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Statusrapport  

Projekt Beslutningernes Rejse – udvikling af beslutningsstøtteværktøjer i 

kommunal kontekst 

 

 

1. Indledning 

 

1.1 Afklaring af UCLs rolle 

 

Denne rapport indeholder status fra University College Lillebælt (UCL) i forhold til projektet 

”Beslutningernes Rejse – Udvikling af beslutningsstøtteværktøjer i kommunal kontekst.”  UCLs 

leverancer i projektet er beskrevet i projektbeskrivelse (bilag 1) og i projektet har UCL været 

repræsenteret af Janne Bryde Laugesen med 30 timer pr. måned i gennemsnit i perioden august 

2017- januar 2018, i alt 200 timer. Timetallet inkluderer planlægning, forberedelse, deltagelse i 

workshop, møder, undervisning o. lign. samt efterbearbejdning.  

 

UCLs rolle og engagement i projektet har overordnet set handlet om at levere review på den sidste 

del af udviklingsprocessen omhandlende afprøvning, implementering og levere bud på 

kompetenceløft. Dermed ses UCLs engagement i forhold til praksisudviklingen. Det hænger 

sammen med inputs i forbindelse med projektperioden afslutning i forhold til evaluering og 

perspektivering i forhold til især læring og praksisudvikling.  

Review skal i denne sammenhæng forstås som en kritisk, undersøgende tilbagemelding og 

opbakning i forhold til udvikling og casehandling mhp. læring og praksisudvikling. 

Dette skal særligt ses i relation til den overordnede hensigt med udvikling af 

beslutningsstøtteværktøjerne, hvor borgerene skal udvikle overblik, indsigt og erkendelse. På den 

baggrund har UCLs engagement handlet om review og kritisk tilbagemelding i relation til 

leverancerne og særlig i relation til perspektivet om brugerinddragelse og feedback, herunder især 

den løbende læring for projektgruppedeltagerne i relation til disse to perspektiver. 

Aktører i projektet har været projektleder i Svendborg Kommune, Tove Sommer, de frikøbte 

projektmedarbejdere i Sundhedshuset i Svendborg Kommune og senere (september 2017) er der 

rekrutteret endnu en projektgruppedeltager fra Langelands Kommune. Endelig har aktører i 

projektet ligeledes været borgere og medarbejdere på workshop. 

 

 

1.2 Indhold i statusrapporten 

Statusrapporten tager udgangspunkt i projektbeskrivelsens leverancer og vil indeholde status i 

forhold til disse leverancer i forhold til projektperiodens forløb. Et centralt omdrejningspunkt i 

statusrapporten vil være overvejelser og bud på anbefalinger til videre implementering af og 

kompetenceudvikling af brugerinddragelse, feedback og tværprofessionalitet. 
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2. Leverancer som helhed: 

 

2.1 De samlede leverancer fra UCL 

Leverancerne har i sin helhed haft brugerinddragelse som overordnet omdrejningspunkt og 

hensigten med dem har været at tage udgangspunkt i perspektivet om, hvordan BÅDE borgere og 

sundhedsprofessionelle udvikler overblik, indsigt og erkendelse. Dette perspektiv er efter aftale 

om leverancerne blevet udmøntet i koncepter, som vedrører Partnerskab, Individualisering, 

Tydelighed og Systematisk feedback. 

Leverancerne har ifølge projektbeskrivelsen følgende omdrejningspunkter: 

 

1. Brugerinddragelsesbegrebet /brugersamarbejde. Hvad betyder forståelserne af det for vores 

praksis og for borgeren? Hvordan kan vi udvikle praksis i henhold til 

brugerinddragelsesperspektivet både organisatorisk og i forhold til borgerens beslutningsrejse 

i rehabiliteringsforløbet? 

 

2. Klinisk ræsonnement / klinisk beslutningstagen som samvalg med borgeren og 

brugerinddragelse. Hvordan sætter vi som professionelle vores kliniske ræsonnement i spil i 

mødet med borgeren – mhp. at foretage samvalg med borgeren? 

 

3. Tværprofessionalitet og samvalg. Hvad betyder det for brugeren, at vi samarbejder 

tværprofessionelt om samvalget og hvordan kan vi praktisere tværprofessionalitet, så 

borgeren oplever helhed og sammenhæng i forløbet? 

 

4. Kulturændring og evaluering : Systematisk feedback, brugerinddragelse og 

tværprofessionalitet. Hvordan kan vi arbejde med og udvikle såvel den systematiske feedback i 

et brugerinddragelsesperspektiv som tværprofessionelle feedback i forhold til samvalg og 

brugerinddragelse? 

Perspektiver i forhold til praksisudvikling med port folio og blended learning. 

 

5. Litteratursøgning og kvalificering af det teoretiskeudgangspunkt for brugerinddragelse, 

samvalg og tværprofessionalitet og i forhold til dokumentation af antagelsen om, at angst, 

depression og stress er hyppigere forekommende hos kronisk syge borgere. 
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3. Indfrielse og udmøntning af leverancerne 

 

Det har været muligt, i en eller form, at varetage og udmønte de samlede leverancer. 

Leverancerne er udmøntet gennem input på projektgruppemøder, udviklingsdage med 

undervisning, hjemmeopgaver og anbefalinger til litteratur.  

Der har været praktiske og/eller organisatoriske forhold, som til tider har gjort det vanskeligt at 

have formaliserede møder eller kommunikation med projektgruppedeltagerne. Disse praktiske 

omstændigheder vedrører muligheder for at mødes med, herunder f.eks. undervise, den samlede 

projektgruppe, projektgruppedeltagere og øvrigt personale i Sundhedshuset samt kommunikation 

med projektgruppe. Dette kan også vedrøre Sundhedshusets øvrige aktiviteter med 

implementering af ny organisering og nyt IT omsorgssystem. 

 

Fysiske møder mellem UCL og projektgruppe og/eller projektgruppedeltagere har foregået på 

følgende tidspunkter: 

 

21. aug.:  8-15: Observation af aktiviteter i Sundhedshuset samt møde med projektleder. 

 

29. aug.:  13-15: Sparring i forhold til feedback og dagsorden for Workshop med borgere med 

 projektdeltager og projektleder. 

30. aug.:  8-15: Deltagelse i workshop med borgere og professionelle vedr.  

 

6. sept.:  8-15: Deltagelse i projektgruppemøde mhp. kvalificering af feedback som ramme for 

 inddragelse i projektet, herunder sparring i forhold til afprøvningsfasen. 

21. sept.:  8-15: Møde med projektleder vedr. projektplan og spørgeskema til evaluering samt 

 møde med leder og projektdeltager fra Langelands Kommune. 

 

13. okt.:  8-15: Møde vedr. evaluering, spørgeskemaer og projektplan med projektleder, 

 ekstern konsulent fra Innocate og evaluator. 

25. okt.:  8-15: Udviklingsdag med undervisning af projektgruppe. Hjemmeopgaver samt 

 refleksionsark sendt forinden (se bilag 6). 

 

2. nov.:  12.30-14.30: Undervisning vedr. feedback i et brugerinddragelsesperspektiv for 

 personale i Sundhedshuset. 

27. nov.: 8-15: Udviklingsdag med undervisning af projektgruppe. Hjemmeopgaver sendt 

 forinden (se bilag 6). Desuden undervisning af personale i Sundhedshuset kl. 12.30-

 14.30. 

 

6. dec.:  8-11: Møde med projektleder vedr. evaluering og møde med projektgruppe vedr. 

 løbende læring. 
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10. jan.:  12.30-14.00: Udføre fokusgruppeinterview med projektgruppe. 

 

19. jan.:  9-11: Deltage i møde med projektleder og ledere fra Langelands Kommune vedr. 

 brugerinddragelse og brugerinddragelseskultur. 

 

25. jan.:  8-15: Formidle resultater fra projektperioden, herunder konkrete data fra 

 statusrapport vedr. anbefalinger til kompetenceløft. 

