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 Indledning 

“De er jo så søde alle sammen”, sådan beskriver mange af informanterne i nærværende 
undersøgelse umiddelbart den sundhedsfaglige kommunikation i et akutafsnit på 
Ortopædkirurgisk afdeling, Amager-Hvidovre Hospital. Når patienterne via kvalitative interviews 
gives muligheden for at beskrive konkrete oplevelser og erfaringer, viser der sig imidlertid et mere 
nuanceret billede, hvor nærvær, travlhed og nonverbal kommunikation er nøglebegreber. 
Erfaringer som har skabt læring for plejepersonalet om kommunikation, og om hvordan 
patienterne oplever personalets forskellige udtryksformer, og hvilken betydning kommunikation 
har for patienterne under deres indlæggelsesforløb. Denne rapport beskriver projektet og dets 
analyse og resultater, samt angiver en implementeringsproces, hvor høj grad af 
medarbejderinvolvering er målet. Analysen forsøger at sætte kommunikation mellem patient og 
sundhedspersonale ind i en større sammenhæng, og forstå det i den konktekst det udspiller sig i. 

 ”Det er den anden persons nærvær der kalder den første persons tillid frem” (Martinsen 1993) 

Dette citat er hentet fra sygeplejeforskeren Kari Martinsen, og er en rammende beskrivelse for det 
patienterne i nærværende undersøgelse oplever, at kommunikationen med sundhedspersonalet 
betinges af. Kommunikationen er netop betinget af, at den sundhedsprofessionelle er fokuseret på 
at etablere en personlig og mellemmenneskelig relation, hvor nærvær er et nøgleord. I forbindelse 
med netop at skabe nærvær, har betydningen af den nonverbale kommunikation været en stor 
øjenåbner i dette projekt på Ortopædkirurgisk afdeling. 

Erhvervsforsker Helle Petersen skriver, at der er et kæmpe potentiale, hvis man kobler 
patienternes ønsker med personalets erfaring og indsigt. Og når idealer skal omsættes til daglig 
praksis, at ledelse og medarbejdere samarbejder om det (Petersen 2008). Derfor er 
udgangspunktet for dette projekt; at afdække patienternes ønsker og behov for efterfølgende at 
koble disse med personalets erfaring og indsigt, og etablere en implementeringsproces, hvor både 
leder og medarbejdere alle er involveret. 

Baggrund 

Den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed viser, at patienter er overvejende tilfredse 
med deres indlæggelsesforløb, men at områder som medinddragelse og information kan 
forbedres. Medinddragelse og information er betinget af den interpersonelle kommunikation 
mellem patient og sundhedspersonale. På baggrund af egne erfaringer og refleksioner over 
kommunikation med patienter i praksis, blev afsnittet, motiveret til at gennemføre en 
undersøgelse af patienternes oplevelse af kommunikation med sundhedspersonalet. Ønsket var at 
få mere viden om patienternes oplevelser og erfaringer og drage læring af det patienterne oplever 
som godt og værdifuldt, og udbrede den gode praksis. 

Metode 

Undersøgelsen anvender semistruktureret interview, der sammenholdes med en 
spørgeskemaundersøgelse, en Ordinal/Likert skala. 14 patienter som var indlagt i afsnittet mere 
end to dage og som forstod og talte dansk, samt var kognitivt i stand til at udfylde 
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spørgeskemaerne, blev inkluderet i undersøgelsen via informeret samtykke. Patienter som kendte 
interviewer fra plejen, blev ikke inkluderet. For at understrege at formålet ikke var at finde fejl ved 
kommunikationen og de enkelte medarbejdere, blev der ved interviewets start gjort klart for 
patienten, at sundhedspersonalet ikke skulle omtales ved navn under interviewet.  
Interviewet blev nedskrevet som noter, og udtalelser nedskrevet ordret under interviewet. 
Noterne blev renskrevet lige efter hvert afsluttet interview. 
Spørgeskemaet rummede otte spørgsmål, som bl.a. gik på tilfredshed med pleje og tiltaleform, 
oplevelse af medinddragelse i pleje og indlæggelsesforløb, oplevet grad af imødekommenhed fra 
plejepersonalet, oplevet grad af forventningsopfyldning, og i hvor høj grad personalet sikrer at 
information er forstået.  

