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Forord

Forord
Denne rapport er et skridt på vejen til at udvikle Finsencentret til en organisation, der systematisk fokuserer på, lytter til og handler på feedback fra patienter. Centret lægger vægt på, at patienterne møder en organisation som udstråler høj professionel standard og imødekommenhed, og at personalet løbende inddrager og samarbejder med patienter og pårørende. Det vil
vi fra Enheden for Brugerundersøgelser gerne støtte, og derfor har vi indgået et samarbejde
om at afprøve en model for systematisk patientinddragelse - Planetree-modellen.
Rapporten er resultatet af en afdækning af patienter, pårørende og personales oplevelser af
Finsencentret set i forhold til Planetree-modellens ti komponenter. Temaerne i de ti komponenter er udviklet i USA på baggrund af interview med en lang række patienter om, hvad de
lægger vægt på i forbindelse med indlæggelse eller ambulant besøg på et hospital. Interviewene har givet anledning til refleksion og diskussion blandt personalet i Finsencentret, om hvordan kommunikation med patienterne, fysiske rammer, tilbud om mad, muligheder for adspredelse, når der er ventetid og mange andre forhold kan udvikles, så patienternes ønsker og behov i højere grad kan imødekommes.
Organisationsanalysen peger på en række områder, hvor interviewpersonerne oplever, at
centrets praksis er helt i top, men også på områder, hvor der kan ske forbedringer. I alt har 243
personer medvirket i interview og været med til at tydeliggøre, hvad de lægger vægt på enten
som patient, pårørende, medarbejder eller leder. Tak til alle jer, der har gjort analysen mulig,
både de, der har medvirket i interview, og de, der har været med til at rekruttere til og organisere interviewene. Det har været en udfordring at få det til at lykkes i en travl hverdag.
Organisationsanalysen i Finsencentret er en del af et pilotprojekt, hvor centret i samarbejde
med Enheden for Brugerundersøgelser og Planetree USA, afprøver modellen i en dansk kontekst. Vi følger derfor processen løbende og samler op på erfaringer med såvel analysen som
det efterfølgende arbejde med at gennemføre ændringer. Planetree-modellen indeholder ikke
nogen facitliste på, hvordan en organisation skal indrette sig for at være patientcentreret, da
det er afhængig af den konkrete kontekst, og de ønsker og behov patienterne har. Det næste
skridt i processen er derfor, at de mange input fra analysen bliver drøftet, og at ledelse og
medarbejdere i Finsencentret i samråd med patienter tager stilling til, hvilke konkrete initiativer de vil igangsætte for at forbedre praksis og rammerne.
Der er kommet mange forslag og idéer frem, som jeg håber, Finsencentret vil få glæde af i det
fremtidige arbejde med at implementere Planetree-modellen. Jeg ser frem til, at de samlede
resultater af organisationsanalysen nu kan blive bragt i spil og glæder mig over den udvikling,
der er sat i gang.

Marie Fuglsang
Leder af Enheden for Brugerundersøgelser
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Introduktion

1 Introduktion
1.1

Baggrund

Finsencentret er en del af Rigshospitalet og omfatter bl.a. Hæmatologisk Klinik, Onkologisk Klinik, Radioterapiklinikken og Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi.1 Finsencentret vil gerne blive bedre til at inddrage patienter og pårørende, således at patienternes behov tilgodeses
i størst muligt omfang. Centret har derfor indgået et samarbejde med Enheden for Brugerundersøgelser (EfB) og den amerikanske organisation Planetree med henblik på at få en systematisk tilgang til at belyse patienternes behov og dermed i højere grad mulighed for at imødekomme dem.
Planetree
Planetree arbejder med uddannelse, information og rådgivning til hospitaler, der ønsker at
være mere patientcentrerede. Planetree-modellen fokuserer på ti såkaldte ”komponenter”,
der er en slags temaer, som udgør rammen for arbejdet mod den patientcentrerede organisation. Det er dog op til det enkelte hospital at vælge, hvilke områder hospitalet vil fokusere
på at forbedre og hvordan. Planetree samarbejder med en lang række hospitaler/organisationer både i og uden for USA. Organisationer, der arbejder med Planetree-modellen, har
opnået gode resultater i forhold til patient- og pårørendeinddragelse og tilfredshed blandt
patienter, pårørende og medarbejdere. Planetrees filosofi har en simpel præmis: Behandling og pleje skal først og fremmest organiseres omkring patientens behov.

Planetree-komponenter

2

3

1. Patientcentreret organisation
2. Respekt og valgfrihed
3. Information og uddannelse af patienter
4. Inddragelse af pårørende
5. Kost og ernæring
6. Arkitektur og indretning
7. Aktiviteter og adspredelse
8. Spiritualitet og plads til forskellighed
9. Supplerende behandling og veje til velvære
10. Samspil med lokalsamfundet

Samarbejdet mellem Finsencentret, Enheden for Brugerundersøgelser og Planetree løber fra
2013 til 2015. I løbet af den 3-årige periode vil Enheden for Brugerundersøgelser og Finsencentret afprøve Planetree-konceptet i Finsencentret som et pilotprojekt. Som led i pilotprojektet gennemfører Enheden for Brugerundersøgelser hvert år en organisationsanalyse, der afdækker nuværende praksis og forslag til forbedringer. Denne rapport præsenterer resultaterne
1

For oversigt over Finsencentrets organisering se bilag 3.1.

2

Læs evt. mere på Planetree.dk eller Planetree.org.

3

Læs evt, mere om komponenterne på Planetree.dk.
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af den første organisationsanalyse, der blev gennemført i april-maj 2013. Rapporten bygger på
43 gruppeinterview med patienter, pårørende, medarbejdere og mellemledere i Finsencentret.

1.2

Formål

Formålet med organisationsanalysen er:
At identificere mulige indsatsområder i Finsencentret inden for Planetree-modellens ti
komponenter med henblik på at få en mere patientcentreret praksis.
I rapporten præsenteres interviewdeltagernes mening om nuværende praksis i Finsencentret,
samt deltagernes forslag til forbedringer af praksis. Forslagene til forbedring er af meget forskellig karakter – nogle forslag er forholdsvis enkle at gennemføre, mens andre vil kræve megen tid og ressourcer. Rapporten peger også på problemstillinger, som der ikke umiddelbart
gives nogen løsning på. Rapporten tager ikke stilling til, hvilke forslag Finsencentret skal gennemføre (først). Det vil være op til ledere og medarbejdere i Finsencentret at beslutte hvilke
initiativer, der skal iværksættes på baggrund af interviewene, og på hvilket niveau i organisationen de forskellige initiativer skal iværksættes. Rapporten kan fungere som et idékatalog i den
beslutningsproces.

1.3

Metode

Enheden for Brugerundersøgelser har i perioden 9. april – 28. maj 2013 gennemført 43 gruppeinterview med samlet set 243 patienter, pårørende, personale og mellemledere i Finsencentret. Antallet af interview pr. klinik, tidspunkt og sted er aftalt med ledelsen i de enkelte
klinikker. Fordelingen af interviewene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1.1 Fordeling af gruppeinterview i Finsencentret
Antal gruppeinterview
Patienter

Pårørende

Medarbejdere

Mellemledere

I alt

5

1

3

1

10

3

1

2

1

7

Onkologisk Klinik

6

1

7

1

15

Radioterapiklinikken

4

1

3

1

9

Hæmatologisk Klinik

Klinik for Infektionsmedicin
og Reumatologi

Medarbejdere på tværs af
2

klinikkerne (staben i Fin-

2

sencentret og nyansatte)

I alt

6

18

4

17

4

43
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Klinikkerne har hver især haft ansvaret for rekruttering af deltagere til interviewene i den pågældende klinik. Klinikkerne skulle rekruttere otte deltagere til hvert interview. Deltagerne
skulle være repræsentative for klinikken. Rekrutteringsprocessen er blevet evalueret via samtaler med de rekrutteringsansvarlige. Evalueringen viser, at rekrutteringen af otte deltagere til
hvert interview har været en udfordring blandt nogle patient-/pårørendegrupper, bl.a. fordi
patienterne har haft det for dårligt til at kunne deltage, eller fordi interviewtidspunktet har ligget i dagtimerne. Et enkelt interview måtte aflyses, fordi det ikke lykkedes afsnittet at rekruttere patienter til at deltage i interviewet. Overordnet set efterspørger de rekrutteringsansvarlige,
at der er mere tid til rekrutteringsprocessen.
At der har været udfordringer med rekrutteringen fremgår også af antallet af fremmødte til
hvert interview. Antallet af interviewpersoner fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1.2 Fordeling af interviewpersoner pr. klinik
Antal interviewpersoner (gennemsnitligt antal deltagere pr. interview)
Patienter

Pårørende

Medarbejdere

Mellemledere

I alt

21 (4)

6 (6)

19 (6)

8 (8)

54 (5)

15 (5)

4 (4)

15 (8)

6 (6)

40 (6)

Onkologisk Klinik

27 (5)

5 (5)

46 (7)

6 (6)

84 (6)

Radioterapiklinikken

21 (5)

5 (5)

18 (6)

5 (5)

49 (5)

Hæmatologisk Klinik

Klinik for Infektionsmedicin
og Reumatologi

Medarbejdere på tværs af
16 (8)

klinikkerne (Finsenstab og

16 (8)

nyansatte)

I alt

1.3.1

84 (5)

20 (5)

114 (7)

25 (6)

243 (6)

Interviewenes form og indhold

Interviewene er gennemført som semistrukturerede gruppeinterview à halvanden times varighed. Fire konsulenter fra EfB har gennemført interviewene, således at der har deltaget én interviewer og én referent pr. interview. Som en del af forberedelsen til interviewene har to af
konsulenterne fra EfB besøgt klinikkerne, hvor de er blevet introduceret til klinikkernes typiske
patientforløb og har set nogle af de fysiske rammer. Ved enkelte interview i Onkologisk Klinik
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har ph.d. studerende, Mette Brehm Johansen4, deltaget som observatør, efter aftale med klinikledelsen og deltagerne i de pågældende interview. Alle interview er blevet lydoptaget.
Formålet med interviewene har været at komme omkring de ti komponenter i Planetree modellen og for hver komponent at drøfte den nuværende praksis og de nuværende rammer i klinikken, og hvordan interviewpersonerne ser, at disse i højere grad kan leve op til patienter og
pårørendes ønsker og behov. Medarbejdere og mellemledere har endvidere reflekteret over,
hvordan praksis og rammer i højere grad kan leve op til personalets ønsker og behov. Vinklen
på de ti komponenter er tilpasset de forskellige målgrupper, så hver gruppe kun skulle forholde
sig til det, der var relevant for dem. For eksempel handler ”Patientcentreret organisation” i interview med patienter og pårørende primært om egnede metoder til, og emner for, systematisk patient-/pårørendeinddragelse, mens det i interview med medarbejdere og mellemledere
også handler om uddannelse og motivation til at arbejde patientcentreret. For eksempler på
spørgsmål fra interviewguiden, se bilag 3.2.
Interviewpersonernes forbedringsforslag er under interviewet blevet noteret på post-it sedler,
og ved afslutningen af hvert interview har deltagerne fået tre klistermærker, som de har placeret på det/de forbedringsforslag, som, de prioriterer, er vigtigst at arbejde videre med. Prioriteringsrunden har været en udfordring for interviewpersonerne, der gerne ville have muligheden
for at prioritere flere end tre forslag. Grænsen på de tre vigtigste forbedringsønsker blev sat for
at gøre prioriteringsprocessen og den videre proces med udvælgelse af indsatsområder overskuelig. Prioriteringsrunden satte også gang i mange overvejelser hos særligt medarbejderne
omkring, hvorvidt de skulle prioritere ud fra, hvad de troede var realistisk at ændre på, om de
skulle prioritere noget, der ville skabe bedre forhold for dem selv (og i sidste ende også patienterne), eller om de skulle prioritere noget, der ville være direkte til gavn for patienterne. Det
var op til den enkelte interviewperson at vælge, hvad vedkommende prioriterede ud fra. Forbedringsforslag og pointer fra hvert enkelt interview er samlet i oversigtstabeller/opsummeringer. Opsummeringerne fra interview i Radioterapiklinikken er vedlagt denne rapport, se bilag 3.4.
Den afsatte tid (1½ time) til interviewene viste sig også at være en udfordring. Forsinket fremmøde og nødvendigheden af, at eksempelvis medarbejdere og mellemledere skulle gå til planlagt tid, gjorde det til en udfordring at komme lige meget i dybden med hver af de ti komponenter. Vægtningen mellem de ti komponenter har også været lidt forskellig fra interview til
interview. Interviewguiden er blevet tilpasset undervejs i interviewrækken, og der er blandt
andet ændret i komponentrækkefølgen og skåret ned i antallet af spørgsmål for at skabe mere
tid til nogle af komponenterne.

1.3.2

Styrker og svagheder ved metoden

Interviewene er gennemført som gruppeinterview, og med metodevalget følger en række styrker og svagheder. Gruppeinterview er velegnet, når der skal indsamles viden om flere forskellige personers synspunkter inden for forholdsmæssig kort tid, sammenlignet med hvis deltagerne skulle interviewes enkeltvis. Således er det lykkedes at inddrage 243 personers perspektiver
inden for en periode på cirka to måneder. Styrken ved metoden er endvidere, at den muliggør
en dynamisk debat blandt deltagerne. Hvordan praksis og rammer kan tænkes anderledes i

4

Mette Brehm Johansen er ansat som ph.d.-studerende ved Copenhagen BusinessSchool og Enheden for Brugerundersøgelser.
Hun anvender Finsencentret som case i sin afhandling om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet.
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Finsencentret har således været genstand for livlig diskussion blandt interviewpersonerne: Deltagerne har været enige om mange forhold, men også uenige. De har spurgt ind til og kommenteret hinandens synspunkter, hvilket har været medvirkende til at skærpe de fremlagte pointer. Endelig er metoden velegnet, når der skal produceres noget nyt eller skabes nye ideer. I
praksis har interviewpersonerne bragt mange ideer til forbedringer på bordet, og i interview,
hvor medarbejderne har været sammensat på tværs af enheder, har de hørt, hvordan praksis
er anderledes i andre enheder. Deltagerne har inspireret hinanden, bygget videre på hinandens
ideer, og også patienter og pårørende har efterfølgende udtrykt glæde over at kunne høre andre patienter og pårørendes erfaringer.
Metoden har dog også sine begrænsninger. Den livlige debat er bl.a. afhængig af antallet af interviewpersoner, og i interview, hvor der fx kun har deltaget tre patienter, har debatten været
mere sparsom. Til nogle af patientinterviewene har den heterogene sammensætning af patienterne også haft betydning for dynamikken i interviewet, således at kroniske patienter, der har
størst kontakt med klinikken, har haft mest på hjertet. Her har det været en opgave for intervieweren at sikre, at også patienter, der har været indlagt relativt kort tid eller kun kommer til
årlige kontroller, bliver hørt. Som beskrevet ovenfor har det også været en udfordring at komme grundigt omkring alle ti komponenter, og sammenlignet med individuelle interview giver
gruppeinterview følgelig heller ikke samme mulighed for at gå i dybden med hver komponent
og hver pointe.
Endelig knytter der sig de styrker og svagheder til metoden, som der knytter sig til kvalitative
metoder generelt. Metoden er velegnet til at give indsigt i og forståelse for interviewpersonernes situation, finde årsager til menneskers handlinger og få beskrivelser ud fra deres egen forståelse, hensigter, normer og værdier. Metoden giver endvidere mulighed for at stille opklarende spørgsmål undervejs og sikre en høj validitet i undersøgelsen. Outputtet af en kvalitativ
undersøgelse er en pallette af oplevelser, historier, meninger, årsagsforklaringer etc. De kvalitative metoder fortæller imidlertid ikke noget om udbredelsen af de oplevelser, historier mv.,
der er kommet frem. Outputtet kan følgelig besvare spørgsmål som: ”Hvordan er praksis i
dag?”, ”hvordan oplever patienterne deres ophold i klinikken?”. Og outputtet kan afstedkomme nye spørgsmål om udbredelsen af de forskellige oplevelser, som eventuelt kan belyses ved
hjælp af opfølgende kvantitative undersøgelser.

1.4

Læsevejledning

Denne rapport bygger på en sammenfatning af opsummeringerne fra de enkelte interview i
Radioterapiklinikken. Interessante pointer er så vidt muligt blevet suppleret med understøttende citater. Pointer og citater er blevet anonymiseret, så det ikke fremgår, hvem der har sagt
hvad under de enkelte interview. I rapporten benævnes interviewpersonerne som henholdsvis:
Patienter (fra navngiven klinik)
Pårørende (fra navngiven klinik)
Medarbejdere eller personale (fra navngiven klinik)
Team-/driftsledere, mellemledere eller ledelsen (fra navngiven klinik)

Når der i teksten står ”interviewpersoner” refererer dette til både patienter, pårørende, medarbejdere og ledere (de er alle enige om noget). Kapitel 2 indeholder resultaterne fra Radioterapiklinikken. Kapitlet indledes med et resumé af samtlige resultater fra Radioterapiklinikken.
Derefter følger en gennemgang af resultaterne, som er bygget op omkring de 10 Planetree9
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komponenter. Hver komponent indledes med en kort introduktion til, hvad interviewpersonerne er blevet spurgt om (markeret med kursiv tekst i en grå boks). Dernæst beskrives det, hvad
henholdsvis patienter/pårørende og medarbejdere/team- og driftsledere har udtalt om den
pågældende komponent. Opsummeringerne fra interviewene i klinikken er vedhæftet som bilag. Endvidere indeholder bilagsmaterialet en organisationsoversigt samt eksempler på de
spørgsmål, der har indgået i de anvendte interviewguides. Bilag 3.3 indeholder reflektionsspørgsmål til hver komponent. Spørgsmålene er udledt af de forbedringsforslag, der er fremkommet til interviewene på tværs af klinikkerne i Finsencentret.
Ud over denne rapport, som beskriver resultaterne fra Radioterapiklinikken, findes der fire øvrige rapporter, som er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen:
”På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Finsencentret”, samler op på de mest gennemgående pointer fra samtlige klinikker og inkluderer herudover pointer fra interview med nyansatte og staben i Finsencentret
”På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Hæmatologisk Klinik”, der beskriver resultaterne fra Hæmatologisk Klinik.
”På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi”,
der beskriver resultaterne fra Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi.
”På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk Klinik”, der beskriver resultaterne
fra Onkologisk Klinik.

Alle rapporter er tilgængelige på hjemmesiden www.planetree.dk.
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2 Radioterapiklinikken
Resumé
Radioterapiklinikken har ikke tradition for at inddrage patienterne i eksempelvis indretningen
af klinikken, udarbejdelsen af informations materiale eller politikker i klinikken (organisatorisk
brugerinddragelse). Hvis Radioterapiklinikken ønsker mere organisatorisk brugerinddragelse,
vil ad hoc inddragelse af patienterne måske være mest velegnet, da patienterne giver udtryk
for, at de ikke ville være interesserede i at deltage i et eventuelt brugerråd.
Selvom Radioterapiklinikken i dag ikke har tradition for organisatorisk brugerinddragelse, har
klinikken kultur for at inddrage patienten i eget forløb og tilrettelægge behandlingen, så den så
vidt muligt er tilpasset patientens behov og øvrige aktiviteter. At patienten kommer i første
række kommer til udtryk i alle faggrupper og afsnit i klinikken – også blandt medarbejderne,
der planlægger behandlingen, som ikke alle har direkte patientkontakt.
Patienterne oplever, at personalet er venligt, imødekommende, dygtige og kompetente, og der
er kontinuitet i det personale, som varetager deres behandling, hvilket medvirker til at gøre patienten tryg. Personalet i Radioterapiklinikken er endvidere gode til at inddrage patientens pårørende og få de pårørende til at føle sig velkomne i klinikken. Patienterne opfordres til at tage
pårørende med til både samtaler og behandling, og denne åbenhed er med til at afmystificere
behandlingen.
Selvom patienterne generelt roser personalet i Radioterapiklinikken for deres væremåde, har
de mere forskelligartede oplevelser med lægerne, de har mødt i forbindelse med deres behandling. De anbefaler derfor, at alle læger udviser empati, giver hånd, har øjenkontakt og lytter til patienten.
Interviewpersonerne oplever, at strålebehandlingen kører som en velsmurt maskine, forstået
på den måde at apparaternes kapacitet udnyttes bedst muligt, og ventetiden til behandling er
minimal. Den korte ventetid gør blandt andet, at patienterne ikke oplever, at der er behov for
mere adspredelse eller udvidelse af udbuddet af mad og drikke til patienter og pårørende – de
er stort set tilfredse med det nuværende tilbud.
Bagsiden af den velsmurte maskine er dog, at det kan være vanskeligt at finde tid til at tale
med patienten i forbindelse med behandlingen. Både patienter og personale er opmærksomme på denne problematik, og de foreslår en midtvejssamtale eller en ekstra medarbejder som
løsning på problematikken.
Bag kulisserne af den velsmurte maskine bliver der nogle gange kæmpet hårdt for at have behandlingsplanen klar til patientens fremmøde. Personalet i Medicinsk Fysik oplever, at lægerne
kan være en flaskehals i planlægningen af behandlingen pga. deres manglende tilstedeværelse
ved indtegning og konference, hvor behandlingen planlægges.
Alle grupper af interviewpersoner har generelt et positivt indtryk af arkitektur og indretning i
Radioterapiklinikken. De nævner dog, at det inden ankomsten til klinikken, kan være problematisk både at finde en parkeringsplads og at finde frem til klinikken med den nuværende skiltning.
Interviewpersonerne fremhæver, at modtagelse og venteområdet til stråleterapien fungerer
rigtig godt i sin nuværende form, men at modtagelse og ventefaciliteter til patienter til ambula-
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toriet og scanning kunne indrettes mere hensigtsmæssigt. Generel mangel på plads i ambulatoriet gør det desuden vanskeligt at have pårørende med til behandlingen. Herudover mener
personale og ledere, at det ville være en gevinst, hvis der blev etableret en sengestue til sengeliggende og/eller dårlige patienter med tilhørende servicepersonale, således at denne funktion
ikke skulle varetages af behandlersygeplejerskerne.
Personale og mellemledere er enige om, at personalets frokoststuer for de flestes vedkommende ikke er gode nok. Personalet klager bl.a. over mangel på siddepladser, højt støjniveau
og manglende rengøring i de lokaler, hvor de skal spise. En anden ting, som de er enige om, er,
at personalets adgang til mad er begrænset i klinikken, fordi kantinen ligger langt væk, og madvognens udvalg er dårligt, dyrt og ensformigt.
Personalet vurderer desuden, at et bedre tværfagligt samarbejde i klinikken i sidste ende vil
gavne både personale og patienter. De foreslår, at fiksertionsudvalget oprettes igen, da dette
skal sikre en tværfaglig drøftelse af de stillinger, som patienten placeres i under strålebehandling.
Endelig mener både patienter og personale, at patienternes forløb ville blive bedre, hvis Radioterapiklinikken fik et bedre samarbejde med andre klinikker, fx via informationsudveksling så
patienten ikke skal besvare de samme spørgsmål flere gange, og via aftaler om hvem der informerer patienten om hvilke emner.
Generelt oplever patienter og pårørende i Radioterapiklinikken, at de er blevet godt informeret
om sygdom og behandling i klinikken, men nogle patienter savner yderligere information om
lægens valg af den pågældende behandlingsform og kræftknudens størrelse – gerne ledsaget af
et scanningsbillede, hvor patienten kan konstatere dette ved selvsyn. Desuden efterspørger patienter information om den tekniske proces ved strålebehandling og mulighed for at komme
ind og se en anden patient få strålebehandling med henblik på at afmystificere behandlingen.
Patienterne fortæller, at andre patienter er en god informations- og motivationskilde, og klinikken kan derfor overveje, om erfaringsudveksling mellem ”erfarne” og ”mindre erfarne” patienter kan anvendes aktivt i klinikken.
Patienterne har ikke behov for at blive informeret om muligheder for at imødekomme religiøse/spirituelle behov i Radioterapiklinikken. Til gengæld ville flere patienter og pårørende gerne
have haft mulighed for at blive henvist til et samtaletilbud eller en psykolog.