 

 

 

4. De enkelte leverancer og anbefalinger til kompetenceløft 

 

I det følgende vil der blive redegjort for de enkelte leverancers udmøntning og anbefalinger til 

kompetenceudvikling.  

 

4.1. Brugerinddragelsesbegrebet /brugersamarbejde.  

Hvad betyder forståelserne af det for vores praksis og for borgeren? Hvordan kan vi udvikle praksis 

i henhold til brugerinddragelsesperspektivet både organisatorisk og i forhold til borgerens 

beslutningsrejse i rehabiliteringsforløbet? 

 

Dette perspektiv har været gennemgående i hele perioden, hvor de anførte refleksive spørgsmål 

har været anvendt til at stille kritiske spørgsmål til den måde, praksis i relation til 

beslutningsstøtteværktøjerne udfolder sig og den vej, projektet forløb i forhold til 

brugerinddragelse. 

At dette perspektiv er relevant underbygges af tidligere kvalitativ og kvantitativ forskning på 

området for brugerinddragelse, hvor det bl.a. ekspliciteres, at brugerinddragelse kan handle om 

autoritet, relation og viden (1) samt de enkelte praksisudøveres forståelser af brugerinddragelse 

(2). 

Konkret er der arbejdet med dette perspektiv i forbindelse med workshoppen med borgere i 

slutningen af august. Her var der behov for at ændre dagsorden og rammesætning for mødet, så 

borgerne helt konkret blev inddraget på dagen og ikke kun stillede op som modtagere af 

information fra projektgruppe om projektet. Inddragelse af borgerne skete med anvendelse af 

nogle af metoderne i projektet til quick feedback og understøttede dermed erfaringsdannelse i 

forhold til brugen af disse metoder. 

Desuden har perspektiverne været nært knyttet til rammen for feedback i projektet. Hensigten 

med at anvende feedback er netop, at borgere og professionelle med fedback som 

kommunikationsform som brugere stiller sig til rådighed til at opnå indsigt, overblik og erkendelse 

sammen i borgerens forløb samt opnår ”Partnerskab, Timing, Individualisering og Tydelighed”. På 
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den måde kan der argumenteres for, at feedback giver mulighed for at patient og professionelle 

opnår indsigt i hinandens viden og forståelser til gavn for relationen og de professionelle kan opnå 

indsigt i borgerens narrativ. Disse perspektiver kan dermed have betydning for, hvordan den 

professionelles faglige autoritet og kliniske beslutninger kan og skal udfoldes. 

 

Samtidig forstås feedback i et læringsperspektiv, hvor borgeren skal opnå læring om sig selv, sin 

kroniske sygdom og sit forløb i selve forebyggelsestilbuddet. I den forbindelse er tilgangen til 

feedback inspireret af Hattie og Timberleys (3) model for feedback fra den pædagogiske verden, 

hvor begreberne feed-up, feedback og feed-forward er centrale. I disse begreber er indeholdt 

feedback i forhold til opgaven for borgeren, borgerens proces og borgerens egen selvregulering i 

forhold til forløbet. Dermed er modellen for feedback en overordnet ramme og struktur for de 

elementer, feedback i forløbene skal indeholde for at kunne skabe effektiv læring og forandring 

for borgere og sundhedsprofessionelle. Rammen operationaliseres på det konkrete niveau mellem 

borgere og professionelle med Karl Tomms spørgsmålstyper. På den måde bliver denne ramme for 

feedback med de operationaliserende spørgsmål en kommunikativ metode til at opnå 

brugerinddragelse mellem borgere og professionelle – netop fordi det åbner for indsigt i deres 

opfattelser og forståelser. 

Feedback som begreb og praksis er udfoldet i forbindelse med udviklingsdagen d. 25. oktober (se 

bilag 3 for program), hvor dette var et centralt og fyldigt punkt. Det blev her knyttet til 

læringsteori med udgangspunkt i systemteori. Desuden har der været tilbud om undervisning i 

feedback knyttet til brugerinddragelse for personalet i Sundhedshuset d. 3. november. 

 

I forbindelse med projektets afprøvningsfase er projektgruppen blevet mentorer for de øvrige 

medarbejdere i Sundhedshuset. Med det udgangspunkt kan projektgruppedeltagerne anskues 

som ”brugerinddragelsesagenter”, hvorfor der er udarbejdet refleksionsark til at fastholde 

refleksioner mhp. udvikling og løbende erkendelse og læring i relation til feedback og 

brugerinddragelse. Disse ark tager udgangspunkt i projektets feedbackramme med angivelse af 

operationaliserende spørgsmål, som er inspireret af Karl Tomms spørgsmålstyper (Se bilag 4) 

Brugerinddragelse kan potentielt udfordres af eller have baggrund i forskellige logikker, som 

Riiskjær (4) betegner som hhv. Offentlig styringslogik, Markedslogik, Lægeprofessionslogik og 

Plejeprofessionslogik (se illustration 1), hvorfor det her er nødvendigt at reflektere kritisk over, 

hvilke baggrunde og deraf følgende muligheder, borgerne i den daglige praksis gives for at være 

inddragede i eget forløb. 

Bevidsthed om disse logikker kan også have organisatorisk relevans, da italesættelser her fra vil 

have betydning for mulighedsbetingelserne for organisatorisk brugerinddragelse og dermed 

individuel brugerinddragelse, jf. Vibis opdelinger og definitioner af individuel og organisatorisk 

brugerinddragelse (5). 
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Kilde: Riiskjær (4, s. 22)  

 

 

Anbefalinger til kompetenceudvikling handler om, at det forsat er nødvendigt at arbejde med, 

hvordan rammen for feedback forstås i et brugerinddragelsesperspektiv – og hvordan der gives 

muligheder for at borgerens egne perspektiver på forløb bliver inddraget forløbet og 

planlægningen af dette. 

Skal det samlede kompetenceniveau i i Sundhedshuset løftes i forhold til brugerinddragelse og 

feedback, er det nødvendigt forsat at arbejde organisatorisk tydeligt i Sundhedshuset med, 

hvordan de forskellige logikker påvirker de professionelles tilgange til brugerinddragelse og 

hvordan det påvirker mulighederne for at udfolde brugerinddragelse. Dette skal ses i forhold til 

projektets grundlæggende tilgang med, at både borgere og professionelle er brugere og mhp. at 

respektere de forskellige vidensformer borgere og professionelle har med sig i relation og 

interaktion med hinanden. 

Dermed er det nødvendigt at arbejde med at tilegne sig forståelse for brugerinddragende 

kommunikation, herunder betydningen af en klar ramme for feedback samt værdisæt og kultur i 

relation til dette. 
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4.2 Klinisk ræsonnement / klinisk beslutningstagen som samvalg med borgeren og 

brugerinddragelse.  

Hvordan sætter vi som professionelle vores kliniske ræsonnement i spil i mødet med borgeren – 

mhp. at foretage samvalg med borgeren? 

 

Denne leverance er udfoldet i forbindelse med udviklingsdagen d. 27. november (se bilag 5 for 

program), hvor personale i Sundhedshuset var inviteret i to timer til undervisning, 

refleksionsøvelser og drøftelser af denne leverance. Omdrejningspunkterne for undervisningen var 

Klinisk Beslutningstagen i relation til den Pædagogiske Refleksionsmodel af Færch og Bernild (6) til 

kvalificering af den kliniske beslutningstagen, herunder hvilke elementer og videnskategorier, der 

indgår i den kliniske beslutning. Desuden blev professionaliet, fagligt skøn og dømmekraft samt 

evidens tematiseret i undervisningen. 

Disse tematiseringer blev foretaget mhp. at skabe grundlag for drøftelser af, hvordan vi sætter 

vores kliniske beslutning i spil sammen med borgeren, så beslutningen om borgerens forløb og 

interventioner bliver et samvalg - og ikke blot den professionelles opfattelse om, hvad der er mest 

hensigtsmæssigt for borgeren og hvordan givne forhold eller planer kan og skal udarte sig i praksis. 

