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1. Forord og læsevejledning 
Denne rapport er er et led i evalueringen af projektet ”Demensvenligt Sygehus - Kompe-
tenceløft på tværs”, som blev gennemført i perioden 2017-2019 på OUH Svendborg 
Sygehus. Projektet blev støttet økonomisk af satspuljemidler gennem Den Nationale De-
menshandlingsplan 2025. Læs nærmere om dette senere i baggrunden for projektet. 
 
Rapportens formål er at beskrive projektets indsatser, udvikling og dets resultater, som 
skal   inspirere og komme med anbefalinger til hvordan andre sygehuse i Danmark kan 
give deres personale et kompetenceløft inden for demensområdet. 
 
Rapporten er delt op i flere overordnede kapitler, der beskriver og evaluerer de forskellige 
nøgleområder i projektet, herunder Kompetenceniveauer, Problembaseret læring (PBL), 
Nøglepersonsfunktionen, Resultater fra Epinions undersøgelse, Psykofarmaka forbruget, 
Videndeling på tværs, Patient- og Pårørendeinvolvering, samt projektet som helhed. Pro-
jektgruppens metoder til at evaluere de nævnte emner er ligeledes gennemgået i 
kapitlerne.  
 
Geriatrisk Afdeling takker alle ansatte på Svendborg Sygehus både personale og ledere, 
som bidrog positivt og med stor engagement til gennemførelsen af projektet, ved at del-
tage i undervisning og praksisnær læring, samt arbejde med konkrete indsatser for at øge 
trygheden og sikkerheden for patienter med demens og deres pårørende på Svendborg 
Sygehus. Susanne Fay Jespersen takkes for stor støtte til budgetstyring af projektet og 
korrekturlæsning af rapporten. 
 
Ønskes der yderligere viden om resultatet af kompetenceløftet henvises der til Annemarie 
Ginnerup Toubøls Ph.d.-resultater, hvor dataindsamlingen blev gennemført sideløbende 
med projektets gennemførelse. Annemarie har undersøgt effekten af hele kompetence-
løftet på OUH, Svendborg Sygehus. Se mere på linket: Reflexive person-centeredness 
(ucviden.dk). 
 
Projektgruppen stod for at koordinere, gennemføre og evaluere projektet ”Demensvenligt 
Sygehus – kompetenceløft på tværs”. Projektgruppen er desuden forfattere af denne 
samlede rapport.  
 
Projektgruppen bestod af følgende medlemmer:  
 

Mette Foldager, Projektleder, Cand. Cur. 
Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus 

 

Marie Priergaard Løvberg, Projektassistent, Cand. Pæd. Pæd. Psych. 
Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus 

 

Søren Gam, Projektassistent, Cand. Scient.  
Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus  
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2. Resume 
På OUH Svendborg Sygehus har 83% af alle ansatte gennemført et kompetenceløft inden 
for demens. Det har betydet, at personalet uanset hvilken afdeling man arbejder på, har 
opnået øget viden om demens som en sygdomstilstand. Man har fået større kendskab til, 
hvilke mulige indsatser man som personale kan iværksætte i mødet med patienten med 
demens. Endvidere har personalet fået en tilstrækkelig viden om demens, så de kan yde 
den rette behandling og pleje af patienter med demens. Projektet var en succes, fordi alle 
faggrupper deltog i undervisningen på tværs af afdelinger. F.eks. var rengøringspersona-
let meget glade for at være en del af kompetenceløftet, det har betydet at flere kliniske 
personaler har fået øjnene op for, hvad bl.a. rengøringspersonalet, portører og andre ser-
viceafdelinger kan biddrage med i mødet med patienten med demens. Som en 
bioanalytiker udtrykker det: 
 
”Undervisningen har betydet, at vi hurtigere opdager, at der er noget særligt ved pati-

enten, så vi ikke bare går i gang med at tage prøver. Det er vigtigt i mødet med patienten 

at vurdere, om patienten kan være udad reagerende, derfor har vi arbejdet med at få 

skrevet en kode på prøve rekvisitionen, som fortæller os, at vi skal henvende os til per-

sonalet, inden vi går ind til patienten. Det øger trygheden for patienten og for 

personalet.” (Bioanalytiker) 
 
At arbejde med praksisnær refleksion igennem Problembaseret Læring (PBL) har betydet, 
at alle afdelinger har identificeret og arbejdet med de problemområder de fandt mest ud-
fordrende i deres hverdag i mødet med patienter med demens og deres pårørende. PBL 
var også med til at igangsætte initiativer på tværs af afdelinger. I den forbindelse har 
nøglepersoner og det tværfaglige samarbejde været af stor betydning for at opnå succes 
med konkrete indsatser. 
 
”Der var god støtte fra projektgruppen og afdelingsledelserne og samtidig var det godt, 

at der var økonomi til frikøb af timer til nøglepersonfunktionen.” 

 
Nøglepersonerne siger om projektet:  
 
”Programmet, der fungerede i projektperioden, med nøglefunktionen, den tværfaglige 

basisuddannelse og PBL-seancer har generelt øget fokus, viden og medført ændringer i 

mere demensvenlig retning på sygehuset.” 