Analysestrategi 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analyse og resultater 

Nuancer i patienttilfredshed 
Data fra spørgeskemaundersøgelsen, viser overvejende tilfredshed med kommunikationen. 
Til spørgsmålet om hvorvidt forventninger til plejen er blevet opfyldt, svarede 92 %, at deres 

forventninger i høj grad var opfyldt. Ligeledes følte 83 % sig i høj grad taget alvorligt, 83 % følte sig 

imødekommet i høj grad, og 83 % oplevede i høj grad, at sundhedspersonalet sikrede sig, at 

informationen var forstået. 75 % af patienterne i undersøgelsen var meget tilfredse med 

tiltaleform, hvorimod 41 % i mindre grad følte sig involveret i planlægning af indlæggelsesforløbet 

(se figur 1). 

 

 

 

 

De kvantitative data blev analyseret deskriptivt, 

mens der blev gennemført en induktiv 

indholdsanalyse via tematisering af interviewene. 

De overordnede temaer var: mødet i sygeplejen, 

travlheden, patientrollen, værdier.  

De forskellige trin i processen: 

1. Individuel gennemlæsning med kategorisering 

2. Fælles gennemgang og tematisering ved 

forskningssygeplejerske, antropolog og 

interviewer. 

3. Individuel gennemlæsning 

4. Fælles gennemgang og re-tematisering af 

overordnet temaer og under temaer.  
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Figur 1 

 
 

De kvantitative data svarer meget godt overens med patienternes umiddelbare kommentar, når 
der blev spurgt ind til deres oplevelse af kommunikationen med plejepersonalet: ”De er jo så søde 
alle sammen”. De kvalitative data fortæller os dog mere indgående, hvad det er der er vigtigt for 
patienterne i kommunikationen, f.eks. hvad der skal være til stede i kommunikationen for at 
patienten føler sig imødekommet og taget alvorligt. På de områder viser de kvantitative data stor 
patienttilfredshed, men ud fra de 14 interviews viser der sig at være et udviklingspotentiale. 
Igennem interviewene får patienterne mulighed for at beskrive konkrete oplevelser og erfaringer 
med kommunikationen med plejepersonalet i afsnittet. Disse beskrivelser har givet et nuanceret 
billede af kommunikationen, samt konkret viden, der kan anvendes fremadrettet til at optimere 
og forbedre kvaliteten i plejen. 
 

Fortællingerne viser, at patienterne er meget bevidste omkring og opmærksomme på, hvordan 
plejepersonalet kommunikerer og opfører sig. De observerer plejepersonalet nøje, men de 
italesætter sjældent deres oplevelser omkring mødet. De kommunikative og mellemmenneskelige 
oplevelser har dog stor betydning for, hvordan patienterne erfarer kvaliteten af plejen under 
indlæggelsesforløbet. Patienterne oplever at kvaliteten i kommunikationen og dermed i 
sygeplejen bl.a. afhænger af om patienten føler sig set, mødt og forstået. Dette sker på mange 
måder gennem flere forskellige nuancer i kommunikationen.  
 

Ud fra analysen af de kvalitative interviews er der identificeret to centrale faktorer, som enten har 
stor værdi for patienterne under indlæggelsesforløbet, eller som omvendt påvirker deres 
oplevelse negativt. Nærvær i kommunikationen og travlhed.  
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Nærvær 

Nærvær viser sig som en tillids- og tryghedsskabende faktor, der bidrager til oplevelsen af at blive 
set og hørt og giver derved patienterne en positiv oplevelse af kommunikationen med personalet. 
Nærvær i kommunikationen indbefatter konkrete elementer som øjenkontakt, et 
imødekommende udtryk og tonefald, at kende sygeplejerskens navn og omvendt, at praktisere 
indlevelse ved at udvise interesse og forståelse for patientens situation.  
 