2.1

Patientcentreret organisation

Patienter og pårørende er blevet spurgt om deres mening om inddragelse af patienter og pårørende i beslutninger, som ikke kun vedrører deres eget behandlingsforløb (organisatorisk brugerinddragelse). Hvilke emner de synes er meningsfyldt at inddrage patienter og pårørende i,
samt hvilke former for brugerinddragelse, de selv ville foretrække (fx brugerråd, spørgeskema
eller interview).
Personale og ledere er blevet spurgt, hvordan de indhenter og anvender patienternes feedback
til forbedring af klinikkens praksis, indretning mv. samt om der er faglige fora, hvor det ville give mening at have patientrepræsentanter. Endvidere er de blevet spurgt, hvad klinikken gør for
at ruste og motivere personalet til at arbejde patientcentreret, fx via uddannelse eller anerkendelse af personalet.
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2.1.1

Patienter og pårørende

Patienter og pårørende mener generelt, at brugerinddragelse er en god idé, da brugerne har
erfaringer og idéer til, hvad der kan gøres bedre. Nogle af patienterne pointerer dog, at brugerinddragelse ikke er så vigtig, at den skal finde sted på bekostning af andre ting som eksempelvis
behandlingen – så hvis der er knaphed på ressourcer, er det ikke patienternes første prioritet.
Spørgsmålet er også, hvilken form brugerinddragelsen skal have. Hovedparten af de interviewede udtaler nemlig, at de ikke ville have overskud og lyst til at deltage i et brugerråd i klinikken.
Nogle af patienterne er bosiddende uden for Region Hovedstaden og vil derfor skulle anvende
megen tid på transport, hvis de skulle deltage i møder i et brugerråd. Desuden lægger en del af
patienterne vægt på, at deres tilknytning til Radioterapiklinikken er forbigående forstået på
den måde, at de kommer til behandling i klinikken i en afgrænset periode. Patienterne fortæller, at i den periode, hvor de kommer til behandling, har de fleste patienter nok i sig selv. En
patient siger fx:
Det er liv og død for os her. Det er mig selv, der skal kureres her. Patient i Radioterapiklinikken

En anden patient fortæller samstemmende, at det er svært at finde overskud til at deltage i et
brugerråd, når man går til behandling, og at man som patient ville have lyst til at forlade brugerrådet i det øjeblik, man er erklæret rask. En af de pårørende fremhæver desuden, at pårørende ikke skulle være de eneste repræsentanter i et eventuelt brugerråd, da patienter altid
har et lidt andet perspektiv end pårørende. En af de pårørende udtrykker endvidere skepsis i
forhold til, om brugerrådet reelt ville have mulighed for at ændre noget.
Patienter og pårørende anbefaler derfor, at klinikken inddrager patienter og pårørendes mening mere ad hoc, imens de er tilknyttet klinikken fx via spørgeskema til patienter, der afslutter
et forløb og/eller en idékasse i klinikken, hvori patienter og pårørende kan lægge deres kommentarer og forslag.

2.1.2

Personale

Mellemlederne fortæller, at Radioterapiklinikken nok er bedre til at være patientcentrerede på
personniveau i kontakten med den enkelte patient, og ikke så meget på gruppeniveau i fx brugerråd eller lignende. Radioterapiklinikken har således ikke er brugerråd med patient- og/eller
pårørenderepræsentanter, og disse grupper bliver ikke inddraget i eksempelvis indretningen,
udarbejdelse af informationsmateriale eller principielle beslutninger i klinikken. Hvis klinikken
skulle have et brugerråd, foreslår nogle medarbejdere, at repræsentanterne skulle være pårørende eller tidligere patienter, da de nuværende patienter ofte er belastede af deres sygdom.
Personale og mellemledere i Radioterapiklinikken fortæller, at der i klinikken er en kultur for, at
patienten altid kommer i første række. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at personalet gør,
hvad de kan for at tilpasse behandlingstiderne til patientens behov, eller når personalet i dosisplanlægningen venter med at gå til frokost eller arbejder over, således at behandlingsplanen
for den enkelte patient ligger klar hurtigst muligt. Nogle af medarbejderne, der har været ansat
i flere år i klinikken kalder denne kultur for ”Finsenånden”. Sygeplejersker og radiografer fortæller, at klinikkens oversygeplejerske har den holdning, at patienterne går forud for alt andet,
og at det smitter af på det øvrige personale. Hun fungerer således som rollemodel for personalet på dette punkt. Team- og driftslederne fortæller endvidere, at dette patientfokus italesættes ved ansættelsessamtaler med potentielle nye medarbejdere, hvor de får at vide, at det er
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patienten, der kommer først, og det er vigtigt, at patienten får en god oplevelse, når de behandles for så alvorlig en sygdom. Mellemlederne fortæller desuden, at personalet har fået tilbudt kurser i kommunikation med fx teenagere, med henblik på at klæde personalet på til mødet med den enkelte patient.
Når det kommer til anerkendelse af personalets indsats, har mellemledere og personale dog
ikke helt samme opfattelse af, hvorvidt personalet modtager anerkendelse af deres indsats i
forhold til patienterne. Mellemlederne mener, at personalet anerkendes for deres indsats, men
personalet kan ikke genkende dette billede.
Personalet i Medicinsk Fysik, der ikke alle har direkte patientkontakt, siger, at det er dejligt
nogle gange at få takkebreve fra patienter og pårørende. De foreslår derfor, at disse takkebreve bliver videregivet til alle medarbejdere i klinikken fx via nyhedsbrevet, således at brevene
også når ud til samtlige medarbejdere i klinikken.

2.2

Respekt og valgfrihed

Indledningsvist er patienterne blevet spurgt til deres generelle oplevelse af at være patient i Radioterapiklinikken. Både patienter og pårørende er blevet spurgt til deres oplevelse af personalet, herunder om de er blevet behandlet med respekt under deres ophold, og om de oplever, at
personalet tager hensyn til den enkelte patients/pårørendes ønsker og behov. Patienterne er
blevet spurgt til deres oplevelse af at have en kontaktlæge og/eller en kontaktsygeplejerske, og
de har fortalt, hvorvidt de ved, hvem de skal henvende sig til, hvis de er bekymrede eller har
spørgsmål. Endelig er patienterne blevet spurgt til deres oplevelse af fejl og personalets håndtering heraf.
Personalet og ledelsen er blevet spurgt til, hvordan de i deres daglige arbejde tager hensyn til
patientens liv uden for hospitalet, og om de oplever, at klinikkens nuværende praksis er hensigtsmæssig i forhold til patienternes ønsker og behov. Endvidere har de talt om deres oplevelse
af, hvorvidt klinikkens patienter har et sammenhængende forløb på tværs af klinikker og sektorer.

2.2.1

Patienter og pårørende

Patienter og pårørende beskriver personalet i Radioterapiklinikken som utroligt venlige, imødekommende, dygtige og kompetente, og dette gælder både personalet ved scanning, stråleterapi og i ambulatoriet. Patienterne sætter pris på, at deres foto er på journalen, fordi det gør
det muligt for personalet at identificere patienten i venteværelset og henvende sig direkte til
patienten, frem for at personalet står og råber patientens navn ud i lokalet.
Patienterne oplever, at de bliver mødt med respekt og empati, og de ser det som et udtryk for
omsorg, når personalet husker patientens navn, og hvad de talte om, sidste gang patienten var
til behandling (fx familie/børn, ferie mv.). Én af patienterne har også fået kram af sygeplejersken i forbindelse med strålebehandlingen. Patienten fortæller:
Man føler, at man bliver tilgodeset som menneske. Det er sjældent, at du er dig og ikke en diagnose.
Patient i Radioterapiklinikken
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Et andet eksempel på, at patienterne oplever, at personalet gør en ekstra indsats er, at en patient har oplevet, at der var flag på briksen ved patientens sidste strålebehandling. Patienten
fortæller, at det betød meget, og hun blev rigtig glad for den gestus.
Næsten alle patienterne oplever desuden, at personalet udviser stor fleksibilitet i forhold til at
få behandlingstidspunkterne til at passe med patientens hverdag og øvrige aktiviteter, så eksempelvis patienter fra Region Sjælland kan nå hjem med den første bus og ikke skal vente hele
dagen på Rigshospitalet. En af patienterne fremhæver også, at det var en stor luksus at få udleveret en liste over alle behandlingstidspunkter på én gang.
De fleste patienter fortæller, at de enten har en kontaktsygeplejerske eller et team af sygeplejersker, der er ansvarlige for deres behandling. Kontinuiteten i personalet er god, fordi den resulterer i, at patienterne føler sig mere trygge, når de kommer til behandling. Det virker desuden godt, at sygeplejersker, som patienten ikke har set før, altid præsenterer sig for patienten.
Selvom personalet kender patientens navn og spørger ind til deres velbefindende, har patienterne i Stråleterapien dog lidt en fornemmelse af, at de er ”et nummer i rækken”, og at ”det er
en slags fabrik, hvor patienterne kommer ind på samlebånd”. Men patienterne fortæller, at de
har forståelse for, at det er ”dyre apparater”, som helst skal behandle så mange patienter som
muligt. En patient beskriver det som ”standardbehandling med omhu – men ikke individuel behandling”. Hun fortæller, at personalet virker meget rutineret, men hun mener, at de skal passe på, at der ikke går for meget rutine i deres arbejde, som eksempelvis når de glemmer at
spørge, om patienten vil høre musik under behandlingen, eller de glemmer at tjekke, om kvaliteten af tatoveringerne, der laves i forbindelse med scanningen, er okay.
Patienterne sammenligner deres besøg i stråleterapien med et besøg hos tandlægen, hvor patienten sidder klar i tandlægestolen, og personalet gør klar til behandlingen. Generelt er personalet gode til at fortælle patienten, hvad de gør og sige fx: ”Nu flytter jeg dig lige på lejet”, eller
”nu rører jeg dig lige med mine kolde hænder”, men enkelte gange sker der svipsere, hvor patienten ikke bliver forberedt. Patienterne ønsker, at den mundtlige advisering af patienten bliver konsekvent for alle personaler i alle situationer.
Når personalet er i gang med at gøre klar til strålebehandlingen, spørger de ofte patienten om
dennes fysiske og psykiske velbefindende. Selvom patienterne ser dette som et udtryk for omsorg, er der flere af patienterne, som ville foretrække, at disse spørgsmål blev stillet på et andet tidspunkt. Det skyldes dels, at patienterne fornemmer, at personalet egentlig ikke har tid til
at høre svaret, og dels at nogle patienter ikke har været i stand til at svare rent fysisk, fordi de
lå i en akavet stilling og evt. med ”apparatur i munden”. En patient foreslår, at patienterne har
en slags midtvejssamtale med sin kontaktsygeplejerske, hvor der er mere tid til at tale om patientens velbefindende, og patienten har bedre mulighed for at spørge ind til bivirkninger af
strålebehandlingen.
Ventetid

Generelt oplever patienterne ikke så meget ventetid i stråleterapien, som på resten af Rigshospitalet, men der er dog patienter, som bemærker, at de ville foretrække kortere ventetid.
Nogle patienter fortæller, at de forbereder sig på, at der kan være ventetid, og at de tænker, at
ventetiden skyldes, at andre patienter må have haft et behov for at tale med personalet, eller
at der er tekniske problemer med apparaturet. Patienterne har generelt forståelse for, at ventetiden kan opstå, og fremhæver, at det er godt, når personalet oplyser om ventetiden, så pa-
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tienten har mulighed for at gå ud eller sidde i hvilerummet og vente i stedet. Patienterne bliver
i øvrigt ikke urolige over, at der er tekniske problemer – tværtimod oplever de det som et bevis
på, at sikkerheden er i top (jeg bliver først behandlet, når strålekanonen er i orden igen).
Patienter i ambulatoriet

Patienterne, der har modtaget kemoterapi i ambulatoriet i Radioterapiklinikken, har på nogle
områder en lidt anden oplevelse end patienterne i stråleterapien. Patienterne i ambulatoriet
giver udtryk for, at de ikke føler sig som et nummer i rækken, og sygeplejerskerne er gode til at
vurdere patientens tilstand og velbefindende fra den ene dag til den anden. Patienterne i ambulatoriet oplever at have en kontaktsygeplejerske, som de kan kontakte, hvis de har bekymringer, men reelt mener de ikke, det gør en forskel, fordi alle patienter bliver behandlet ens,
uanset hvem der er patientens kontaktsygeplejerske.
Lægernes kontakt med patienterne

Patienterne har kun ros til overs for sygeplejerskerne i ambulatoriet, mens deres oplevelse af
lægerne er lidt mere blandet. Patienterne mener, at de kvindelige læger generelt udviser større
empati end de mandlige. Patienterne ønsker, at alle læger ville udvise empati, give hånd til patienten, samt have øjenkontakt og lytte til patienten. I forhold til overbringelse af diagnosen
anbefaler patienterne endvidere, at diagnosen ikke overbringes pr. telefon, og at lægen har tid
til at forklare og svare på spørgsmål, når patienten får overbragt diagnosen.
Samarbejde med andre klinikker og almen praksis

Patienterne efterlyser bedre informationsudveksling mellem stråleterapien og Onkologisk Klinik og siger blandt andet, at den manglende informationsudveksling gør patienten usikker. En
pårørende siger i den forbindelse, at Radioterapiklinikken går ud fra, at patient og pårørende er
blevet informeret på forhånd, inden de kommer i klinikken, men at det ikke altid er tilfældet.
Herudover foreslår patienterne, at patientens ”stamkort” overføres mellem klinikker/afsnit, så
patienten ikke skal udfylde de samme oplysninger flere gange. En patient nævner i relation til
stamkortet, at det kunne være hensigtsmæssigt, at patientens civilstand blev en del af kortet,
så personalet ikke kommer til at give patienten en uheldig kommentar med på vejen, og fx
nævne patientens kone, hvis manden er enkemand.
Ligesom patienterne efterlyser større kontinuitet mellem forskellige klinikker, efterlyser de også bedre informationsudveksling mellem Radioterapiklinikken og patientens praktiserende læge. Det er patienternes fornemmelse, at deres praktiserende læge slet ikke er informeret om
deres forløb i Radioterapiklinikken.

2.2.2

Personale

Både mellemledere og medarbejdere er enige om, at personalet i Radioterapiklinikken gør en
stor indsats for at imødekomme patienternes individuelle behov. De fortæller fx, at personalet
lytter til patienternes ønsker i forhold til bookning af tider til strålebehandling, således at tiderne så vidt muligt tager hensyn til patientens ønske om at gå på arbejde, deltage i fritidsaktiviteter eller imødekomme patientens transportbehov – enten hvis en pårørende skal køre patienten, eller patienten skal nå bussen til sit hjem i Region Sjælland. Lederne mener dog, at dette
kunne blive endnu bedre, hvis personalet vidste, om patienterne helst ville samle alle undersøgelser på samme dag – med ventetid til følge, eller hellere ville have undersøgelserne spredt
over flere dage uden ventetid. Nogle af medarbejderne mener, at det ville være bedre for pati-
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enterne, hvis der var mindre ventetid før behandlingen, og ikke mindst mindre ventetid på kørsel efter behandlingen var overstået.
Mødet med patienten

En anden måde, som personalet fortæller, at de tager hensyn til patienterne, er ved den måde,
som de møder patienten og kommunikerer med vedkommende. Sekretærerne i receptionen
fortæller, at det er vigtigt, at de byder dem velkommen og møder dem som mennesker og ikke
som en sygdom. En sekretær siger fx: ”Vi skal være imødekommende og modtage dem med
omsorg.” Personalet fortæller ligeledes, at de har billeder på samtlige patienter, som gør det
muligt at kontakte patienten direkte i venteområdet, at de hilser på patienten med navn, og er
bevidste om, hvad det er for en patient. Hvis det eksempelvis er en patient med tumor i hjernen, skal der tages specielle hensyn til dette i kontakten med patienten.
Personalet fremhæver desuden, at plejepersonalet informerer receptionen om eventuelle forsinkelser i stråleterapien, således at personalet i receptionen kan informere patienterne.
Personalet i stråleterapien ville gerne have bedre tid til at tale med patienterne efter behandlingen, når de fornemmer, at patienten har behov for det. En sygeplejerske udtaler således:
Faktisk er der nogle, som er frygtelig sprøde og bare går ind og ud med et stenansigt, som egentlig
har behov [for at snakke]. Hvis man lige får prikket, og det hele vælter ud, så står man igen, og man
har faktisk ikke tid, fordi man skal jo have den næste patient ind, og man kan jo ikke lige overlade den
[første] patient til én af de andre, fordi nu har man lige fået prikket hul på bylden, og man har måske
brug for den der snak med dem. Det kan godt være et problem. Medarbejder i Radioterapiklinikken

Medarbejderne foreslår derfor, at en kollega overtager den næste behandling, således at der
ikke opstår forsinkelser, hvis den forrige patient har behov for en samtale.
Portørerne fortæller endvidere, at patienterne ofte betragter dem som et fristed, hvor de kan
ytre sig om både behandling og personale, og at de som portører lægger øre til dette, eller omvendt respekterer, hvis patienten har behov for stilhed.
Planlægning af behandling

Også i planlægningen af selve behandlingen bliver der så vidt muligt taget hensyn til den enkelte patient. En medarbejder i dosisplanlægningen siger fx:
Vi slår knuder på os selv for at få dosisplanen færdig, så patienten kan starte på den aftalte dato.
Medarbejder i Radioterapiklinikken

Medarbejderne fra Medicinsk Fysik udtaler desuden, at de også ser på patientens livskvalitet
og værdighed, når de planlægger stråleterapien, og fx prøver at undgå at patienten skal ligge i
en ubekvem stilling i længere tid. Personalet fra stråleterapien ser dog gerne, at der blev gjort
mere for at undgå ubekvemme stillinger til strålebehandlingen. Således foreslår de, at det
tværfaglige fiksertionsudvalg genindføres med henblik på at få en tværfaglig drøftelse af de stillinger, som patienterne skal ligge i.
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Forbedring af det tværfaglige samarbejde

Fiksertionsudvalget er et eksempel på, at medarbejderne mener, at det tværfaglige samarbejde
kunne være bedre i Radioterapiklinikken. Personalet i stråleterapien, ambulatoriet og Medicinsk Fysik vurderer desuden, at patienterne vil få et bedre forløb, hvis der er bedre informationsudveksling og kommunikation mellem forskellige faggrupper i Radioterapiklinikken. Medarbejderne i Medicinsk Fysik savner især et bedre samarbejde med lægegruppen, da de oplever,
at lægerne kunne have større forståelse for og anerkendelse af andre faggruppers arbejde.
Desuden oplever de, at lægerne er en ”flaskehals” i arbejdsgangen i planlægningen af behandlingen. Konkret ønsker de, at lægerne var hurtigere til at tegne, hvor stort et område, der skal
bestråles, så der var bedre tid til at udarbejde de komplicerede behandlingsplaner. Herudover
efterlyser personalet i Medicinsk Fysik, at der er flere læger på konferencerne inden for de relevante specialer, således at behandlingsplanerne kan blive godkendt. Som løsning på ovenstående problemstillinger foreslår medarbejderne, at der var en større gruppe af læger tilknyttet
Radioterapiklinikken direkte (og ikke Onkologisk Klinik).
Personalet i stråleterapien og ambulatoriet vurderer i øvrigt, at patienternes forløb vil blive
bedre, hvis samarbejdet mellem Radioterapiklinikken og andre klinikker bliver bedre.

2.3

Information og uddannelse af patienter

Patienter og pårørende er blevet spurgt, hvordan de er blevet informeret om patientens sygdom og behandlingsforløb, herunder deres mening om omfanget af information, tidspunktet
hvor den blev givet, og måden den blev givet på. Desuden er patienter og pårørende blevet
spurgt om deres adgang til deres prøveresultater og journal. Endelig er de blevet spurgt, om de
har fået information, om hvor de kunne hente yderligere information om deres sygdom og behandling, eller de er blevet informeret om muligheder for at deltage i støtteprogrammer for patienter.
Personale og ledere er blevet spurgt om deres nuværende praksis i forhold til at informere patienterne, samt deres vurdering af, om dette opfylder patienternes behov.