 
Der var stor motivation for projektet i både projektgruppen og blandt projektdeltagere. 
Projektgruppen har fået stor ros fra projektdeltagerne der er blevet sagt: 
 
”Tusinde tak for altid at være tilgængelige med hjælp og motivation — Stor faglighed på 

tværs af hele sygehuset — Meget engageret projektgruppe, som er meget smittende — 

Netværk og forståelse — Omhu og omtanke — håber I alle får lov til at sejle Demensskibet 

videre.” 
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De gode resultater er kommet for at blive, der uddannes nyansatte på OUH Svendborg 
Sygehus, og der er blevet ansat en programleder for demensvenligt sygehus samt to de-
menskonsulenter og en lægefaglig konsulent. De gode erfaringer med ”Demensvenligt 
Sygehus — kompetenceløft på tværs” udbredes i foråret 2022 til relevante afdelinger på 
OUH´s øvrige matrikler Odense, Nyborg og Ærø. 
 
Øvrige projekter geriatrisk afdeling har deltaget i inden for demens: 
 
Som et led i de indsatser, der blev beskrevet i den Nationale Demenshandlingsplan 2025, 
indgik geriatrisk afdeling på Svendborg Sygehus også i nedenstående test og udvikling 
inden for nedenstående to initiativer Disse to projekter vil ikke blive omtalt i denne rapport. 
 
Initiativ 1 — Gennem Nationalt Videnscenter for Demens deltaget i ”Valideringsundersø-
gelse af nyt værktøj til opsporing af demens”. 
 
Initiativ 18 — Gennem Nationalt Videnscenter for Demens deltaget i projekt ”Forsøg med 
demensvenligt Sygehus”. Der henvises til ”Idékatalog Demensvenlige Sygehuse”, hvor 
erfaringer fra Geriatrisk Afdeling i Svendborg indgår.  
  



10 
 

3. Baggrund 
 3.1 Demens i Danmark 

I Danmark estimeres det at ca. 87.000 personer over 65 år har en demenssygdom. Det 
er dog kun ca. halvdelen, der er registreret med en demensdiagnose1. I 2020 så fordelin-
gen af patienter, som var diagnosticeret med demens således ud: 
 
• 39.800 danskere over 65 år 
• 4.200 danskere under 65 år 
 
Risikoen for at udvikle demens øges med alderen - f.eks. har personer over 90 år 24-25 
% større risiko for at udvikle demens, sammenlignet med aldersgruppen 60-64 år, der kun 
har 1-2 % risiko for at udvikle demens. 
 
Årligt registreres der ca. 8000 nye tilfælde af demens i Danmark. Selvom antallet af nye 
demenstilfælde har været faldende de sidste 10 år, så forventes det fortsat, at der kommer 
flere personer med demens over tid - grundet den voksende ældrebefolkning. Demens 
kaldes også for de pårørendes sygdom, da mellem 300.000 og 400.000 personer i Dan-
mark er pårørende til en person med demens. 
 
Rent samfundsøkonomisk anslås det, at der årligt er omkostninger i hospitalssektoren på 
ca. 1,2 mia. kr. 2  
 

 3.2 Hvad er demens? 

Demens er ikke kun én specifik sygdom, men en samlet betegnelse for over 200 forskel-
lige sygdomme, som vedvarende svækker de kognitive funktioner som f.eks. 
problemløsning, hukommelse, initiativ og orienteringsevnen. Udviklingen af demens er 
ikke en naturlig del af normal aldring, men skyldes altid sygdom3.  
 
De 200 forskellige sygdomme kan opdeles i tre overordnede grupper: 
  
• Alzheimers sygdom, som er den hyppigste demenssygdom, som er en neurodegene-

rativ sygdom, der gradvis nedbryder hjernen. Lewy body demens er også et eksempel 
på en neurodegenerativ sygdom 

• Vaskulær demens er forårsaget af forstyrrelser i hjernens blodkar eller blodforsyning, 
som skyldes blødninger, blodpropper eller forsnævringer i hjernens blodkar 

• En lang række øvrige sygdomme, som også kan påvirke de kognitive funktioner både 
direkte og indirekte. Dette er f.eks. forgiftningstilstande, kronisk mangel på B-vitamin 
eller stofskiftesygdomme.  

 

                                                   
1 Nationalt Videnscenter for demens, a 
2 Nationalt Videnscenter for demens, e 
3 Nationalt Videnscenter for demens, a, b og d 
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Demenssygdomme er noget, der både rammer patienten og familien, der er tæt på den 
syge med demens. Det betyder, at der nationalt har vist sig at være et behov for at opstille 
strategiske målsætninger for indsatser på demensområdet. 
 

 3.3 Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 

I 2016 blev regeringen og tilhørende satspuljepartier enige om at afsætte 470 mio. kr. til 
konkrete initiativer på demensområdet på baggrund af den nye Nationale Demenshand-
lingsplan 2025, som har til formål at løfte fremtidens demensindsats. 
Demenshandlingsplanen indeholder konkrete initiativer på tværs af sundheds- og ældre-
området til gavn for borgere med demens og deres pårørende4. 
 
I den Nationale Demenshandlingsplan 2025 står der: 
  
”Mennesker med demens skal kunne leve et trygt og værdigt liv – uanset hvor de er i 

sygdomsforløbet og uanset, om de er i eget hjem eller på plejecenter. Tilsvarende gælder, 

når mennesker med demens og deres pårørende er i kontakt med sundhedsvæsenet”5 

 
Ovenstående citat udgør værdierne for rammen for initiativerne i handlingsplanen. Den 
Nationale Demenshandlingsplan 2025 indeholder fem forskellige fokusområder, hvori der 
står 23 forskellige initiativer beskrevet.  

