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Fælles beslutningstagning – Shared decision making
-Ny strømning i sundhedsvæsenet

-En app funktion til at understøtte fælles beslutningstagning



Mange forskellige sider af 
problemet

Mange forskellige 
muligheder 

Sundhedsvæsenet skal øge patientinddragelse i de beslutninger, der skal træffes vedr. undersøgelser og 
behandling  
Sundhedsplanen, 2015 

Flest (76 %) føler sig generelt mest trygge som patient, når de får alle mulighederne lagt frem og selv 
bestemmer, hvad der skal ske - modsat dem der føler sig usikre stillet over for mange valgmuligheder og som 
vil have lægen træffer beslutningerne 
Rapport Mandag Morgen og TrygFonden: Sundhedsvæsenet ifølge danskerne, 2016

‘Brugerinddragelse i praksis er spredt og usystematisk. Regeringen bør igangsætte initiativer som sikrer, at 
inddragelse bliver en fast del af sundhedsvæsenet’ 
Videns Center for Patientinddragelse i Sundhedsvæsenet, 2019



Mange forskellige sider af 
problemet

Mange forskellige 
muligheder 

En fælles beslutningstagning er en aktiv samarbejdsprocess mellem patienter og læger, 
når der vælges behandling
Charles, 1997

Metoden skal støtte patienten i at tage den, for dem, rette beslutning under et 
behandlingsforløb
• træffe beslutninger om udredning, behandling og opfølgning i den grad og på de 

måder, som patienten ønsker
• brug af evidensbaseret information om valgmuligheder, fordele, ulemper og 

usikkerheder 
• rådgivning og støtte til at udforske egne værdier og præferencer 
• rådgivning og støtte til at vælge den mulighed, der bedst matcher patientens 

præferencer
• samarbejde 

Center for Fælles beslutningstagning, Vejle, 2016



Mange forskellige sider af 
problemet

Mange forskellige 
muligheder 

Jeg har svært ved at holde på vandet ……
Hvad er den bedste behandling ?

Klart at jeg også selv skal sige ja 
til behandlingen!

Hvad ville du gøre -
hvis du var mig ?

Hvorfor ved du ikke hvad der er det 
bedste  …

Du er vel eksperten !



Elwyn , 2012, 2017
Shared Decision Making: A Model for Clinical Practice



Valgsnak

Præference-snak

Beslutnings-snak

Center for Fælles beslutningstagning, Vejle, 2020



Rammesætte og invitere ind i beslutningsprocessen 

• Afklare og opsummére patientens problem 
• Forklar at der findes flere muligheder
• Gør det klart, at der skal træffes en beslutning
• Inviter patienten til at deltage i beslutning
• Forklar hvorfor patientens deltagelse er vigtig
• Understreg at alle spørgsmål, input og overvejelser er velkomne
• Spørg hvilken rolle patienten ønsker at spille i beslutningsprocessen

Valgsnak



Mulighederne ?
-hvilke 

Vurdering af mulighederne 
-den bedste behandling er den, der passer bedst til patientens liv 
og ønsker
-hvad der er vigtigt for patienten; hvad patienten gerne vil opnå 
med behandlingen

Informer om næste trin
-beslutningen skal ikke nødvendigvis træffes lige nu
-overveje mulighederne, evt. sammen med pårørende
-aftal hvornår beslutningen skal træffes



Præferencer ?

- Hvad betyder noget for dig?
- Hvordan prioriterer du i dit liv?
- Udtryk alle præferencer, ”både og”
- Hvad der er vigtigt for dig
- Tal om det ”trade-off” der er i situationen sat i forhold til 

præferencer

Præference-snak



Beslutnings-snak

Facilitere afklaring og beslutning

• Klar til beslutning ?
• Opsummer mulighederne kort
• Overvejelser, præferencer, hvad er vigtigst ?
• Anerkend eller foreslå beslutning på baggrund af 

patientens præferencer og check om patienten er 
enig

• Gør patienten opmærksom på, at beslutningen kan 
ændres

• Næste skridt ?



Omdrejningspunkt
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Projektet - delprojekt i en PhD afhandling, Afdelingen for Kvindesygdomme, Sygehus Sønderjylland

Formål - at udvikle og evaluere en app funktion for kvinder med nedsynkning af underlivet som kunne 
understøtte metoden fælles beslutningstagning i konsultationen

Financiering - Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland og Knud & Edith Eriksens 
Mindefond 

Deltagere – patienter, læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ledelser
Afdelingerne for Kvindesygdomme v. 
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, Sygehus Lillebælt, Kolding, Odense Universitetshospital, Herlev 
Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital



Algoritmen bagved – multikriteriel analytisk funktion

BBBehandlingsmuligheder ?
Options

BB

BBEvidens

Kriterier /præferencer?
Patients preferences

Evidensen ?
Doctors knowledge



Holzblatt & Beyer 2017
Co designing

1) Indsamle brugernes behov

2) Design og

3) Test for usability

Felt observationer
Workshops / Interviews (Kontekstuelle inqueries)   
Story prompt 