2.3.1

Patienter og pårørende

Både patienter og pårørende i Radioterapiklinikken synes overordnet, at de er blevet godt informeret i klinikken. Flere patienter fortæller, at de i forbindelse med deres første besøg i klinikken blev vist rundt og fik fortalt, hvor alting var, og at denne rundvisning var medvirkende
til, at de følte sig trygge og godt tilpas i klinikken. Der er dog nogle af patienterne, der ikke er
klar over, at der findes et hvilerum i Radioterapiklinikken, så de efterlyser mere konsekvent information om denne mulighed. Desuden fortæller patienterne, at de har haft en indledende
samtale med en sygeplejerske, hvor de har fået både mundtlig og skriftlig information om deres behandling. En pårørende fortæller fx:
Man har fået et hav af brochurer med hjem, og dem har jeg læst, og dem kan man lære meget af.
Pårørende i Radioterapiklinikken

En anden pårørende, hvis far har anden etnisk baggrund end dansk, fortæller endvidere, at de
fik udleveret den skriftlige information på både dansk og deres modersmål. Patienterne udtaler, at kombinationen af skriftlig og mundtlig information er god, fordi det giver mulighed for at
læse den skriftlige information igen, når man føler behov for det. Patienterne fortæller nemlig,
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at det kan være svært at kapere så meget information på én gang, men patienterne mener, at
det kan være vanskeligt at informere på en anden måde end dén, som personalet i Radioterapiklinikken anvender nu. Patienterne i ambulatoriet fremhæver, at personalet i ambulatoriet er
gode til at fortælle én ting ad gangen, således at patienten ikke bliver bombarderet med information.
Én af patienterne fortæller også, at han har fået en dvd om behandlingen i Radioterapiklinikken, og at han herudover har deltaget i et foredrag med andre patienter, som var meget givtigt. Andre patienter, der ikke har deltaget i et sådan foredrag, foreslår, at hospitalet samler en
gruppe af patienter med samme diagnose og holder et foredrag af en times varighed om sygdom og behandling.
Nogle af patienterne og de pårørende mener, at det er ”stamafdelingen”, dvs. Onkologisk Klinik, hvor patienterne er tilknyttet, som har det primære ansvar for at informere patienterne.
Det begrundes bl.a. med, at patientens behov for information er større tidligere i forløbet – når
patienterne kommer i Radioterapiklinikken, har de som regel fået afklaring, diagnose og behandlingsplan.
Adgang til journal

Det er meget forskelligt, om patienterne ønsker at se deres journal. Nogle patienter ønsker ikke at se journalen. Andre patienter ønsker at se deres journal, men har ikke spurgt om dette.
To af patienterne fortæller, hvordan de har kigget i deres journal, da de bar den fra den ene
klinik til den anden, men følte, at de ”smugkiggede”, fordi den var forbeholdt eksperterne.
Jeg har kun kigget i min journal, fordi jeg skulle bære den ned til et operationsafsnit, og så sad jeg og
ventede dér, og så begyndte jeg at kigge i den. Men når man sidder og kigger i den uledsaget og
ukommenteret fra eksperterne, så kan man jo læse hvad som helst, så det er ikke den mest optimale
måde at gøre det på. Men jeg har egentlig ikke tænkt på, at jeg kunne få den gennemgået. […] Jeg
følte faktisk lidt, at jeg lurede lidt, og det er et eller andet sted lidt bizart, men jeg følte, at dét her er
for eksperterne. Patient i Radioterapiklinikken

Nogle patienter og pårørende er oplyst om adgangen til journalen via e-journal, men ikke alle
kender denne mulighed. Én patient er frustreret over e-journalen, fordi hun oplever, at den ikke virker, og at oplysningerne er meget forsinkede på e-journal. Nogle patienter og pårørende
har fået hjælp af personalet til at gennemgå deres journal, og de anbefaler, at dette bliver
gængs praksis, da forklaring skaber tryghed, og risikoen for misforståelser minimeres.
Ønsker til anden eller mere information

Noget af det, som nogle af patienterne ønsker yderligere information om, er bl.a. begrundelsen
for, at lægen har valgt netop den pågældende behandlingsform, fx hvorfor kemoterapi og ikke
operation? Eller hvorfor en kombination af kemoterapi og stråleterapi? Desuden vil flere patienter gerne have viden om de sundhedsfaglige detaljer om deres sygdom, fx størrelsen på
kræftknuden; samt se scanningsbilleder af kræftknuden før og efter behandling, så de ved selvsyn kan konstatere, om behandlingen har hjulpet. En patient har valgt at betale 225 kr. for at få
sine scanningsbilleder med på cd-rom, så han kan vise dem til sin kiropraktiker. Han udtaler, at
han gerne betaler for den ekstra service med billederne.
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Patienterne vil gerne have, at lægen fortæller alt om patientens sygdom, det indbefatter bl.a.
risikoen for at kræften kommer igen og chancen for at overleve. En patient siger dog også, at
lægen ikke skal give en diagnose, før lægen har alle undersøgelsesresultater, da hun har oplevet at få flere forskellige diagnoser og prognoser undervejs i forløbet, som viste sig at være
”forkerte”, da der blev foretaget flere undersøgelser.
Patienterne efterspørger herudover viden om de tekniske detaljer vedrørende strålebehandlingen. Fx vil de gerne vide, hvad der sker med kræftcellerne, når de bestråles; og hvornår er
det helt konkret, at der stråles, når patienten ligger på briksen? En patient har fået at vide, at
hun kan vinke, hvis der er noget galt, men risikerer hun at få stråling i hånden, hvis hun vinker?
Et andet emne, som patienter og pårørende ønsker mere viden om, er kostens samspil med
behandlingen. De fortæller, at det er vanskeligt at komme igennem på telefonen og få rådgivning fra en diætist. De foreslår, at patienten får mulighed for ”ekspertrådgivning” inden for forskellige områder afhængig af patientens individuelle behov, fx når patienten er inde til forundersøgelse, således at patienten kan tale med eksempelvis en diætist, hvis patienten har behov
for det.
Patienter og pårørende fortæller, at de pårørende er blevet inviteret med ind, så de kan se,
hvordan strålebehandlingen foregår. Dette er et godt initiativ, fordi det er med til at afmystificere strålebehandlingen, og nogle patienter ønsker, at de får samme mulighed. En patient fortæller, hvordan han og en medpatient var blevet enige om at se hinanden blive behandlet; og
patienterne foreslår i forlængelse heraf, at det kan være et spørgsmål i det indledende stamkort, om patienten vil give tilladelse til at anden patient kan komme ind og se deres behandling, således at andre også får denne mulighed.
Andre patienter som informationskilde

Flere patienter fortæller i det hele taget, at andre patienter har været en virkelig god kilde til
information, og at dét at tale med en patient, som er længere fremme i behandlingsforløbet, er
meget givtigt. Patienter i ambulatoriet anbefaler derfor, at ”uerfarne” og ”erfarne” patienter så
vidt muligt får kemobehandling samtidigt, således at tiden i behandling kan anvendes til erfaringsudveksling.
Tid til at informere

Patienterne i stråleterapien ser gerne, at personalet har bedre tid til at informere og svare på
spørgsmål undervejs i behandlingsforløbet. I to af interviewene foreslår patienterne uafhængigt af hinanden, at der arrangeres en slags midtvejssamtale med kontaktsygeplejersken, hvor
der er bedre mulighed for dette. Samtalen skal bl.a. anvendes til at tale om patientens velbefindende og eventuelle bivirkninger, som man som patient måske ikke har (kendskab til) ved
starten af strålebehandlingen.
Mulighed for at tale med en læge

Et andet tema i forhold til information, er den information, som patienter og pårørende får fra
læger. For det første savner både patienter og pårørende mulighed for at tale med en læge i
Radioterapiklinikken, hvis de har et akut problem fx vedrørende medicin. Patienter og pårørende fremhæver, at det specielt er et problem i weekenden.
Desuden oplever nogle patienter problemer med uoverensstemmelse mellem information fra
læger fra forskellige specialer. Patienterne ønsker højere grad af overensstemmelse mellem in20
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formation fra forskellige klinikker/afsnit. Desuden foreslår en patient, at patienterne får mulighed for at tale om valg af behandlingsform med læger fra forskellige specialer på samme tid,
eksempelvis både en kirurg og en radiolog, således at informationen ikke bliver ”specialeadskilt”.
I den forbindelse nævner patienterne også, at det kunne være godt, hvis patienten får information om hele sit sygdomsforløb, således at patienten eksempelvis også får information om sin
operation i Radioterapiklinikken; eller at personalet hjælper patienten med at finde svar på
spørgsmål – også selvom spørgsmålet ligger uden for klinikkens speciale.

2.3.2

Personale

Medarbejderne giver udtryk for, at de bruger meget tid på indledende samtaler med patienter
og pårørende, hvor de får forklaret behandlingsforløbet og har mulighed for at stille spørgsmål.
Patienter og pårørende har desuden mulighed for at se en film, som illustrerer, hvad patienten
skal igennem. Det er derfor personalets vurdering, at patienterne bliver informeret rigtig godt.
Mellemlederne mener dog, at det nogle gange er vanskeligt for patienterne at forstå den information, de får, og at personalet kan blive bedre til at spørge patienterne, hvad de har behov
for at få at vide på det aktuelle tidspunkt, så de ikke får for meget information ad gangen.
Personalet i stråleterapien vil gerne have genindført den ordning, som eksisterede tidligere,
hvor patienterne blev modtaget af en koordinator (sygeplejerske), der guider patienten rundt i
klinikken. De fortæller, at en sådan ordning stadig findes for grønlandske patienter.
Herudover mener mellemlederne, at det er vigtigt, at patienter, der får ændret deres behandling undervejs i behandlingsforløbet, bliver informeret om dette af den læge, der har besluttet
at ændre behandlingen. Eventuelt kan lægen forberede patienten på, at der er flere behandlingsscenarier allerede inden behandlingen igangsættes, således at patienten ikke bliver forvirret over, at planen pludselig ændres.
Medarbejderne i Medicinsk Fysik oplever, at patienterne i højere grad efterspørger at se deres
scanningsbilleder. De pointerer, at scanningsbillederne ikke skal udleveres uden medfølgende
forklaring. De opfordrer til, at patienterne bliver oplyst om, at de skal henvende sig i det ambulatorium, de er tilknyttet, hvis de vil se deres scanningsbilleder, således at lægen har mulighed
for at komme med en medfølgende forklaring.
I forlængelse heraf mener nogle personaler, at det er vigtigt, at e-journalen bliver mere læsevenlig for patienterne, således at den fx ikke indeholder latinske betegnelser.
Medarbejderne i Medicinsk Fysik foreslår endvidere, at Radioterapiklinikken finder en standardmåde at melde ud til patienterne, når der er tekniske problemer med apparaterne, således
at en ”tilfældig” udmelding ikke resulterer i, at patienterne bliver unødigt utrygge.
Mellemlederne ser endvidere gerne, at patienterne bliver kontaktet af Radioterapiklinikken ca.
14 dage efter endt strålebehandling, da det vil give mulighed for at tale om de bivirkninger,
som eventuelt først viser sig efter behandlingen er afsluttet.

2.4

Inddragelse af pårørende

Til interview med patienterne og de pårørende er der blevet talt om deres oplevelse af klinikkens rummelighed over for pårørende, herunder modtagelse af og plads til de pårørende. Endvidere har begge parter talt om deres oplevelser af information til og inddragelsen af de pårø-
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rende. Endelig er de pårørende blevet spurgt, om de er blevet informeret om eventuelle muligheder for støtte til pårørende, fx pårørendegrupper eller pårørendeundervisning.
Personalet og ledelsen er blevet spurgt til nuværende praksis i forhold til inddragelse af de pårørende. De har endvidere drøftet forventningsafstemning mellem personalet og de pårørende,
samt mulighederne for at imødekomme de pårørendes følelsesmæssige behov, herunder tilbud
om støtte til pårørende.

2.4.1

Patienter og pårørende

Både patienter og pårørende oplever, at personalet i Radioterapiklinikken er gode til at inddrage patientens pårørende. De fleste har oplevet, at personalet har opfordret patienten til at tage en pårørende med, og de mener, at personalet er flinke og imødekommende over for pårørende, og at de pårørende er blevet godt informeret om patientens sygdom og behandling. Patienterne sætter endvidere pris på muligheden for, at pårørende kan komme med og se patienten får strålebehandling, da det er med til at afmystificere behandlingsformen og give pårørende et indblik i, hvad patienten gennemgår. Patienterne anbefaler, at personalet fortsat fremhæver vigtigheden af at tage en pårørende med, for som en patient siger: ”Fire ører hører mere
end to.” Dette skal også gøre sig gældende, selvom den pårørende bor langt fra Rigshospitalet.
En patient fortæller desuden, at det var meget givtigt for hende at have sin ægtefælle med til
samtale i klinikken, fordi sygeplejersken var god til at italesætte forventninger i forhold til behandlingsresultatet, således at hendes mand efterfølgende justerede sine forventninger til,
hvad hun kunne.
Støtte til pårørende

Blandt de interviewede patienter og pårørende er der flere, som har modtaget information om
støttetilbud til pårørende via Kræftens Bekæmpelse, men nogle kunne godt tænke sig, at hospitalet tilbød et foredrag for pårørende af en times varighed om sygdom og behandling. De
fremhæver endvidere behovet for mere støtte til de pårørende, fx i form af et støtteprogram,
hvor de kan mødes med andre pårørende, eller ved mulighed for psykologhjælp til pårørende.
En pårørende udtaler fx:
Det er meget svært at stå på sidelinjen. Jeg har været med til alle min mands undersøgelser.
Pårørende i Radioterapiklinikken

Noget at dét, som de pårørende savner yderligere information om, er, hvordan de kan være en
god støtte for patienten. Selvom patienten har været syg tidligere, kan den pårørende også have behov for at få denne viden genopfrisket.
En patient siger, at det er vigtigt, at de pårørende bliver informeret om, at de også har lov til at
sige fra. Personalet skal dog passe på, at en sådan besked ikke misforstås. Eksempelvis er der
én af de pårørende, som har fået at vide, at hun godt kunne tage hjem, og dette blev af den pårørende tolket som om, at personalet mente, at hun var i vejen.
En patient gjorde opmærksom på, at der er en særlig problemstilling vedrørende pårørende i
alderen 16-18 år. De har ikke samme rettigheder som børn, men de har heller ikke samme rettigheder som voksne. De 16-18-årige pårørende får fx ikke økonomisk støtte til transport, så de
kan deltage i forløbet, og det ser patienterne gerne bliver anderledes.
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2.4.2

Personale

Medarbejderne i Radioterapiklinikken fortæller, at de gør meget i klinikken for at inddrage patientens pårørende i behandlingen – i det omfang patienten ønsker, at pårørende skal være
med. Personalet opfordrer patienten til at tage en pårørende med, og det står bl.a. i informationsbrevet til patienten, fordi det er godt med ”et par ekstra sæt øjne og ører” i en sådan situation. De pårørende bliver også opfordret til at komme ind og se, når patienten får strålebehandling, da det kan være med til at afmystificere behandlingen. Personalet fortæller, at dette
tilbud også gives til børn, der har en forælder, der går til strålebehandling.
Personalet beskriver, at der er god plads i stråleterapien til, at pårørende kan være med, men
at der til gengæld ikke er meget plads i ambulatoriet, således at pårørende også kan være med
til kemobehandling.
Personalet fortæller, at inddragelsen af pårørende i visse tilfælde med fordel kan begrænses.
Dette gælder fx, når den pårørende blander sig for meget eller opleves som ”meget sur” af personalet. I disse tilfælde skal den pårørende hellere have besked på at blive i venteværelset.
Desuden opfordrer personalet nogle gange de pårørende til at blive hjemme og ”tage en pause”, imens patienten er i Radioterapiklinikken. På den måde forsøger personalet også at yde
omsorg for pårørende, der er meget engagerede i patientens sygdomsforløb.
Portørerne fortæller ligeledes om en problemstilling vedrørende pårørende, som ikke er specifikt knyttet til Radioterapiklinikken. Portørerne oplever, at personalet opfordrer efterladte pårørende til at gå med til kapellet/kølerummet og tage afsked med afdøde patienter dér. Portørerne mener dog, at dette er med til at gøre afskeden uværdig, fordi kælderen er beskidt og
fyldt med skralde- og madvogne. Portørerne ønsker derfor, at personalet ikke opfordrer pårørende til at gå med i kælderen og tage afsked med afdøde patienter.

2.5

Kost og ernæring

Patienter og pårørende er blevet spurgt om deres vurdering af den mad og drikke, som patienter og eventuelt pårørende har adgang til i klinikken, samt deres valgmuligheder i forhold til
mad og spisetider. Dernæst er de blevet spurgt om de omgivelser, som de kunne spise i.
Personale og ledere er både blevet bedt om at vurdere deres egen og patienternes adgang til og
udvalg af mad og drikke i klinikken. Endvidere har personale og ledere kommenteret på de lokaler, hvor henholdsvis patienter og medarbejdere har mulighed for at spise deres mad i klinikken.

2.5.1

Patienter og pårørende

Patienter og pårørende synes generelt, at udvalget af mad og drikke er godt i Radioterapiklinikken. De synes, at det er flot, at de bare kan tage kaffe, the, juice og sandwich. Patienterne i
stråleterapien siger, at de er så kort tid i klinikken, at udvalget af mad er mindre vigtigt. Af de af
patienterne, der har spist sandwich i klinikken, er der dog flere, som udtaler, at de ikke er så
spændende. De ville foretrække, at sandwichene ”var sundere og havde mere substans”. Nogle
af patienterne vælger blot at tage madpakke med i stedet.
Det eneste, som patienter og pårørende i stråleterapien synes, kunne blive bedre, var, hvis der
var frugt til patienterne, samt mulighed for at rekvirere mad til allergikere.
Patienterne i ambulatoriet er også generelt tilfredse med udvalget af mad og drikke. En patient
udtaler, at han er positivt overrasket over forplejningen. Patienterne fortæller, at ambulatoriet
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har en menu med et begrænset udvalg, og der mangler ikke noget. Under interviewet fortæller
nogle patienter, at der er mulighed for at købe mad ved en madvogn, hvis man foretrækker
dette frem for den mad, der er på menuen. Ikke alle patienter er klar over denne mulighed, og
patienterne anbefaler derfor, at alle patienter bliver gjort opmærksom på denne mulighed, hvis
fx hvis det eksisterende udvalg i ambulatoriet giver patienten kvalme.
Både patienterne i stråleterapien og ambulatoriet udtaler, at omgivelserne, som patienterne
spiser i, ikke kan være meget anderledes.

2.5.2

Personale

Patienternes adgang til mad

Personalet fortæller, at patienterne i stråleterapien kan få yoghurt, sandwich, småkager, kaffe,
the og kolde drikke. Patienterne i ambulatoriet har derudover også mulighed for at få pandekager, risengrød, suppe, marcipanbrød og sodavand. Medarbejderne vurderer, at udvalget af
mad og drikke er godt i forhold til, at Radioterapiklinikken har en ambulant funktion, og at patienterne i stråleterapien venter i kort tid.
Mellemlederne mener, at det er bedre, hvis der er et mere spændende og varieret madudbud,
og at flere patienter får mulighed for at få lune retter og frugt. Nogle af lederne synes dog ikke,
at der skal bruges flere ressourcer på at udvide udbuddet af mad og drikke til patienterne.
Medarbejderne vurderer, at de omgivelser, som patienterne spiser i nu, er fine, men at der
mangler et sted, hvor patienter kan sidde uforstyrret, hvis de skal have sondemad.
Personalets adgang til mad

Medarbejdere og mellemledere er enige om, at personalets adgang til mad er begrænset i Radioterapiklinikken. Der er langt til kantinen, og udvalget i madvognen beskrives som dårligt,
dyrt og ensformigt. De fleste foretrækker derfor selv at have madpakke med. Personalets adgang til mad vil være bedre, hvis der lå en kantine tættere på klinikken.
Herudover er medarbejderne mindre tilfredse med de omgivelser, som de spiser i. Personalet i
ambulatoriet har ikke et frokostrum. Personalet i stråleterapien i område øst har et okay lokale, men der mangler lys; og personalet i område vest spiser på en repos, hvor der er et meget
højt støjniveau og mangel på spisepladser. Medarbejderne ønsker derfor, at de kunne spise et
sted, hvor der er ro til spisning og flere siddepladser. Mellemlederne nævner, at ”de nuværende forhold ikke gør, at man bliver fyldt op med energi”, når man ikke kan sidde og spise i fred
og ro. Desuden påpeger lederne, at det er problematisk, at personalet skal gå forbi patienter,
når de skal hente mad, da patienterne måske tror, at dette betyder ekstra ventetid eller lignende, selvom det ikke er tilfældet.
Medarbejderne i Medicinsk Fysik har en frokoststue, og de fremhæver desuden, at det er dejligt at have mulighed for at kunne gå ud og spise, når vejret tillader det. De interviewede nævner dog også, at deres frokoststue også benyttes af andre, der ofte efterlader beskidt service i
køkkenet. De ville foretrække, at der var en medarbejder tilknyttet, som kunne tømme opvaskemaskinen og gøre rent i køkkenet, således at dette blev gjort oftere, og at medarbejderne
fra Medicinsk Fysik ikke skulle anvende deres arbejdstid på dette. Endvidere ville det være bedre, hvis personalets frokost ikke blev afbrudt af telefonopkald i frokostpausen.
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2.6

Arkitektur og indretning

Patienter og pårørende er blevet spurgt til deres oplevelse af de fysiske rammer, herunder
pladsforhold, lys-, lyd- samt temperaturforhold. De har også talt om, hvorvidt arkitekturen og
indretningen signalerer åbenhed eller udgør en barriere mellem patienter og personale. Endelig har patienter og pårørende fortalt om, hvordan det er at finde rundt på Rigshospitalet.
Personalet og ledelsen er ligeledes spurgt til deres oplevelse af de fysiske rammer, herunder
blandt andet om de fysiske rammer giver mulighed for uforstyrret samtale med patienten,
samt om arkitekturen og indretningen signalerer åbenhed eller udgør en barriere mellem patienter og personale.

2.6.1

Patienter og pårørende

Stråleterapien

Patienter og pårørende har generelt et positivt indtryk af de fysiske rammer i Radioterapiklinikken. Flere af patienterne fortæller, at de blev positivt overrasket, da de kom i klinikken første
gang, fordi det var bedre, end de havde forventet (af en kælder). En patient siger fx:
Hold da op. Det kunne de andre afdelinger lære noget af. Patient i Radioterapiklinikken

Patienterne fremhæver blandt andet, at lokalerne virker rene, nydelige, lyse og venlige. Noget
af dét, som patienterne godt kan lide, er blomsterne, det rislende vand, de nye møbler samt
farverne og kunsten på væggene. Desuden har flere patienter nydt at følge opbygningen af klinikkens akvarium. En patient fremhæver endvidere, at det er dejligt, at venteværelset er så
stort, at det er muligt at se langt, når man er der. Nogle af patienterne synes, at det er lidt
”wellness-agtigt”, og at der er en behagelig og rolig atmosfære i venteværelset til stråleterapien.
Patienterne, der bor i Region Sjælland, har lidt længere ventetid i klinikken, og en af disse patienter fremhæver, at hvilerummet er en virkelig god mulighed for at slappe af og være privat.
Det er dog ikke alle patienter, der kender til hvilerummet, og patienterne anbefaler derfor, at
alle bliver oplyst om denne mulighed. En anden patient foreslår, at der også er hvilestole i venteværelset, hvor patienterne kan slappe lidt mere af, end de kan i de nuværende stole.
De pårørende mener, at der er behov for oftere rengøring af toiletterne i stråleterapien, og de
påpeger, at personalet også skal huske at afspritte deres hænder, inden de benytter køleskabet
i venteværelset (der er et opslag på køleskabet, om at patienter og pårørende skal benytte
håndsprit).
Ambulatoriet

Patienterne i ambulatoriet synes også, at de fysiske rammer er okay. Patienterne synes, at de
bærer lidt præg af at være en knopskydning, fordi det ligger nede i en kælder, selvom der er
gravet ud, så der kommer naturligt lys ind. En patient udtaler, at han er glad for atmosfæren i
ambulatoriet, så selvom det er lidt nede i et hul, vil han hellere komme her end i ”højhuset”.
Patienterne mener, at møblerne i ambulatoriet er fine. I forhold til de fysiske rammer, er der
dog ét sted, som patienterne og de pårørende ikke er så tilfredse med: Venteområdet til ambulatoriet, som patienterne vurderer ”stikker lidt af i forhold til resten af afdelingen”. De fortæller, at venteområdet er placeret lige ved en svingdør, som hele tiden går op og skaber træk i
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forhold til de ventende. En pårørende udtaler i forlængelse heraf, at der ofte kommer ambulancer med meget syge mennesker, og at dette virker demotiverende for patienterne i kemobehandling. Desuden efterlyser patienterne mere farve i venteområdet.
Patienterne i ambulatoriet efterlyser herudover bedre muligheder for at kunne gå lidt rundt,
når de får kemobehandling. De siger, at det blandt andet kræver, at dropstativerne får bedre
hjul på. Turen kunne enten gå uden for i det fri eller måske ned i tunnellerne, hvis de blev dekoreret lidt til formålet.
Patienterne efterlyser desuden bedre mobildækning i Radioterapiklinikken, bedre parkeringsmuligheder samt bedre skiltning på Rigshospitalet. En patient foreslår, at skiltet til Radioterapiklinikken ændres fra ”opgang 39” til ”nedgang 39”, da hele klinikken er placeret under jorden. I
forhold til parkeringen, savner patienterne flere parkeringspladser, og at patienterne kan få udleveret en parkeringsbillet uanset, hvor lang tid behandlingen varer, så patienterne fx ikke bliver stressede, hvis der er ventetid på behandling.
Nogle af patienterne fremhæver, at parkeringsforholdene ” må være frygtelige for dem, der arbejder her”.