 
 

Figur 1: Den Nationale Demenshandlingsplan 2025, s.9 

 

3.4 Puljemidler til Praksisnært kompetenceløft i 
kommuner og regioner 

Med afsæt i fokusområde 5 om ”Øget videns- og kompetenceniveau” blev der udmøntet 
puljemidler via Sundhedsstyrelsen til initiativ 22 ”Praksisnært kompetenceløft i kommu-
ner og regioner”. 

                                                   
4 Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 
5 Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 
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”Formålet med initiativet er dels at understøtte et kompetenceløft i kommuner og regio-

ner dels at sikre en kompetenceudvikling på demensområdet med fokus på anvendelse 

og forankring af viden og kompetencer i praksis – både kommunalt og regionalt” 6 

 
Der blev afsat i alt 145,36 mio.kr. til initiativ 22 ”Praksisnært kompetenceløft i kommuner 
og regioner”. 
 
2016 2017 2018 2019 

0 92,82 mio. 22,92 mio. 29,62 mio. 

Tabel 1: Puljefordeling 

 

For at kunne leve op til målsætningen om at øge vidensniveauet i Danmark inden for 
demensområdet ønskes der at arbejde hen imod større kendskab til demens samt viden 
om, hvilke indsatser der virker. Dette stiller store krav til de fagprofessionelle, der møder, 
plejer og behandler mennesker med demens. Derfor er der et stigende fokus på at kom-
petenceudvikle personalet, der arbejder inden for demensområdet7. Fokusområde 5 
”Øget videns- og kompetenceniveau” indeholder bl.a. initiativ 22 ”Praksisnært kompeten-
celøft i kommuner og regioner”, som understøtter en allerede igangværende 
kompetenceudviklingsproces, der har været arbejdet med i kommuner gennem flere år. 
Denne proces ønskes udvidet ved at relevante medarbejdere inden for pleje og omsorg 
og ledere samt relevante faggrupper inden for hospitalsafsnit får et kompetenceløft8.  
 

 3.4.1. Kompetenceløft i Svendborg 

Geriatrisk afdeling OUH Svendborg Sygehus søgte puljemidlerne i 2017 til kompetence-
løft af al ansat personale, ca. 1600 medarbejdere, og fik tildelt 7,2 mio. kr. til projektet 
”Demensvenligt Sygehus – kompetenceløft på tværs”. Målet var, at ikke kun geriatrisk 
afdeling, men hele OUH Svendborg Sygehus, skulle blive mere demensvenligt. Målet var 
derfor at uddanne i alt 1587 medarbejdere i mødet med den demente og dennes pårø-
rende fordelt på alle relevante faggrupper og på alle niveauer. Derudover deltog både 
Fåborg-Midtfyn og Svendborg Kommune i dele af projektet for at sikre, at de rette infor-
mationer følger borgerne på tværs af sektorer. 
 
I arbejdet hen imod projektansøgningen havde Geriatrisk Afdeling OUH Svendborg Sy-
gehus arbejdet på at finde en definition på demensvenligt sygehus. Her blev der hentet 
inspiration fra England og deres arbejde med ”DEMENTIA-FRIENDLY HOSPITAL CHAR-
TER”, som blev udgivet 2015 og revideret i 20189. Gennem dette arbejde blev 
nedenstående model for OUH Svendborg Sygehus som Demensvenligt Sygehus udviklet. 

                                                   
6https://www.sum.dk/Temaer/National%20demenshandlingsplan/~/media/Filer%20-%20dokumenter/National-de-
menshandlingsplan-2017-2025/Initiativ-22-Praksisnaert-kompetenceloeft-i-kommuner-og-regioner.ashx  
(d. 15.december 2019). 
7 Den Nationale Demenshandlingsplan 2025. 
8 Den Nationale Demenshandlingsplan 2025. 
9 https://www.dementiaaction.org.uk/assets/0003/9960/DEMENTIA-FRIENDLY_HOSPITAL_CHARTER_2018_FI-
NAL.pdf  
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Figur 2: Demensvenligt sygehus, OUH Svendborg. 

 
Modellen indeholder fem lodrette søjler med følgende indhold: 

 
Ledelse – tværfagligt og tværsektorielt samarbejde 
Fokus på den ledelsesmæssige forankring og hvordan der arbejdes på tværs af faglighe-
der og på tværs af sektorer. 

 
Personale – kompetencer 
Fokus på hvordan personalet kompetenceudvikles og bevarer deres opnåede kompeten-
cer. 
 
Dataindsamling og vurderingsredskaber 
Fokus på de redskaber der er med til at identificere patientens kognitive udfordringer, så 
der kan tilrettelægges en personcentreret pleje og behandling. 

 
Personcentreret omsorg og pleje 
Fokus på den tilgang personalet på sygehuset har i mødet med patienten med demens 
og dennes pårørende. 

 
Miljø – omgivelser/indretning 

 Fokus på både de fysiske omgivelser og etablering af skærmings-zoner. 
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På tværs af de fem søjler ses: 

 
Forskning og udvikling  
Fokus på vidensudvikling og videndeling. 

