhistorier. Sidstnævnte kan 
bidrage til at pointere, at der bag hvert datapunkt er 
en borger.

Hvis tavlerne hænger, hvor alle – også andre end de 
sundhedsprofessionelle – kan se dem, kan de virke 
som dialogredskab i forhold til borgere og pårøren-
de. På tavlerne er det muligt at tydeliggøre, hvilke 
forbedringer der er blevet iværksat, og hvilken rolle 
borgere og pårørende har spillet. Tavlerne kan såle-
des bidrage til at signalere til borgere og pårørende, 
at deres holdninger og idéer bliver taget seriøst og 
bydes velkommen. 

Indledningsvist var der bekymring blandt personalet 
for om gennemgangen af tjeklisten ville øge utryg-
heden blandt borgerne. Det blev imidlertid klart, at 
borgerne værdsatte fokus på sikkerhed og teamets 
fokus på samarbejde.

Gennemgang af sikkerhedsprocedure i borgere og pårørendes nærvær
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Niveau 4  
Indsatser, der fremmer samarbejde med borgere  
og pårørende om patientsikkerhed og forbedringsarbejde  
– på enheds og kommunalt niveau
• Patientsikkerhed øverst på dagsordenen til ledelsesmøder, inkl. en borgerhistorie, er afgørende for at signa-

lere til hele organisationen, at patientsikkerhed og borger og pårørendeinddragelse er et centralt område for 
enheden og kommunen. Dette suppleres af data, der underbygger borgerhistorien eller understreger vigtig-
heden af at fortsætte arbejdet.

• Borger- og pårørenderåd: at have et råd af borgere og pårørende giver en god organisatorisk mulighed for at 
få gode idéer til udvikling af enheden og det kommunale arbejde, sikre at der kommer kontinuerligt fokus på 
borgere og pårørendes behov samt sikre et styrket samarbejde. Borger- og pårørenderepræsentanter kan 
være lønnede eller ansatte af enheden eller kommunen. 

• Samarbejde med patient- og pårørendeorganisationer er ligeledes en konstruktiv måde at sikre borgere og 
pårørendes perspektiv på udviklingen af sundhedsvæsenet. 

Frederiksberg Kommune har eksempelvis nedsat et måltidspanel med repræsentanter fra beboere på ple-
jecentre, fra sundshedsudvalget, fra ældrerådet, fagpersoner fra plejecentre, fagkonsulenter, forvaltning og 
madeksperter.

Måltidspanelet har til opgave:

• at mødes og spise med på et plejecenter én gang 
hvert kvartal og systematisk evaluere oplevelsen. 
Vi har nået tre smagsbesøg i 2016 og planlægger 
fire besøg i 2017. 

• at vurdere det varme måltid mad med hensyn til 
smag, udseende, duft, farver, sammensætning, 
temperatur, konsistens, råvarer mm. 

• at vurdere omgivelserne i form af spiserum,  
borddækning, værtsskab og stemningen blandt 
beboere og medarbejdere. 

• at inspirere og give idéer til, hvordan maden og 
rammerne omkring måltidet kan kvalitetsudvikles.

• at fungere som dialogpartner for plejecentrene.

Måltidspanelet er ikke en kontrolinstans i forhold  
til mad og måltider på plejecentrene. 

Måltidspanelets afprøvninger faciliteres af en  
chefkonsulent i kommunen.
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At måle borger- og pårørendeinddragelse  
At måle borger- og pårørendeinddragelse i patientsikkerhedsarbejdet kan gøres på forskellige måder: 

Borgerhistorier

Systematisk indsamling af borgerhistorier er afgørende for at kunne vise forbedringer i sundhedsvæsenet.   
Til at begynde med, vil historierne beskrive et problem, men som tiden går, og forbedringer implementeres, vil 
historierne ændre karakter til at være positive og beskrive løsninger. Historierne sammenholdes med tidstro 
forbedringsdata. 

Status i forbedringsprojekternes månedsrapporter 

For at følge udviklingen og strukturere samarbejdet med borgere og pårørende i forbedringsprojekterne, be-
skrives i månedsrapporterne kvalitativt, hvordan der arbejdes med indsatsområderne/niveauerne lokalt. Dette 
giver samtidig mulighed for at indsamle gode erfaringer, der kan bruges til intern læring og på længere sigt som 
inspiration til andre.    

Indikatorer

En projektenhed kan følge fremdriften i borger- og pårørendesamarbejdet mere systematisk ved at opstille 
lokale indikatorer samt mål for opfyldelse af disse. Et mål kunne fx være, at i år 20xx er borgerhistorier på alle 
dagsordener, og at i år 20xx deltager borgere og pårørende i 50 % af alle teammøder. 

Eksempler på indikatorer kan være:  

• Antal PDSA-afprøvninger, hvor en borger eller pårørende har været involveret.

• Antal enheder, hvor 15 Skridt er blevet gennemført i løbet af en måned.

• Andel borgere i en enhed, som har fået information om elementerne i en given pakke.

• Andel ledelsesmøder med deltagelse af borger- og pårørende og/eller en borger- pårørendehistorie.

• Antal sikkerhedsrunder lederne har gennemført
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