Dette skal ses i forhold til kvalitativ forskning i emnet. Her har Jacobsen, Martin & Baker (7) 

undersøgt, hvordan viden så at sige bliver forhandlet mellem kroniske patienter og professionelle i 

forbindelse med kliniske beslutninger vedr. disse patienters behandling. Derfor kan der være 

grund til at overveje og forholde sig kritisk til, hvilke muligheder borgere i forebyggelsestilbud og 

brugere af beslutningsstøtteværktøjer reelt gives i forhold til situationer præget af valg og 

stillingtagen samt eget forløb med udgangspunkt i de professionelles opfattelse af situationerne 

og forløbet. Dette hænger altså nært sammen med afprøvningsfasen af de konkrete værktøjer. 

Her skal feedback igen nævnes, da praktisering af feedback kan være medvirkende til at give de 

professionelle og borgere øget indsigt i forløbet, hinandens viden og med betydning for 

magtrelationen. 

I relation til kompetenceudvikling i forhold til feedback og den kliniske beslutning er der behov for 

yderligere kompetenceudvikling, træning i og refleksion over, hvordan feedback udmøntes i de 

forskellige grupper og forebyggelsestilbud. 

Der er behov for også i den relation aktivt at tænke og arbejde med feedback med Hattie og 

Timberley samt Tomm som redskab i den kliniske beslutning for at internalisere feedback som en 

intuitiv metode til brugerinddragelse og samvalg og mhp. at skabe betingelser for Partnerskab, 

Individualisering, Tydelighed og Systematisk feedback med borgeren. 

 Den Pædagogiske refleksionsmodel kan her anvendes som redskab til ”træning” til at få 

bevidsthed om borgerperspektivet i den kliniske beslutning.  
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4.3 Tværprofessionalitet og samvalg.  

Følgende spørgsmål har været styrende for udmøntningen af leverance 3: Hvad betyder det for 

brugeren, at vi samarbejder tværprofessionelt om samvalget og hvordan kan vi praktisere 

tværprofessionalitet, så borgeren oplever helhed og sammenhæng i forløbet? 

Spørgsmålene blev sat i spil I forbindelse med udviklingsdagen d. 27. november, hvor betydningen 

af tværprofessionalitet for samvalg og brugerinddragelse var på dagsordenen.  

Der blev kort undervist i centrale begreber med vægt på, hvordan tværprofessionalitet i 

varetagelsen af opgaveløsningerne kan være medvirkende til at skabe helhed for borgerne og, 

hvordan det er nødvendigt for læring i relation til borgernes forløb. 

Tværprofessionalitet kan defineres som ”Udviklingen af en sammenhængende praksis mellem 

professionelle fra forskellige discipliner. Det er en proces, hvorigennem professionelle udvikler 

praksisformer, der leverer et integreret og sammenhængende svar på 

klientens/familiens/populationens behov. …”  (D’amour & Oandasan, 2005. I Lehn-Christensen, 

Sine, s. 69) (8). 

I denne forbindelse er der desuden fokuseret på begrebet professionalitet for at kunne tematisere 

de muligheder og begrænsninger, der i et professionsperspektiv kan være i det tværprofessionelle 

samarbejde – og med vægt på, hvordan der kan arbejdes videre med at udvikle en for borgeren 

sammenhængende praksis mellem professionelle fra forskellige discipliner. 

 

Centrale spørgsmål i undervisningen var: 

 Hvordan kan vi facilitere tværprofessionel læring om udvikling af feedback? 

 Hvordan kan vi samarbejde tværprofessionelt om borgerens forløb i afprøvningsfasen? 

 Hvordan kan vi gennem arbejdet med feedback omsætte den borgeroplevede kvalitet? 

 

Disse omfattende spørgsmål var der ikke tidsmæssige muligheder til at svare dybdegående på, dog 

kom det på udviklingsdagen til udtryk, at de forskellige professionsudøvere både på baggrund af 

professionsbaggrund og de forskellige forebyggelsestilbud, som de agerer i, kan se forskelligt på, 

hvad der er det centrale tværprofessionelt og for borgerne i forhold til sammenhæng i forløbene. 

Derfor var der en opfordring til at arbejde videre med spørgsmålene i et samvalgs- og 

brugerinddragelsesperspektiv i Sundhedshusets enkelte tværprofessionelle grupper relateret til de 

forskellige forebyggelsestilbud.  

 

Samtidig blev det ”Interprofessionelle Kompetencekort” inddraget og udleveret til 

projektgruppen. Dette er udviklet af Netværk for Interprofessionel Læring i Sundhedsvæsnet (9) 

og beskriver, hvordan der kan arbejdes systematisk med tværprofessionel samarbejde og udvikling 

heraf gennem borgerinvolvering, teamsamarbejde, faciliteret lederskab og læring for netop at 

skabe interprofessionelle kompetencer med betydning for brugernes oplevelse af sammenhæng 

og kvalitet. Dermed kan det anskues at hænge direkte sammen med projektets mål med at skabe 

”Partnerskab, Timing, Individualisering og Tydelighed”. 
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Kompetencerne i forhold til at koble tværprofessionalitet og brugerinddragelse mhp. helhed i 

borgerens forløb kan løftes gennem tværprofessionelle drøftelser, aftaler og strategier for at 

kunne definere, hvordan man organisatorisk og tværprofessionelt kan gå samlet til øget 

brugerinddragelse. Hvis dette ikke foregår, kan der være risiko for, at brugerinddragelse bliver den 

enkelte professionsudøvers forpligtigelse og ansvar, hvilket kan have betydning for borgerens 

oplevelse af et samlet forløb. Her kan det ”Interprofessionelle Kompetencekort” anvendes mhp. at 

få øje på egen praksis og generere idéer til, hvordan der arbejdes tværprofessionelt og hvordan 

der kan skabes læring med udgangspunkt i de forskellige professioners tilgange til borgere og 

forløb. Netop så det tværprofessionelle samarbejde er i fokus mhp. at skabe helhed i borgernes 

forløb. I den forbindelse kan det være relevant at undersøge, borgernes opfattelse af det 

tværprofessionelle samarbejde er, da det kan give relevante inputs til det videre udviklingsarbejde 

med eksplicit udvikling af tværprofessionel kultur. 

 

 

 

4.4 Kulturændring og evaluering 

Centrale omdrejningspunkter i leverancen er Systematisk feedback, brugerinddragelse og 

tværprofessionalitet. Hvordan kan vi arbejde med og udvikle såvel den systematiske feedback i et 

brugerinddragelsesperspektiv som tværprofessionelle feedback i forhold til samvalg og 

brugerinddragelse? Perspektiver i forhold til praksisudvikling med port folio og blended learning. 

Disse spørgsmål og denne leverance er kommet til at hænge sammen med de forrige og det er i 

relation til dette punkt, at mere overordnede anbefalinger til kompetenceudvikling i 

Sundhedshuset vil blive givet. 

 

Tidligere og før UCLs engagement i projektperioden har projektgruppen fået undervisning i 

portfolio. Dette er fulgt op af en hjemmeopgave med relation til portfolio, så projektgruppen 

kunne tydeliggøre og synliggøre den løbende læring, de har været i gennem dette projekt (se bilag 

6 for hjemmeopgaver). 

Projektgruppen er desuden blevet mentorer, og vi har til projektgruppemøder talt om dem som 

brugerinddragelsesagenter, idet de i gennem projektets forløb har fået stor indsigt i 

brugerinddragelse, udvikling af beslutningsstøtteværkstøjer og har arbejdet praktisk med 

implementering af dette. 

Det vil derfor være fordelagtigt i et kulturændrings- og brugerinddragelsesperspektiv at udnytte 

potentialet af denne viden og lade projektgruppen forsætte som mentorer og 

brugerinddragelsesagenter. På den måde kan organisationen i perspektiv af organisatorisk læring 

drage nytte af den læring projektgruppedeltagerne har gennemgået og skabe mulighed for 

forsatte refleksive processer i forhold til nuværende og praksis og den måde, man gerne ser 

praksis udvikle sig i forhold til brugerinddragelse generelt og tværprofessionalitet og feedback 
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samt brugerinddragende kommunikation specifikt. Her kan refleksionsarkene for løbende læring 

anvendes som inspiration. 