 
Patient og pårørende partnerskab og involvering 
Fokus på hvordan patienten med demens og dennes pårørende involveres i patientforlø-
bet som partnere i beslutninger om behandling og pleje. 

  

 3.4.2. ”Demensvenligt Sygehus - kompetenceløft på tværs” 

Med afsæt i denne model blev ansøgningen udformet og rammerne for projektet ”De-
mensvenligt Sygehus – kompetenceløft på tværs” skabt. Projektet bestod af tre 
delprojekter: 
 
 
1. Kompetenceløft gennem undervisning af alt personalet på tre kompetenceniveauer 

(illustreret i figur 3) 
a. Specialistniveau 
b. Generalistniveau 
c. Basisniveau 

 
2. Praksisnært kompetenceløft gennem anvendelsen af Problembaseret læring 

 
3. Videndeling på tværs af sektorer 
 

 
Figur 3: Kompetenceløft gennem undervisning 
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 4. Visioner og mål 
 4.1 Vision 

Visionen for Praksisnært kompetenceløft var at gøre OUH Svendborg Sygehus til et de-
mensvenligt sygehus. Dette med henblik på: 
 

• At mennesker med demens og deres pårørende i mødet med OUH Svendborg 
Sygehus behandles og plejes med hensyntagen til individuelle behov  

 
• At patienter og pårørende skal opleve sig hørt, set og være trygge i forbindelse 

med indlæggelse, ambulant besøg, udredning og udskrivelse på sygehuset, samt 
i sektorovergangen. 

 

 4.2 Formål  

Visionen søgtes opnået gennem følgende 3 formål: 
 

• At personalet i deres tilgang til patienter med demens skal se det hele menneske 
bag demenssygdommen og tage hensyn til deres særlige behov 

• At sikre videndeling om mennesker med demens på tværs af sektorer. Vidende-
lingen skal understøtte mennesket med demens’ handlekompetencer ved at 
personalet i behandling og pleje tager udgangspunkt i den enkeltes kognitive til-
stand og formåen med henblik på at opretholde normale dagligdags gøremål 
under indlæggelsen 

• At reducere forbruget af psykofarmaka på OUH Svendborg Sygehus. 

 

 4.3 Delmål  

I tilknytning til overordnede formål er der formuleret en række delmål, herunder at kom-
petenceudvikle alt personale (ca. 1600), inden for alle arbejdsområder bl.a. 
rengøringspersonale, portører, bioanalytikere, radiografer, sygeplejersker, social- og 
sundhedsassistenter, læger, sekretærer og terapeuter gennem uddannelse og prak-
sisnær refleksion, samt afdækning af problemstillinger, som opstår i forbindelse med 
behandling og pleje af patienter med demens. Denne læring vil betyde at personalet opnår 
viden, færdighed og kompetence til at møde, kommunikere, pleje, behandle mennesker 
med demens. Et delmål er endvidere at styrke samarbejdet mellem primær og sekundær 
sektor ved at optimere den allerede eksisterende elektroniske videndeling om patienten 
med demens, der går på tværs af sektorer.  
 
I det følgende beskrives de enkelte delområder i projektet, der alle gennemføres for at 
understøtte ovenstående vision, formål og delmål. Disse omfatter Kompetenceudvikling, 
Problembaseret læring, Nøglepersonsfunktionen samt Patient- og Pårørendeinvolvering. 
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 5. Kompetenceniveauer  
Fagprofessionelle skal have særlig viden, færdighed og kompetence til at yde den pleje 
og behandling, som understøtter den enkelte patients handlekompetence med udgangs-
punkt i patientens kognitive tilstand og evne til at opretholde normale dagligdags gøremål. 
For at blive et demensvenligt sygehus kræves det at alt personale, der kan komme i kon-
takt med patienter med demens og deres pårørende, kompetenceudvikles.  
 
Uddannelse af personalet sker på tre kompetenceniveauer (se figur 3 i afsnit 3.4.2).  
 

Specialistviden til faggrupperne sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter og læ-
ger, der indgår i specialistteamet på Geriatrisk Afdeling med uddannelse på diplom- og 
akademiniveau inden for demens, samt speciallæge i geriatri. 
 

Generalistviden til faggruppernes nøglepersoner på de enkelte afdelinger såsom syge-
plejersker, radiografer, bioanalytikere og læger, som uddannes med fire dages 
undervisning inden for demens ved Nationalt Videnscenter for Demens. Alt plejeperso-
nale og læger på Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus uddannes ligeledes med 
fire dages undervisning inden for demens ved Nationalt Videnscenter for Demens. 
 

Basisviden til alt øvrigt personale på OUH Svendborg Sygehus bl.a. følgende faggrup-
per: portører, rengøring, fysioterapeuter, sekretærer. De uddannes inden for demens med 
en dags undervisning bestående af seks timer. Undervisningen varetages af specialistte-
maet og terapeuter fra nøglepersonsgruppen. 
 