2.6.2

Personale

Personalet mener til gengæld, at det må være vanskeligt for patienterne at finde rundt på
Rigshospitalet med den nuværende skiltning og nummersystemet, hvor der ifølge personalet
ikke er en linje i benævnelsen af afsnit, opgange, stuer mm. En medarbejder siger fx:
Jeg er glad for, at jeg ikke er ny patient og skal finde rundt og samtidig er nervøs, fordi jeg er syg. For
patienterne må det være et helvede - vi som personale lærer det. Medarbejder i Radioterapiklinikken

Mellemlederne foreslår i den forbindelse en interaktiv skærm med kort, eller at man i højere
grad anvender farver til skiltningen. Desuden vil mellemlederne gerne ændre skiltet til Radioterapiklinikken fra ”opgang 39” til ”indgang 39”, og de mener, der også er behov for bedre skiltning til toiletterne.
Medarbejderne foreslår endvidere, at temperaturen i Radioterapiklinikken bliver bedre reguleret; at vinduerne bliver repareret, så det er muligt at åbne dem; og at klinikkens skrald bliver
afhentet enten før eller efter, der er patienter i klinikken. Ud over dette fortæller personalet, at
der har været vandskade i den nye del af Radioterapiklinikken, som har resulteret i fugtskader,
skimmelsvamp og dårlig lugt. De mener, at det er vigtigt, at skaden bliver udbedret, da det ellers giver et dårligt indtryk til både patienter og personale.
Modtagelse og venteområder

Personale og ledere vurderer generelt, at receptionen og venteområdet i stråleterapien fungerer godt. De fremhæver, at der er rummeligt, rent og pænt, og at springvand, akvarium og
blomster er med til at skabe en god atmosfære – man føler ikke, at man er under jorden.
Derimod ville personalet gerne ændre modtagelsen og ventefaciliteterne for patienter, der
kommer til scanning, og for patienterne i ambulatoriet. I forhold til patienter, der skal til scanning, foreslår personalet, at der er en reception til modtagelse af patienter til scanning; at der
skulle være en direkte dør til scannerne, så patienterne ikke skal forbi stråleapparater for at
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komme til scanning; og/eller at der er en receptionsmedarbejder, der følger patienterne til
scanning.
I forhold til patienterne i ambulatoriet udtaler både personale og ledere, at der burde være en
reception til modtagelse af de ambulante patienter, således at patienterne ikke først skal henvende sig i ”underkælderen” (-2) for derefter at blive guidet til ”overkælderen” (-1). Desuden er
der flere medarbejdere og ledere, som nævner, at venteområdet til ambulatoriet kunne være
bedre, og at det skulle være et afgrænset rum i stedet for et stykke af gangarealet.
Sengestue til liggende patienter

Ledere og medarbejdere foreslår herudover, at der bliver etableret en sengestue til sengeliggende og/eller dårlige patienter med tilhørende servicepersonale, således at ”behandlersygeplejerskerne” ikke skal varetage denne funktion, samtidig med at de betjener stråleapparaterne.
Forslag til forbedring af medarbejdernes fysiske rammer

De forskellige faggrupper har også nogle bud på, hvad der kan gøre deres arbejdsforhold/-dag
bedre. Portørerne ser gerne, at deres transportveje ikke går via andre afsnit, og at møbler mv.
ikke står i vejen for portering. Desuden ville portørerne bytte om på vagtstuerne, så der blev
mere plads til portørerne.
Sekretærgruppen vil gerne have mulighed for at kunne samles i samme kontor eller tættere på
hinanden.
Personalet i dosisplanlægningen ønsker, at de har mulighed for at arbejde i et lokale, hvor der
ikke er så meget støj, dels pga. mange personer samlet i samme kontor, og dels fra falske
brandalarmer.

2.7

Aktiviteter og adspredelse

Under overskriften aktiviteter og adspredelse er patienter og pårørende blevet spurgt om deres
oplevelse af de nuværende muligheder for aktiviteter og adspredelse i klinikken. Patienter og
pårørende er desuden blevet spurgt om deres idéer til andre/nye typer af adspredelse, samt deres vurdering af vigtigheden af aktiviteter og muligheder for underholdning under deres ophold
i klinikken. Personale og ledere er ligeledes blevet spurgt om nuværende muligheder og idéer til
nye former for aktiviteter og adspredelse.

2.7.1

Patienter og pårørende

Ligesom med mad og drikke er der flere patienter og pårørende, som udtaler, at aktiviteter og
adspredelse ikke er så vigtigt i stråleterapien, fordi de venter så kort tid. Hvis patienterne alligevel skal pege på en forbedringsmulighed, er der flere, der gerne vil have et større udvalg af
nyere blade og dagens aviser. Herudover ønsker de tv i alle venteområder.
Patienterne fra Region Sjælland, der nogle gange venter længere, savner heller ikke adspredelse. Patienterne har bl.a. anvendt hvilerummet, hvor der er eget tv og radio, eller selv medbragt
tablet (fx iPad), bøger eller blade. En af patienterne anvender tilbuddene i Hovedbygningen,
hvor der er koncerter mm.
Patienterne i ambulatoriet har heller ikke ønsker til andre typer af aktiviteter og adspredelse.
De synes, det er fornemt, at der er tv, radio og trådløst internet til deres bærbare pc.
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2.7.2

Personale

I forhold til aktiviteter og adspredelse nævner nogle medarbejderne også, at de har indtryk af,
at patienterne ikke sidder og venter særligt længe på strålebehandling. Personale og mellemledere fortæller, at der er tv, infoskærme, blade, trådløst internet og akvarium i venteområdet,
og mulighed for at sidde i hvilerummet, hvor stolene har eget tv og radio. Desuden har nogle
patienter og pårørende strikketøj eller læsestof med til at fordrive ventetiden.
Herudover har strålehallen et specifikt venterum for børn med tv og legetøj.
Personalet har to forslag til forbedringer. Det første forslag går på at lave en isoleret krog til de
patienter, der gerne vil se tv. Det andet forslag går på at øge antallet af musiske indslag i venteområdet. Ifølge nogle personaler finder de nu sted ca. hver sjette måned, men de mener, at
de med fordel kunne finde sted oftere.

2.8

Spiritualitet og plads til forskellighed

Patienterne og de pårørende er blevet spurgt, om de vurderer, at det er vigtigt, at personalet
spørger til deres eventuelle spirituelle eller følelsesmæssige behov, samt om de oplever, at de er
blevet informeret om, hvilke tilbud der er på Rigshospitalet.
Personalet og ledere blevet spurgt til deres indtryk af patienters og pårørendes spirituelle eller
følelsesmæssige behov, og om de oplever, at de eksisterende muligheder imødekommer disse
behov.

2.8.1

Patienter og pårørende

Nogle af de adspurgte patienter og pårørende er blevet informeret om mulighederne for at tale med en præst eller besøge kirken på Rigshospitalet. En af patienterne påpeger, at der ikke er
det store behov for at informere om kirken, da kræftpatienterne vil møde kirken, når de alligevel skal til blodprøvetagningen.
I det hele taget mener patienter og pårørende ikke, at det er Radioterapiklinikkens opgave at
informere om muligheden for at imødekomme religiøse eller spirituelle behov. Nogle patienter
begrunder dette med, at de mener, at det er Onkologisk Klinik, der som patientens stamafdeling skal varetage dette; andre patienter begrunder det med, at de ikke mener, at hospitalet
skal tilbyde den slags. Sidstnævnte gruppe fortæller, at de ville opsøge imødekommelse af religiøse behov andre steder, hvis de følte behov for det. En mandlig patient udtaler:
Jeg er glad for, at der ikke render en præst rundt. Så ville jeg få en fornemmelse af, at jeg snart skulle
begraves. Patient i Radioterapiklinikken

Generelt ønsker patienter og pårørende derfor ikke nogen ændringer i forhold til måden, religiøse behov varetages på i Radioterapiklinikken. Nogle af patienterne har dog et ønske om
hjælp til at håndtere følelser, der opstår i forbindelse med en alvorlig diagnose som kræft. En af
patienterne siger fx, at hun ville ønske, at personalet ikke var så berøringsangst i forhold til
emner som døden, og en anden patient udtaler, at den psykiske del af et sådan sygdomsforløb
ikke bliver taget seriøst. Flere af patienterne ønsker på denne baggrund, at der var mulighed
for at blive henvist til en psykolog.
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2.8.2

Personale

Nogle af medarbejderne nævner ligeledes, at patienterne ikke opholder sig særligt længe i Radioterapiklinikken, og at der derfor måske ikke er så stort et behov for tilbud til at imødekomme patienternes spirituelle og religiøse behov. De vurderer dog, at personalet i klinikken er gode til at rumme mange meget forskellige mennesker og kulturer. De fortæller, at de henviser til
de tilbud, som der findes på Rigshospitalet. Det vil sige: Kirke, bederum, præster, imam, buddhistisk vejleder samt etnisk ressourceteam.
Nogle af medarbejderne foreslår, at patienter og pårørende informeres om muligheden for at
anvende Rigshospitalets tilbud via det skriftlige materiale, som patienterne får udleveret.

2.9

Supplerende behandling og veje til velvære

Patienter og pårørende er blevet spurgt om deres erfaringer med supplerende behandling (fx
akupunktur, zoneterapi eller kosttilskud) eller andre veje til velvære (fx massage eller motion),
herunder om de havde behov for at drøfte dette med personalet, og om dette i givet fald blev
imødekommet.
Personale og ledere er blevet spurgt, om de oplever, at patienterne orienterer sig inden for supplerende behandlingsmuligheder og andre veje til velvære, og i hvilken udstrækning de imødekommer patienternes eventuelle interesse herfor.

2.9.1

Patienter og pårørende

Patienterne har en del forskelligartede erfaringer med supplerende behandling og veje til velvære. Nogle patienter fortæller, at de går meget op i deres kost og eventuelt supplerer den
med forskellige kosttilskud. Andre patienter vil gerne benytte motion til øget velvære, men de
fortæller også, at det kan være vanskeligt at finde tid og energi til motion, når de går til strålebehandling og eventuelt også kemobehandling flere gange om ugen.
Et par af patienterne fortæller, at de går til healing, som de har haft stor gavn af. En af patienterne siger: ”Healing hjælper mig rent mentalt. Hvis du fungerer godt, overlever du også længere.” Besøgene hos healer er dog ikke noget, som patienterne har valgt at dele med personalet i
Radioterapiklinikken.
En patient i ambulatoriet overvejer at benytte akupunktur, hvis bivirkningerne af kemobehandlingen bliver slemme. En anden patient i stråleterapien har overvejet at benytte aloe vera på
huden, der er blevet strålebehandlet. Da patienten drøftede muligheden med personalet, svarede personalet, at det kendte de ikke til, så det ville de ikke tage stilling til. Dette er et meget
godt eksempel på patienternes oplevelse af personalets håndtering af problematikker vedrørende ”tiltag”, som ikke er direkte tilknyttet den ordinerede behandling.
Patienterne oplever, at hvis der ikke er dokumentation – enten for eller imod – vil personalet
ikke diskutere emnet supplerende behandling og veje til velvære. Nogle patienter oplever det
som frustrerende, fordi de mener, at personalet har en del erfaringer at give videre fra andre
patienter. De mener, at personalet skulle tage initiativ til at tale om kosttilskud, lindrende træningsformer (fx yoga) og supplerende behandling som en del af tanken om at tilgå ”det hele
menneske”. Andre patienter mener ikke, at det er personalets opgave at yde vejledning inden
for dette emne.
Der er dog visse områder inden for temaet, hvor patienterne oplever, at personalet tager aktiv
stilling: Personalet fraråder kosttilskud under strålebehandlingen. Desuden er nogle patienter
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blevet informeret om vigtigheden af motion, men de kunne ønske sig mere konkret information om mulighederne for motion for netop dem.

2.9.2

Personale

Personalet fortæller, at patienterne ofte selv fortæller, at de går til forskellige former for alternativ behandling. Det er personalets eget indtryk, at de er ret åbne i forhold til patienternes
anvendelse af alternativ behandling, og forsøger at svare på, om den alternative behandling
kan modvirke den ordinerede behandling. Dog opfordrer de ikke til at anvende alternative behandling. Personalet i Medicinsk Fysik nævner, at det ofte står i journalen, at patienten går til
alternativ behandling som fx akupunktur og zoneterapi.
Nogle medarbejdere vil gerne have mulighed for at kunne henvise til akupunktur eller zoneterapi fx til afhjælpning af bivirkninger. Et andet forslag fokuserer mere på ”andre veje til velvære” og går ud på, at der kunne være en fysioterapeut tilknyttet klinikken til at lave motion med
patienterne i kemoterapi, således at patienterne kunne lave andet end at sidde stille i en stol.
Mellemledernes forslag til forbedring går mere i retning af Planetree-tanken om ”care for the
caregiver”. De foreslår nemlig, at der skal være en massageordning for personalet.

2.10 Samspil med lokalsamfundet
Patienter, pårørende, personale og ledelse er blevet spurgt til deres tanker omkring brug af frivillige på hospitaler, og om der er særlige opgaver, som de vurderer, Radioterapiklinikken med
fordel kan bruge frivillige til. Personalet er endvidere blevet spurgt, om de på anden måde oplever, at hospitalet samarbejder med lokalsamfundet.

2.10.1 Patienter og pårørende
Nogle patienter og pårørende har kendskab til de frivillige fra Kræftens Bekæmpelse, som er i
stråleterapien og hvilerummet, men der er ingen af de interviewede, som selv har erfaringer
med de frivillige. De interviewede har ikke rigtig nogen mening om, hvorvidt frivillige kan varetage andre opgaver i Radioterapiklinikken. De mandlige patienter foreslår, at vi i stedet spørger
personalet om dét.
Det eneste område, som patienter og pårørende gerne så frivillige indenfor, er, hvis nogle tidligere patienter kan dele ud af deres erfaringer og fortælle, hvordan de er blevet raske, da dette
kan være en stor videnskilde og kan virke motiverende for nuværende patienter at høre tidligere patienter, der har klaret sig igennem sygdomsforløbet.

2.10.2 Personale
Personalet har kendskab til de frivillige fra Kræftens Bekæmpelse, der snakker med patienterne
og kan rådgive og vejlede dem. De fortæller desuden om andre måder, hvor hospitalet/klinikken samarbejder med lokalsamfundet: De samarbejder med Sundhedshuset i Københavns Kommune, de har åbent hus på kulturnatten, og de har også skoleelever i praktik.
Medarbejderne har ikke så mange forslag til, hvordan klinikken kan blive bedre til at samarbejde med lokalsamfundet, men én af medarbejderne foreslår, at frivillige kan bidrage med at
skabe en god/endnu bedre stemning i klinikken – inspireret af et hospital i Norge, hvor frivillige
bager vafler.
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3.2

Eksempler på spørgsmål i interviewguides

1. Patientcentreret organisation

Patienter og pårørende:
Kan I komme på emner, som I tænker, at klinikken her med fordel kan spørge tidligere
eller nuværende patienter eller pårørende til råds om?
Hvad er den bedste måde at inddrage patienternes/pårørendes perspektiv på?
Hvad tænker I om disse brugerråd?
Medarbejdere og team-/driftsledere:
Kan I give nogle eksempler på, hvordan I her i klinikken systematisk indhenter patienternes feedback på klinikkens praksis og bruger feedbacken på forbedringer af praksis,
indretning eller lignende, fx ved hjælp af spørgeskemaer, interview, brugerråd?
Hvad bliver der gjort i klinikken for at ruste og motivere personalet til at arbejde patientcentreret? (Fx uddannelse/MUS, motivation/anerkendelse, ledelsen som rollemodel)

2. Respekt og valgfrihed

Patienter og pårørende:
Hvordan er det at være patient/pårørende her i [klinikken]?
Er I blevet behandlet med respekt under jeres ophold her i klinikken? Hvordan er det
kommet til udtryk?
Er der forskel på jeres oplevelse af hhv. sygeplejerske, læger og sekretærer (evt. andre)?
Oplever I, at personalet tager hensyn til den enkelte patients/pårørendes ønsker og
behov?
Vidste I, hvem I skulle henvende jer til, hvis I havde spørgsmål?
Har I (haft) en kontaktlæge og en kontaktsygeplejerske?
Kun patienter: Har I oplevet, at der er sket en fejl i forbindelse med jeres behandling på
[klinikken]?
Medarbejdere og team-/driftsledere:
Kan I komme med eksempler på, hvordan I her i klinikken tager hensyn til patientens
liv uden for hospitalet? (familieliv, arbejdsliv)
Er det jeres oplevelse, at klinikkens nuværende døgnrytme eller praksis er hensigtsmæssig i forhold til patienternes ønsker og behov?
Hvordan videregiver personalet information om et patientforløb til hinanden i forbindelse med vagtskifte?
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Er det jeres oplevelse, at jeres patienter har et sammenhængende og velkoordineret
forløb på tværs af klinikker og sektorer?

3. Information og uddannelse af patienter

Patienter:
Hvordan er I blevet informeret om jeres sygdom og forløb?(mundtligt/skriftligt, omfang, fordeling, tidspunkt)
o Har I fået information på en respektfuld måde? (fx empatisk, på et hensigtsmæssigt sted)
o Har I fået information om, hvor I evt. kan indhente yderligere information om
jeres sygdom og behandlingsmuligheder (fx en hjemmeside, patientforening,
Rigshospitalets bibliotek)
Er det jeres oplevelse, at I har adgang til jeres prøveresultater, medicinlister, information om udskrivelse og overflytning og lignende?
Er der nogen af jer, der har bedt om at se jeres journal?
Er I blevet informeret om, hvorvidt der er støtteprogrammer for patienter, fx mulighed
for at møde personer, der er i samme situation som jer selv?
Medarbejdere og team-/driftsledere:
Er det jeres oplevelse, at jeres patienter modtager den information, de ønsker? (i rette
omfang, rettidigt?)
Hvordan er jeres muligheder for at giver informationen på en respektfuld måde og på
et hensigtsmæssigt sted?
Oplever I, at jeres patienter efterspørger deres journal eller oplysninger, der fremgår
af deres journal?
o Hvad gør I for at hjælpe patienten med at forstå journalen?
Har I indtryk af, hvor jeres patienter søger information om deres sygdom og behandling?
Hvad gør I for at vejlede patienterne til, hvor de kan søge information?

4. Inddragelse af pårørende

Patienter:
Var det muligt for jeres pårørende at være på besøg, når I ønskede det? (besøgstid,
rum & plads)
o Var det muligt for jeres pårørende at overnatte på hospitalet, hvis I og de ønskede det?
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Ville I gerne have, at jeres pårørende blev involveret i jeres pleje eller planlægningen af
jeres pleje?
o Hvis ja, blev det imødekommet og hvordan?
o Hvis nej, hvorfor ikke?
Er jeres pårørende blevet informeret om eventuelle muligheder for støtte til pårørende, fx pårørendegrupper eller undervisning til pårørende?
Pårørende:
Lad os starte med at tale lidt om, hvordan det er at være pårørende til en patient her i
[klinikken]. Har det været muligt for jer at være på besøg, når jeres pårørende ønskede
det? (besøgstid, rum & plads)
Har det været muligt for jer at overnatte på hospitalet, hvis I og jeres pårørende ønskede det?
Har personalet informeret jer om, hvordan I bedst kunne være til støtte som pårørende?
Er det jeres oplevelse, at I - såfremt jeres pårørende har givet samtykke til det - har
adgang til jeres pårørendes prøveresultater, medicinlister, information om udskrivelse
og overflytning og lignende?
Er der nogen af jer, der – med samtykke fra jeres pårørende – har bedt om at se jeres
pårørendes journal?
Er der nogen af jer, der har ønsket i højere grad at blive involveret i jeres pårørendes
forløb (fx i selve plejen)? Hvordan er det blevet imødekommet?
Er I blevet informeret om eventuelle muligheder for støtte til pårørende, fx pårørendegrupper eller undervisning til pårørende?
Medarbejdere og team-/driftsledere:
Kan I starte med at sige lidt om, hvordan de pårørende bliver inddraget i patientens
forløb? (opfordring til besøg, emotionel støtte, praktisk hjælp til pleje, modtage og
indhente information)?
Er pårørende altid velkomne til at være hos patienten, når patienten ønsker det?
Har I mulighed for at være lydhøre over for de pårørendes behov?
Er der støtteprogrammer til pårørende, fx pårørendegrupper? (Informerer I om disse?)

5. Kost og ernæring

Patienter og pårørende:
Hvilke valgmuligheder havde I/jeres pårørende i relation til mad og spisetider?
Har jeres pårørende kunne spise med? Hvilken adgang til mad/drikke har de haft?
Kan I sige lidt om de omgivelser, I kunne spise i?
o Var det muligt at spise sammen med jeres pårørende, hvis I ønskede det?
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Medarbejdere og team-/driftsledere
Hvad er personalets adgang til mad og drikke i løbet af en arbejdsdag? (udvalg)
Kan I sige lidt om det sted, hvor I spiser jeres mad?
Hvad er jeres indtryk af patienternes oplevelse af maden? (udvalg inden for og uden
for spisetider, indflydelse på madplan og spisetider, hensyn til særlige kostbehov)
Hvad er jeres indtryk af de omgivelser, som patienterne spiser i?
Har de pårørende adgang til mad og drikke?
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6. Arkitektur og indretning

Patienter og pårørende:
Da I første gang ankom her på [klinikken], hvordan blev I informeret om faciliteterne
her?
Hvordan vil I beskrive de fysiske omgivelser, I var indlagt/blev behandlet i?
o Ventearealer
o Opholdsrum
o Sengestuer
o Toilet og bad
I hvilken udstrækning havde I mulighed for selv at justere for lys, lyd (støj), dufte/lugte
og temperatur?
Har I haft adgang til grønne områder? Hvordan?
Hvordan var det for jer og jeres pårørende at finde rundt på Rigshospitalet – indenfor
og udenfor?
Oplevede I, at I og jeres pårørende havde mulighed for at være private og tale fortroligt sammen?
Er det jeres oplevelse, at arkitekturen og indretningen signalerer åbenhed mellem patienter og personale, eller er der fysiske barrierer mellem personalet og patienterne?
Medarbejdere og team-/driftsledere
Kan I prøve at beskrive de fysiske omgivelser, herunder også sådan noget som lysforhold, støj, lugte, temperaturer og muligheden for indflydelse herpå. (personale og patienter)
Er det jeres oplevelse, at arkitekturen og indretningen signalerer åbenhed mellem patienter og personale, eller er der fysiske barrierer mellem personalet og patienterne?
(Eksempler)
Giver de fysiske rammer mulighed for uforstyrret samtale med patienten?
Er det jeres oplevelse, at det er let for patienter og besøgende at finde vej?
Har I erfaring med, at brugerne af forskellige rum bliver inddraget i rummets indretning?

7. Aktiviteter og adspredelse

Patienter og pårørende:
Er det vigtigt for jer, at der er aktiviteter eller muligheder for underholdning under jeres ophold her i X Klinik (ambulatorium, sengestuer)?
Medarbejdere og team-/driftsledere
Tænker I, det er vigtigt, at patienter og pårørende tilbydes forskellige former for aktivi-
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teter og adspredelse under deres ophold i X klinik (ambulante/indlagte patienter)?
Ved I, hvad man gør i klinikken for at målrette aktiviteterne til patienterne? Er de eksisterende aktiviteter og arrangementer blevet planlagt sammen med patienterne?

8. Spiritualitet og plads til forskellighed

Patienter og pårørende:
Tænker I, at det er vigtigt, at personalet spørger til patienternes eventuelle spirituelle
eller følelsesmæssige behov (fx samtale med religiøse vejledere, rum til bøn og meditation, særlig kost, fejring af religiøse højtider)
Er I blevet informeret om, hvilke muligheder der er på Rigshospitalet?
Medarbejdere og team-/driftsledere
Har I oplevet, at jeres patienter eller deres pårørende har givet udtryk for spirituelle
eller følelsesmæssige behov? (fx samtale med religiøse vejledere, rum til bøn og meditation, særlig kost, fejring af religiøse højtider)
o Spørger I til deres behov?
Informerer I patienterne og de pårørende om, hvilke muligheder der er på Rigshospitalet?
Er det jeres oplevelse, at de eksisterende muligheder imødekommer patienterne og de
pårørendes behov?

