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Din trin for trin guide

Metodeguide nr. 5 fra Patientinddragelssguiden

POSTKORT TIL
PATIENTFEEDBACK

Patientinddragelsesguiden

POSTKORT TIL
PATIENTFEEDBACK

Hvad, hvorfor, hvornår og hvem?
OVERSIGT
Hvor meget tid skal
personalet bruge?
Hvad koster det at
anvende metoden?

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Hvor mange metodiske
kompetencer kræver
metoden af personalet?
Hvor meget kræver
metoden af brugerne??
Hvor mange brugere
skal deltage, for at
metoden kan gennemføres?
Oversigten skal ses i sammenhæng med de øvrige 11 metoder i Patientinddragelsesguiden.
Se den komplette oversigt på www.patientinddragelsesguiden.dk/sammenlignmetoder

”

Fordelene ved feedback-postkortene er, at vi nemt
kan invitere til at høre brugernes perspektiv. På den
måde får vi åbnet op for, hvad der er vigtigt for dem.
Udviklingssygeplejerske
Region Hovedstaden

HVAD?

Ved postkort-metoden giver patienter
og pårørende skriftlig feedback på de
oplevelser, de har haft i forbindelse med
deres kontakt til afdelingen eller sygehuset.
Feedbacken skriver patienterne på et
fortrykt postkort, der findes i afdelingen.
Patienter og pårørende kan via postkortene
pege på konkrete forbedringsområder i
afdelingen eller komme med ris og ros.

HVORFOR?

Fordelen ved postkort-metoden er, at
de fleste patienter er i stand til og har
overskud til at give feedback på denne
konkrete og kortfattede måde. Derudover er
metoden ikke særligt ressourcekrævende
for afdelingen. Postkort-metoden kan
både anvendes på afdelingsniveau og på
sygehusniveau.

HVEM?

De fleste patienter og pårørende er i stand
til at give skriftlig feedback på et postkort
om deres oplevelse af deres forløb. Dog vil
ikke-dansktalende og kognitivt svækkede
patienter ofte ikke blive repræsenteret ved
denne metode.

HVORNÅR?

Postkort-metoden giver løbende indblik
i patienter og pårørendes oplevelser og
deres forslag til forbedringer. Feedback’en
på postkortene er et udtryk for de
oplevelser, som en gruppe af patienter har
haft, men kan ikke bruges til at sige noget
repræsentativt om patienters oplevelser i
afdelingen.
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SÅDAN GØR I…
1

FØR opstart af postkort-metoden
Feedback – på hvad?
Før I starter med at udlevere postkort til patienterne, er det vigtigt, at
I gør jer klart, hvad I gerne vil have patienternes feedback på og input
til. Det er en god idé at have in mente, at postkortene egner sig bedst
til at give indblik i patienternes oplevelser og få deres forbedringsforslag, og at feedbacken på postkortene derfor ikke kan sige noget om
fx patienttilfredsheden på afdelingen generelt.
På postkortet kan I stille et eller to spørgsmål, som I beder patienterne besvare i prosaform. Spørgsmålene kan enten være overordnede
og fx omhandle patienternes generelle oplevelser i afdelingen eller
være mere specifikke og fx omhandle en særlig del af patienternes
forløb, kommunikationen, den skriftlige information eller lignende.
Spørgsmålene kunne fx lyde sådan:
Hvordan har du oplevet dit indlæggelsesforløb?
Har du forslag eller idéer til forbedringer?
I kan benytte præfabrikerede postkort fx fra ”Sig Frem” (Dansk Selskab for Patientsikkerhed), eller I kan designe jeres egne postkort, så
de matcher jeres specifikke behov.
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Man får ”råt for usødet”, hvad patienter mener og oplever,
og det er meget brugbart, fordi det er tidstro information.
Udviklings- og kvalitetskoordinator
Region Hovedstaden

Introducér afdelingens personale for postkortene
Før I begynder at udlevere postkortene til patienterne, skal I introducere
afdelingens personale til formålet med postkortene, hvordan I gerne vil
have, at personalegruppen støtter op om postkort-metoden, og hvordan I vil følge op på patienternes feedback.
Opsæt en postkasse og udpeg en tovholder
Husk at opsætte en postkasse eller lignende et centralt sted til de
udfyldte postkort. Udpeg en tovholder, der har til opgave at tømme
postkassen, gennemse postkortene og kontinuerligt holde øje med
beholdningen af postkort. Aftal hvor ofte tømningen og gennmsynet af
postkortene skal finde sted.

OVERVEJ OGSÅ…
•

Overvej at udskifte spørgsmålene på postkortene fx hvert halve år,
således at I løbende får belyst forskellige aspekter af patienternes
oplevelser.