Målopfyldelseskriterierne for kompetenceniveauerne er, at: 

 
• Der er etableret et specialistteam inden for demens bestående af medarbejdere på 

diplom- eller akademiniveau inden udgangen af 2019 
 
• Der er udvalgt og undervist minimum én medarbejder (nøgleperson) pr. afdeling på 

generalistniveau inden juli 2018 
 
• 80 % af alle medarbejdere på OUH Svendborg Sygehus har gennemgået et teoretisk 

undervisningsmodul og har fået en praksisnær supervision/refleksion gennem pro-
blembaseret læring (PBL) 

 
• Medarbejdere, der har deltaget på et teoretisk undervisningsmodul har gennemført E-

learningskursus ABC Demensvenligt Sygehus 
 
• 80 % af alt personale på OUH Svendborg Sygehus ved projektets afslutning føler sig 

bedre klædt på og oplever sig mere kompetente i at møde, pleje og behandle patien-
ten med demens og dennes pårørende. 

 
I det følgende gennemgås projektets 3 kompetenceniveauer - herunder målopfyldelsen 
for disse, hvilke faggrupper der deltog og erfaringerne med gennemførelsen.  
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 5.1 Kompetenceniveau Specialist 

 

 5.1.1. Målopfyldelse 

Med udgangen af 2019 er der etableret et specialistteam inden for demens bestående af 
medarbejdere på diplom- eller akademiniveau. 
 

 5.1.2. Specialistteamet 

Ved projektstart bestod specialistteamet af otte personaler fra Geriatrisk Afdeling, OUH 
Svendborg Sygehus. To afdelingslæger, fire sygeplejersker og to social- og sundhedsas-
sistenter. I løbet af det første år af projektperioden blev specialistteamet reduceret til fem 
medlemmer, da to medlemmer opsagde deres stilling og én startede videreuddannelse 
(en afdelingslæge, en sygeplejerske og en social- og sundhedsassistent). Specialisttea-
met ved projektets afslutning fremgår af tabel 2. 
 

  Tabel 2: Specialistteamet 

 

 5.1.3. Uddannelsesniveau 

Alle i specialistteamet, med undtagelse af afdelingslægen, har taget enten en diplomud-
dannelse eller en akademiuddannelse i demens. Afdelingslægen har uddannelse som 
speciallæge i geriatri. Tabel 3 og 4 viser hvilke moduler akademi- og diplomuddannelsen 
består af. 
  

Faggruppe Arbejdsområde Uddannelsesniveau 

Afdelingslæge Geriatrisk sengeafsnit, am-
bulatorie og 
demensklinikken 

Speciallæge i Geriatri 

Sygeplejerske Geriatrisk klinik og demens-
klinikken 

Sygeplejerske og diplom i demens 

Sygeplejerske Geriatrisk sengeafsnit Sygeplejerske og under diplomuddan-
nelse i demens 

Sygeplejerske Geriatrisk sengeafsnit Sygeplejerske og under diplomuddan-
nelse i demens 

Social- og Sund-
hedsassistent 

Geriatrisk sengeafsnit Social- og Sundhedsassistent og under 
akademiuddannelse i demens 

Total antal  

specialister 

 5 
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Modul Type 

Demens, omsorg og aktivitet Retningsspecifik 

Videnskabsteori og teorier om sociale forhold Obligatorisk 

Demens Jura og Etik Retningsspecifik 

Undersøgelses- og udviklingsarbejde  Obligatorisk 

Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde Valgfrit modul 

Afgangsprøve Obligatorisk 

Tabel 3: Diplomuddannelse i demens 

 

Modul Type 

Sammenhængende forløb  Valgfrit modul 

Professionel praksis / Sundhedspraksis Obligatorisk 

Demens Valgfrit modul 

Multikompleksitet i social- og sundhedsfaglig praksis Valgfrit modul 

Kvalitetsudvikling og dokumentation Obligatorisk 

Afgangsprojekt Obligatorisk 

Tabel 4: Akademiuddannelse i demens 

 
Derudover har specialistteamet gennemført Generalistuddannelsen i demens (læs mere 
om Generalistuddannelsen i afsnit 5.2.) 
 

 5.1.4 Udfordringer 

I forbindelse med de tildelte midler til projektet ønskede vi at sende personalet afsted på 
uddannelse med det samme. For akademiuddannelsen var der allerede nye hold i slut-
ningen af november 2017 og det forløb planmæssigt. Men for Diplomuddannelserne blev 
der først etableret hold i februar 2018. Det har betydet, at sygeplejerskerne i specialist-
teamet kom senere i gang end social- og sundhedsassistenten. De har derfor måttet tage 
flere moduler samtidig for at kunne nå igennem uddannelsen.  
 
Endvidere har vi undervejs i projektet været udfordret af, at hold som sygeplejerskerne 
var tilmeldt blev aflyst grundet for få tilmeldte, og at enkelte moduler ikke blev oprettet i 
efteråret 2018 på det valgte uddannelsessted. Det betød, at vi måtte finde et andet ud-
dannelsessted, hvor modulet blev udbudt. Det betød dermed ekstra transporttid for 
sygeplejerskerne i specialistteamet. 
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En anden udfordring er tilrettelæggelsen af fraværet fra afdelingen grundet uddannelse, 
studiedage, og eksamensdage, hvor sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter er 
på uddannelse og ikke kan regnes ind og dække vagter i klinikken. 
 
Derudover har specialistteamet ikke haft mulighed for at indgå i projektudviklingen. Dette 
fordi de afsatte timer hertil er blevet brugt på uddannelserne. 
 