”Det er vigtigt at personalet ser på en – taler direkte til en, så føler jeg, at jeg har den kontakt jeg 
ønsker. Ja det er jo svært at forklare, men det er opmærksomhed og nærvær”.  
 

Nærvær er også forventningsstyring og at følge op på den information der gives patienten. Disse 
elementer som ligger tæt op af de begreber Helle Petersen genererer i sin ph.d. - afhandling, Det 
kommunikerende hospital fra 2008. Her kalder hun det meningsskabende kommunikation og 
forventningsafstemning. Det indebærer, at sygeplejersken gennem sin kommunikation sikrer at, 
patienten ikke kun ved, hvad der skal ske i forhold til behandlingen, men også hvorfor det sker. 
Forventningsafstemning sker ved at sygeplejersken er opmærksom på at spørge ind til patientens 
forestillinger om forløbet og justere patientens forventninger og rent kommunikativt guider 
patienten. Gevinsten er netop øget tryghed hos patienterne, når de ved hvad der skal ske, ligesom 
de vil have nemmere ved at acceptere uforudsete ting, når blot de er ordentligt forklaret og 
begrundet fortæller Helle Petersen i et interview (Ravnsborg 2013).  

Betydningen af løbende forventningsafstemning især i en kontekst, hvor forløbet kan ændre sig 
undervejs, genkendes også i nærværende undersøgelse, hvor en patient siger: 

"Det er næsten ligegyldigt hvor lang ventetiden er, lige meget hvor mange timer jeg skal vente 
bare jeg ved hvad jeg kan forvente.” 

At indordne sig – og undgå ”dårlig karma” 
Den anden faktor som er betydningsfuld i forhold til den sundhedsfaglige kommunikation er 
travlhed. Patienterne bliver negativt påvirket af at se og opleve travlheden, idet den mindsker 
muligheden for den nærvær, som er betydningsfuld. 
 

”Kunne ønske at personalet var lidt mere opmærksomme på mig – ikke så flagrende – altså tager 
sig mere tid – men de har jo så travlt” 

Patienternes kontakt til personalet er afhængig af de ”travlhedssignaler” personalet sender, men 
ikke desto mindre bestræber patienterne sig ofte på at udvise forståelse. Patienterne forsøger at 
rumme personalet og vise hensyn til deres travlhed. De accepterer stiltiende vilkårene:  
 

”Jeg læser på deres kropssprog….det signalerer….så nu skal jeg ikke stille spørgsmål…..så ville der 
komme dårlig karma” 
 

”Det kan jo ikke nytte noget at piske en stemning op og genere personale” 
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Som citaterne illustrerer, vil man ikke være til gene for plejepersonalet, som man i forvejen 

oplever ’pisker’ rundt. Patienterne undskylder og bortforklarer derfor ofte på vegne af personalet i 

interviewene, og påpeger mangel på ressourcer og ansatte. I patienternes øjne er 

sygeplejerskerne derfor på mange måder uforskyldte i forhold til episoder med utilstrækkelig 

kommunikation og pleje, da de blot indgår som brikker i et større system. Patienterne udtrykker 

sympati for personalets pressede hverdag, og understreger at sygeplejerskerne også blot er 

mennesker som alle os andre. Dette er dog ikke uden omkostninger, da det de ser og hører, i den 

grad præger deres oplevelse af kommunikationen og deres egne muligheder for interaktion og 

medinddragelse i eget sygdomsforløb.  