9. Supplerende behandling og veje til velvære

Patienter og pårørende
Er der nogen af jer/jeres pårørende, der har erfaringer med nogen former for supplerende behandling ved siden af den behandling, I/de får her i klinikken, fx akupunktur,
kosttilskud eller lignende?
o Er det noget, I har haft behov for at drøfte med personalet? (information, vejledning)
o Hvordan er jeres ønsker og behov blevet imødekommet?
Er der nogen af jer/jeres pårørende, der har haft behov for andet til at give jer/dem
velvære under jeres/deres forløb, fx massage, motion eller lignende?
o Er det noget, I har talt med personalet om? (information, vejledning)
o Hvordan er jeres ønsker og behov blevet imødekommet?
Medarbejdere og team-/driftsledere
Oplever I, at klinikkens patienter orienterer sig inden for supplerende behandlingsmuligheder (fx akupunktur eller kosttilskud) eller andre veje til velvære (fx massage, mo-
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tion)?
I hvilken udtrækning imødekommer I patienternes eventuelle interesse for supplerende
behandlingsmuligheder og veje til velvære (informationsmateriale, vejledning, tilbud
om behandling)?

10. Samspil med lokalsamfundet

Patienter og pårørende
På nogle hospitaler eller i nogle afdelinger samarbejder man med frivillige, der fx kan
hjælpe med at vise patienterne vej, være bisidder for patienter uden pårørende eller fx dele deres erfaringer fra eget forløb som tidligere patienter.
Har I hørt om frivillige på Rigshospitalet?
o Hvad laver de?
o Hvad tænker I om brugen af frivillige på hospitalet?
Kan I komme på opgaver, som frivillige med fordel kan tage sig af her i klinikken?
Medarbejdere og team-/driftsledere
Har I indtryk af, at der er frivillige på Rigshospitalet?
Kan I komme på opgaver, som frivillige med fordel tage sig af her i klinikken?
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3.3

Spørgsmål til refleksion og inspiration

Et bredt udvalg af interviewpersonernes forbedringsforslag er blevet samlet, og på baggrund af
disse forslag på tværs af klinikkerne i Finsencentret er der udledt en række refleksionsspørgsmål. Spørgsmålene sætter tingene på spidsen, men kan være et værktøj til at reflektere over og
diskutere, om forbedringsforslagene er mulige af gennemføre i praksis, om det er meningsfuldt
for de enkelte klinikker, og sidst men ikke mindst, hvad der skal til, for at ideerne kan blive til
virkelighed. Refleksionsspørgsmålene er opdelt komponentvist i nedenstående tabeller.
1. Patientcentreret
organisation
Organisatorisk
brugerinddragelse

Er det muligt og meningsfuldt, at inddrage patienter og pårørendes feedback systematisk vha.:
etablering af brugerråd?
elektronisk spørgeskema, fx i forbindelse med patienternes årlige
kontrolundersøgelser?
smartphone applikationer?
gruppeinterview med patienter med samme diagnose kort efter
udskrivelsen?
telefoninterview/interview over Skype med patienterne efter udskrivelsen?
dialog mellem patienter og personale om patienternes behov
under deres ophold i klinikken, fx ugentlige møder?
involvering af patienter som levende cases i forbindelse med undervisning af personalet?
en ris/ros/idé kasse til patienter og pårørende?

Uddannelse af
medarbejdere

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:

Nye initiativer

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:

Finsencentret arrangerer flere internater/andre personalearrangementer med fokus på patientcentrering ?
medarbejderne generelt får bedre muligheder for kompetenceudvikling og fx uddannes i, hvad de skal prioritere frem for noget
andet i forbindelse med effektivisering?
medarbejderne får bedre uddannelse i nye systemer, fx VIP?

ledelsen spørger medarbejderne, hvad der er behov for i deres
afsnit, inden initiativer iværksættes?
ledelsen informerer om igangsatte aktiviteter tidligt i forløbet?
ledelsen følger op på igangsatte initiativer/undersøgelser mv.?
der er lokale tovholdere i afsnittene, som kan være medansvarlige for at implementere projekterne og fastholde fokus?
Anerkendelse af
indsats
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Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
Klinik- og Centerledelsen og mellemlederne anerkender personalets indsats i forhold til at imødekomme patientens ønsker og
behov – også i det daglige?
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takkebreve fra patienter og pårørende bliver videregivet til alle
medarbejdere?
Ledelsens rolle

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
Klinik- og Centerledelsen er mere synlige i de enkelte enheder og
klinikker?
Finsencentret skaber bedre struktur og intern koordinering af
projekter, der er forankret i henholdsvis Rigshospitalet, Finsencentret og de lokale afsnit?
der på tværs af faggrupper, enheder mm er en fælles forståelse
for, hvad klinikken vil med forskellige initiativer?

2. Respekt og valgfrihed
Relationen mellem Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
personalet og papersonalet udviser mere diskretion i forbindelse med identifikatienterne
tion af patienten, så CPR-numre ikke ”flyver gennem luften”?
alle personaler præsenterer sig i forbindelse med vagtskifte?
klinikkerne kan skabe tid til, at vagtoverlevering kan foregå hos
patienten, og at den overleverede information deles med patienten?
der arbejdes med åben sygepleje journaloptag hos patienten ved
dagens afslutning, hvor personalet kan gennemgå dagens forløb i
patientens tilstedeværelse?
alle personaler signalerer mere ligeværdighed mellem patienter
og personale?
personalet også spørger ind til – og giver omsorg – til patienterne, der er kommet i klinikken længe?
personalet får mere tid til at tale med patienterne i stedet for registrering?
personalet bliver mere opmærksomme på afhængighedsforholdet mellem patient og personale?
personalet får bedre viden om andre specialer og følgesygdomme?
patienterne kan få hjælp fra afsnittet til at kontakte/opsøge støttetilbud (fx socialrådgiver)?
en sygeplejerske tjekker op på indlagte patienter et par gange i
løbet af natten, da det vil give større tryghed blandt patienterne?
personalet tilbyder patienten at høre musik under behandlingen?
personalet fortæller patienten, hvad de gør og fx siger: ”nu flytter jeg dig lige på lejet”, eller ”nu rører jeg dig lige med mine kolde hænder”?
personalet beklager, når der er sket en fejl og tager sig tid til
samtale med patienten om fejlen, eventuelle konsekvenser og
opfølgning/indrapportering?
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Lægernes relation
til patienterne

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:

Personalekontinuitet

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:

Ventetid

alle læger udviser empati, giver hånd til patienten, har øjenkontakt og tager sig god tid til at snakke og lytte til patienten – især
når lægen skal give patienten en alvorlig besked?
det er de mere ”erfarne” læger, der varetager ”alvorlige” samtaler med patienten?
diagnosen ikke overbringes pr. telefon, og at lægen har tid til at
forklare og svare på spørgsmål, når patienten får overbragt diagnosen?
lægen sætter sig ind i patientens journal (og sygeplejejournal) og
forbereder sig inden samtalen med patienten, så patienten ikke
skal gentage de samme pointer?
sygeplejerskerne briefer lægerne bedre?
patienter får mulighed for at kunne vælge, hvilken læge de vil tale eller blive tilknyttet den læge i klinikken, der har ekspertise inden for patientens diagnose?

patienterne har en/enkelte gennemgående læge(r) og sygeplejerske(r), som de kan henvende sig til?
patienterne har en koordinator, eksempelvis en læge, der har det
overordnede ansvar for koordineringen af deres aftaler og behandlingsforløb?
den samme læge går stuegang en uge i træk i sengeafsnittet med
henblik på at skabe kontinuitet på lægesiden for indlagte patienter?
personalet tager udgangspunkt i patientens ønsker og behov på
helt lavpraktisk plan, fx også når der laves vagtplaner?
patienten får en ny kontaktperson, hvis den forrige stopper i afsnittet eller er fraværende i en længere periode?
Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
der er bedre bemanding i Blodprøvetagningen, så der kommer
kortere ventetid?
patienten kan få taget blodprøver inden kontrolbesøget, så de
ligger klar ved konsultationen?
patienterne kan få taget blodprøver om aftenen, så de ikke skal
vækkes tidligt om morgenen, fordi der skal tages blodprøver?
der kommer kortere ventetid i ambulatorierne?
der kommer kortere ventetid til lægesamtalerne?
der kommer kortere ventetid på blanding af kemobehandlingen?
patienter, der er i arbejde, får kortere ventetid i ambulatorierne?
der altid er en laborant tilstede i ambulatoriet til at tage blodprøver?
der er overensstemmelse mellem planlagte tider og faktiske tider
på blodprøvetagning?
der er bedre koordinering af undersøgelser og tilsyn fra andre
klinikker, så ventetiden minimeres for både patienter og personale?
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Patienternes
hverdagsliv

patienterne får information om eventuel forventet ventetid, fx
med en sms?
patienterne får en ”bibber”, som giver besked, når der er ti minutter, til behandlingen/samtalen begynder?
der er kortere ventetid på at blive tilknyttet Palliativ Enhed?
der er kortere ventetid på hjælp fra Helpdesk?
Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
der er udvidede åbningstider for ambulante patienter (evt. bare
to gange om ugen), så der er mulighed for behandling tidligere
om morgenen og senere om eftermiddagen/aftenen?
der er mere personale til rådighed om aftenen, så patienterne
kan være mindre pressede i dagtimerne og have mere at give sig
til i aftentimerne?
patienterne kan få kemobehandling i hjemmet – også til voksne –
således at behandlingen kom til patienten og ikke omvendt?
patienterne i højere grad kan tilbydes telemedicinske løsninger?
personalet hygger mere om patienterne i ferierne/højtiderne?
patienterne får nemmere ved at booke tider, også i ferieperioder,
hvor der er personalemangel?
der er kapacitet til patienterne, så de ikke skal henvises til et andet (lokal)sygehus eller flyttes mellem afsnit?
der er ekstra personale (særligt i weekenderne) til at varetage
den ambulante funktion, der er i nogle sengeafsnit?
der er flere ”huller” i dagens program, således at der efterlades
rum til at tage sig af akutte patienter?

IT

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:

Aktive patienter

personalet får bedre adgang til (nye) pc’er og bedre software, så
IT systemerne fungerer bedre?
der bliver oprettet et faneblad i OPUS, hvor der er plads til at
skrive en tværfaglig socialanamnese?
undersøgelsesresultater og prøvesvar fra tidligere undersøgelser
samt fra øvrige hospitaler er tilgængelige elektronisk?
Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
patienterne i højere grad aktiveres og anspores til at tage del i
egen indlæggelse og i klinikkens rytme (fx ved at rede deres seng,
gå ud med vasketøj)?
muligheden for at have eget tøj på bliver udbredt til flere afsnit?
patienterne får adgang til en vaskemaskine, hvor patienter og pårørende kan vaske deres tøj?
patienterne har mulighed for at vælge noget mere ”almindeligt”
hospitalstøj fx joggingbukser og T-shirts, der også giver god mulighed for bevægelse?
personale, der kan, går i eget tøj frem for kitler?
Hæmatologisk Klinik etablerer et flow-afsnit?

Kontakt til klinik-

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
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ken

Samarbejde på
tværs af afsnit,
klinikker, hospitaler og sektorer

Praktiske opgaver

patienterne også kan kontakte klinikken via mail eller sms, hvis
de har et spørgsmål, som ikke er af akut karakter, fx spørgsmål
om behandlingstidspunkter eller lignende?
der etableres flere telefonlinjer, og/eller at afsnittet får et køsystem på telefonen, når der er optaget, så patienterne kommer
igennem efter tur, i stedet for det nuværende system hvor patienterne blot mødes af en optaget-tone?
afsnittet sender en sms eller e-mail påmindelse om prøver/kontroller?
Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
der er standardiserede fysioterapeutiske test i hospitals- og
kommunalt regi, da det vil lette det tværsektorielle samarbejde
omkring patienternes genoptræningsforløb?
der er bedre informationsudveksling mellem stråleterapien og
Onkologisk Klinik? (Radioterapiklinikken går ud fra, at patient og
pårørende er blevet informeret på forhånd, inden de kommer i
klinikken, men at det ikke altid er tilfældet)
patientens ”stamkort” overføres mellem klinikker/afsnit, så patienten ikke skal udfylde de samme oplysninger flere gange, og at
patientens civilstand bliver en del af kortet?
der er en større gruppe af læger tilknyttet Radioterapiklinikken
direkte (og ikke Onkologisk Klinik)?
patienterne har en kontaktperson i overgange mellem klinikker/afsnit?
patienterne får en recept med længere varighed, og så patienten
får det præparat, hvor patienten skal tage færrest antal piller?
klinikkerne orienterer kommunen inden kl. 12.00, hvis en patient
skal udskrives på en fredag, så patienten ikke risikerer at stå uden
hjælp hele weekenden?
Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
der ansættes handymen/portører lokalt i afsnittene til at tage sig
af praktiske opgaver, så sygeplejerskerne ikke skal anvende tid på
disse opgaver?

3. Information og
uddannelse
Den første information
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Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
der afholdes informationsmøde for patienterne (i grupper) før
behandlingsforløbet starter?
introduktionsmødet opdeles i flere møder?
informationsmængden ved første møde bliver tilrettet den enkelte patients behov?
der sker en opblødning af kravene om, hvad patienten skal informeres om med henblik på i højere grad at kunne udvælge og målrette informationen til den enkelte patient?
patienten bliver informeret bedre om afsnittets rytme ved ind-
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læggelsen, fx ved at en sygeplejerske viser rundt?
personalet sikrer, at den givne information er forstået af patienten?
Adgang til information efter behov

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:

Samtaler med læger og sygeplejersker

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:

patienterne har adgang til en hjemmeside med information (videoklip, lydfiler) om diagnoser og forløb samt muligheder og tilbud under indlæggelsen og selv booke tid til samtale med en
præst, booke en massør eller lignende?
alle patienter får en samlet informationsmappe, som de kan slå
op i efter behov?
der etableres et informationsområde med alle informationer og
pjecer målrettet patienter og pårørende samlet på ét sted og
med en computer med internetopkobling til rådighed?
patienterne får mulighed for at kunne erfaringsudveksle med hinanden via et lukket forum på internettet?
patienterne får mere information om forebyggelse af fx sukkersyge, gerne tilgængeligt på en hjemmeside eller i en folder, som patienten selv kan læse om, når de er modtagelige for det?
Rigshospitalets hjemmeside kan blive mere brugervenlig og appetitlig med andre farver, bedre brugerflade mv.?

der er mere tid til refleksion og dialog til lægesamtaler, så patienten kan lufte sine frustrationer, få svar på spørgsmål og gå i dialog
om de forskellige præparater?
sygeplejersker og læger lytter mere til patientens viden om egen
sygdom?
lægerne i enheden er mere opdaterede omkring nye typer af behandling, fx ved at være mere åbne i forhold til, hvad der sker på
andre hospitaler og deltage i vidensdelingsmøder på andre hospitaler
lægen giver et mere præcist svar på, om patienten bliver rask,
ved afslutningen af behandlingen?
lægen informerer løbende om eventuelle ændringer i behandlingsplanen?
lægen forbereder patienten på, at der er flere behandlingsscenarier allerede inden behandlingen igangsættes, således at patienten ikke bliver forvirret over, at planen pludselig ændres?
lægen begrunder valg af behandlingsform, fx hvorfor kemoterapi
og ikke operation?
lægen fortæller ALT om patientens sygdom, bl.a. risikoen for at
kræften kommer igen og chancen for at overleve?
patienterne får mulighed for at tale om valg af behandlingsform
med læger fra forskellige specialer på samme tid, eksempelvis
både en kirurg og en radiolog, således at informationen ikke bliver ”specialeadskilt”?
personalet hjælper patienten med at finde svar på spørgsmål –
også selvom spørgsmålet ligger uden for klinikkens speciale?
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Skriftlig information

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:

Mundtlig information

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:

Mere information
om…

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at personalet kan informere patienterne om:

at mængden af skriftlig information, der bliver udleveret til patienten på én gang, skæres ned?
informationsmaterialet bliver gennemgået for sproglige fejl?
patienterne inddrages i kvalitetssikringen af det skriftlige informationsmateriale/pjecerne?
informationsmaterialet er mere præsentabelt og opdateret?
mere af den information, patienterne får, bliver givet elektronisk,
fx sms, via en hjemmeside, e-mail, videoklip og smartphone applikationer?
personalet systematisk informerer patienterne om de muligheder, de har for støtte og vejledning under indlæggelsen, fx en folder, hvoraf det fremgår, at der er mulighed for at tale med en
præst?

personalet koordinerer, hvem der giver hvilken information, da
det ikke altid er tydeligt, hvem (læger, sekretærer og sygeplejersker) der har givet hvilken information?

muligheder for at søge legater eller komme på rekreationsophold?
støttetilbud til unge?
hvad patienten selv kan gøre for at passe bedre på sig selv og forebygge følgesygdomme?
kostens betydning for deres helbred?
hvor patienterne selv kan finde yderligere information om diagnose, forløb og håndtering af sygdommen, fx med henvisning til
patientforeningerne?
mulige pasningstilbud af patientens børn eller husdyr under indlæggelsen?
praktiske forhold på hospitalet/afsnittet (fx på Rigshospitalets INFO-skærme)?
de mere sjældne kræfttyper (gerne brochure)?
de sundhedsfaglige detaljer om patienternes sygdomme, fx størrelsen på kræftknuden; samt scanningsbilleder af kræftknuden
før og efter behandling, så patienterne ved selvsyn kan konstatere, om behandlingen har hjulpet?
de tekniske detaljer vedrørende strålebehandlingen, fx hvad der
sker med kræftcellerne, når de bestråles?
Informationstavle
på stuen
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Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
indlæggelsesplanen/undersøgelsesplanen fremgår af en tavle hos
den enkelte patient på stuen, så der er mulighed for bedre kommunikation mellem patient, læge, plejepersonale og pårørende?
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Adgang til journalen

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:

Patient/pårørendeundervisning

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:

patienten får adgang til blandingsvejledninger på internettet?
patienterne får adgang til hele journalen elektronisk, herunder
også prøvesvar/dyrkningssvar?
lægen og patienten – såfremt patienten ønsker det – sidder ved
siden ad hinanden og gennemgår journalen sammen?
e-journalen bliver mere læsevenlig for patienterne, således at
den fx ikke indeholder latinske betegnelser?

patienter og pårørende tilbydes tværfaglig undervisning om sygdom, forløb og håndtering af sygdommen, faciliteret af eksempelvis en diætist, psykolog, læge, fysioterapeut, socialrådgiver og
en tidligere patient?
informationsaftener bliver tilgængelige på internettet, og at det
bliver muligt for patienterne at sende spørgsmål ind elektronisk
(e-mail)?
undervisningen tilrettelægges således, at det er den samme patientgruppe, der deltager i undervisningen hver gang, så patienterne lærer hinanden bedre at kende?
personalet kan afsætte tid til at udvikle patientundervisningen i
arbejdstiden, så det ikke er noget, som personalet skal gøre i sin
fritid?

Tidligere patienter Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
klinikken hjælper med at etablere kontakt mellem nye og tidligere
patienter, så patienterne kan udveksle information og støtte hinanden (ved etablering af patient-til-patient dialogfora)? Ambulatoriet kan fx lave en kontaktliste over frivillige, der gerne vil kontaktes af nye patienter.
tidligere patienters historier og oplevelser bliver anvendt i forhold
til nye patienter, og at personalet i højere grad udnytter, at patienter kan lære af hinanden?
Den følelsesmæssige side af at være kræftpatient

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
hver patient tilbydes en pakke med en samtale med både psykolog og læge om den følelsesmæssige side af at være kræftpatient?

4. Inddragelse af
pårørende
Plads til de pårø-

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
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rende
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pårørende altid kan overnatte på sengestuen, når patient og pårørende ønsker det?
der er opholdsrum til pårørende?
der er samtalerum til fortrolige samtaler med pårørende?
både patienter og pårørende kan tilbydes overnatning på patienthotellet, når der ikke er plads i afsnittet?

Faciliteter for de
pårørende

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:

Information til pårørende

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:

Personalets møde
med de pårørende

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:

pårørende kan få adgang til et køkken?
pårørende kan få adgang til vaskefaciliteter, så de kan vaske deres tøj under længerevarende ophold?

pårørende bliver informeret om regler for deres ophold i klinikken, fx hvor de må opholde sig, hvilke muligheder de har i forhold
til mad/drikke osv.?
pårørende får muligheden for mailkorrespondance med lægen?
personalet laver en individuel vurdering af, hvor meget de pårørende skal informeres, da pårørende har forskellige informationsbehov?
pårørende ved første samtale får et program for de næste fire
måneder, så de kan planlægge derefter?
klinikken arrangerer informationsmøder om forløbet for de pårørende, evt. sammen med patienterne?
de pårørende kan få pårørendesamtaler med personalet, så de
har mulighed for at tale med personalet og stille de spørgsmål,
som de muligvis ikke vil stille i patientens tilstedeværelse?
pårørende systematisk (også uopfordret) informeres om, hvilke
støttetilbud der er for pårørende?
klinikken arrangerer undervisning af pårørende i små grupper (efter arbejdstid), eksempelvis om hvad de kan forvente af patienten efter udskrivelsen, og hvordan de kan hjælpe patienten i det
daglige?
læger spørger til den pårørendes velbefindende og tager initiativ
til at tale om emner som seksualitet, da dette er et emne, der også påvirker den pårørende?

hele personalegruppen er imødekommende over for pårørende?
personalet siger godmorgen, når de kommer, og farvel inden de
går hjem?
plejepersonalet spørger de pårørende: ”Er der noget, der er vigtigt for jer i dag?”.
de pårørende ikke får en oplevelse af, at det er besværligt for
plejepersonalet at udskrive patientens journal?
personalet ikke udtrykker medlidenhed for patienter og pårørende?
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personalet er opmærksomt på patient og pårørendes blufærdighed, og eksempelvis beder de pårørende gå udenfor, når patienten undersøges ved ambulant kontrol?
Inddragelse af pårørende

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:

Kontaktlæge/

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:

kontaktsygeplejerske

Støtte til de pårørende

personalet i forbindelse med vagtskifte forventningsafstemmer
med den pårørende om, hvem der hjælper patienten med hvilke
opgaver?
pårørende til patienter i semiambulante forløb får muligheden
for at hjælpe med at give medicin eller (flere) andre opgaver?
personalet systematisk informerer og inspirerer til, at patienter
tager deres pårørende med til konsultationer og undersøgelser,
da de pårørende kan lytte med og støtte patienten?
pårørende får muligheden for at aftale, hvornår der er stuegang,
eller hvornår de kan ringe og tale med en læge/plejepersonalet?
pårørende hjælper med at løfte flere opgaver, så det muligvis kan
frigive mere tid for personalet til andre opgaver?
personalet generelt forventningsafstemmer med de pårørende?
klinikken har aftenambulatorium, så pårørende har bedre mulighed for at være med til samtaler?

de pårørende har en kontaktlæge og kontaktsygeplejerske, som
de kan gå til, hvis de er bekymrede?
pårørende tilknyttes en anden person, de kan tage kontakt til i
ferieperioder, hvor kontaktpersonen ikke er til stedet?
Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
klinikken etablerer en pårørendegruppe i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse?
pårørende får rådgivning og støtte til selvstændigt erhvervsdrivende, der rammes af langtidssygemelding?
der kommer større fokus på de pårørende som ”caregivers”, herunder at personalet har tid til samtaler med og støtte til de pårørende?
personalet får mulighed for at kunne tage mere hånd om de pårørende og den vanskelige situation, de går igennem og får mere
viden om, hvordan de kan støtte de pårørende?
personalet har en kontaktperson i Kræftens Bekæmpelse, som de
kan kontakte for vejledning i, hvordan de kan hjælpe de pårørende?
pårørende kan få psykologstøtte, enten individuelt eller i grupper, så de kan tale om det at være pårørende til en kronisk syg
patient?
personalet er opmærksomme på pårørendes behov gennem hele
forløbet, og ikke kun ved opstart?
pårørende bliver informeret om, at de også har lov til at sige fra?
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pårørende i alderen 16-18 år også kan få økonomisk støtte til
transport, så de kan deltage i forløbet som pårørende (på samme
måde som unge under 16 år og voksne over 18 år)?
Værdig afsked
med afdøde patienter

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
personalet ikke opfordrer efterladte pårørende til at gå med til
kapellet/kølerummet og tage afsked med afdøde patienter dér,
da kælderen er beskidt og fyldt med skralde- og madvogne, og
det dermed kan opleves som en uværdig afsked at skulle gå
igennem kælderen?

