
 

 

 

 

På baggrund af projektet om patienternes 

oplevelse af kommunikation i sygeplejen, ”De er 

jo så søde alle sammen”, blev der udarbejdet et 

værdigrundlag for kommunikation mellem 

patienter og plejepersonale. 

Der er arbejdet konkret med implementering   

og opfølgning på værdigrundlaget. 

• Synlige navneskilte til personale 

• Etableret læringsforløb og månedlige 

samtaler og refleksioner i 

sygeplejegruppen 

• Løbende italesættelse af mål for 

kommunikationen i afsnittet 

• Evaluering af implementering via 

spørgeskemaer til 50 patienter 

Spørgeskemaerne viste, at dele af 

værdigrundlaget er implementeret rigtig 

godt, hvilket figur 1 og 2 illustrerer.  

Mens der fortsat er behov for 

opmærksomhed på andre områder, som 

figur 3 viser. 

 

To nye lærings- og udviklingsmål: 
1. At patienterne i større grad oplever løbende 

at blive informeret. 

2. At personalet i større grad italesætter over 

for patienterne, at de er bekendt med deres 

situation. 

Disse mål skal indfries ved at: 

• Visualisere afsnittets døgnrytme på en 

tavle/opslag på alle stuer.  

• Plejepersonalet italesætter den konkrete 

sygepleje over for patienterne for 

derigennem at skabe større medinddragelse 

af patienten i den daglige pleje.  

• Fortsætte samtaler og refleksioner i 

plejegruppen omkring kommunikation i 

sygeplejen. 

• Evaluere igen i januar 2016. Målet er, at  

90% af svarene ligger i kategorierne I høj 

grad og I nogen grad. 
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Kommunikation er en vigtig del af 

sygeplejefagligheden og afgørende for 

patienternes oplevelse af kvalitet under 

indlæggelsen. Men kommunikation kan være en 

vanskelig praksis, og derfor er det vigtigt: 

• At have kontinuerligt fokus på 

kommunikation. 

• At stille krav til kvaliteten af kommunikation. 

• At skabe læring for på den måde at opnå gode 

strategier for kommunikation hos den enkelte 

medarbejder og i fællesskabet. 

• At udvikle produkter og teknologier, der også 

kommunikerer til patienter og pårørende som 

f.eks. informationstavler. 
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Har personalet et 
imødekommende og venligt 
tonefald? 

Tiltaler personalet dig 
ved navn? 

Oplever du, at personalet løbende 
informerer dig om dit forløb? 
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