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 Baggrund

• Sundhedsplatformen (SP) og SmartTools

• Audit - Indlagt Besøgssammendrag (BES)

Metode for Klinisk beslutning om patientinformation via BES

 Sundhedskompetence og skriftlig kommunikation

 Face-validering – BES autodata og tekst

 Perspektiver for patientinvolvering



Sundhedsplatformen (SP) og SmartTools

BAGGRUND

SmartTools Foruddefineret tekst der kan hentes ind i notater

SmartTexts Skabeloner og længere tekstblokke (standardtekst)

SmartPhrase Genbrug af lange ord, fraser og hele afsnit

SmartLink Henter information fra en anden del af 
patientjournalen

SmartLists En foruddefineret liste med valgmuligheder

Standardskabelon 
(SmartTexts)

Fritekst***
SmartPhrases

SmartLinks
SmartLists

BES



Autodata/tekst (Eksempel Indlagt BES)



Fritekst overskrifter - Indlagt BES

SP manual: Klinisk dokumentation i SP 
– Indlæggelse til udskrivelse. Vers. 3



Audit – Besøgssammendrag (BES)

BAGGRUND

April 2021 - Patienter udskrevet seneste 7 dage 

BES udleveret/udskrevet til hjem: N=21(56%)/37

 Intet tekst tilføjet: n=3, 14%

 Tekst kopieret fra lægenotat: n=9, 43%

o Epikrise (n=6)

o Lægmands SmartPhrase fra procedurenotat (n=3)

 ‘Resume’ v/sygeplejerske (Fritekst, SmartPhrase): n=8, 38%

 Udleveret fra andet afsnit: n=1, 5%



Patientinformation via besøgssammendrag (BES)

METODE: Klinisk Refleksion Omkring Beslutningtagen (KROB)



Eks.: Organisatoriske og Lovmæssige forudsætninger
METODE: Klinisk Refleksion Omkring Beslutningtagen

Information skal være 
indeholdt i 

udskrivningssamtalen 
jvf. 

Sundhedsaftalen
…og skal 

dokumenteres i 
journalen

…Der skal udleveres en 
samlet plan for 

patienten med relevant 
information, oversigt 
over videre forløb og 

aftaler

Patientens ret til 
information er 

fastlagt i 

Sundhedsloven

Journalføringspligt
‘information’ indgår på 

lige fod med 
undersøgelse, udført 

og planlagt pleje, 
lindring osv. 

jvf. ‘Vejledning om 
sygeplejefaglige 

optegnelser’, 



Eksempel: Viden fra de 5 Videnkilder
METODE: Klinisk Refleksion Omkring Beslutningtagen (KROB)

Patientinformation i 
print|SP (BES, 

SmartPhrase)|Tidligere 
fokus på TeachBack

metode|Få PC-stationer

Sociodemografi Reg.Sj: 
Færre unge, lavere disponibel indkomst, 
større andel ufalglærte/erhvervsudd.|

Incidens AMI højest i Reg.Sj.

Savner specifik 
information|Generel

information uden 
udgangspunkt i deres 

forløb|Savner
gennemgang af 
bivirkningsprofil

ERFARING
LOKALE RESSOURCER

‘OM’ PATIENTER

‘FRA’ PATIENTER
Præferencer, oplevede 

ressourcer/udfordringer i 
hverdagen|Oplever i mindre 

grad at få målrettet 
information [LUP]

Svært at identificere 
relevant/brugbar information og 

formulere      spørgsmål

FORSKNING



Viden fra forskning (1/2)
METODE: Klinisk Refleksion omkring Beslutningstagen

SUNDHEDSKOMPETENCE 
(engelsk: Health Literacy)

“the combination of personal competencies and 
situational resources needed for people to access, 

understand, appraise and use information and 
services to make decisions about health”

Ref: International Union for Health Promotion and Education . IUHPE Position 
Statement on Health Literacy: A Practical Vision for a Health Literate World. 
IUHPE Global Working Group on Health Literacy; Paris, France: 2018.