Dette kan anskues at hænge sammen med ledelse af viden og vidensskabelse, jf. Nonaka & Konnos 

(10) eksistentialistisk og fænomenologisk funderede model for videnudvikling i organisationer. 

Skal læringen opnået gennem projektet blive til organisatorisk læring fordrer det, at der foregår 

”Building af foundation for knowledge creation” gennem en proces, hvor den tavse viden hos 

individer, grupper og organisationen eksternaliseres og med tiden internaliseres gennem den 

proces, der forløber gennem faserne ”socialisering, eksternalisering, kombination og 

internalisering (Nonaka & Konno, 1998, s. 43).  

Her kan det være hensigtmæssigt at skabe basis for organisatoriske grundlagsdiskussioner i 

relation til, hvordan Sundhedshuset kan og vil skabe muligheder for tværprofessionel 

praksisudvikling. 

Det hænger sammen med, at Bedhol, Andersen & Lomborgs (11) undersøgelse, hvor de i 2013-

1014 har fulgt udviklingsprojekter vedr. patientinvolvering i hospitaltsetting for at undersøge, 

hvordan metoder til patientinvolvering blev implementeret og undersøge muligheder og barrierer 

i relation til implementeringen af praksis. Denne undersøgelse har haft ”The Normalization Process 

Theory” som teoretisk ramme og synliggjorde nogle af de strukturelt betingede vanskeligheder, 

som kan have betydning for at involvere patienternes logikker i sundhedsvæsnet. Den kan bruges i 

forbindelse med implementeringsarbejde i forhold til patientinvolveringsmetoder.  

 

I forbindelse med Samvalg kan denne undersøgelse og dets teoretiske baggrund anvendes til at 

synliggøre nogle af faktorer, som har betydning for mulighedsbetingelserne for projektets forsatte 

implementering og implementering af brugerinddragende indsatser i Sundhedshuset generelt:  

”The Normalization Process Theory” vedrører 4 generative mekanismer, som har betydning for 

implementering.  Teorien har dermed potentiale til at kunne anvendes i den kommunale indsats i 

Sundhedshuset mhp. at igangsætte organisatorisk læring i relation til brugerinddragelse og 

dermed skabe grundlag for kulturændringer og vaner i relation til dette. 

Disse fire generative menkanismer er (May. C. et al. 2007 i Bedholm & Lomborg (11):  

1. Mening og Sammenhæng, der vedrører deltagerne i implementeringsprojekters forståelse af 

praksis og den mening, de tillægger praksis.  

2. Kognitiv deltagelse, der vedrører deltagernes engagement og legitimering 

3. Kollektiv handling handler om de handlinger, som hæmmer eller fremmer gennemførelsen og 

hvordan deltagerne får praksis til at fungere. 

4. Refleksiv monitorering vedrører målinger, der hæmmer eller fremmer deltagernes opfattelse af 

projektets betydning for praksis. 

Generelt for alle disse 4 punkter er antagelsen om, at implementeringsprocesser får deres energi 

fra hhv. deltagernes meningstillæggelse, engagement, indsats i praksis og deltagernes vurdering af 

betydning for praksis. 
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Disse perspektiver kan med fordel anvendes til at arbejde videre med implementering, læring og 

kulturændring i relation til feedback, tværprofessionalitet og brugerinddragelse – altså de 

ovenstående leverancer. Det skyldes, at de professionelles meningstilskrivelse, engagement, 

indsats og forståelser har betydning for kultur og praksis vedr. dette, ligesom deltagernes 

mulighedsbetingelser og strukturelle rammer kan have betydning for det. 

 

Det kan derfor handle om øget viden i relation til det, fælles grundlagsdiskussioner i forhold til den 

praksis, der allerede er, herunder om de professionelle har fælles forståelse af opgaver og 

metoder relateret til brugerinddragelse og projektet. Dermed kan kompetenceudviklingen i 

relation til Projekt Beslutningernes Rejsen vedrøre at skabe grundlag for at den viden og læring, 

der er opnået og igangsat gennem leverancerne i projektet vedr. brugerinddragelse, feedback, 

klinisk beslutningstagen og tværprofessionalitet tydeliggøres og internaliseres - og dermed handler 

det om organisatorisk læring. 

 

 

4.5. Litteratursøgning  

Herunder indgår kvalificering af det teoretiskeudgangspunkt for brugerinddragelse, samvalg og 

tværprofessionalitet og i forhold til dokumentation af antagelsen om, at angst, depression og 

stress er hyppigere forekommende hos kronisk syge borgere. 

 

Hensigten med litteratursøgningen var at finde forskningslitteratur (alternativt udviklingslitteratur) 

vedrørende brugerinddragelse af borgere/patienter med kroniske sygdomme som angst, 

depression og stress i forebyggelsestilbud som kunne relateres til UCLSs leverancer i projektet og 

som kunne anvendes i forbindelse med review på proces og evaluering (se søgeprotokol bilag 7). 

I forbindelse med søgningen, som er foretaget af forskningsbibliotekar, er der søgt vha. 

enkeltordssøgninger med udgangspunkt i nedenstående PICo og søgematrix (se tabel 2) i følgende 

databaser. 

Der er søgt i følgende databaser: Forskningsdatabasen, VIBIS database for projekter, Idunn og 

Cinahl.  

Oprindeligt var der tiltænkt søgning i flere databaser og flere delsøgninger, men pga. projektets 

udvikling og ressourcer til søgning, blev det aftalt med projektleder Tove Sommer at afstå fra 

dette. 

Søgningerne er gennemgået af Janne Bryde Laugesen og det kan konstateres, at der ikke er 

fremkommet signifikante hits vedr. de kroniske sygdomme angst, depression og stress og 

brugerinddragelse af patienter og borgere med disse problemstillinger. Imidlertid er der 

fremkommet anvendelige hits vedr. brugerinddragelse og opfattelserne af dette. Desuden er der 

fremkommet brugbare artikler i forbindelse med kædesøgning på baggrund af enkelte artikler fra 

Vibis’ egen database. 
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Dele af denne litteratur er medtaget til undervisningen og videreformidlet til projektgruppen. 

Relevante hits fremkommet ved litteratursøgning er inkluderet i litteraturlisten i litteraturlisten og 

har medvirket som perspektiver i forbindelse med review på proces og evaluering. 

Søgedokumentation for de forskellige databaser kan ses af bilag 8 

 

 

PICo 

Patient/problem/population Interest  Context 

Borger med komplicerende 
faktorer 
Stress 
Angst  
Depression 

Borgerinddragende 
beslutningsstøtteværktøjer 

Overblik 
Indsig 
Erkendelse 
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Søgematrix 

 

Blok 1 - Major Blok 2 - Major Blok 3 - Major Blok 4 - Minor Blok 5 - Major 

Brugerinddragels
e  

Forståelser Kommunal 
sektor 

Komplicerend
e faktorer 

Sundhedsprofessionell
e 

Borgerinddragels
e  

Opfattelser Velfærd Depression Sundhedsfaglige 
medarbejdere 

Patientinddragels
e  

Begreber Rehabilitering Stress Sundhedsarbejdere 

Borgerinvolvering  Diskurser Primary sector Angst Tværprofessionelle 

Brugerinvolvering    Sundhedssektor Multisygdom Ergoterapeuter 

Samvalg Understanding
s 

Velfærdssektor Komorbiditet Fysioterapeuter 

Borgersamarbejd
e 

Concept Social- og 
sundhedsområde
t 

Comorbidity Sygeplejersker 

Patientsamarbejd
e 

Idea  Sundhed Multiple 
factors 

Psykologer 

Brukermedvirknin
g 

   Sundhedsfaglig 
uddannelse 

Shared decision 
making 

Approach  Welfare system Multiple 
problems 

Sundhedsprofessionel 
uddannelse 

Shared care Discource  Health Multiple 
complications 

Healthcare workers 

User involvement  Welfare  Co-
complications 

Welfare workers 

Patient 
engagement 

 Welfare 
professional 

 Nurses  

Patient decision 
aids 

 Community Rehabilitering Nursing 

  Outpatients   

  Rehabilitering   
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Bilag 1 

Projekt Samvalg – udvikling af beslutningsstøtteværktøj i en kommunal 

kontekst 
 

Baggrund 
Projektet  ”Samvalg” i Svendborg kommune tager udgangspunkt i, at der skal udvikles borgerinddragende 

beslutningsstøtte værktøjer til borgere med kroniske lidelser i rehabiliteringsforløb. Disse borgere kan, 

udover deres kroniske lidelse som f.eks. kræft, KOL, diabetes og/eller hjertesygdomme, desuden have 

komplicerende faktorer som stress, angst og depression. Borgere med disse kroniske lidelser har i forvejen 

en forøget risiko for at udvikle f.eks. depression og stress.  

