
Abstract: Besøgstider på afsnit 315 – et udviklingsprojekt 

Udarbejdet af Social- og Sundhedsassistent, Lone Lindholdt, Social- og Sundhedsassistent, Susanne Thomsen, 
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Baggrund og formål: Region Hovedstaden har besluttet, at regionens hospitaler fra 1. januar 2015 som 

udgangspunkt har frie besøgstider. På afsnit 315, Ortopædkirurgisk afdeling, blev en undersøgelse igangsat 

som et led i Amager og Hvidovre Hospitals fokus på patientoplevet kvalitet som et overordnet indsatsområde 

inden frie besøgstider blev en realitet. Undersøgelsen havde til formål at belyse patientfredsheden med de 

daværende besøgstider i afsnittet og afdække patienternes holdninger og behov i forhold til besøgstider og 

hviletidspunkter med henblik på at skabe de rammer for besøgstider, som denne patientgruppe måtte 

efterspørge.   

Til trods for frie besøgstider på hospitalet giver resultaterne stof til eftertanke, og tegner et nuanceret billede 

af de behov, som indlagte patienter har i forhold til at få besøg og hvile.     

Metode: 85 patienter deltog i en spørgeskemaundersøgelse, hvoraf 67 % var kvinder og 33 % var mænd.  

Patienterne skulle besvare 12 spørgsmål enten ved selv at indtaste svarene i en PDA eller ved at afkrydse i 

et papirspørgeskema, som derefter blev indtastet i PDA´en af projektmedarbejderne.   

Inklusions og eksklusionskriterier: Patienterne er blevet inkluderet efter mundtligt samtykke. Patienterne 

skulle have gennemgået et ortopædkirurgisk behandlingsforløb og have været indlagt på afsnit 315 i 

minimum 3 døgn. Patienterne skulle være kognitivt i stand til at udfylde spørgeskemaet samt i stand til at tale 

og forstå dansk. Derved blev patienter i delir, svært demente, samt patienter, der ikke talte og forstod dansk 

ekskluderet. Pårørende til de indlagte patienter indgik ikke i undersøgelsen. 

Resultater (foreløbige arbejdskonklusioner): Undersøgelsens resultater kan ikke medføre ændret regler 

for besøgstider på afsnit 315 på nuværende tidspunkt, men de kan alligevel skabe grobund for refleksion og 

diskussion i personalegruppen i forhold til patienternes behov for at få besøg og hvile. For eksempel svarer 

44 % af patienterne ’ja’ på spørgsmålet om hvorvidt de mener, der er behov for et fastlagt ’hviletidspunkt’ i 

løbet af dagen, hvor besøg på stuen ikke er tilladt. Ifølge 55 % af patienterne passer hviletidspunktet kl. 

13.00 – 14.00 bedst til deres behov. I deres daglige virke kan plejepersonalet opfordre patienter og 

pårørende til at afsætte og prioritere et tidspunkt for hvile uden at opstille rammer eller regler for dette, samt 

tilstræbe at patienter og pårørende i højere grad gør brug af fx atriumgårdene for at skabe et miljø med mere 

ro på stuerne.    

Samtidigt viser undersøgelsen at 99 % af patienterne ikke er generet af besøgende til andre patienter til 

trods for at størstedelen af de adspurgte patienter (94 %) delte stue med andre patienter under indlæggelse. 

Det er en positiv tendens i forhold til indførelsen af frie besøgstider på regionens hospitaler.  

På spørgsmålet om hvornår på dagen patienterne synes at besøgstiden på stuen skal begynde svarede 8 % 

kl. 10, 16 % kl. 12, 48 % kl. 14 og 19 % kl. 16. Om end lige under halvdelen svarede kl. 14, tegner det et 

billede af patienter med forskellige behov og ønsker, hvor 32 % af patienterne ønsker mulighed for at få 

besøg relativt tidligt på dagen (i tidsrummet kl. 10-12). 

Perspektivering: Resultaterne er endnu ikke forelagt personalegruppen på afsnit 315, og det videre arbejde 

med resultaterne igangsættes i løbet af marts 2015. Det vil blandt andet blive diskuteret, hvordan 

plejepersonalet både sygeplejefagligt og etisk kan positivt vejlede patienter og pårørende i forhold til 

besøgstider og hviletidspunkter og som anbefalet i regionens retningslinjer for frie besøgstider.  