Ideworkshops

Alfa tests - Beta tests (retest-redesign)
Feasibility test (Pilot RCT)



Tidslinie

Aug

2019

Felt observationer (3 dage)

2016

Marts

Prototype

Work shops (4) / Algoritme

Interviews (10)(inqueries) 

Beta tests

Kick- off work shop / klinikere
Work shops (3) / klinikere

Sept Nov Jan

2017

Maj NovFeb
Marts

Styregruppens work shop

Softwaren udvikles

Alfa tests

2018

Juni

Pilot test - RCT







Enrollment
Invited randomized patients 
(n) = 226
Clinic 1 (n ) =  90 (45 Intervention / 45 Control)
Clinic 2 (n ) =  65 (32 Intervention / 33 Control)
Clinic 3 (n ) =  71 (36 Intervention / 35 Control)

Not participating
(n)= 97

Due to :
Exclusion criteria
at consultation (n)=  6
No shows (n)=  6
Organizationel issue (n)=  5

Patient provided reason :
eHealth was involved (n)= 11
Invitation not noticed (n)= 37
Other reasons (n)= 16
No reason
provided (n)= 16

Participating (n)= 30

Technical problem
with presentation      (n)= 1

Control group

Not participating 
(n)= 83 

Due to :
Exclusion criteria 
at consultation     (n)= 4
No shows (n)= 6
Organizationel issue (n)= 1

Patient provided reason :
eHealth was  involved  (n)= 15
Invitation not noticed  (n)= 13
Other reasons (n)= 19
No reason
provided              (n)= 25

Intervention group

Did

Invited patients  
(n)= 113 

Invited patients  
(n)= 113

For analysis   (n)= 29

Per protocol         (n)= 17
Not per protocol  (n)= 12 

For analysis (n)=  16



I hvor høj grad synes du hjemmespørgsmål og IT program hjalp dig?

Høj grad       Nogen grad            Høj /nogen grad       Ringe grad       Ved ikke

Gennemgik IKKE funktionen 
(n=12) 

Gennemgik funktionen 
under konsultationen (n=17)

%

Konsultationerne (n=29):



Fokusgruppe interview

- ‘Systematiserer konsultationerne og sparer tid’

- ‘Forbereder til mere præferencesensitive beslutninger’

- Anvendeligheden?

- Gynækologerne åbnede /co-designede nye behov og perspektiver omkring beslutningstagningen

Jeg kiggede på skemaet før patienten kom, så fik jeg fornemmelse af hvad vi skulle 
snakke mere om… det hjælper meget – for man har ikke tid til det hele. Det er en fordel 
at se på det inden, så ved jeg hvad patienten er interesseret i.
(Kvindelig gynækolog, 17 års erfaring som læge, interventionspatienter)

Skemaet kan ikke give det rigtige svar fordi der er forskel på hvad der er en god ide. Hvis 
der står patienten ønsker en ring så kan det skema være hul i hovedet for jeg er jo nødt 
til sådan rent fagligt (at vurdere).
(Kvindelig gynækolog, 19 års erfaring som læge, interventionspatienter)

Måske ville det være en ide at patienten havde lidt tid og fik f.eks. 10 - 15 minutter f.eks. med en 
sygeplejerske og f.eks. med det her værktøj for at tænke over hvad det er for en situation de er i ... så 
kunne det ligge der og bundfælde. Så vil de være sådan mere afklarede og ikke sådan helt paf, når de 
kommer.
(Kvindelig gynækolog, 19 års erfaring som læge, interventionspatienter)



Nogle af konklusionerne….
Take home message

• Feltarbejde, interviews og work shops peger på 16 vigtige kriterier for beslutningen

• Funktionen præsenterer den individuelle kvindes præferencer på lige fod med den faglige 
viden

• Kvindernes computerfærdigheder ser ud til at påvirke lysten til at bruge funktionen 

• Værktøjet hjælper kvinderne i processen men ser ikke ud til at øge kvindernes oplevelse af 
fælles beslutningstagning eller deres tilfredshed med beslutningen

• Gynækologerne er positive omkring tanken om implementering af værktøjet

• Gynækologens tilgang til samtalen i den individuelle konsultation har indflydelse på
anvendeligheden

 Værktøjets anvendelighed og implementeringsmuligheder i den kliniske kontekst kan            
diskuteres



Mere info ……..

Hulbaek, M., et al., Pelvic organ prolapse and treatment decisions– developing an online preference-sensitive tool to support shared 
decisions. BMC Medical Informatics and Decision Making, 2020. 20(1): p. 265.

PhD Thesis Mette Hulbæk Andersen
Developing and testing an online tool for patients with pelvic organ prolapse to support shared decision making
Tilgængelig på Syddansk Universitetsbibliotek 
https://www.sdu.dk/da/bibliotek

Center for Fælles Beslutningstagning, Vejle
https://www.cffb.dk/

Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) 
https://vibis.dk/vibis

ISDM Society (International Shared Decision Making Society) 
https://www.isdmsociety.org