Således peger data på, at ca. 25 % af patienter med kræft har en moderat til svær depression, hvor det i 

den danske normalbefolkning er 3-4% (Pedersen,  L.  & Birket-Smith, M., 2007). Dette resultat bakkes op af 

en stor dansk kohorteundersøgelse  af danske kvinder med brystkræft. Her angiver ca. 13.7 % at have 

symptomer svarende til en svær depression, hvilket er en noget større forekomst end i den kvindelige 

danske befolkning som helhed, hvor 3,6 % har disse symptomer (AUH, 2013). 

I forhold til borgere med hjertekarlidelser anføres der også en øget forekomst af depression og nedsat 

livskvalitet (Folkesundhedsrapporten, 2007). 

Overordnet set anfører 12 ud af 13 patientorganisationer, at deres medlemmer i vid udstrækning bliver 

ramt af psykiske problemer som følge af deres fysiske sygdom (Danske Patienter, 2011). 

På den baggrund er hensigten med at udvikle beslutningsstøtteværktøjer at bidrage til, at borgerne i 

rehabiliteringsforløb har og udvikler overblik, indsigt og erkendelse i forhold til deres situation og 

rehabiliteringsforløb. 

 

UCLs engagement i projektet 
Overordnet set handler UCLs engagement i projektet om at levere review på den sidste del af 

udviklingsprocessen omhandlende afprøvning, implementering og levere bud på kompetenceløft. Dermed 

ses UCLs engagement i forhold til praksisudviklingen. Det hænger sammen med inputs i forbindelse med 

projektperioden afslutning i forhold til evaluering og perspektivering i forhold til evaluering og 

praksisudvikling. 

Review skal i denne sammenhæng forstås som en kritisk, undersøgende tilbagemelding og opbakning i 

forhold til udvikling og casehandling mhp. læring og praksisudvikling. 

Helle Stryhn og Tove Sommer har tidligere talt om projektet, som en tredelt proces for borgerne. Denne 

proces indebærer en ”Ligeværdig rejse med de professionelle, systematisk feedback samt overblik og 

indsigt”. 

Spørgsmålet, der rejser sig på baggrund af denne proces er derfor, hvordan de professionelle kan medvirke 

til at skabe betingelser for denne ligeværdige rejse med borgeren – som et samvalg. 

Der kan desuden argumenteres for, at det i brugerinddragelsesperspektiv også gælder for de 

professionelle, at de skal udvikle overblik, indsigt og erkendelse mono- og tværprofessionelt for at kunne 

støtte og agere inddragende i forhold til beslutningsstøttekonceptet og anvendelsen af det konkrete 

beslutningsstøtteværktøj. 



Statusrapport – Beslutningernes Rejse.  
Forfatter: Janne Bryde Laugesen, University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg
 Side 24 
 

Dette skal ske mhp., at det netop bliver en ligeværdig rejse mellem borger og professionelle med 

systematisk feedback både mellem professionelle og mellem professionelle og borgere, sådan at både 

professionelle og borgere opnår øget indsigt i inddragelsesperspektivet som overordnet tema undervejs i 

udviklingsprocessen. 

 

Leverancer fra UCL i projektet 
UCL engagement i forhold til review på proces og evaluering samt praksisudvikling har med udgangspunkt i 

ovenstående følgende omdrejningspunkter og leverancer: 

6. Brugerinddragelsesbegrebet /brugersamarbejde. Hvad betyder forståelserne af det for vores praksis og 

for borgeren? Hvordan kan vi udvikle praksis i henhold til brugerinddragelsesperspektivet både 

organisatorisk og i forhold til borgerens beslutningsrejse i rehabiliteringsforløbet? 

 

7. Klinisk ræsonnement / klinisk beslutningstagen som samvalg med borgeren og brugerinddragelse. 

Hvordan sætter vi som professionelle vores kliniske ræsonnement i spil i mødet med borgeren – mhp. 

at foretage samvalg med borgeren? 

 

8. Tværprofessionalitet og samvalg. Hvad betyder det for brugeren, at vi samarbejder tværprofessionelt 

om samvalget og hvordan kan vi praktisere tværprofessionalitet, så borgeren oplever helhed og 

sammenhæng i forløbet? 

 

9. Kulturændring og evaluering : Systematisk feedback, brugerinddragelse og tværprofessionalitet. 

Hvordan kan vi arbejde med og udvikle såvel den systematiske feedback i et 

brugerinddragelsesperspektiv som tværprofessionelle feedback i forhold til samvalg og 

brugerinddragelse? 

Perspektiver i forhold til praksisudvikling med port folio og blended learning. 

 

10. Litteratursøgning og kvalificering af det teoretiskeudgangspunkt for brugerinddragelse, samvalg og 

tværprofessionalitet og i forhold til dokumentation af antagelsen om, at angst, depression og stress er 

hyppigere forekommende hos kronisk syge borgere. 

 

 

Projektets rammer og tidsplan: 
Projektet har en ramme på 200 timer til UCL. 

UCLs engagement foregår i perioden august 2017 til januar 2018 med ca. 30 timer pr. måned i 6 måneder – 

heri er indregnet planlægning, forberedelse, deltagelse i workshop, møder, undervisning o. lign. samt 

efterbearbejdning.  

Tidsplan relateret til projektbeskrivelse fra d. 7. april, 2017. Se bilag 1 for skematisk fremstilling. 

 

Ultimo august: 

Sparringsmøde i forhold til plan og forløb. 

Hvad er der sket i processen fra start til nu, og hvordan kan UCL med ovenstående omdrejningspunkter 

bidrage til processen. 
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Observationer, møder og deltagelse i praksis. 

 

September: Leverance 1 - Afprøvning 

Inddragelse og afprøvning 

Brugerinddragelsesbegrebet /brugersamarbejde. Hvad betyder forståelserne af det for vores praksis og for 

borgeren? Hvordan kan vi udvikle praksis i henhold til brugerinddragelsesperspektivet både organisatorisk 

og i forhold til borgerens beslutningsrejse i rehabiliteringsforløbet? 

Hvad er inddragelse som begreb og praksis? 

Hvordan kan vi på baggrund af oplevelser og erfaringer arbejde videre med inddragelse og praktisere 

samvalg og borgerinddragelse med borgeren? 

 

 

Oktober: Leverance 2 – Afprøvning og implementering 

Klinisk ræsonnement / klinisk beslutningstagen som samvalg med borgeren og brugerinddragelse.  

Hvordan sætter vi som professionelle vores kliniske ræsonnement og vores kliniske beslutninger i spil 

sammen med borgeren – mhp. at foretage samvalg med borgeren? 

Hvilke videnskategorier trækker vi på i den kliniske beslutning og afprøvningen i forhold til samvalg? 

 

 

November: Leverance 3 - Implementering og kompetenceløft 

Samvalg og tværprofessionalitet 

Hvad betyder det for brugeren, at vi samarbejder tværprofessionelt om samvalget? 

Hvordan kan vi praktisere tværprofessionalitet i forhold til samvalg og systematisk feedback? 