 5.1.5 Anbefalinger 

Når man i et projekt planlægger længerevarende uddannelser, er det vigtigt at sikre sig, 
at de relevante moduler bliver oprettet, hvor de bliver oprettet og på hvilket tidspunkt. Det 
har betydning for, at obligatoriske moduler er gennemført inden valgfagene kan påbegyn-
des. Det har ligeledes betydning i forhold til finansieringen. Det anbefales, at der afsættes 
tid til, at specialistteamet både kan gå på uddannelse og deltage aktivt i projektudviklin-
gen. Det anbefales, at der allerede inden projektstart og i samarbejde mellem 
afdelingsledelsen, afsnitsledelsen og projektledelsen aftales rammer for deltagelse i un-
dervisning, fri til studiedage og opgaveskrivning således, at specialisterne også får 
mulighed for at indgå i projektudviklingen.  
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 5.2 Kompetenceniveau Generalist 

 

 5.2.1. Målopfyldelse 

Målet var, at alt klinisk personale fra Geriatrisk Afdeling (76 kliniske personaler) og 30 
nøglepersoner gennemførte undervisning på generalistniveau. Se tabel 7 i afsnit 5.3.5 for 
både generalist- og basisniveau. 
  

OUH Svendborg Sygehus valgte i forbindelse med bevillingen af puljemidler til praksis-
nært kompetenceløft inden for demensområdet på generalistniveau at søge 
undervisningsbistand fra Nationalt Videnscenter for Demens. 

 

 5.2.2. Målgruppe for undervisningen på generalistniveau 

Målgruppen for undervisningen på generalistniveau var klinisk personale fra Geriatrisk 
Afdeling og nøglepersoner fra de øvrige afdelinger på OUH Svendborg Sygehus. Det vil 
sige, at personalet på undervisningsdagene var sammensat af tværfagligt personale med 
repræsentation af både nøglepersoner og klinisk personale fra Geriatrisk Afdeling på 
OUH Svendborg Sygehus. 
 

 
Figur 4: Deltagere på Generalist-uddannelsen 

 
Som det ses i Figur 4, så var størstedelen af personalet på generalistniveau (68,12 %) 
sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. 13,04 % var læger og 18,84 % angav 
andre stillingsbetegnelser fx portør, bioanalytiker, sekretær, klinisk diætist og fysio- og 
ergoterapeut.  
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 5.2.3. Metode  

Det var et ønske fra OUH Svendborg Sygehus, at Nationalt Videnscenter for Demens 
skulle afholde fire dages undervisning. Et estimeret tilbud blev fremsendt af Nationalt Vi-
denscenter for Demens i juni 2017 og første indledende møde blev afholdt oktober 2017. 
Det blev ønsket, at undervisningen skulle varetages af uddannelseskonsulenter fra Nati-
onalt Videnscenter for Demens. 
 
Som en del af samarbejdsaftalen blev det aftalt, at der skulle følges op på undervisningen 
gennem afvikling af problembaseret læring i de enkelte afdelinger. Denne opfølgning 
skulle faciliteres af nøglepersonerne (se afsnit 7.4). 
 

Hold 

Der blev oprettet fem hold med ca. 25–30 deltagere pr. hold i perioden februar 2018 til 
juni 2018. Hvert hold deltog i fire undervisningsdage, og der blev derfor i alt afviklet 20 
undervisningsdage. Undervisningen blev inddelt i fire moduler, én dag ad gangen og med 
splitperioder imellem. 

 

 

Tabel 5: Fagligt indhold 

 

Undervisningsmetoden 

Undervisningsdagene bestod af flere forskellige undervisningsmetoder. Der blev anvendt 
tavleundervisning, refleksionsopgaver, og der blev vist film og lydklip.  
 

 5.2.4 Evaluering  

Dette afsnit vil indeholde en fremstilling af resultaterne fra spørgeskemaet, der er indsam-
let af Nationalt Videnscenter for Demens. Resultaterne er efterfølgende bearbejdet af 

Fagligt indhold 

 

Dag 1 

 

Personcentreret omsorg 
 

Dag 2 

 

Opsporing og udredning 
 
Observation af det hele menneske og uddybning af delir 
 

Dag 3 Kommunikation med mennesker med demens 
 
Adfærdsforstyrrelser – forebyggelse og handling 
 

Dag 4 Etiske dilemmaer i demensomsorgen og samarbejdet med pårø-
rende 
 
Pas på dig selv og pas på hinanden 
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projektgruppen. Nationalt Videnscenter for Demens spurgte ind til, hvilken faggruppe del-
tageren tilhørte og det faglige indhold for undervisning inden for de enkelte emner, der 
blev belyst på de fire temaer. Der blev også stillet spørgsmål til det overordnede indtryk 
af kursets tilrettelæggelse og indhold, samt hvor relevant personalet oplevede kurset for 
deres daglige praksis. Desuden blev der spurgt ind til måden hvorpå stoffet blev formidlet, 
samt hvor tilfreds personalet var med at arbejde i workshops. Til slut blev der spurgt ind 
til, hvad det vigtigste var, personalet tog med sig fra kurset (se afsnit 9.3). 
 
Samlet evaluering 

Overordnet var størstedelen tilfredse med kurset og mange sagde, at de kunne tage en 
øget viden om patienter med demens med sig. Andre italesatte også, at de havde fået 
følgende med sig fra kurset: 
 
”Skærpet opmærksomheden omkring mennesker med demens samt forebyggelse af 

urolig adfærd”. 