•

Overvej at supplere muligheden for at give feedback i prosaform
med et enkelt spørgsmål med svarkategorier. Det vil give patienter,
der har svært ved at formulere sig skriftligt, en mulighed for også at
kunne give feedback via postkortene.
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UDLEVÈR postkort til patienterne
Postkort i velkomstmapper og i venteområdet
I kan vælge at udlevere postkortet personligt til patienterne, når patienterne bliver indlagt eller har et ambulant besøg. I kan også vælge
at have postkortene liggende i venteområdet eller opholdsstuen i
afdelingen og på den måde lade det være op til patienterne selv, om
de vil tage et postkort.
Skab opmærksomhed omkring postkortene
Det er en god idé at understøtte postkortene med plakater, indslag
på informationsskærme og/eller mundtlige opfordringer fra jer som
personale til patienterne om at anvende postkortene til at give
afdelingen ris, ros og forslag til forbedringer. I kan i den forbindelse
oplyse patienter og pårørende om, hvad postkortene skal bruges til,
og hvem der modtager postkortene.
Det er endvidere en god idé at gøre patienterne opmærksomme på,
at de ikke behøver at underskrive postkortet med navn.
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Eksempel på postkost til patientfeedback, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

OVERVEJ OGSÅ…
Overvej om I også vil give patienterne mulighed for at give feedback
ved at sende en e-mail eller sms til jeres afdeling efter kontakten med
sygehuset.

3
FØLG OP på feedbacken fra postkortene
Læg en plan for opfølgning
Læg en plan for hvordan og hvor ofte I vil følge op på feedbacken og inputtene fra postkortene. Fx kan I tømme postkassen en gang om ugen
og lave en opsamling på inputtene en gang om måneden. Opsamlingen
kan fx bygge på en tematisering af feedbacken og en skriftlig handlingslan for de forandringer, I ønsker at foretage. Ansvaret for opfølgning
ligger typisk hos afdelingsledelsen.
Tilbagemelding til afdelingens personale
Det er vigtigt, at I videreformidler resultaterne til det øvrige personale
fx via personalemøder, opslagstavler eller i afdelingens nyhedsbrev, så
alle er orienterede om, hvad postkortene bidrager med af forandringer.
Ligeledes er det vigtigt at bringe ros videre til personalegruppen.

OVERVEJ OGSÅ…
•

Overvej at give patienterne mulighed for at angive navn og telefonnummer, så I kan ringe dem op, hvis I gerne vil have uddybet
feedbacken.

•

Overvej om feedbacken fra postkortene kan stå alene eller om I
skal gennemføre individuelle interview, et gruppeinterview eller et
feedbackmøde med patienter på afdelingen for at få uddybet nogle
af de pointer, der kommer frem gennem postkort-metoden.

EKSEMPLER på tiltag på baggrund af patienternes feedback
•
•
•
•
•

Ændring i patientinformation og indkaldelsesbreve bl.a. ved at
erstatte fagudtryk med danske betegnelser.
Ensretning i brugen af afdelingens navn, således at der er
overensstemmelse mellem afdelingsnavnet i indkaldelsesbrevene og
afdelingsnavnet på skiltene i afdelingen.
Information om forventet ventetid og årsag til ventetid til ventende
patienter i ambulatoriet.
Tv og læsestof i venteområdet.
Forbedring af de fysiske rammer fx ved indkøb af skraldespand og
svaber til patientbadeværelserne.
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ANVENDELSE AF DENNE METODEGUIDE
Denne metodeguide er en vejledning i, hvordan I kan anvende postkort
til patientfeedback.
I kan vælge at gennemføre alle trin i guiden, eller I kan fokusere på
enkelte trin. Det er vigtigt at overveje, hvordan I kan tilpasse metoden
inden for de organisatoriske og økonomiske rammer, I har til rådighed.
Selvom I kun har få ressourcer til rådighed til gennemførelsen af metoden, kan udbyttet af metoden stadig udgøre et væsentligt bidrag til
kvalitetsudviklingen.

LÆS MERE OM METODEN
Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Sig Frem-kampagnen
Sydvestjysk Sygehus. Patienter giver sygehuset værdifuld feedback
Neurocentret på Rigshospitalet. Postkort - en vej til feedback
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Feedback-postkortene er en god idé, især til ældre personer, fordi de er vant til at skrive i hånden.
Kommunikationsmedarbejder
Region Hovedstaden

NOTER
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Udarbejdet af Kompetencecenter for Patientoplevelser på baggrund af
centrets egne erfaringer samt interview med personale fra de fem regioner
i Danmark om deres erfaringer med postkort til patientfeedback. Du kan
læse mere om postkort-metoden og andre metoder til organisatorisk
brugerinddragelse på www.patientinddragelsesguiden.dk
Ønsker du yderligere hjælp og vejledning til udførelse af metoden, eller
er du blot interesseret i at høre mere om, hvad Kompetencecenter for
Patientoplevelser ellers laver, er du velkommen til at kontakte os. Vi
har mere end 20 års erfaring med patientinddragelse, evalueringer og
brugerundersøgelser i sundhedsvæsenet, undervisning i inddragende
metoder og meget andet.
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