Ligesom patienterne prøver at møde sygeplejerskerne som de mennesker de er og under de 

omstændigheder, der er til stede, forventer patienterne ligeledes at blive mødt som mere end blot 

et nummer i rækken. At mødes menneske til menneske er en grundlæggende værdi italesat af 

patienterne, som vil blive uddybet i det følgende afsnit.        

Menneske til menneske  

Patienterne indordner sig, men i interviewene efterspørger de, at blive mødt som det menneske 
de er, af den anden som står overfor dem – at mødes menneske til menneske. 
 

Patienterne måler kvaliteten af plejen ud fra en helt basal medmenneskelig værdi, som en af 
patienterne udtrykker det: 
 

 ”Vær mod andre som du ønsker, at de skal være mod dig”. 
 

Et særligt vigtigt udgangspunkt for kommunikation i en institutionel kontekst, hvor den ene part er 
dybt afhængig af den andens evne til at formidle, udtrykke empati og værne om integritet, altså 
omsorgsdimensionen.  
Der kan være mange måder at give et bækken på, og måden defineres ofte ud fra små nuancer. 
Men disse små nuancer der kommunikeres i adfærd og handlinger, kan være afgørende for 
patientens oplevelse i situationen. Det er en oplevelse som er baseret på at blive imødekommet 
med respekt og værdighed.  
Patienternes beskrivelser af deres oplevelser viser netop disse nuancer eller detaljers betydning i 
kommunikationen, men også at der kan være stor variation fra personale til personale i, hvilken 
opmærksomhed disse nuancer får. Selvom patienterne er meget bevidste om kommunikationen, 
og har en klar holdning til, hvordan den burde foregå, indordner de sig og accepterer personalets 
forskellige kommunikationsformer. 
 

”Der er jo himmelvid forskel fra den ene til den anden, men det kan man jo aldrig komme 
udenom.” 

  

Sygeplejen bekender sig til et holistisk menneskesyn. Dette betyder at sygeplejen tager sit 
udgangspunkt i den individuelle person, patientens samlede situation samt patientens værdier 
(Nyland m.fl. 2007). Populært set oversættes dette til et omsorgsbegreb, hvor ’hele patienten 
rummes’. Det paradoksale er, at patienterne i stedet påføres en hensyntagen til personalet, hvor 
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de skal rumme personalets travlhed, individ - og kulturforskelle og tilpasse egen kommunikation, 
behov og adfærd hertil. Kommunikationen får en envejsdimension, hvor patienten ikke får 
mulighed for at interagere ud fra egne præmisser, men ud fra personalets. 

Men hvorfor accepterer patienterne stiltiende dette?  

Flere studier viser hvorledes der hersker en særlig institutionel orden på hospitalet, som 
patienterne forsøger at aflæse og navigere efter. Formår patienten ikke at aflæse, afkode og 
praktisere disse ofte implicitte normer bliver de besværlige patienter (Holen 2013, Muller 2006). 
Holen stiller derfor spørgsmålstegn ved om det politiske krav om det patientcentrerede 
sundhedsvæsen overhovedet er en mulighed, idet både patienter, pårørende og 
sundhedspersonalet kontinuerligt reproducerer denne orden. En orden, som bl.a. opretholdes 
gennem en forventning om gensidig forståelse i relationen mellem patient og plejepersonale 
(Müller 2006), en gensidighed som patienterne i denne undersøgelse ligeledes illustrerer, og som 
kan være med til at forklare, at patienterne udviser forståelse for og stiltiende accepterer 
”travlhedssignalerne,” selvom det betyder, at patienten i øjeblikket kan føle sig afmægtig. 