 
”Kan bedre forstå patienter med demens og hjælpe dem på en bedre måde”. 

 

”Hvor stor en indflydelse omgivelserne har på personen med demens”. 

 

”Inspiration til at tænke alternativt til bedst muligt at kunne håndtere og udføre om-

sorg til den demente og dennes pårørende”. 

 

Overordnet minder evalueringerne af generalistuddannelsen meget om evalueringerne 
på basisuddannelsen. Forskellen er blot, at basisniveauundervisningen kun består af seks 
undervisningstimer, at undervisningen på basisniveau indeholder flere film, færre - men 
mere dybdegående refleksionsøvelser, og at personalet har faste pladser, så de sidder 
sammen i mere blandede faggrupper.  
 
Der var også faste pladser på generalistundervisningen, men da størsteparten af perso-
nalet kom fra Geriatrisk Afdeling og var plejepersonale, var det vanskeligt at "blande" 
faggrupperne mere. 
 

 5.2.5 Anbefalinger 

Det anbefales, at når der skal tilrettelægges undervisning for personale der til dagligt ar-
bejder med denne patientgruppe, så skal det faglige niveau tilrettelægges i forhold hertil. 
Det kan anbefales, at underviserne har stort kendskab til klinisk praksis i en sygehuskon-
tekst. At det kliniske personale fra Geriatrisk Afdeling havde modtaget en speciel 
undervisning i forhold til de problemstillinger, de står med i praksis og ikke så bred en 
undervisning om demens, som også skulle favne nøglepersonerne som havde forskellige 
professioner. Undervisningen af nøglepersonerne kunne specialistteamet fra Geriatrisk 
Afdeling have varetaget. 
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 5.3 Kompetenceniveau Basis 

Kapitlet belyser målopfyldelsen af kompetenceniveau Basis. Det indeholder også beskri-
velse af opbygningen af undervisningen, resultater af gennemførelses-procent, 
personalets evalueringer og udbytte af selve undervisningen samt metodekritik og anbe-
falinger. 
 

 5.3.1. Målopfyldelse 

Det primære mål var, at 80 % af alle medarbejdere på OUH Svendborg Sygehus gen-
nemgik et teoretisk undervisningsmodul med erhvervede kompetencer på minimum 
basisniveau inden maj 2019. 
 
Derudover har projektgruppen haft et ønske om at afdække personalets udbytte af de-
mensundervisningen på basisniveau for løbende at kunne tilrette og justere 
undervisningsmaterialet.  
 

 5.3.2. Målgruppe 

Målgruppen var alt personale, som i deres arbejde kan komme i kontakt med patienter 
med demens og deres pårørende. Dette er inden for alle arbejdsområder bl.a. rengørings-
personale, portører, bioanalytikere, radiografer, sygeplejersker, social- og 
sundhedsassistenter, læger, lægesekretærer og terapeuter. 
 
Metode 
Personalet på basisniveau modtog én undervisningsdag på seks timer som bestod af for-
skellige undervisningsformer og temaer. Personalet kom igennem følgende emner: 
  
• Præsentation af projektet Demensvenligt Sygehus 
• Mennesker med demens og adfærdsforstyrrelser 
• Personcentreret omsorg 
• Den syge patient med demens 
• Nonfarmakologiske tiltag: organisering, fysiske omgivelser, kommunikation og pårø-

rende 
• Terapeutisk oplæg: anvendelse af nonfarmakologiske tiltag i praksis 
• Lægefagligt oplæg: udredning af demens, farmakologiske tiltag, lovgivning og etik 
• Pas på dig selv og hinanden 

Specialistteam 

 
• En sygeplejerske med diplom i demens 

• To sygeplejersker under diplomuddannelse i demens 

• En social- og sundhedsassistent under akademiuddannelse 
i demens 

• En afdelingslæge fra Geriatrisk Afdeling, Speciallæge i ge-
riatri 

Nøglepersoner 

 
• En fysioterapeut med generalistuddannelse i demens fra 

rehabiliteringsafdelingen, der er tilknyttet Geriatrisk klinik 
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Tabel 6: Beskrivelse af underviserne på basisniveau 

 5.3.3. Undervisere 

Undervisningen på Basisniveau blev varetaget af specialistteamet, medlemmer af pro-
jektgruppen og nøglepersoner, se beskrivelse i tabel 6. Til selve undervisningen var der 
altid to primære undervisere til stede hele dagen, og de styrede dagens forløb. De pri-
mære undervisere holdt alle oplæg, som ikke var lægefaglige eller terapeutiske. De 
primære undervisere var enten sygeplejersker eller social- og sundhedsassistent fra spe-
cialistteamet, og de underviste ofte sammen med en sygeplejerske fra projektgruppen. 
Det terapeutiske oplæg blev varetaget af enten en fysio- eller ergoterapeut, som begge 
var nøglepersoner. Det lægefaglige oplæg blev varetaget på skift af to speciallæger i ge-
riatri. Alle underviserne havde generalistuddannelse inden for demens. 