5. Kost og ernæring
I ambulatorierne

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
der kommer mere indbydende sandwich i ambulatorierne?
at sortimentet bliver udvidet med frugt og yoghurt a la køleskabet i visse sengeafsnit?
der kommer en suppevogn eller grødbar, som ambulante patienter kan benytte sig af?

I sengeafsnittene

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
patienterne får mere variation i maden, så de ikke får samme
retter igen efter 14 dage?
patienterne får flere valgmuligheder, fx tre retter, de kan vælge
imellem?
patienterne får mere præsentabelt mad?
maden i højere grad tilpasses patienter i Finsencentret?
sengeafsnittene har krydderier til rådighed, så patienterne selv
kan krydre deres mad?
patienterne får lette anretninger, fx pindemadder eller smørebrød?
at klinikkerne får egen kok?
patienterne får bedre adgang til mellemmåltider og fri adgang til
frisk frugt?
patienterne altid har adgang til vand, og at der står vandautomater i klinikken?
Centralkøkkenet ikke servere ildelugtende mad (fisk)?
der er bedre madtilbud til etniske minoritetspatienter, fx grønlandske patienter?
maden er tilpasset både den ældre og den yngre generation
(større variation end kartofler og brun sovs)?
maden er varm ved servering?
der er en madmor i afsnittene, der fx serverer snacks, boller og
frisk frugt?
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patienterne kan få gratis cola?
patienterne selv kan bestille den mad, de har lyst til, når de har
lyst til det, ud fra et menukort (som på Hvidovre Hospital)?
patienterne har nemmere adgang til vegetariske retter?
der kommer en snackvogn rundt i afsnittene om aftenen?
der er mulighed for at rekvirere mad til allergikere?

Spisemiljø for patienter

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:

Pårørende

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:

klinikkerne skaber en tradition for, at patienterne aktiveres og
samles til måltiderne, og hvor der er tid til, at en fra personalet
sidder med, taler med patienterne og skaber hygge omkring spisesituationen?
patienterne har mulighed for at spise sammen og med deres pårørende i hyggelige omgivelser?
der er plads til, at patienter, der vil spise på deres egen stue, kan
spise i hyggelige omgivelser ved et bord?
patienterne har adgang til et patientkøkken?
Patienterne har adgang til et køleskab til opbevaring af medbragt mad?
køleskabe med mellemmåltider til patienterne får glaslåger, så
det er muligt at se udbuddet, og så det ser mere indbydende ud
for patienterne?
etablere mere hjemlige omgivelser i spisestuerne, fx ved at have
pænere service end stålkander og hvidt porcelæn?
der er dessertskeer, der størrelsesmæssigt ligger mellem en teske og en suppeske, da disse er mere velegnede til småtspisende
patienter?
der er teskeer af metal i stedet for plastik, da plastikskeerne er
svære at spise med?
der er et sted, hvor patienter kan sidde uforstyrret, hvis de skal
have sondemad?
der er mindre kander til drikkevarer, da nogle patienter oplever,
at de er svære at løfte?

pårørende kan spise med gratis eller mod betaling, men hvor det
er billigere og nemmere at få spisekort?
pårørende bliver informeret om adgangen til mad, herunder også spisesteder i lokalområdet?
hygiejnereglerne lempes, så de pårørende rent faktisk må anvende patientkøkkenet til at tilberede mad?
Personalet

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
personalet får en frokostordning med adgang til billigere mad,
gerne med udbringning til afsnittene?
personalet i alle enheder får betalt kaffe- og frugtordning?
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udvalget af mad til aften- og nattevagter bliver bedre?
Madvognen er i afsnittene i længere tid og kommer helt op i afsnittet?
kantinens åbningstider udvides, og at kantinen holder åbent
mellem jul og nytår?
personalekantinen laves om til en fælles kantine for personale,
patienter og pårørende, da det muligvis ville resultere i et bedre
udbud af mad til alle parter?
Spisemiljø for personalet

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
personalet i alle enheder har en frokoststue?
personalet kan få færre forstyrrelser under frokosten?
der er fællesspisning på et fast tidspunkt for hele klinikken?
personalet får bedre tid til at spise deres mad?

6. Arkitektur og
indretning
Rigshospitalet generelt

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:

I klinikkerne

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:

der kommer flere p-pladser?
der er bedre skiltning på p-pladserne om, hvilke pladser der er
forbeholdt henholdsvis patienter og personale?
trapperne bliver mere synlige
patienterne kan få udleveret en parkeringsbillet uanset, hvor
lang tid behandlingen varer, så patienterne fx ikke bliver stressede, hvis der er ventetid på behandling?
Rigshospitalet har en interaktiv skærm med kort, eller at hospitalet i højere grad anvender farver til skiltningen?

skiltet til Radioterapiklinikken ændres fra ”opgang 39” til ”nedgang 39”, da hele klinikken er placeret under jorden?
der er mindre rod på gangene og på reposer?
toiletter og bad moderniseres?
der er bedre skiltning af toiletter og bad, så der ikke er tvivl om,
hvem der må benytte hvilke?
bedre rengøring af toiletterne og adgang til sprit til aftørring af
toilettet?
der er mere fintfølende varmejustering?
vinduerne renoveres, så det ikke trækker?
der er mindre støj fx fra ventilationsanlægget i flowstuerne, kaldeanlæggene på sengestuerne og lyden fra personalets høje hæle?
der er bedre indeklima?
der er bedre rengøring over alt, og at skraldespandene bliver
tømt oftere?
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der afspilles dæmpet musik?
”vejfinder-pjecen” ligger lige inden for døren ved alle indgange?
der er færre negativt tonede skilte, som eksempelvis ”du må ikke…” og ”Ingen adgang…”?
modtagelsesskranken til ambulante patienter bliver placeret nær
elevatorerne?
skrald, bure og senge ved elevatorerne bliver hentet om aftenen,
hvor det er mindre generende for den øvrige trafik på hospitalet?
reparationer kan blive udbedret hurtigere?
venteområderne for flere ambulatorier slås sammen, da det vil
gøre det nemmere at finde patienterne og desuden frigøre et
rum til andre formål?
at samme rum kan have forskellige funktioner på forskellige tidspunkter af døgnet, fx vagtsoverum og samtalerum?
Mere plads

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at klinikkerne kan få:
flere enestuer?
større patientstuer, hvor der er plads til, at personalet kan gøre
deres arbejde, og plads til, at patienterne kan gøre andet, end at
ligge i deres seng?
samtalerum til fortrolige samtaler (med vinduer)?
opholdsrum, hvor patienterne fx kan se TV sammen?
flere undersøgelsesrum?
pårørenderum, som kan anvendes fx i forbindelse med dødsfald?
flere patient- og pårørendetoiletter i klinikken og ved hovedindgangen, herunder også handicapvenlige toiletter?
større venteområder?
ekstra lokaler til rådighed i spidsbelastnings perioder (bufferkapacitet)?
lægerne placeret fysisk tættere på patienterne og ikke på kontorer langt fra klinikken?
mulighed for at tilbyde patienterne, at de selv kan vælge, om de
vil have IV-medicin alene eller sammen med andre patienter?
bedre kontorforhold, hvor der er mere plads og mulighed for arbejdsro?

Indretning

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
indretning af de forskellige rum og venteområder er mere indbydende og hyggelig (lænestole, sofagrupper, stole der kan indstilles, hvilestole)?
venteområderne indrettes som flere mindre opholdssteder med
mulighed for at sidde sammen?
der står skabe/kommoder på sengestuerne til opbevaring af diverse hospitalsudstyr, som på nuværende tidspunkt står på gulvet?
skabene på stuen er placeret ved patientens egen seng?
sengene vendes på tosengsstuerne, så begge patienter har ho-
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vedende/fodende ved vinduessiden?
der er massagestole på alle afsnit?
personalet er mere synligt for patienterne, fx flere glasvægge ind
til personalekontorer eller åbne personalekontorer?
der er mere åbne receptioner med lav skranke?
brugerne (patienter, personale) inddrages mere i indretningen?
at afsnittene bliver nemmere at skelne fra hinanden, fx med forskellige farver?
de fysiske omgivelser bliver mere lyse (både gulve, vægge og lofter)?
der kommer mere farve på væggene?
omgivelserne gøres mere hyggelige med gardiner,
kunst/malerier på væggene fra skiftende kunstnere, blomster/planter?
patienterne kan hænge medbragte billeder op?
der er en læselampe ved sengen?
der er nyere bækkenstole og bedre stole til IV-medicin (uden
nakkestøtter)?
at dropstativerne får bedre hjul på, så patienterne har bedre mulighed for at komme omkring og fx komme ud i haven?

7. Aktiviteter og
adspredelse
Elektroniske medier og bøger/magasiner
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Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
patienterne får en større TV-pakke?
patienterne får mulighed for at se/leje film?
der er dvd-afspillere til at tilslutte til fjernsyn på sengestuerne?
der er fjernsyn i ambulatoriets venteværelse, som er tilkoblet tvkanaler, eksempelvis med mulighed for at se nyheder?
patienterne får adgang til at låne høretelefoner?
hver stol i venteværelset har høretelefoner og mulighed for at
individuelt valg af radio/musikkanaler?
patienterne bliver informeret bedre om, at der er internetadgang?
internetopkoblingen bliver hurtigere, så brugerne har mulighed
for at streame film på fx Netflix (gerne mod egenbetaling)?
der er nemmere adgang til at logge på internettet, så patienterne
ikke skal rekvirere loginkode ved hvert besøg?
patienter og pårørende får mulighed for at låne/leje en tablet?
patienterne kan oplade deres computere (ensretning af stikkontakter)?
der er flere mobiltelefonladere til udlån i klinikkerne?
patienterne får fri adgang til at benytte deres mobiltelefon, således at der ikke er uklarhed om, hvornår den kan benyttes?
der etableres en ”patientreol”, hvor patienter/pårørende har mulighed for at udveksle bøger og blade?
en sygeplejerske/læge kan afsætte tid til at hyggesnakke med pa-
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tienterne i opholdsstuen?
der bliver organiseret og reklameret for sociale arrangementer
på Rigshospitalets INFO-skærme, fx gåture og biblioteksarrangementer?
Fysiske aktiviteter

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
der kommer flere aktiviteter som ”Krop og Motion”?
patienterne får information om mulige gangruter i nærheden af
Rigshospitalet eller generelt i København?
fysioterapeuten arrangerer gåture i lokalområdet?
patienterne har mulighed for at deltage i gruppefysioterapi eller
gymnastik?

Øvrige aktiviteter

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
personalet informeres bedre om kommende arrangementer på
Rigshospitalet, så de kan videreformidle det til patienterne? (personalet kan fx få en plakat med en ugeplan, som de kan hænge
op et mere synligt sted for både patienter og personale)
patienterne kan blive transporteret til arrangementer i forhallen,
og/eller at flere arrangementer bliver afviklet i selve afsnittet, så
patienterne ikke skal transportere sig så langt (fx højtlæsning,
morgensang, musik eller markering af højtider)?
der kommer flere aktivitetstilbud målrettet unge patienter?
personalet arrangerer bordfodboldturnering for patienter, fx på
tværs af afsnit?
klinikkerne søger tilskud til teaterture for patienter og pårørende?
Rigshospitalet får sin egen biograf?
Biblioteket får udvidet åbningstid i weekenden?
biblioteket kommer oftere rundt i klinikkerne?
der etableres et kunstværksted for patienter, der kan give patienterne mulighed for adspredelse og muligvis levere udsmykning til
klinikken?
klinikkerne gøres mere hjemlige med eksempelvis et akvarium eller mulighed for at have kæledyr på besøg?
kiosken kommer rundt med en vogn i klinikkerne?
der etableres et hvilerum, hvor patienterne har mulighed for at
høre musik (i hovedtelefoner) og eventuelt sidde i en massagestol og slappe af
der er sociale arrangementer med deltagelse af både kroniske
patienter og personale?
der bliver spillet afslappende baggrundsmusik i ambulatoriet?

8. Spiritualitet og
plads til forskellig-
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hed
Spirituelle behov

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
der er skriftligt informationsmateriale tilgængelig om hospitalets
tilbud, eller at det fremgår af INFO tv?
patienterne får adgang til en hjemmeside, hvor de kan læse om
de forskellige tilbud og selv booke tid til samtale med præst,
imam mv.?
personalet informerer og de muligheder, der er på Rigshospitalet?
personalet giver en ”invitation” til patienterne i forhold til at tale
om religiøse eller spirituelle behov, så patienterne oplever, at
personalet er åbne i forhold til at tale mere om emnet, hvis patienterne har behov for det
personalet afvejer individuelt, om en patient eller pårørende skal
tilbydes fx samtale med en præst?
personalet vidensdeler internt, hvis en patient udtrykker behov
for at bede?
personalet tilbyder meditationsøvelser (lydfiler) til patienterne?
der bliver etableret et rum på hospitalet med mulighed for fordybelse og spiritualitet uafhængig af religiøs overbevisning, fx
ved at ved at omlægge den nuværende kirke, så der bliver mere
plads til flere forskellige religioner eller overbevisninger?

Eksistentielle behov

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
patienterne kan tilbydes støtte og vejledning fra en psykolog?
at personalet får mere viden om og kompetencer til, hvordan de
kan tale med patienterne om deres eksistentielle problemer?

9. Supplerende
behandling og andre veje til velvære
Supplerende behandling
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Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
personalet viser større interesse for patienternes behov for at
søge supplerende behandlingsmuligheder, og anerkender det, at
patienter har behov for at udforske deres behandlingsmuligheder?
personalet systematisk spørger til patientens indtag af naturmedicin eller brug af anden supplerende behandling ved journaloptag?
personalet bliver opdateret i deres viden om supplerende behandlingsformer, herunder hvordan supplerende behandlingsformer indvirker på behandlingen og sygdommen (fx om zoneterapi og akupunktur hjælper mod kvalme)?
der bliver inddraget forsøg med supplerende behandlingsmeto-
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der?
klinikkerne tilbyder zoneterapi eller akupunktur til patienterne
som en del af behandlingen (mod egenbetaling)?
patienternes erfaringer med brug af supplerende behandling bliver givet videre til andre patienter?
Andre veje til velvære

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:
personalet tager initiativ til at tale om kosttilskud, lindrende træningsformer (fx yoga) og supplerende behandling som en del af
tanken om at tilgå ”det hele menneske”?
patienterne har mulighed for at dyrke motion/starte genoptræningen under indlæggelsen?
der bliver etableret motionsrum, hvor der eksempelvis er taget
højde for hygiejnekrav, så transplanterede patienter også kan
deltage?
patienterne har bedre adgang til fysioterapi, fx med en fysioterapeut i hvert afsnit eller i hvert fald kortere ventetid?
klinikkerne bruger musik og mindfulness, som noget, der kan give
patienterne velvære og bedre coping, særligt i forbindelse med
kemobehandlingen (fx vha. musikafspillere eller via ”Rigets høretelefoner”)?
patienterne kan få vejrtrækningsøvelser under indlæggelsen?
patienterne kan få tilbudt massage?
den information, patienterne får om kost, ikke kun har fokus på,
at patienten skal undgå at tabe sig for meget, men bliver mere
nuanceret?
klinikkerne kan tilbyde patienterne andre veje til velvære som
eksempelvis (fod-)massage, afspænding eller mulighed for at
komme til en frisør?
Personalet får en massageordning?

10. Samspil med
lokalsamfundet
Personalet løfter
frivillig-opgaver
selv

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:

Rekruttering af frivillige

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at:

Mulige frivilligopgaver

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at frivillige løfter følgende opgaver:

personalet får tid til at løfte de opgaver, som evt. kan overtages af
frivillige?
der ikke sker informationstab, hvis patienten giver vigtig information
til de frivillige, der ikke videregives til personalet?

klinikken opfordrer patienter til at blive frivillige?
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tage imod patienter og pårørende og vise vej?
guide patienter og pårørende til bedre venteområder i forbindelse med ventetid?
være besøgsvenner til indlagte patienter?
være bisiddere for patienter uden pårørende?
gå ture med patienterne?
tage på cafe med patienterne?
underholde besøgende børn?
holde foredrag?
læse højt af en bog eller avis?
servere snacks, the/kaffe eller bage boller?
give massage til patienterne?
Tidligere patienter
som frivillige

Er det muligt, meningsfuldt og hvad skal der til for, at klinikkerne kan
bruge tidligere patienter til at:
rådgive nye patienter og stille sig til rådighed, fx telefonisk, hvis
nye patienter har spørgsmål?
tilbyde at snakke med indlagte patienter om deres forløb og dele
erfaringer?
dele ud af deres erfaringer og fortælle, hvordan de er blevet raske, da det kan virke motiverende for nuværende patienter at
høre de gode patienthistorier?
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3.4

Opsummeringer fra interview i Radioterapiklinikken

I det følgende præsenteres opsummeringerne fra de gruppeinterview, som danner grundlag
for rapporten. Der er én opsummering fra hvert interview. Alle opsummeringer følger samme
skabelon, hvor det i punktform er noteret henholdsvis, hvad interviewpersonerne finder
godt/nuværende praksis, og hvad, interviewpersonerne mener, kan blive bedre/forslag til forbedringer. De steder i skemaerne, hvor der er en blank celle, har interviewpersonerne ikke haft
noget at sige om nuværende praksis eller forbedringsforslag til det pågældende emne under
interviewet.
Kvindelige patienter i strålebehandling

Dato: 11. april 2013
Interviewere: Azadeh og Karen
Klinik: Radioterapiklinikken
Interviewpersoner: Kvindelige patienter i strålebehandling (3 deltagere)
Ved afslutningen af interviewet fik hver deltager udleveret tre klistermærker til at prioritere hvilke forbedringsforslag, de fandt vigtigst at ændre. Deltagernes prioriteringer
fremgår i parentes efter forslaget i kolonnen til højre, fx betyder (2P), at forslaget har
fået enten to prioriteringer af én deltager eller én prioritering af to deltagere.

Komponent
1. Patientcentreret organisation

2. Respekt og valgfrihed

Nuværende praksis/Det er godt, at…
Brugerinddragelse er altid en god
ting, men hvem har overskud til
det? Jeg tænker, jeg selv gerne ville
forlade det (brugerrådet) i det øjeblik jeg blev raskmeldt.
En af deltagerne er med i et brugerråd. Fornemmer at de tager det
seriøst. Der bliver lavet referater,
og man ser, hvad der kommer ud
af det. De professionelle skal vide,
hvordan det føles.
Motivation: Vil lave noget om efter
egne erfaringer med sundhedsvæsenet.
Personalet er søde og rare alle
sammen. Dygtige og kompetente
mennesker.
Man er lidt et nummer i rækken
her, men de kender ens navn, og
det er dejligt.
Trygt at have det samme apparat
med de samme ansigter (mennesker på samlebånd)
Trygt den første gang, fordi de
havde taget billede af mig, og der
var ro på
”Standardbehandling” med omhu,
men ikke individuel

Det kan blive bedre, hvis…

”De tatoverede prikker” blev
tjekket en ekstra gang med
henblik på at sikre, at de kan
ses (1P)
Patienten havde en kontaktperson, som man kunne spørge om
bivirkninger og andre bekymringer.
Patienterne altid blev spurgt,
om de ville have musik under
behandlingen.
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Komponent

3. Information og uddannelse af patienter

4. Inddragelse af pårø-
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Nuværende praksis/Det er godt, at…
Af alle de steder jeg har været, er
det her det jeg har oplevet mest
positivt.
Oplever at have kontaktsygeplejerske, og de prøver at tage hensyn til
patientens øvrige aktiviteter.
Patient får liste over alle behandlingstider – luksus.
Anden patient ved ikke, om der var
en
Udviser stor fleksibilitet i forhold til
at få tider til at passe med patientens hverdag
Der er sket en udvikling, hvor RH i
højere grad ser patienten som et
helt menneske med et liv ved siden
af.
Personalet giver nogle gange patienten et kram. Man bliver tilgodeset som menneske. Det er sjældent, at du er dig, og ikke en diagnose.
Der var flag på briksen ved sidste
behandling – det betyder meget.
Man bliver så glad.
Første gang var der samtale og
rundvisning i radioterapien.
To af patienterne har kigget i deres
journal – følte sig som ”lurer”, fordi
den var for eksperterne.

Pårørende inviteres ind, og de kan
se, hvad der sker, når patienten får

Det kan blive bedre, hvis…

Der var en midtvejssamtale,
hvor der er tid til at stille
spørgsmål. Patienten fik mere
information om bivirkninger, fx
tilbud om informationsmøde
om bivirkninger. Spørgsmål om,
hvordan patienten har det, flyttes til andre rammer end selve
behandlingssituationen, fx
midtvejssamtale. Patienten blev
oplyst mere om de ”tekniske
ting”, fx hvad sker der rent faktisk i kroppen, når den strålebehandles. Patienten blev informeret om, hvad der sker under selve behandling, fx hvornår
stråles, hvornår kan jeg vinke
uden at få stråling i armen? (2P)
Patienten fik gennemgået sin
journal med personalet idet
forklaring skaber tryghed (2P).
Personalet havde bedre tid til at
informere.
Patienten blev oplyst om, hvor
man kan søge mere information, fx relevante hjemmesider.
Patienten blev oplyst om, at der
er et hvilerum.
Pårørende blev tilbudt støtteprogram, hvor de mødes med
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Komponent

Nuværende praksis/Det er godt, at…

Det kan blive bedre, hvis…

rende

strålebehandling.
Pårørende oplyses om støtteprogrammer på andre afdelinger.
God informering – bedre end
stamafdeling. Snakkede om forventning i forhold til behandlingsresultat (godt i forhold til ægtefælles forventninger om udlandsrejse).

andre pårørende (1P)
Pårørende blev informeret om,
at de har lov til at sige fra og
har mulighed for psykologhjælp.

5. Kost og ernæring

Fint at der er noget mad, men den
er ikke så spændende.

6. Arkitektur og ind-

Flotte omgivelser: Orkidéer, gode
farver, der er ro på. Vand der risler.
Det må være frygteligt for dem,
der arbejder her.
Der er nye møbler og kunst på
væggene (wellness agtigt)
Opholdet her er kortvarigt, så ikke
så stort behov. De fleste gange
kommer man ind til tiden.

Sandwich blev sundere (mere
substans i) (1P)
Der var frugt til patienterne.
Der også var mad til allergikere.
Der var hvilestole i venterummet, hvor man kan sidde og
slappe af. (1P)

retning

7. Aktiviteter og adspredelse

8. Spiritualitet og plads
til forskellighed

9. Supplerende behandling og veje til
velvære

10. Samspil med lokalsamfundet

Er ikke blevet præsenteret for det
her i Radioterapien – har ikke følt
et behov for det.
Andre steder på RH: Når basale
ting (informationsudveksling) ikke
er på plads, så virker det som fuldstændig luksus.
Går meget op i kost
Healing hjælper mig rent mentalt –
hvis du fungerer godt, overlever du
også længere.
Personalet anbefalede at stoppe
med kosttilskud under strålebehandling.

Der var TV i alle venteområder
(1P)
Der var nyere blade og dagens
aviser.
Personalet ikke var så berøringsangste i forhold til emner
som døden. Det kunne være
godt med mulighed for at kunne henvise til et samtaletilbud.