Nonverbal kommunikation  

Det som fylder mest hos patienterne i forhold til oplevelse af kvalitet i forløbet, og oplevelsen af at 
føle sig set, mødt og forstået, er den enkelte plejepersonales verbale og nonverbale udtryk, med 
stor vægt på det nonverbale. 
I lighed hermed peger Tom Eide og Hilde Eide, som skriver om kommunikation i praksis på, at 93 % 
af vores kommunikation foregår nonverbalt og langt den største del af denne er ubevidst (Eide og 
Eide 2004).  
Når patienterne i undersøgelsen, føler sig set, hørt og inddraget oplever de høj kvalitet i deres 
forløb. Men ud fra de 14 interviews, må der også konkluderes, at kvaliteten i kommunikationen på 
afsnittet er svingende, og der er rum til forbedring. Den indsamlede viden fra patienterne om, 
hvad der opleves som afgørende, samt konkrete handlingsforslag, er vigtige fund som i praksis kan 
løfte kvaliteten, så patienten bliver set og hørt og føler sig inviteret til at deltage og involveret i 
eget forløb. 
 

Men kommunikation kan være svær at mestre i praksis, skriver erhvervsforsker Helle Petersen 
(Petersen 2008) og det er en kompetence som kræver læring og træning (Nørgaard 2011). Det kan 
være et vanskeligt emne at udvikle på, da det rummer en hel del berøringsangst, skriver 
sygeplejeforskerne Katie Eriksson og Kari Martinsen (Eriksson 1995, Martinsen 1993). Dette kan 
hænge sammen med, at vores måde at kommunikere på, jo netop er tæt forbundet med vores 
personlige værdier og normer, sociale og kulturelle erfaringer. Disse sociale og kulturelle 
erfaringer har igen betydning for forståelse og for at kunne engagere sig kommunikativt i 
mennesker som ikke nødvendigvis ligner os selv, eller spejler vores normer og værdier. Vores 
måde at tale på er tæt forbundet med hvem vi er som mennesker, skriver Helle Petersen (Petersen 
2008).  
Empirien viser os hvorledes personalets forskellige udtryksformer dominerer patienternes 
oplevelse, og følelse af at blive mødt, og flere patienter udtrykker, at det er tydeligt at en stemning 
og en omgangsform kan ændre sig i forhold til hvem som er på vagt. 
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”Når XX er der så kommer der en anden stemning, så tror jeg at hun siger noget… så bliver 
stemningen bedre” 

Institutionelle rationaler og personlige præferencer 

Sundhedspersonalets vilkår er, at deres arbejde skal udføres effektivt, i et højt tempo og af høj 
kvalitet. Samtidig skal de nære relationer til patienten tilgodeses, hvilket i et travlt og stresset 
miljø kan være en udfordring.  
Sygeplejeforsker Mette Kjerholt beskriver i sin phd afhandling, hvorledes et politisk-økonomisk - 
og et medicinsk rationale har forrang hos ledere og medarbejdere fremfor det sygeplejefaglige 
ansvar og værdigrundlag. Det er et politisk/økonomisk rationale med fokus på standardisering af 
ydelser og patientforløb samt produktivitet, og et biomedicinsk orienteret fagligt fokus med 
diagnosticering og behandling af sygdomme, fremfor det sygeplejefaglige rationale, som har fokus 
på individualiteten og helhedsorienteringen (Kjerholt 2011). Kjerholt peger på, at den konkrete og 
sparsomme tid bliver brugt til at tilgodese de nævnte rationaler på bekostning af de 
sygeplejeprofessionelle værdier (Ibid). Det som umiddelbart skaber produktivitet og flow bliver 
således prioriteret over de humanistiske og helhedsorienterede aspekter i det enkelte 
patientforløb. Anne Roelsgaard Obling beskriver et lignende paradoks i sit studie ”kunsten at 
skabe en medfølende og engageret hospitalslæge”, og skriver at man på den ene side forventer et 
fokus på den enkelte patient og dennes individuelle behov, samtidig med at man stiller 
forventninger om et strømlinet flow af patientcases i standardiserede kliniske miljøer (Obling 
2012).  
Disse forskellige forventninger kan være med til at forklare hvorfor en sundhedsfaglighed, hvor det 
relationelle, omsorg og kommunikation er centrale elementer i nogle tilfælde nedprioriteres, især 
når det samtidig opleves som vanskeligt og tidskrævende.  
Kommunikationen kan således ikke ses løsrevet fra den kontekst den udspiller sig i. 
Kommunikationen bliver til både i kraft af hospitalet som institution og i kraft af personlige 
præferencer og normer. Set i dette perspektiv må blikket både rettes mod de institutionelle 
rammer og rationaler, samt den konkrete relation og interaktion mellem sundhedsprofessionel og 
patient og den faglighed, som knytter sig hertil. 