De professionelle og borgerne som brugere i forhold til systematisk feedback. 

 

 

Januar: Leverance 4 – Kultur, evaluering og perspektivering 

Tværprofessionalitet, feedback og samvalg som praksiskultur.  

Hvordan kan vi arbejde med og udvikle den tværprofessionelle feedback i forhold til samvalg og 

brugerinddragelse?  

Hvordan synliggører vi udviklingen for hinanden og i hverdagens praksis? 

Ledetråde i praksis. 

 

 

Leverance nr. 5 – litteratursøgning og kvalificering af det teoretiske og vidensmæssige 

fundament:  

Litteratursøgning og kvalificering af det teoretiske og vidensmæssige fundament er tematiseret i forhold til 

leverance 1-4 og foregår i hele processen. Denne leverance er med inddragelse af forskningsbibliotekar. 

 

 

Evaluering: 

Fastholdelse af review, omdrejningspunkter og praksisudvikling mhp. evaluering 
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Der vil efter hver leverance blive udarbejdet et statusnotat mhp. fastholdelse af væsentlige punkter og 

pointer, som skal ses i relation til praksisudviklingen. 

Disse statusnotater vil blive samlet i en statusrapport ved afslutningen af projektet sammen med oversigter 

over litteratursøgninger, herunder evt. CAT og reviews. 

 

 

 

Litteratur: 

AUH, 2013. Forskningsresultater.  Psykosocial kræftforskning ved Enhed for Psykoonkologi og 

Sundhedspsykologi. Unit for Psychooncology and Health Psychology (EPoS). Dept. Of Oncology, Aarhus 

University Hospital. Dept. Of Psychology and Behavioural Science, Aarhus University 

http://www.auh.dk/siteassets/afdelinger/kraftafdelingen/onkologisk-afdeling-d/epos/epos-
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Bilag 2 

Projekt Samvalg – udvikling af beslutningsstøtteværktøj 

Svendborg Kommune 

 

Omdrejningspunkter fra leverance med sparring i forhold til valg af feedbackmodel  

D. 7. juni, 2017 

 

Feedbackmodeller 

Tove Sommer har i forvejen sendt angivelser af og materiale fra de forskellige feedbackmodeller, som er i 

spil. 

Det drejer sig om: 

 FIT-modellen (Feedback Informed Treatment) uden måling. 

 Gamemaster modellen, hvor sprogspil er central og den sundhedsprofessionelles anvendelse 

af sprog og overblik i forhold til at støtte borgeren i samvalg i forhold til valg af aktivitet og 

feedback. 

 Appreciative Inquiry 

 Den sundhedsfaglige jonglør som for den professionelle en kendt tilgang, men ikke så 

gennemskuelig for borgeren. 

 Narrativ tilgang, hvor borgerens livshistorie og identitetsudvikling er i fokus. 

 Desuden er der fremlagt ønske om, at et barometer skal anvendes som redskab mellem 

borger og professionel mhp. måling af tilfredshed med forløb/opgave/egen indsats eller lign. 

 

De forskellige modeller går både i forhold til et videnskabsteoretisk perspektiv og perspektiv af pædagogisk 

grundsyn i vidt forskellige retninger og repræsenterer både naturvidenskabelige, humanistiske og 

konstruktivistiske tilgange. 

 

Gennemskuelighed og systematik 

Det kan være en udfordring, at de forskellige modeller er har så forskelligt et fundament, hvis målet med 

valg af feedbackmodel er at sikre gennemskuelighed og tydelighed for såvel borgeren og de forskellige 

sundhedsprofessionelle, som er involveret i feedback processer med borgerne.  

Samtidig kan der argumenteres for, at gennemskuelighed og systematik er nødvendig i forbindelse med 

projektets gennemførelse, afprøvning og evaluering, da systematikken kan være medvirkende til at sikre 

gennemskuelighed og tydelighed i forhold til projektets metoder. 

Dog må metoden ikke være fuldstændig styrende, da borgerinddragelses- og samvalgsperspektivet skal 

være klart indeholdt. 

Det er derfor i forhold til selve feedbackprocessen, der skal sikres gennemskuelighed og systematik. 

 

Effektiv feedback og synlig læring 

Borgernes rehabiliteringsforløb kan betragtes som en læreproces og samtidig kan projektets gennemførelse 

betragtes som en læringsproces for de involverede parter. 
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Med det udgangspunkt præsenteres John Hattie og Helen Timberleys (2007) model for feedback, som den 

fremgår i artiklen ”The Power og Feedback”. Artiklen tager udgangspunkt i en tidligere undersøgelse af 

Hattie (1999), hvor der blev foretaget en syntese af 500 metaanalyser i forhold til effekten af feedback. 

Modellen kan samtidig anskues som en kommunikativ læringsgenerator. 

Fordelene ved modellen er, at den i et læringsperspektiv kan skabe evidensbaseret opbakning til en ramme 

og systematik for feedback. 

Her er feed-up (where am I going), feedback (how am I going) og feed-forward (where to next) centrale 

omdrejningspunkter, hvor hver af disse har 4 niveauer. 

Dermed handler hvert feedback spørgsmål om: 

Opgaven 

Process 

Selv-regulation 

Selvet  

Med denne ramme om feedback kan der argumenteres for, at de forskellige tilgange til feedback, der 

ønskes i projektet kan rummes i ovenstående ramme og systematik. Det skyldes, at de forskellige 

feedbackspørgsmål og –niveauer lægger op til, at der kan stilles forskellige spørgsmål til at afdække de 

sundheds relaterede forudsætninger og problematikker (fysisk, psykisk og socialt), som borgeren måtte 

have i relation til de forskellige aktiviteter i rehabiliteringsforløbet. 

 

Forslag til fremadrettet proces 

Anvende model og systematik fra ”The Power og Feedback” som ramme. 

Afklare hvornår og hvordan borgerens mål og ønsker for forløbet skal sættes. 

Afklare hvornår i forløbene feedback skal foregå. 

Afklare hvilke spørgsmål der kan stilles, så man kommer omkring de forskellige niveauer. 

Afklare, om der skal bruges en  

 

Litteratur 
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Bilag 3 

Program udviklingsdag d. 25. oktober, kl. 8-15                                                  

Projekt Samvalg – udvikling af beslutningsstøtteværktøjer 

 

8.00-8.15:  Introduktion til dagen og programmet 

 

8.15-9.00: Brugerinddragelse  

 Udarbejdelse af fælles refleksionsvæg på Padlet: https://padlet.com/jbla5/qihdkfehda4a : 

  Hvad er det for jer? 

  Hvilke muligheder og faldgrupper er der i forhold til brugerinddragelse? 

  At være brugerinddragelsesagent 

    

9.00-10.30:  Feedback  

 Oplæg fra Janne og fælles drøftelse: 

  Hvad er feedback og hvad er det ikke? 

  Hvordan skal feedback forstås og hvorfor kan vi bruge det i borgerens  

  rehabiliteringforløb? 

  Feedback og sprogets betydning 

  Feedback koblet til læringsteori – systemteori 

 

10.30-10.45:  Kaffepause 

 

10.45-12.00:  Klinisk beslutningstagen/klinisk ræsonnement 

 Oplæg fra Janne og fælles drøftelse: 

  Brugerinddragelse, samvalg og professionalitet 

  Feedback som metode til at sætte den kliniske beslutning i spil sammen med 

  borgeren mhp. at foretage samvalg 

12.00-12.30: Frokost 

 

12.30-14.00: Feedback og samvalg 

 Simulationsøvelser med udgangspunkt i cases og scenarier fra hjemmeopgave 

 

14.00-15.00: Mentorrolle  

 Fælles drøftelse og oplæg om forskellige metoder i mentorrollen 

  Udfordringer og muligheder i forhold til projektet 

  Feedback som selv-evaluering af mentorrollen 

  Refleksionsark til løbende læring i afprøvningsfasen 

 

 

https://padlet.com/jbla5/qihdkfehda4a
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Sprogets betydning vil være emne og begreb i forhold til punkterne feedback, 

kliniskbeslutningstagen/klinisk ræsonnement og mentorrollen 
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Bilag 4 

Refleksionsark til løbende læring i rollen som brugerinddragelsesagent 

 

Hvor er jeg på vej hen som 
brugerinddragelsesagent? 
 