Personalet tog initiativ til at tale
om kosttilskud og supplerende
behandling som en del af tanken om at tilgå ”det hele menneske”.

Der er frivillige i hvilerummet, hvor
man kan tale med en.
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Mandlige patienter i strålebehandling

Dato: 10. april 2013
Interviewere: Azadeh og Karen
Klinik: Radioterapiklinikken
Interviewpersoner: Mandlige patienter i strålebehandling (7 deltagere)
Ved afslutningen af interviewet fik hver deltager udleveret tre klistermærker til at prioritere hvilke forbedringsforslag, de fandt vigtigst at ændre. Deltagernes prioriteringer
fremgår i parentes efter forslaget i kolonnen til højre, fx betyder (2P), at forslaget har
fået enten to prioriteringer af én deltager eller én prioritering af to deltagere.

Komponent
1. Patientcentreret
organisation

2. Respekt og valgfrihed

3. Information og uddannelse af patienter
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Nuværende praksis/Det er godt, at…

Det kan blive bedre, hvis…

Brugerråd ville aldrig kunne fungere her, hvor patienterne er forbigående. De fleste patienter har
nok i sig selv. Det er liv og død for
os her. Det er mig selv, der skal
kureres her.
Personalet er gode til at fortælle,
hvad de gør og til at være fleksible (kan tilpasse tidspunkt for behandling)
God ”lun” holdning blandt personalet
Patienterne forbereder sig på
ventetid og tænker på, at det
skyldes, at andre patienter må
have et behov for at tale.
Man kommer tit ind før tid, hvis
man kommer før.
Patientoplevede at læge fortalte
alt om forløb og viste scanningsbilleder
Patienternes oplevelse af personalet er lidt varierende. Nogle oplever personalet som meget omsorgsfuldt, andre ikke.

Der var en idékasse til forslag fra
patienter

dvd og foredrag med andre patienter er godt.
Behovet for information er større
tidligt i forløbet. Nu har vi fået afklaring, diagnose og behandlingsplan.

Lægerne altid fortalte ALT om patientens sygdom, fx risikoen for
at kræften kommer igen og chancen for at overleve. Desuden vil
patienten gerne se et scanningsbillede af kræftknuden samt efter
stråleterapi, for at følge op på,
om det har hjulpet (5P)
Patienterne fik mere information

Informationsudveklingen mellem
stråleterapien og resten af RH
(ambulatoriet) skulle være bedre.
Manglende informationsudveksling gør patienten usikker (2P )
Personalet kunne fortælle, hvad
de gør, fx sige: ”Nu rører jeg dig
lige med mine kolde hænder” eller ”nu flytter jeg dig lige på lejet”
(1P)
Personalet havde lidt mere tid til
at spørge ind til, hvordan patienten har det, når patienten rent
faktisk har mulighed for at svare
(ikke noget i munden) (1P)
Flere patienten oplever, ar personalet kunne tilpasse tidspunkt
for behandling (1P)
Der var mindre ventetid på behandling
Informationsudvekslingen mellem Radioterapiklinikken og egen
læge blev bedre.

Bilag

Komponent

4. Inddragelse af pårørende

5. Kost og ernæring

6. Arkitektur og indretning

7. Aktiviteter og adspredelse
8. Spiritualitet og
plads til forskellighed

9. Supplerende behandling og veje til
velvære

10. Samspil med lokalsamfundet

Nuværende praksis/Det er godt, at…

Pårørende kan komme og se, når
patienten får stråleterapi.
Hvis pårørende er interesseret i at
deltage, så er der ingen hindring.
De er meget imødekommende.

Der er juice.
Maden betyder ikke så meget,
fordi vi er her så kort tid.
Det er flot at man kan tage kaffe
og the
Meget forskellige meninger om
lokalerne: oplevelse af dødens
forgård, men flotte lokaler (rent
og nydeligt)
Svært at ændre til det bedre.
Jeg er positivt overrasket.
Det er afslappet. Behagelig atmosfære.
Nem t at finde rundt nede
Patienterne synes, at det er petitesser at der ikke er nok ”underholdning”
Ønsker patienterne ikke at hospitalet leverer. Tværtimod ville de
søge det andet sted. Patienterne
oplever, at de bliver informeret
om mulighederne.
Delte meninger om emnet. Nogle
vil gerne have mere info, andre vil
ikke.

Det kan blive bedre, hvis…
om kostens samspil med behandlingen (1P)
Man kunne snakke med en læge i
Radioterapien (1P)
Hospitalet samlede en gruppe
med samme diagnose og holdt en
times foredrag om sygdom og
behandling (1P)
Patienterne skulle have mulighed
for forskellig rådgivning ved forundersøgelse afhængig af individuelt behov, fx samtale diætist
(1P)
Der var foredrag for pårørende (1
time) om sygdom og behandling
(3P)
Pårørende bliver opfordret til at
tage med (særligt til samtaler) –
også selvom de bor langt væk
(1P)
Sandwich ikke var så tørre og kedelige (2P)

Parkeringsmulighederne blev
bedre.
Skiltet skulle hedde ”Nedgang 39”
i stedet for ”Opgang 39”

Der var større og nyere udvalg af
aviser og blade (ikke kun dameblade).

Patienterne fik mere rådgivning
om fx kosttilskud og lindrende
træningsformer, fx yoga (1P)

Vi er skide ligeglade med det!
Spørg personalet.
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Patienter fra Region Sjælland i strålebehandling

Dato: 12. april 2013
Interviewere: Karen og Christine
Klinik: Radioterapiklinikken
Interviewpersoner: Patienter fra Region Sjælland (5 deltagere)
Ved afslutningen af interviewet fik hver deltager udleveret tre klistermærker til at prioritere hvilke forbedringsforslag, de fandt vigtigst at ændre. Deltagernes prioriteringer
fremgår i parentes efter forslaget i kolonnen til højre, fx betyder (2P), at forslaget har
fået enten to prioriteringer af én deltager eller én prioritering af to deltagere.

Komponent

Nuværende praksis/Det er godt,

Det kan blive bedre, hvis…

at…
1. Patientcentreret organisation

2. Respekt og valgfrihed
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Brugerråd er en god idé. De har
erfaringer og ideer til hvad der
kan gøres bedre
Kommer for langt væk til at ville
deltage
Rart sted
Stille og fredeligt
Omsorg, kærer sig om en fx siger de ens navn, gode til at huske det man har talt om fx familie/børn, gode til at spørge ind
til fysiske og psykiske gener,
spørger ind til ferie, guider til
hvad man skal og hvornår
Billede i hjørnet: Undgår at de
råber ud i lokalet
Det gør at man ved, at de ved
man er kommet
Hjælpsomme
Når der kommer nye sygeplejersker præsenterer de sig altid
Meget respekt: Præsenterer sig,
samme person ved strålekanon
Betyder meget at man ikke
kommer til at sidde det forkerte: Siger hvor man skal
Gode til at oplyse om ventetid –
betyder meget at man ved hvor
lang tid. Bruger evt. hvilerum
Hensyn til den enkelte fx vil
gerne nå hjem med den første
bus, efterkommer ønske rom at
flytte tider
Ikke en kontaktsygeplejerske
Fik at vide at det var et team, de
fulgte mig ca. fem mennesker.
Det er den samme der spørger

Patientens ”stamkort” overføres mellem afdelinger, så
patienten ikke skal udfylde
det samme flere gange. Fx i
journalen
Indledende informationsbrev
indeholder information om
civilstatus
Individuelle informationsbreve
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Komponent

Nuværende praksis/Det er godt,

Det kan blive bedre, hvis…

at…

3. Information og uddannelse af patienter

4. Inddragelse af pårørende

5. Kost og ernæring

ind til gener og det personlige
En har oplevet at der var forkerte informationer i brev
Teknik: siger det er teknikken,
der svigter. Bliver ikke bekymrede. Helt trygt.
Ringet op af egen læge og
spurgt til om han kunne gøre
noget. Det er jeg kun glad for.
Har talt med egen læge: Svært
at få kontakt med ham. Vil udskifte ham.
3 andre har ikke haft kontakt
med egen læge
En ville gerne se: Ville vise den
til kiropraktor, der kan gennemgå. Han er til at stole på. Fået
billeder med på cd-rom hver
gang. Hele forløb på CT og MR.
Det er trygt. Det koster 225 kr.
Vil gerne betale
En ville absolut ikke se
En har set det første gang hun
blev strålet. Anvendt e-journal.
Fungerer ikke godt. Frustreret.
Der blev taget tid til at gennemgå journalen. Personale har
henvist til e-journal, der ikke
virker.
Det overordnede kan man se i
folder og i CD rom
En har fået information om behandling og hvorfor vi gør sådan
og hvorfor lige så mange gange
og hvorfor både og.
Receptioen er en god informationskilde: virkelig dygtige og
professionelle. smilende
Bliver modtaget ligeså godt som
os. Blev informeret, så behandlingen, vældig flinke over for pårørende, spørger hvordan de
har det
Har set anden patients behandling. Så kan man bedre forstå
det
Selv opsøgende ift. tilbud fra KB
Det er godt
Dejligt at man kan gå ud og for
noget at drikke og spise
Også mulighed for at pårørende
kan få noget
Gode omgivelser hvor man kan

Tale med læger fra flere specialer på samme gang ved
valg af behandlingsform. Fx
både kirurg og radiolog (4P)
Mere information om behandling. Skal foregå individuelt (2P)
Personale fortæller om det
tekniske ved stråling. Skal foregå individuelt (1P)
Hurtigere tilgængelige oplysninger på e-journal (1P)
Personalet tager sig tid til at
gennemgå journal med patienten (1P)
Mulighed for at se behandling hos en anden patient.
Det kan evt. være et spørgsmål i det indledende stamkort, om man ønsker at anden patient får mulighed for
at se behandling (1P)
Midtvejssamtale om behandlingen: Hvad er det, der sker
og hvorfor?
Personalet giver mere information om hvor meget fysisk
aktivitet man som patient må
lave

Der var frugt til patienterne
(1P)
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Komponent

Nuværende praksis/Det er godt,

Det kan blive bedre, hvis…

at…
6. Arkitektur og indretning

7. Aktiviteter og adspredelse

8. Spiritualitet og plads

indtage mad
Lyst og venligt
Hvilerum
Farver på væggene
Glædeligt overrasket
Ro, lys og farver
Forskellige tilbud: stole, lys
Dejlig stor – man kan se langt
Vand, planter
Der er gjort noget ud af det
”Det er ikke sygehusagtigt at
være her”
Kunst på væggene – noget ordentligt at kigge på
Der er lidt for enhver smag
Det er ikke venteværelsesagtigt
Den første gang blev man vist
rundt så det var ikke svært at
finde rundt
Parkeringsforhold er dårlige.
Skal betale selv hvis man er her
under to timer. Ikke ok. Har opgivet at finde en parkeringsplads.
Hvilerum hvis man vil være privat. En vidste ikke det fandtes
Læser i egen bog
To har ikke behov, da de ikke
venter
Anvendt hvilerum med eget
fjernsyn og radio, anvendt egen
Ipad, bog, blade
Brugt tilbud i Hovedbygningen
fx koncerter
Har ikke benyttet kirke

Parkeringsbillet uanset behandlingens varighed (2P)
Flere parkeringspladser (2P)
Mere information om afdelingens faciliteter
Alle patienter oplyses om
hvilerum
Bedre mobildækning

til forskellighed

9. Supplerende behandling og veje til velvære
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Personale er lidt afvisende overfor alternativ behandling fx
havde brev med om alovera,
hvortil der blev sagt at det
kendte de ikke til, ville ikke tage
stilling til det
Hvis der ikke foreligger dokumentation er det ikke noget
personalet vil gøre noget ved
De vil ikke snakke alternativt.
Det er frustrerende.
Hentet information fra patientnet.

Personalet delte erfaringer
fra andre patienter
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Komponent

Nuværende praksis/Det er godt,

Det kan blive bedre, hvis…

at…
10. Samspil med lokalsamfundet

Frivillige i hvilerummet
Bevæger sig rundt i hele underkælderen
To er ikke stødt på dem

Patienter i ambulatoriet i Radioterapiklinikken

Dato: 11. april 2013
Interviewere: Azadeh og Karen
Klinik: Radioterapiklinikken
Interviewpersoner: Patienter i ambulatoriet (6 deltagere og en pårørende der observerede)
Ved afslutningen af interviewet fik hver deltager udleveret tre klistermærker til at prioritere hvilke forbedringsforslag, de fandt vigtigst at ændre. Deltagernes prioriteringer
fremgår i parentes efter forslaget i kolonnen til højre, fx betyder (2P), at forslaget har
fået enten to prioriteringer af én deltager eller én prioritering af to deltagere.

Komponent
1. Patientcentreret organisation

2. Respekt og valgfrihed

Nuværende praksis/Det er godt, at…

Det kan blive bedre, hvis…

Brugerråd skal ikke ske på bekostning af behandling (hvis knaphed af
ressourcer)
Personalet er utrolig venlige og søde, imødekommende
Patienten bliver behandlet med
empati og respekt (spørger, hvordan du har det)
Kvindelige læger har meget mere
empati end de mandlige (fx mand
der ikke vil give hånd)
Ikke kun et nummer i rækken: De
er godt klar over, hvem man er
som person, jeg føler mig velkommen.
Sygeplejerskerne kender en bedre
end lægerne. De kender en.
Patienterne oplever at have en
kontaktsygeplejerske, men ikke en
læge. Men har en oplevelse af, at
sygeplejerskerne behandler en ens
uanset om det er ens kontaktsygeplejerske.
Der er en helt anden atmosfære
her: Hyggelig, afslappet, kompetent. (sammenlignet med det øvrige RH)

Alle læger udviser empati og
giver hånd til patienterne – også de mandlige læger – og at
lægen har øjenkontakt og lytter
til patienten (4P)
Den læge, der giver diagnosen,
har tid til at forklare og svare på
spørgsmål (1P)
Diagnosen ikke overbringes pr.
telefon
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Nuværende praksis/Det er godt, at…

Det kan blive bedre, hvis…

Patienterne er oplyst om, hvem de
kan kontakte, hvis de har bekymringer.
Ingen fejl
Mulighed for at komme ind i ambulatoriet, hvis akut behov.
Personalet gør alt for, at man ikke
skal føle sig som et nummer i rækken.
Individuelle kommentarer om ”dagens tilstand” er med til at gøre det
personligt (du ser godt ud)
3. Information og uddannelse af patienter

4. Inddragelse af pårørende

5. Kost og ernæring
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Fint nok at der er mulighed for at
spørge løs – det siger personalet
selv.
Personalet forklarer, hvad der skal
ske herinde.
Blev vist rundt første gang og fik
vist faciliteterne.
De er gode til at fortælle én ting ad
gangen, så man ikke bliver bombarderet.
Kombination af mundtlig og skriftlig information er god.
Man kan miste koncentrationen,
når man bliver informeret om så
mange ting – men svært at gøre
det ret meget anderledes. Det er
svært at kapere.
Har fået info om hvor de kan søge
yderligere info.
En patient har set sin journal på
nettet. Andre kender ikke den mulighed, og nogle har ikke behov for
det. De har nem adgang til prøveresultater.
Patienterne og pårørende er informeret om Kræftens Bekæmpelses støttegrupper.
Flere patienter er blevet opfordret
til at tage pårørende med.
Klinikken opfordrer til det.

Vi mangler ikke noget – de har en
menu, med et begrænset udvalg.
Patient er positivt overrasket over
forplejning.
Omgivelserne kan ikke være ander-

Patienter i behandling blev
blandet, dvs. nye og gamle patienter sammen med henblik på
informationsudveksling (5P)
Patienten fik information om,
hvorfor man får netop den pågældende behandlingstype
(Virker kemo? Hvorfor kemo og
ikke operation? Kemo vs. Stråleterapi?) (1P)
Der var overensstemmelse i
den information man får fra
samarbejdende afdelinger (1P)
Der var bedre kommunikation
mellem hospitalet og egen læge
Lægerne ventede med at give
en diagnose til de havde alle
undersøgelsesresultater
Patienterne blev informeret
mere om bivirkninger, fx hvornår man kan forvente hvad (eksempelvis hårtab)

Der gives økonomisk støtte til,
at unge i alderen 16-18 også
kan være med i forløbet som
pårørende (2P)
Personalet altid opfordrer patienten til at tage en pårørende
med – det er nemmere end at
genfortælle, og fire ører hører
mere end to.
Patienterne blev informeret om
muligheden for at købe mad
ved madvognen (hvis eksisterende udvalg i klinikken giver
kvalme)

Bilag

Komponent

Nuværende praksis/Det er godt, at…

retning

ledes. Det er fint.
Pårørende kan også få mad.
Det er lidt nede i et hul, men de
fysiske rammer er okay. Bærer
præg af at være knopskydning.
Møblerne er fine
Venterummet stikker af i forhold til
resten af afdelingen.

7. Aktiviteter og ad-

Fornemt med fjernsyn og radio.
Wifi til bærbar.

6. Arkitektur og ind-

spredelse
8. Spiritualitet og plads
til forskellighed

9. Supplerende behandling og veje til
velvære

10. Samspil med lokalsamfundet

Det kan blive bedre, hvis…

Patienterne kunne gå lidt rundt
i forbindelse med kemo – kræver bedre stativer til drop. (3P)
Patienterne kunne komme
uden for i forbindelse med kemo
Tunnellerne blev malet, så patienterne kunne gå lidt rundt der
Venterummet ikke var placeret
lige ved en svingdør med meget
gennemgang (på døren står der
”ingen gennemgang”, og det giver træk)
Der var mere farve i venterummet

Patienterne har ikke behov. Tror de
kunne få det tilbudt, hvis de ønskede det.
Kirken ligger lige ved blodprøvetagning, så vi møder den jo under
alle omstændigheder.
Den psykiske del af sådan et sygdomsforløb bliver ikke taget seriøst. Nogle kunne måske have behov for det.

Patienterne blev tilbudt samtale
med psykolog (1P)

En patient overvejer akupunktur,
hvis alvorlige bivirkninger.
Ville ikke spørge personale om det
– ikke deres bord.
En patient har benyttet en healer
og har haft gavn af det. Ikke nævnt
her på hospitalet.
Information om vigtigheden af motion mv. men ingen tilbud om det.
Men det er måske ikke stedet, man
skal gøre det.

Patienterne blev informeret om
mulighederne for motion

Tidligere patienter kunne være
frivillige rådgivere/dele deres
erfaringer med nuværende patienter
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Pårørende til patienter fra Radioterapiklinikken

Dato: 10. april 2013
Interviewere: Azadeh og Karen
Klinik: Radioterapiklinikken
Interviewpersoner: Pårørende til patienter fra Radioterapiklinikken (5 deltagere)
Ved afslutningen af interviewet fik hver deltager udleveret tre klistermærker til at prioritere hvilke forbedringsforslag, de fandt vigtigst at ændre. Deltagernes prioriteringer
fremgår i parentes efter forslaget i kolonnen til højre, fx betyder (2P), at forslaget har
fået enten to prioriteringer af én deltager eller én prioritering af to deltagere.

Komponent
1. Patientcentreret
organisation

2. Respekt og valgfrihed

3. Information og uddannelse af patienter
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Nuværende praksis/Det er godt, at…
I et vist omfang kan pårørende
være deltagere i et brugerråd –
patienten ser altid tingene fra en
lidt anden vinkel.
Som pårørende har man ikke
overskud til at deltage i et brugerråd også.
Vi er her måske 5-6 uger og håber
at være raske og blive hjemme.
Hellere et spørgeskema til pårørende.
Godt modtaget, alle er søde og
hjælpsomme. God dialog med sygeplejerskerne på afdelingen.
Fra dag 1 følte man sig tryg pga.
deres måde at være på (smalltalk
med personalet). Både scannerpersonale og strålepersonale.
Pårørende får tilbud om at komme ind til stråling og se billeder på
skærmen.
Pårørende har kort med tlfnumre, hvis der er spørgsmål
Vi ved, hvem der er kontaktsygeplejerske og –læge
Behandling tilpasses pårørendes
behov, så pårørende fx kan komme på arbejde.
Det er sjældent, at tidspunkt for
behandling ikke overholdes – imponerende.
Man har fået et hav af brochurer
med hjem, og dem har jeg læst,
og dem kan man lære meget af.
Vi følte os godt tilpas og vidste,
hvor alting var.
Tosproget fik information på både
eget sprog og dansk.
Informationen gives primært i an-

Det kan blive bedre, hvis…
Pårørende og eller patient fik et
spørgeskema om evaluering af
forløbet ved afslutningen af et
forløb

Informationsudvekslingen mellem afdelingerne var bedre (personalet går ud fra, at patienter og
pårørende er blevet informeret i
forvejen) (2P)
Tidspunktet for behandlingen tilpasses patientens transporttid
Personalet ikke bad patienten om
at tømme urinkolbe efter kemobehandling af hensyn til patientens kvalme

Der var en læge i radioterapien,
hvis man har et akut problem, x.
vedrørende medicin – specielt et
problem i weekenden (2P)
Patienten fik information om
kræftknudens størrelse
Det var muligt at ringe til en diætist i mere end én time om dagen

Bilag

Komponent

4. Inddragelse af pårørende

5. Kost og ernæring

6. Arkitektur og indretning

Nuværende praksis/Det er godt, at…
dre afdelinger.
Pårørende har fået indblik i journal, og det er blevet gennemgået
med pårørende.
Pårørende er blevet informeret
om, at de har adgang til journal på
Sundhed.dk
Pårørende har modtaget meget
information om patientens sygdom.

Pårørende har spist sandwich et
par gange.
Flot at der er sandwich og kaffe til
patienterne.
Behagelig atmosfære
Det ligner ikke et sted, hvor man
får strålebehandling. Der er god
duft og varme farver.
Ikke nemt at finde rundt i starten.
Dejligt med blomster og akvarium.

7. Aktiviteter og adspredelse

8. Spiritualitet og
plads til forskellighed

Det kan blive bedre, hvis…
(telefontid)
Patienten kan få information om
hele sit sygdomsforløb, fx information om operation – hvis personalet ikke kan svare på det,
ville det være godt, hvis de kan
hjælpe patienten med at få svar
Man fik en genopfriskning af,
hvordan pårørende kan støtte
bedre, selvom patienten har været syg tidligere (1P)
Pårørende føler sig velkomne i
afsnittet, fx ved at de får udleveret wifi-adgang uden større ventetid.
At pårørende ikke føler, at de er i
vejen, x. får at vide, at man kan
køre hjem.
Personalet husker, hvem der er
kontaktperson (den pårørende),
hvis patienten ikke selv er i stand
til modtage/huske information
Alle pårørende blev informeret
om muligheden for psykologhjælp
Personalet havde mulighed for at
rekvirere mad til allergikere (1P)

Hvis der var oftere rengøring af
toiletterne (3P)
Parkeringsforholdene blev bedre
(2P)
Hvis venteområdet til kemobehandlingen ikke var placeret der,
hvor der kommer patienter med
ambulance  det giver dårlig
motivation for behandlingen (1P)
Hvis både patienter, pårørende
og personale husker at afspritte
hænder, inden de benytter køleskabet i venteværelset (1P)
Skiltningen blev bedre og nummersystemet mere gennemskueligt (de fire cifre er ikke selvindlysende
Der var nogle nyere blade i venteværelset (1P)
Der var gratisaviser i venteværelset

Nogle pårørende er blevet oplyst
om mulighed for psykolog og
præst at tale med.
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Komponent
9. Supplerende behandling og veje til
velvære

10. Samspil med lokalsamfundet

Nuværende praksis/Det er godt, at…

Det kan blive bedre, hvis…

En har fået tilbud om genoptræning fra kommunen, men kan ikke
benytte det, fordi manden går til
både stråling og kemo (tager al tiden)
Patienter og pårørende får et tilhørsforhold til hinanden, når de
sidder og venter sammen.