Udbytte og læring 

Evnen til at benytte sine nonverbale udtryk varierer som beskrevet fra person til person, og det er 
bevidstheden omkring dette, der er afgørende for, at skabe forandring (Petersen 2008). Projektets 
bevidstgørelse af kommunikationen og hvad den betyder for patienten, er netop det som har 
skabt opmærksomhed og læring i den lokale personalegruppe. Udtalelser som kommer fra ‘egne’ 
patienter har gjort emnet nærværende og aktuelt. Citatet nedenfor er en af de fortællinger, som 
har skabt meget genkendelse og genklang hos personalet, og som viser den afmagt patienten kan 
opleve med kommunikation og travlhed: 
 

”Det er tit når jeg ringer og det så er xx der også skal have hjælp så slår de bare klokken fra. 
….. De kommer bare og slår den fra, selvom jeg også skal have hjælp. Så siger de: " Jamen 
der er jo nogen på stuen" og så går de igen, men de andre hjælper jo xx og jeg skal 
altså på toilettet". "De ser mig ikke….som om jeg er luft….opdager det ikke”   
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En anden stor øjenåbner i projektet er, at patienterne indordner sig og ligger meget energi i at 
udvise forståelse for personalet, for at opretholde en god relation, også når det er på bekostning 
af at føle sig set og forstået.  
Undersøgelsen viser, at patienterne fokuserer på kommunikationen som en måde at etablere en 
mellemmenneskelig relation på, hvorfor de er meget opmærksomme på de små signaler og 
detaljer, som kommunikeres. Helt banalt kan man sige, at det er vigtigt at føle sig set og 
anerkendt, særligt i en sårbar situation, hvor man er afhængig af den anden, derfor kan der også 
sætte sig dybe spor, hvis man som patient oplever ikke at blive mødt. 
Undersøgelsen demonstrerer en appel og fordring, at kunne mødes menneske til menneske, som 
en forudsætning for kommunikationen mellem den sundhedsprofessionelle og patienten. Eller 
som Müller formulerer det i sit sundhedsantropologiske speciale, at der er tale om en relation, 
hvor håndteringen af det mellemmenneskelige er et moralsk etisk anliggende (Müller 2006), og 
dette praktiseres gennem væren, adfærd og handlinger, som kommunikeres verbalt som 
nonverbalt. 

Ejerskab gennem implementering 

Implementeringsprocessen, som er sat i gang i afsnittet er orienteret mod at involvere alle 
kollegaer og løbende bede om deres feedback. Dette har vist sig afgørende for at skabe ejerskab 
og ansvar. Afgørende har også været afdelingssygeplejersken, som har spillet en central rolle, 
både i fht. at få emnet på dagsordenen, og konstant være med til at prioritere og legitimere 
projektet ved også kontinuerligt at være den som italesætter det. 
Der sker hele tiden små ting i hverdagen, en stille susen, som fastholder fokus. Der bliver 
kontinuerligt talt om projektet via løbende spontane og planlagte faglige diskussioner. Som 
projektleder er det dog også vigtigt hele tiden at være vedholdende, og ofte formidle mand til 
mand, alles input er vigtige. 