Viden fra forskning (2/2)
METODE: Klinisk Refleksion omkring Beslutningstagen

Hvorfor sundhedskompetence 

• Uafhængig determinant for sundhed1

• Sammenhængen med sundhedsadfærd er vel 
dokumenteret1

• Associeret med sociale sundhedsdeterminanter2

• Medierende faktor i fordelingen af sundhed og trivsel 
herunder forebyggelse af kronisk sygdom3

1Maindal et al. 2017; Ganahl et al. 2012|2Maindal et al. 2014; Pelikan et al. 2012|3Wosinski et al. 2019

OG! Der findes videnskabeligt underbyggede  
metoder  til  god  skriftlig  kommunikation, 
der tager  hensyn  til sundhedskompetence



Refleksion
METODE: Klinisk Refleksion Omkring Beslutningtagen (KROB)



Sundhedskompetence og skriftlig 
kommunikation

GENERELLE FORHOLDSREGLER: Readabililty & Plain Language



Læsbarhed (readability)
GENERELLE FORHOLDSREGLER

Hvor let (eller ikke) noget er at læse
• Måles typisk i Lix-tal

• Anbefales ikke højere end mellemste klassetrin (5. klasse)

• Tager ikke højde for forståelse

• Er rent funktionelt

• De forskellige formler/resultater - kan variere

• Baseret på sætninger og ord-længder. Dvs. sørg for korte 
sætninger og undgå lange og sammensatte ord

Kan ikke sige noget om 

hvor tydeligt dokumentet kommunikerer informationen

hvor nem informationen er at forstå/bruge

Tager ikke højde for Kontekst & Principper for klar 
og tydeligt sprog



Korte sætninger
Undgå lange ord
Undgå sammensatte ord

Du har fået taget blodprøver 
og hjertediagrammer der 
viser, at du har en blodprop 
i hjertet/hjertekramper.

Du har fået taget blodprøver 
og hjertediagrammer. De 
viser, at du har en blodprop i 
hjertet/hjertekramper.

Ref.: Niels Gamborg.dk



Skriftstørrelse



Visualisering – tegninger, billeder, piktogrammer



Klar og tydelig sprog (plain language)
GENERELLE FORHOLDSREGLER - fortsat

Tekst som alle kan forstå allerede ved første gennemlæsning

• Kendte termer, ikke slang, forkortelser eller medicinske termer

• Skriv i samtale-sprog frem for akademisk sprog

• Reducer - bryd ned til mindre dele og i korte afsnit

• Beskrivende overskrifter/underskrifter med få punkter under hver 
overskrift (organiser med bullets, max 7!) 

• Organiser logisk - mest vigtigt først set fra modtager 
(baggrundsinformation sidst)

• Aktiv frem for passiv stemme (gør det tydeligt hvem der skal gøre 
hvad og reducerer dobbelttydighed omkring ansvar)



Afli|EF|el|EKG|HA|KAG|LAH|LV|NSVT|PCI|PM|RH|SB|SR|STEMI|VES

Undgå slang, forkortelser & medicinske termer

Samtalesprog frem for akademisk



Aktiv frem for passiv stemme

PASSIV

AKTIV

Egen læge bedes følge op 
på blodprøver

Der sendes recepter til 
apoteket og medicinen 
doseres fremadrettet af 
hjemmesygeplejen

Der tages temperatur 
hjemme inden næste 
besøg

Hjemme skal du måle din temperatur 
morgen og aften i denne uge.

Bestil tid til at fået taget blodprøver 
mandag og kontakt derefter din læge.

Du skal selv :
Hente den nye medicin 

på apoteket
 Kontakte Stevnhøj
Sygeplejeklinik, så du 

kan få doseret den nye 
medicin i dine æsker



BES autodata og tekst

FACEVALIDERING: BES autodata/tekst



Facevalidering
BES autodata og tekst

Medarbejders fulde 
navne



Perspektiver for patientinvolvering

Hvad kunne være næste skridt?



Det vil vi gerne videre med

PATIENTINDDRAGELSE

• Hvordan skaber vi en indlevende og nærværende dialog 
med patienten, der afdækker: 

Sundhedskompetence

Sundhedsrelaterede behov

Præferencer for information

• Hvordan dokumenterer og deler vi observationer/viden 
om patientens sundhedskompetence

• Hvordan anvender vi viden om patientens 
sundhedskompetence og præferencer, når vi laver BES?

Er en samskabende proces mulig?

• Hvordan kan vi integrere det, vi allerede ved i en 
SmartPhrase? 



SPØRGSMÅL?


