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Baggrund 

u  Hændelser ved overflytninger hvor 
koordinering ikke havde fundet sted 

u  Dårlig stemning mellem de to afsnit 

u  Forskellig opfattelse af ”relevant 
information” 

u  Skriftlig standardplan/skema kan være 
barrierer for den individuelle 
dokumentation 



Formål 

u  At sikre at patienter og pårørende 
oplever overflytninger som koordineret 

u  At sikre relevant information ved 
overflytninger 



Evidensbaseret sygepleje 
  

Patientens  
præferencer 

Ressourcer 

Forskning Klinisk erfaring 

Kilde: Willman et al: Evidensbaseret sygepleje – en bro 
mellem forskning og den kliniske virksomhed. 2007  



Patient-udsagn 

u  Hvad tænker de på 

u  Hvad betyder det for dem 

u  Hvad er vigtigt for dem, og hvad hører de 

u  Hvad tænker de om at skifte afsnit 



Hvad tænker de på? 

u  ”Nu skal jeg ikke hjem til mine 
heste, nu skal jeg finde nogen 
der kan fodre dem” 



Hvad betyder det for dem? 

u  ”Du følger jo med i hvad der foregår, 
du føler dig ikke gemt hen” 

u  ”Nej jeg forventer bare der er styr på 
det, de er fagpersonale. Jeg tvivler 
ikke på at der ikke er styr på det” 



Hvad er vigtigt for dem og hvad 
hører de? 

u  ”Man gik lige ind og tog historikken én 
gang til, så der var styr på det.” 

u  ” Hun fortalte hvad jeg havde fået 
lavet, og så hvor fjernsynet hang og 
hvornår der var mad” 



Hvad tænker de om at skifte 
afsnit? 

u  ”Ups nu kommer jeg ikke hjem i dag” 

u  ”Det er dernede man laver bordbenene heroppe 
der samler man bordene ik” 

u  ”Der hvor jeg arbejder, laver vi også nogen 
forskellige ting, men vi samler tingene i sidste ende, 
det er familier” 

u  ”Hvis I har styr på jeres, så tror jeg også de andre har 
styr på deres” 



Resultater 

u  En enighed i indholdet af den mundtlige 
overlevering, samt hvordan den kan supplere den 
skriftlige standardplan 

u  Fokus på hvordan den mundtlige overlevering 
opleves af patienten 

u  Vi signalerer, hvad de sundhedsprofessionelle synes 
er vigtig viden at videregive – det stemmer ikke altid 
overens med patientens opfattelse! 



Pointer 

u  Patienterne oplever sikkerhed i bedside report 

u  Fælles udgangspunkt for skriftlig og mundtlig rapport 
øger ensartethed 

u  Patientens perspektiv i udvikling af sygepleje og 
dokumentation giver anledning til øget refleksion 
over patientens inddragelse 