Konklusion og perspektivering 

Den sundhedsfaglige kommunikation er betinget af både personalets personlige præferencer og 
normer, organisationens logikker og rationaler, samt den lokale kontekst og værdigrundlag på det 
enkelte afsnit. Patienterne efterspørger nærvær i kommunikationen, men deres muligheder for 
interaktion og inddragelse påvirkes negativt af bl.a. personalets travlhedssignaler, og patienten 
indordner sig disse og personalets forskellige udtryksformer.  

Det er vores opfattelse og læring gennem projektet, at kommunikation er en stor del af 
omsorgsdimensionen og derfor en afgørende faktor i den sundhedsprofessionelle faglighed. Det er 
ligeså vigtigt at kunne praktisere kommunikation, som at kunne give korrekt medicin og ligge et 
kateter, og derfor skal der stilles faglige krav til de kommunikative kompetencer. Kommunikation 
er også klinisk praksis.  

Den nonverbale og verbale kommunikation vil derfor fremover være et højt prioriteret 
fokusområde i afsnittet. Ifølge Eide og Eide har de fleste et stort ubrugt potentiale med hensyn til 
nonverbal kommunikation, og det vil ikke kræve ret meget øvelse for at ændre sin 
kommunikations stil og vaner (Eide og Eide 2004). Så selv om kommunikation kan være svær at 
mestre og en udfordring at udvikle på, kan der med få midler skabes forbedring.  
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Kollegerne har taget rigtig godt imod projektet, vi oplever allerede, at der er sket en forbedring af 
kommunikationen. Ting forandrer sig, når man italesætter dem. Den generelle kommunikation er 
kommet på dagsordenen.  
”Personalet er så søde”, men der er potentiale til at styrke kommunikationen så patienterne i 
højere grad får mulighed for at interagere og føle sig involveret i eget forløb. 
Interventioner og videre undersøgelser skal overordnet højne kvaliteten i sygeplejen, ved at 
understøtte den mellemmenneskelige kontakt og anerkendelse. Undersøgelsen viser at netop 
dette, er vigtig for patienterne i deres oplevelse af kvalitet i plejen.   
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Et eksempel på en implementeringsproces undervejs 

Fase 1: Temadag – præsentation og feedback - Refleksion 
over oplevet virkelighed sammenholdt med resultater fra 
undersøgelsen  
Undersøgelsens analyse, resultater og citater blev 
præsenteret. Feedback blev modtaget fra hele 
medarbejder- 
gruppen, forslag til konkrete handlinger, samt masser af 
erfaringsinput. Alt blev skrevet ned på plancher og gemt. 

Fase 2: Personalemøde – videre proces 

Feedback fra temadagen blev præsenteret: ”Det her blev 
der sagt.” Åben dialog: ” Hvad gør vi nu?”  Tre grupper 
blev nedsat til at arbejde med: 1. Værdigrundlag for 
kommunikation, med udformning af konkrete anvisninger 
og mål for den verbale og nonverbale kommunikation. 

● 2. Undersøgelse af patientens oplevelse af besøgstider. 
● 3. Modtagelsesprocedure.  

Fase 3: Status 

Status fra alle grupper efter et halvt år. Råmateriale med  
Værdigrundlaget blev sendt til høring i afdelingen. Svaret 
afleveredes i en kuvert med kommentarer eller 
ændringsforslag. Herefter er der udarbejdet en poster, 
med de værdier og anvisninger for god 
patientkommunikation, som der i fællesskab er blevet 
besluttet ligger til grund, som en del af god sygepleje. Se 
posteren på næste side. 

Fase 4: Evaluering 

Her planlægges implementering af ny 
modtagelsesprocedure, samt gennemførelse af 
brugerundersøgelse omkring patienternes oplevelse af 
besøgstider i afdelingen. Herudover evaluering af, 
hvorledes de konkrete anvisninger og mål for 
kommunikationen er blevet udbredt i praksis.  
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Værdigrundlag med konkrete anvisninger for kommunikation 
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