Der var en gruppe af tidligere patienter, der fortalte om, hvordan
de var blevet raske – det er motiverende at se nogle, der har klaret sig igennem.

Medarbejdere fra Stråleterapien og Ambulatoriet i Radioterapiklinikken

Dato: 10. april 2013
Interviewere: Karen og Christine
Klinik: Radioterapiklinikken
Interviewpersoner: Medarbejdere fra Stråleterapien og Ambulatoriet (8 deltagere)
Ved afslutningen af interviewet fik hver deltager udleveret tre klistermærker til at prioritere hvilke forbedringsforslag, de fandt vigtigst at ændre. Deltagernes prioriteringer
fremgår i parentes efter forslaget i kolonnen til højre, fx betyder (2P), at forslaget har
fået enten to prioriteringer af én deltager eller én prioritering af to deltagere.

Komponent
1. Patientcentreret organisation

2. Respekt og
valgfrihed

3. Information
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Nuværende praksis/Det er godt, at…

Det kan blive bedre, hvis…

Afdelingens oversygeplejerske har
den holdning, at patienterne går
forud for alt andet. Det smitter af
på det øvrige personale

Kommunikationen opad var bedre

Imødekommer pt. behov ift. tider,
så pt. kan komme på arbejde, pårørende kan komme med, særlige
behov pga. sygdom
Det er et puslespil
Tilpasser ønsker
Holdningen blandt personalet er,
at pt. er vigtigste. Personalet hilser på pt. med navn, er bevidste
om hvad det er for nogle pt. og
hvad de kan fx har personalet et
billede af hjernept., der har svært
ved at huske, smiler og nikker til
pt., ”hej og velkommen”
Kontakten mellem receptionen og
plejepersonale ved forsinkelser.
Har billeder, så man kan kontakte
pt. direkte i venteområdet
Funktion hvor sygeplejerske hjalp

Der var bedre information og
kommunikation til/fra læge- og fysikergruppen (5P)
Der var et tværfagligt fiksertionsudvalg (så der undgås ubekvemme stillinger under behandlingen
for patienten) (4P)
Anden medarbejder kan tage over
efter en behandling, hvis patienten har brug for at tale (så der ikke opstår forsinkelser) (2P)
Samarbejdet med andre afdelinger var bedre

Der var en koordinator, der tager i

Bilag

Komponent
og uddannelse af
patienter

4. Inddragelse af
pårørende

5. Kost og ernæring

6. Arkitektur og
indretning

Nuværende praksis/Det er godt, at…
med at tage imod og følge med
rundt (er ikke mere)

Opfordrer pårørende til at blive
hjemme, fordi personalet tager sig
af pt.
Står i informationsbrev at der kan
tages en pårørende med
Opfordrer til at tage børn med, så
de kan se hvor forælder er og
hvad der sker
Opfordrer pårørende til overvære
behandlingen
Pårørende er med i planlægningen
af behandlingen
Det er pt. der bestemmer, om den
pårørende skal være med og hvor
meget. På pt. præmisser
Nogle patienter og pårørende tager billeder
PATIENTER
Det er en amb.funktion → pt. får
ikke mad. Pt. er her i kort tid
Amb. 1: Youghurt, kolde drikke,
småkager, kaffe/te, sandwich
Nok til den tid pt. er her (nogle pt.
kommer langt vej fra)
Amb.2: Pandekager, risengrød,
sandwich, suppe, cola/dk vand
Pt. er glade for muligheden for at
få lidt mad
Høje borde (nyt) til spisning
Let tilgængeligt mad/drikke i hvert
venteområde
Også til pårørende.
Nogle misbruger det
PERSONALE
Madvogn: Dårligt udvalg
Kan ikke nå i kantinen
Banegård hvor vores frokoststue
er. Har brug for ro. Ikke spisepladser nok. Gælder kun for vest.
Amb.: Har ikke frokostrum
Pænt at komme herind
Føler ikke man er under jorden
Springvand, akvarium, blomster
Pt. er meget tilfredse
Sørger for at der er rent og pænt i
venteområde
Senge hvis pt. har brug for at ligge
Senge til de dårlige pt.

Det kan blive bedre, hvis…
mod patienterne og guider patienten rundt (2P)

PATIENTER
Patienter havde mulighed for at
sidde uforstyrret i stillezone fx
hvis pt. tager sonde
PERSONALE
Der var ro til spisning og flere spisepladser (3P). OBS – det fungerer
fint i område øst
Ambulatoriet fik et frokostrum
Der kom mere lys i øst området

Hvis der var en imødekommende
reception, der tager i mod i ambulatoriet (3P)
Hvilerummet i område vest ikke
var ved MR-scanner (1P)
Behandlingsrum blev bedre i vest
(1P)
Receptionsmedarbejderen følger
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Komponent

Nuværende praksis/Det er godt, at…
Receptionen fungerer godt

7. Aktiviteter og
adspredelse

8. Spiritualitet
og plads til forskellighed

9. Supplerende
behandling og
veje til velvære

10. Samspil med
lokalsamfundet

74

Fjernsyn, gamle blade
Strikkeklub (arrangeret af pt. selv)
Arrangement når pt. stopper i
stråleterapi (arrangeret af pt. selv)
Stor tilknytning mellem patienter
Frivillige: Etnisk Ressourceteam
Præster
Kirke plus bederum i hovedbygningen. Har ikke benyttet det
endnu.
Gode til at rumme mange meget
forskellige mennesker og kulturer
Pt. fortæller selv om deres alternative behandlinger de går til
Personalet opfordrer ikke til alternative behandlinger
Foldere til make up aftener – officielle arrangementer
Frivillige fra Kræftens Bekæmpelse
Sundhedshuset i Købehavns
Kommune

Det kan blive bedre, hvis…
patienter til scanning (1P)
Personalet ikke blev forstyrret i
deres behandling når patienter
kommer med transport
Der var en direkte dør til scanneren, så patienterne ikke skal forbi
område med apparater først
Der var en reception til scannerne
Skrald afhentes uden for patienttid (før eller efter)
Der var en isoleret krog til fjernsyn

Der er en fysioterapeut tilknyttet
til motion med patienterne (2P)
Der var mulighed for at henvise til
en zoneteraput/akupunktur

Bilag

Portører og sekretærer i Radioterapiklinikken

Dato: 10. april 2013
Interviewere: Azadeh og Mette
Klinik: Radioterapiklinikken
Interviewpersoner: Portører og sekretærer (4 deltagere)
Ved afslutningen af interviewet fik hver deltager udleveret tre klistermærker til at prioritere hvilke forbedringsforslag, de fandt vigtigst at ændre. Deltagernes prioriteringer
fremgår i parentes efter forslaget i kolonnen til højre, fx betyder (2P), at forslaget har
fået enten to prioriteringer af én deltager eller én prioritering af to deltagere.

Komponent

Nuværende praksis/Det er godt, at…

1. Patientcentreret organisation

2. Respekt og valgfrihed

3. Information og uddannelse af patienter

4. Inddragelse af pårørende

Personalet lytter til patienternes
ønsker i forhold til booking af tider
til stråling, så de kan tilpasse behandlingen til deres arbejde, fritidsaktiviteter eller muligheden for
at få pårørende til at køre dem.
Portører oplever, at patienterne
betragter dem som et fristed, hvor
de kan ytre sig om både behandling, personale eller har behov for
at tude – portørerne ligger øre til –
hjælper patienterne.
Personalet respekterer patientens
behov for stilhed (portører)
Vi har respekt for patienten og ved,
at de kommer.
Det vigtigste er, at vi er der for patienterne og byder dem velkomne
– det betyder rigtig meget.
Vi møder dem som mennesker og
ikke som en sygdom. Vi skal være
Imødekommende og modtage dem
med omsorg
Patienter har mulighed for at
komme ind for at tale med en sygeplejerske og læge igen efter de
har fået alt information
Vi henviser mange patienter videre
til Kræftens Bekæmpelse
Vi inddrager pårørende rigtig meget – de er velkomne til at være
her under behandlingen – både et
kvarter og i otte timer og få samme

Det kan blive bedre, hvis…
Der eksisterede et pårørenderåd i stedet for et patienttråd
(patienterne er ofte meget belastede af deres sygdom)
Brugerråd med afsluttede patienter
Der var mindre ventetid før
konsultation og især på kørsel
efter behandling (1P)

E-journalen bliver mere læsevenlig for patienter (ingen latin)
(2P)

Der blev givet Information til
personalet på afdelinger, der
passer til portørernes virkelighed – eksempelvis skal persona75

Bilag

Komponent

Nuværende praksis/Det er godt, at…
information som patienterne.
Der er god plads i stråleterapien, så
kan pårørende være med og ser
alt.

5. Kost og ernæring

Godt vi har mulighed for at tilbyde
et lille udvalg af mad til kemopatienter (sandwich og supper), frugt,
marcipanbrød.
Der kommer en madvogn fra kantinen

6. Arkitektur og ind-

Venteområdet er indbydende - også patienterne siger det er fint.
Venteområderne virker godt for
patienterne – virker anstændigt.
Venteområdet er flot og lyst –
selvom det er underjorden (strålehallen)

retning

Det kan blive bedre, hvis…
let vide, at det ikke er godt, at
pårørende får mulighed for at
følge afdøde til kapellet/kølerummet (2P)
Der er mere plads til at pårørende kan være med til alle dele
af behandlingen (ex. opsætning
af kemobehandling)
Forholdene til at spise frokost i
for personalet var bedre (1P)
Maden til patienterne var mere
præsentabel og indbydende
(1P)
Der var bedre plads til spisesituationen på stuerne for kemoterapipatienterne
Der var fokus på frisk mad til
patienterne
Der er bedre mulighed for at
købe mad til personalet (langt
til kantinen, og især mulighed
om natten)
Skiltningen var forståelig – fælles forståelse af opbygningen
på RH – nu er der ingen linje for
benævnelsen af afdelinger, opgange, stuer mm. (2P)
Der var en større personalestue
med mere ro (ingen telefoner)
– gælder specielt for dagvagter
(2P)
Sekretærgruppen kunne samles
i samme kontor eller tættere på
hinanden (1P)
Personale og patienter får indflydelse på omrokering af lokaler
Der er bdre regulering af temperatur sommer og vinter
Venteområdet for ambulante
patienter var bedre
Transportveje for portører ikke
går gennem andre afdelinger
Indretning/møblering ikke er i

7. Aktiviteter og adspredelse
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Der er en fjernsynsskærm til hver
stol, stort tv i venteområde og infoskærm samt internetadgang –
godt der er adspredelse i ventetiden.

vejen for portering
Der var bedre mulighed for lysindfald med dagslys
Det var muligt at åbne alle vinduer (mange i stykker)
Der var flere musiske indslag i
venteområderne

Bilag

Komponent

8. Spiritualitet og plads
til forskellighed

9. Supplerende behandling og veje til
velvære

10. Samspil med lokalsamfundet

Nuværende praksis/Det er godt, at…
Sangere der synger i venteområdet
–det bliver positivt modtaget
blandt patienter (men sjældent –
halvårligt)
Godt venteområde for strålehallen,
hvor der er et specifikt rum for
cancerbørn med fjernsyn og legetøj
Patienter har mulighed for at benytte sig af kirken, præsten, imanmen, buddistisk vejleder og bederum – og der er mulighed for at tilkalde dem til afdelingerne.
Vi har fokus på motion – det tidligere rygerum på afdelinger er lavet
om til motionsrum
Personalet svarer så godt de kan –
kigger på forskningen om alternativ
behandling eller medicin ved om
det medvirker eller modvirker behandlingen
Afdelingerne holder åbent på kulturnatten
Samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om, at frivillige – både
personale og tidligere patienter snakker med patienter og kan råde
og vejlede dem
Vi har skoleelever i praktik
Der er frivillige tidligere kræftpatienter samt personale fra Kræftens
Bekæmpelse, der går rundt og
snakker med nuværende patienter

Det kan blive bedre, hvis…

Det kunne sikres at patienter og
pårørende informeres om muligheden for præst, imam mm.
(fx i skriftligt materiale)

Medarbejdere fra Medicinsk fysik

Dato: 11. april 2013
Interviewere: Azadeh og Karen
Klinik: Radioterapiklinikken
Interviewpersoner: Medarbejdere fra Medicinsk fysik (6 deltagere)
Ved afslutningen af interviewet fik hver deltager udleveret tre klistermærker til at prioritere hvilke forbedringsforslag, de fandt vigtigst at ændre. Deltagernes prioriteringer
fremgår i parentes efter forslaget i kolonnen til højre, fx betyder (2P), at forslaget har
fået enten to prioriteringer af én deltager eller én prioritering af to deltagere.

Komponent
1. Patientcentreret or-

Nuværende praksis/Det er godt, at…
I forbindelse med projekt benytter
afdelingen spørgeskema til både

Det kan blive bedre, hvis…
Patienternes ”takkebreve” blev
videregivet til alle medarbejde-
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Komponent
ganisation

2. Respekt og valgfrihed

3. Information og uddannelse af patienter

4. Inddragelse af pårørende
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Nuværende praksis/Det er godt, at…
patient og personale, mhp. at evaluere forløbet.
Vi føler, at der er en kultur for, at vi
gør det her for patienterne (tilpasser behandlingstidspunkt til patientens ønsker, selvom)
Man bliver ikke anerkendt for at
forsøge at tilpasse sig patientens
behov (fx arbejder over, lader være
at gå til frokost eller til kaffe mv.) > primært lægerne
”Finsenånden: Ligger som en dyne
over det hele. De gode gamle dage”
Dejligt at få takkebreve fra patienter og pårørende. (Det er Finsenånden)
Vi slår knuder på os selv for at få
dosisplanen færdig, så patienten
kan starte på den aftalte dato.
Når vi ser patienter, er det ofte, at
vi får patientens historie (fx patienten har forsøgt selvmord)
Vi ser også på patientens livskvalitet og værdighed, når vi planlægger (fx at ligge i en ubekvem stilling
i længere tid)
Patienter med klaustrofobi får tilbudt beroligende
God respekt internt i Medicinsk
Fysik (men ikke fra lægerne)
Personalet bruger meget tid på
indledende samtaler med patienter
Personalet samarbejder med KB i
forhold til informering af patienter
Der er udarbejdet en film til patienter om behandling, de skal igennem.
Vores indtryk er, at patienterne
bliver informeret rigtig godt.
Hvilken information skal patienterne have? Hvad er det bedst at sige
til patienten, når der er tekniske
problemer
Patienterne er begyndt at ringe og
efterspørge scanningsbilleder.
(Kræver medfølgende forklaring,
og derfor har vi fundet ud af, at
disse efterspørgsler skal gå via ambulatoriet, de er tilknyttet)
Patienten opfordres til at tage en
pårørende med – ekstra øjne og
ører

Det kan blive bedre, hvis…
re, også med dem uden direkte
patientkontakt – fx via nyhedsbrevet

Der var en større gruppe af læger tilknyttet radioterapien direkte (5P)
Lægerne var hurtigere til at
tegne, hvilket ville medføre
mindre tidspres, og der var
bedre tid til at udarbejde en
kompliceret behandlingsplan
(4P)
Lægerne havde større forståelse for og anerkendelse af andre
faggruppers arbejde (3P)
Der var flere læger på konferencerne inden for de rigtige
specialer (1P)
Vi havde nogle standardmåder
at melde ud til patienterne, at
der var tekniske problemer (for
at sikre, at patienterne ikke bliver utrygge af, hvad det betyder, fx for deres behandling, at
der er tekniske problemer) (1P)
Patienter bliver oplyst om, at de
skal henvende sig i det ambulatorium, de er tilknyttet, hvis de
vil se deres scanningsbillede
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Komponent

5. Kost og ernæring

6. Arkitektur og indretning

7. Aktiviteter og adspredelse

8. Spiritualitet og plads
til forskellighed

9. Supplerende behandling og veje til
velvære
10. Samspil med lokalsamfundet

Nuværende praksis/Det er godt, at…
Pårørende kan være med under
behandling, så behandlingen bliver
afmystificeret.
Nogen gange skal pårørende hellere blive ude i venteværelset, hvis
de blander sig for meget, eller ”er
meget sure”.
Ikke optimalt, men heller ikke det
vigtigste
Vi har adgang til kantinen og madvogn, men vi foretrækker at have
mad med selv
Dejligt at kunne gå ud og spise i
godt vejr
Patienterne har adgang til forskellige ting, men vi ved ikke, hvad de
synes om det.

Skiltningen er ok
Godt med lys ned via lysskakter og
planter.

Det kan blive bedre, hvis…

Køkkenet og køleskabet blev
rengjort oftere, fx hvis der var
en ”serviceperson” til at tømme
opvaskemaskinen og rydde op i
opholdsstuen. Det tager tid fra
arbejdet at skulle gøre det selv,
og så kan der gå langt imellem
rengøringen. (1P)
Udvalget i frokostvognen blev
større
Der var gode frokoststuer for
alle personalegrupper
Personale ikke skal besvare telefoner i frokostpausen
Der ikke var en dårlig lugt i
trappeopgangen (fugt)
Der blev rettet op på vandskaden i den nye del af Radioterapien, da det giver et dårligt indtryk til både patienter og personale, når der fx står spande
med vand rundt omkring, eller
der er skimmelsvamp
Der ikke var så meget støj – for
mange personer i samme kontor (i Dosisbehandlingen), og
falske brandalarmer

Der er fjernsyn, akvarium, børnerum, hvilerum for patienter
Har ikke indtryk af, at patienterne
sidder særligt længe
Patienterne bruger ikke mange timer her, så måske ikke så meget et
behov.
De kan altid tale med en præst
Der er ikke nogle ting her
Der har været et par kursister, der
ønskede at bede, og det var vanskeligt at finde et rum til det.
Det fremgår tit af journalen, at patienten går til andre ting (akupunktur, zoneterapi), og har indtryk af
at personalet er åbne over for det.
Kræftens Bekæmpelse har frivillige
her.
I Norge har de også mange frivillige, fx til at bage vafler

Frivillige kunne bidrage med at
skabe en god stemning
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Team- og driftsledere i Radioterapiklinikken

Dato: 12. april 2013
Interviewere: Karen og Christine
Klinik: Radioterapiklinikken
Interviewpersoner: Team- og driftsledere (5 deltagere)
Ved afslutningen af interviewet fik hver deltager udleveret tre klistermærker til at prioritere hvilke forbedringsforslag, de fandt vigtigst at ændre. Deltagernes prioriteringer
fremgår i parentes efter forslaget i kolonnen til højre, fx betyder (2P), at forslaget har
fået enten to prioriteringer af én deltager eller én prioritering af to deltagere.

Komponent
1. Patientcentreret organisation

2. Respekt og
valgfrihed

3. Information og
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Nuværende praksis/Det er godt, at…
Det er mere på patientniveau –
ikke som gruppe
Ikke pårørende- og patientråd
Personalet har mulighed for at sige nej til forslag
Ikke spurgt pt. om hvordan venteområde skal være
Det kunne være interessant at vide, hvordan pt. vil have det
Italesætter ved ansættelsessamtaler, at pt. kommer først og det er
vigtigst at gøre det bedste for pt.
Vigtigt at pt. får en god oplevelse
når de behandles for en alvorlig
sygdom
Kurser om kommunikation for fx
teenagere
Gør meget for at finde pt. hvis pt.
ikke er mødt op
Nogle gange er nødvendigheden af
behandlingen større end pt. behov/grænser fx unge pige der ikke
vil tage tøj af
Patientfokus fra personalet anerkendes af ledelsen – og også mellem medarbejderne
Står ikke i MUS papirer
Tilgodeser pt. behov fx hvis pt. arbejder eller skal med bus (hvis pt.
kommer fra anden region)

Forklarer pt. om forløbet
Pt. reaktion får en til at reagere

Det kan blive bedre, hvis…
Inddrager patienterne mere

Vi havde mere viden om patienternes ønske i forhold til, om patienten helst vil samle undersøgelser på én dag med ventetid
mellem undersøgelserne eller
hellere vil have spredt undersøgelserne over flere dage uden
ventetid
Vi informerede patienterne bedre, så de forstår det.
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Komponent
uddannelse af patienter

Nuværende praksis/Det er godt, at…

Det kan blive bedre, hvis…

fremadrettet
Har læst om pt. på forhånd og
”mærker” pt. og deres behov. Giver pt. mulighed for at stille
spørgsmål

Spørger patienter om, hvad de
vil vide på det aktuelle tidspunkt
(3P)
Tager kontakt til patienter efter
endt strålebehandling for at høre, hvordan det går. Fx 14 dage
efter (eventuelle bivirkninger
kommer efter behandlingen).
(2P)
Vi informerer bedre til patienter,
der får ændret deres behandling.
Det er lægen, der tager beslutningen om at ændre behandlingen, der skal kontakte patienten.
Fx kan patienten i lægesamtalen
informeres om, at behandlingen
kan gå to veje alt efter undersøgelsernes resultater, så er patienten forberedt. (6P)

PATIENTER
Prioriteret at det kun er særlige
grupper, der kan få lune retter
Sandwich
Suppe, pandekager, is til særlige
grupper
Hvad er formålet med maden? Er
det underholdning eller er det næringsmæssigt?
Hvor skal ressourcerne tages fra?
Synes det er for meget, hvis det
blev et spisested
Har ikke stort udvalg fx ved allergi,
diæter pga. ambulatoriestatus

PATIENTER
Flere patienter får lune retter
Der var mere spændende og varieret madtilbud
Frugt

4. Inddragelse af
pårørende

5. Kost og ernæring

6. Arkitektur og

PERSONALE
Madpakker med
Madvogn: Dyr og dårlig, ensformigt
Langt til kantine
Spiser på repos. Mange mennesker kommer forbi, højt støjniveau, patienter kan høre alt, sidder ikke privat
Mere fredeligt i øst
De nuværende forhold gør at man
ikke bliver fyldt op med energi
Går ned ml. patienter med egen
mad
Venterum er rummelige
Venterum i ambulatoriet er ikke

PERSONALE
Der var en kantine, der lå tættere på afdelingen
Der var mulighed for at være privat når man spiser
Der var ro nå man spiser
Man kan undgå at gå forbi patienter ifbm hentning af mad

Der var en sengestue til sengeliggende patienter med tilhøren81
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Komponent
indretning

7. Aktiviteter og
adspredelse

Nuværende praksis/Det er godt, at…
gode. De er små. Det er gennemgang. Det er ikke designet til det
formål det har
Der er hvilerum –men der er plads
til tre. Ikke decideret rum, hvor du
kan være alene
Behandlingsrum hvor man kan
vælge at være alene
De fysiske rammer indbyder ikke
til kontakt mellem personale og
pt.
Medarbejderne skal udvise venlighed og imødekommenhed
Der er masser af fortrolige rum når
pt. behandles
Diskretionslinje ved informationen

Det kan blive bedre, hvis…
de servicepersonale (2P)
Der var en modtagelsesreception
i ambulatoriet (1P)
Der var bedre skiltning (1P)
Fx interaktiv skærm med
kort
Fx bedre skiltning til toiletter
Fx at der ikke står opgang,
men indgang
Fx vha farver
Operator 5 er placeret ved apparat 7
Ambulatoriets venteareal var et
afgrænset rum

Hvilerum med fjernsyn, radio. Pt.
står ikke i kø for at bruge det. Viser det første gang pt. kommer
Infoskærme, fjernsyn, læse, strikke, akvarium

8. Spiritualitet og
plads til forskellighed
9. Supplerende
behandling og veje til velvære
10. Samspil med
lokalsamfundet
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Massage til personalet
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