Hvad er mit mål som 
brugerinddragelsesagent? 

Hvordan klarer jeg mig som 
brugerinddragelsesagent? 
 
Hvordan går det? 

Hvordan skal jeg komme videre 
som brugerinddragelsesagent? 
 
Hvad vil jeg gerne have, at der 
skal ske nu? 
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Refleksionsspørgsmål: 

Lineære spørgsmål  
Detektiven: afklarende, definerende, 
undersøgende (eksempler): 
 
Hvad vil du opnå?  Hvad er målet?  
Hvad skete der? Hvad var din hensigt?  
Hvem deltog? Hvem deltog ikke?  
Hvad kunne du tænke dig at han havde gjort i 
stedet?  
Hvad vil du? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lineære spørgsmål 
Kaptajnen: Ledende, konfronterende, instruerende 
(eksempler) 
 
Hvad er konklusionen? 
Skal der formuleres mål og aftales handlingsplaner? 
Hvad vil du gøre anderledes næste gang? Hvordan? 
Hvad er det første skridt du vil tage? 
Hvad er det mindste du kan gøre med størst effekt?  
Hvad tager du med dig fra denne refleksion?  

Cirkulære spørgsmål 
Antropologen: Om adfærd, om perspektiver , er 
udforskende (eksempler): 
 
Er du sådan, du plejer at gøre? 
Hvad vil andre mene? 
Hvad betyder det for dine kollegaer? 
Hvad ville du sige, hvis du var borger? 
Hvad ville du som borger ønske mere af og mindre 
af? 
Hvad ville de sige, hvis vi spurgte dem?  
Hvis du skulle se sagen fra dine kollegaers side, 
hvad ville du så tilføje? 
Hvad er din andel i, at tingene er, som de er 
 
 

Cirkulære spørgsmål 
Fremtidsforskeren: Hypotesespørgsmål, 
mulighedsspørgsmål, scenariespørgsmål 
(eksempler) 
 
Hvis alt kunne lade sig gøre, hvad ville du så gøre?  
Hvis du var sikker på at lykkes, hvad ville du så gøre? 
Hvad vil det være vigtigt, at der er sket, når du 
reflekterer over dette næste gang?  
Hvad ønsker du at gøre mere/mindre af fremover? 
Hvordan kan I blive endnu bedre til at praktisere 
brugerinddragelse? Hvad ønsker dine kollegaer af dig 
i fremtiden? 
Hvad vil borgerne råde dig til at ændre? 
Når I næste måned har gennemført forandringen, 
hvad tror du da, at borgerne er mest glade for? 
Hvad tror du ledelsen mener, vil give jer succes i 
forhold til brugerinddragelse?  

  

 

 

 



Statusrapport – Beslutningernes Rejse.  
Forfatter: Janne Bryde Laugesen, University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg
 Side 33 
 

Refleksionsark til løbende læring i rollen som mentor 

 

Hvor er jeg på vej hen som 
mentor? 
 
Hvad er mit mål som mentor? 

Hvordan klarer jeg mig som 
mentor? 
 
Hvordan går det? 

Hvordan skal jeg komme videre 
som mentor? 
 
Hvad vil jeg gerne have, at der 
skal ske nu i forhold til min rolle 
og kollegaer? 
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Refleksionsspørgsmål: 

Lineære spørgsmål  
Detektiven: afklarende, definerende, 
undersøgende (eksempler): 
 
Hvad vil du opnå?  Hvad er målet?  
Hvad skete der? Hvad var din hensigt?  
Hvem deltog? Hvem deltog ikke?  
Hvad kunne du tænke dig at han havde gjort i 
stedet?  
Hvad vil du? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lineære spørgsmål 
Kaptajnen: Ledende, konfronterende, instruerende 
(eksempler) 
 
Hvad er konklusionen? 
Skal der formuleres mål og aftales handlingsplaner? 
Hvad vil du gøre anderledes næste gang? Hvordan? 
Hvad er det første skridt du vil tage? 
Hvad er det mindste du kan gøre med størst effekt?  
Hvad tager du med dig fra denne refleksion?  

Cirkulære spørgsmål 
Antropologen: Om adfærd, om perspektiver , er 
udforskende (eksempler): 
 
Er du sådan, du plejer at gøre? 
Hvad vil andre mene? 
Hvad betyder det for dine kollegaer? 
Hvad ville du sige, hvis du var borger? 
Hvad ville du som borger ønske mere af og mindre 
af? 
Hvad ville de sige, hvis vi spurgte dem?  
Hvis du skulle se sagen fra dine kollegaers side, 
hvad ville du så tilføje? 
Hvad er din andel i, at tingene er, som de er? 
 
 

Cirkulære spørgsmål 
Fremtidsforskeren: Hypotesespørgsmål, 
mulighedsspørgsmål, scenariespørgsmål 
(eksempler) 
 
Hvis alt kunne lade sig gøre, hvad ville du så gøre?  
Hvis du var sikker på at lykkes, hvad ville du så gøre?  
Hvad vil det være vigtigt, at der er sket, når du 
reflekterer over dette næste gang?  
Hvad ønsker du at gøre mere/mindre af fremover? 
Hvordan kan du blive endnu bedre til som mentor?  
Hvad ønsker dine kollegaer af dig som mentor i 
fremtiden? 
Når I næste måned har gennemført forandringen, 
hvad tror du da, at kollegaer er mest glade for? 
Hvad tror du ledelsen mener, vil give dig succes som 
mentor?  
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Bilag 5 

Program udviklingsdag d. 27. november, 2017, kl. 8-15                                                

Projekt Samvalg – udvikling af beslutningsstøtteværktøjer 

 

 

8.00-8.15:  Introduktion til dagen og programmet 

 

8.15-9.15: Erfaringsudveksling og videndeling i forhold til feedback og brugerinddragelse 

 Hvad har optaget jer og hvad optager jer nu? 

 Hvad oplever i, der er på spil i forhold til feedback og brugerinddragelse?   

  Erfaringsudveksling og videndeling på baggrund af medbragte cases fra  

  afprøvningsperioden 

  

9.15-9.30:  Kaffepause 

 

9.30-10.00:  Brugerinddragelse og tværprofessionalitet 

 Hvorfor og hvordan kan vi arbejde tværprofessionelt om brugerinddragelse og feedback 

 Oplæg fra Janne 

 

10.00-12.00:  Proces med udvikling af ledetråde for feedback i praksis  

 Feedback og brugerinddragelse er i fokus for proces i 1-2 grupper med at udarbejde 

 ledetråde for feedback i praksis.  

 

12.00-12.30: Frokost 

 

 

12.30-14.30: Feedback og klinisk beslutningstagen 

 Det er muligt for øvrigt personale fra Sundhedshuset at deltage. 

 Oplæg fra Janne vedr. sammenhængen mellem feedback, brugerinddragelse og klinisk 

 beslutningstagen/klinisk ræsonnement: 

  Hvordan hænger feedback og og klinisk beslutningstagen/klinisk  

  ræsonnement sammen? 

  Betydningen af, at både borgere og professionelle er brugere. 

  Feedback og brugerinddragelse, når der ikke er samsvar mellem borgere og 

  professionelles forventninger i de konkrete tilbud. 

   

  

14.30-15.00: Evaluering og fremadrettede perspektiver 

 Fælles drøftelse med deltagere i projektgruppe fra Langeland og Svendborg. 
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Bilag 6 

Hjemmeopgaver til d. 25. oktober, kl. 8-15                                                  

Projekt Samvalg – udvikling af beslutningsstøtteværktøjer 

Der er tre hjemmeopgaver til vores dag d. 25. oktober. Hjemmeopgaverne vedrører emnerne 

brugerinddragelse, feedback og jeres rolle som mentorer. 

Opgaverne er dels refleksionsspørgsmål og udarbejdelse af en case - vi skal bruge dem i undervisning og 

drøftelser på dagen. 

Det er ikke et krav, at du skriver det ned – men det kan være en meget stor hjælp, idet skriftligheden dels 

hjælper med at fastholde det i hukommelsen og dels styrker refleksion og læring. 

På dagen må i meget gerne medbringe computer eller iPad med internetopkobling. 

 

Opgave 1: 

Reflekter over spørgsmålene: 

Hvad er brugerinddragelse for dig? 

Hvornår agerer du brugerinddragende? 

Hvilke muligheder og faldgrupper ser du i forhold til brugerinddragelse? 

 

Opgave 2: 

Medbring en selvoplevet case/erfaring omhandlende en situation, hvor du skulle praktisere feedback i en 

feedbacksamtale med en borger.  Har du ikke haft en feedbacksamtale, kan det være en anden 

feedbacksituation – evt. i rollen som mentor.  

Gør dig overvejelser om, hvem der var involveret, hvad konteksten var og hvad det særlige i situationen 

var. 

Skriv helst casen ned. 

 

Opgave 3: 

Overvej, hvilke muligheder og udfordringer der er i rollen som mentor. 

Overvej, hvorfor og hvordan du sætter din rolle som brugerinddragelsesagent i spil som mentor. 
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Hjemmeopgaver til d. 27. november, kl. 8-15                                                  

Projekt Samvalg – udvikling af beslutningsstøtteværktøjer 

Der er tre hjemmeopgaver til vores dag d. 27. november. Hjemmeopgaverne vedrører emnerne portfolio, 

cases og litteratur. 

Det er ikke et krav, at du skriver casen ned – men det kan være en meget stor hjælp, idet skriftligheden dels 

hjælper med at fastholde det i hukommelsen og dels styrker refleksion og læring. 

På dagen må i meget gerne medbringe computer eller iPad med internetopkobling. 

 

Opgave 1: 

Opgaven handler om portfolio og du skal forholde dig til materiale, proces og læring i projektet. 

1. Find det materiale, du har fået udleveret eller selv har udarbejdet i løbet af projektet. 

2. Sæt orden på materialet, så det kommer i den rækkefølge, du har fået eller lavet det. 

3. Forhold dig til den viden og læring, du har opnået og fået ud af det. 

4. Marker det materiale, som har medført størst læring for dig. 

5. Begrund, hvorfor det har medført læring for dig. 

 

Opgave 2: 

Medbring en case fra en situation fra afprøvningsperioden, som omhandler feedback og brugerinddragelse. 

Gør dig overvejelser om, hvem der var involveret, hvad konteksten var og hvad det særlige i situationen 

var. 

Skriv helst casen ned. 

 

Opgave 3: 

Opgaven omhandler tværprofessionelt samarbejde. Overvej følgende spørgsmål: 

Hvad er tværprofessionelt samarbejde for dig? 

Hvornår ser du tværprofessionelt samarbejde i relation til projekt Samvalg? 

Hvordan ser du tværprofessionelt samarbejde i relation til projekt Samvalg? 
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Bilag 7 

 

SØGEPROTOKOL 
 
Baggrund for spørgsmålet 
 
Projektet ”Samvalg” i Svendborg kommune tager udgangspunkt i, at der skal udvikles 

borgerinddragende beslutningsstøtte værktøjer til borgere med komplicerende faktorer. Disse 

komplicerende faktorer kan være stress, angst og depression. Hensigten med at udvikle 

beslutningsstøtteværktøjer er at bidrage til, at borgerne har og udvikler overblik, indsigt og 

erkendelse. 

 

PICo 

Patient/problem/population Interest  Context 

Borger med komplicerende 
faktorer 
Stress 
Angst  
Depression 

Borgerinddragende 
beslutningsstøtteværktøjer 

Overblik 
Indsig 
Erkendelse 

 

Formål med søgningen 

At foretage veldokumenteret og velbegrundet søgning i databaser i forhold til litteratur og 

forskning omhandlende brugerinddragelse i kommunal kontekst. Dette mhp. at finde litteratur, 

som kan anvendes som fundament for det videre arbejde med Samvalg og udvikling af 

beslutningsstøtteværktøj samt det kritiske review på processen og evaluering, som UCL skal 

levere. Der skal tilstræbes at finde peer reviewed forskning alternativ evidensbaseret viden fra 

udviklingsprojekter og teori, der kan belyse muligheder og udfordringer i praksis i forbindelse med 

brugerinddragelse og samvalg for borgere og professionelle. 

Med udgangspunkt i dette er det også hensigten at finde litteratur, som kan anvendes i den videre 

proces og drift af ”Samvalg”. 

Det betyder, at formålet med søgningen er tredelt: 

1. Afklare et forskningsmæssigt –og evidensbaseret eller udviklingsbaseret fundament. 

2. Afklare litteratur og forskningsresultater, der kan anvendes i forbindelse med kritisk review på 

proces og evaluering. 
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3. Finde litteratur og forskningsresultater, der kan bidrage til nuancering af borger og 

professionelle perspektiver, som kan anvendes i forhold til praksisudvikling. 

 

Overordnet emne og søgeord: 

Brugerinddragelse 

Søgeord: Brugerinddragelse, borgerinddragelse, patientinddragelse, borgerinvolvering, 

brugerinvolvering, samvalg, borgersamarbejde, patientsamarbejde. 

 
 

Inklusionskriterier 
 
Dansk, nordisk og engelsk forskning (forskning fra England) 
Kvalitative, kvantitative forskning 
5(-10) år 
Studier fra sundheds- alternativt velfærdsområdet. 
Udviklingsarbejde i kommunalt regi 

 
Eksklusionskriterier 
 
Studier fra lande, der ikke er sammenlignelige med DK. 
Studier, der er over 10 år gamle. 
Studier af brugerinddragelse i merkantil kontekst. 
Studier, der inkluderer brugere med demens eller kognitive vanskeligheder. 
 
 
 

Søgestrategi 
 
Resultaterne skal være evidensbaserede, gerne peer-reviewed. Afhængig af søgeresultat kan det 

være nødvendigt at inkludere resultater fra udviklingsprojekter. 

 
Bloksøgning i Cinahl, Idunn, herunder Klinisk Sygepleje. 
Enkeltordssøgning i Forskningsdatabasen og gennemgang af resultater fra ViBiS´ projektdatabase. 
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Særligt ved bloksøgning  
Fremhævede ord er prioriterede søgeord 
 
 

Blok 1 - Major Blok 2 - Major Blok 3 - Major Blok 4 - Minor Blok 5 - Major 

Brugerinddragels
e  

Forståelser Kommunal 
sektor 

Komplicerend
e faktorer 

Sundhedsprofessionell
e 

Borgerinddragels
e  

Opfattelser Velfærd Depression Sundhedsfaglige 
medarbejdere 

Patientinddragels
e  

Begreber Rehabilitering Stress Sundhedsarbejdere 

Borgerinvolvering  Diskurser Primary sector Angst Tværprofessionelle 

Brugerinvolvering    Sundhedssektor Multisygdom Ergoterapeuter 

Samvalg Understanding
s 

Velfærdssektor Komorbiditet Fysioterapeuter 

Borgersamarbejd
e 

Concept Social- og 
sundhedsområde
t 

Comorbidity Sygeplejersker 

Patientsamarbejd
e 

Idea  Sundhed Multiple 
factors 

Psykologer 

Brukermedvirknin
g 

   Sundhedsfaglig 
uddannelse 

Shared decision 
making 

Approach  Welfare system Multiple 
problems 

Sundhedsprofessionel 
uddannelse 

Shared care Discource  Health Multiple 
complications 

Healthcare workers 

User involvement  Welfare  Co-
complications 

Welfare workers 

Patient 
engagement 

 Welfare 
professional 

 Nurses  

Patient decision 
aids 

 Community Rehabilitering Nursing 

  Outpatients   

  Rehabilitering   

     

     

 

 