 

 5.3.4. Undervisningsform 

Undervisningsformen var planlagt så varieret som muligt. Undervisningen bestod både af 
dialogisk og monologisk undervisning, herunder tavleundervisning, refleksionsopgaver og 
plenumdiskussioner. Undervisningen tog udgangspunkt i Vygotskys forståelse af læring, 
som både en kognitiv og social konstruktion, samt at læring bliver skabt i et fælles-
skab10. På dagen var der deltagere fra forskellige faggrupper og afdelinger. De fik tildelt 
”faste” pladser, så de ved bordene sad sammen på tværs af afdelinger og faggrupper. 
 
Tavleundervisning 

Ca. 2/3 af undervisningen bestod af tavleundervisning, som tog afsæt i Power Point præ-
sentationer. Denne undervisningsform var monologisk og tog udgangspunkt i 
envejskommunikation fra underviserne til personalet. Under tavleundervisningen var der 
i en vis grad også plads til dialogisk undervisning i form af spørgsmål og kommentarer fra 
personalet. 
 
Det, at undervisningen til tider var mere lærerstyret gjorde, at færre deltagere havde mu-
lighed for aktivt at deltage. Det betød, at flere havde mulighed for at vælge at være passive 
uden, at det kunne mærkes. For at tage højde for tavleundervisningens begrænsninger 
ift. medinddragelse og aktiv deltagelse, blev tavleundervisningen anvendt i kombination 
med andre undervisningsformer. Disse er beskrevet nedenfor. 
 

 

                                                   
10 ”Det flerstemmige klasserum” af Olga Dysthe 

• En ergoterapeut med generalistuddannelse i demens fra 
rehabiliteringsafdelingen, der er tilknyttet Geriatrisk klinik 

Projektgruppe 

 
• En ledende overlæge fra Geriatrisk Afdeling, Speciallæge i 

geriatri 

• En sygeplejerske med kandidat i pædagogisk psykologi og 
speciale i demens 

• En sygeplejerske med kandidat i sygepleje, 15 års erfaring 
inden for geriatri 
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Plenumdiskussioner  
For at fremme personalets aktivitet og medinddragelse var der fokus på dialogisk under-
visning, som foregik som plenumdiskussioner. Derfor blev samtale og diskussion brugt 
for at fremme læring, og det var personalets mening og erfaring, som udgjorde et lærings-
potentiale. Der blev lagt vægt på interaktion mellem underviserne og personalet samt 
interaktionen mellem personalet indbyrdes. Her havde personalet mulighed for at referere 
til det, som de øvrige deltagere sagde ved at modsige det eller bygge videre på det. Dia-
logisk undervisning forudsætter et klasserum, hvor det som personalet siger, bliver taget 
alvorligt. Underviserne har derfor forsøgt at anerkende personalets erfaringer, meninger 
og ideer ved at inddrage det, personalet fortalte undervejs i undervisningen. Derved sig-
nalerede underviserne tydeligt, at personalets idéer og tanker var værdifulde. 
 
Refleksionshæfte med refleksionsopgaver  

Ved dialogisk undervisning er det ikke muligt for alle deltagere at komme til orde. Det er 
derfor kun få deltagere, der er aktive mundtligt, og det er sædvanligvis de samme, der 
siger noget. Det er heller ikke alle, der har mod til eller ønsker at sige noget højt foran 30 
mennesker. Ved at indføre refleksionsopgaverne i mindre grupper i undervisningen, gav 
det mulighed for, at alle personaler kunne komme til orde, blive hørt, reflektere over egen 
praksis og koble den med teori. 
 
De mundtlige gruppesamtaler ved bordene om refleksionsopgaverne samt muligheden 
for, at personalet selv kunne skrive noter til opgaverne gjorde undervisningen mere dia-
logisk. At skrive noget ned har den åbenbare fordel frem for samtale, at alle kan formulere 
deres egen forståelse og tanker samtidig. Skrivning er en fordel for de tilbageholdende 
deltagere, som er bange for at sige noget højt foran mange mennesker.  
 
Skuespil 

Ergoterapeuten og fysioterapeuten havde udarbejdet deres oplæg i fællesskab, så de 
begge kunne undervise ud fra disse. Ergoterapeutens undervisning adskilte sig lidt fra 
fysioterapeuten ved, at ergoterapeuten udførte et mindre skuespil under sit oplæg. For-
målet var at skabe en praksisnær undervisning, som efterlignede de forskellige scenarier 
nogle af personalet kunne komme ud i eller havde stået i. Oplægget var monologisk og 
passivt, fordi personalet kun observerede det lille skuespil og ikke aktiv deltog i det.  
 
Beregning af antal deltagere  

Antallet af personaler, som har gennemført demens-undervisning på basisniveau, regi-
streres efter gennemført undervisning i Plan2Learn. Alle afdelingerne på OUH Svendborg 
Sygehus har indrapporteret, at de tilsammen har 1567 ansatte. 105 personaler har gen-
nemført generalistuddannelsen. Derfor beregnes 80 % gennemførelse ud fra, at 1462 
ansatte manglede at få undervisning i demens på basisniveau.  
 
Evaluering af undervisning i demens på basisniveau 

Efter undervisningen fik personalet tilsendt evalueringsskemaet. Personalet blev oplyst 
om, at evalueringsskemaet tog ca. 5-10 minutter at gennemføre og evalueringen var ano-
nym. De fleste spørgsmål var gradueringsspørgsmål, og nogle havde desuden åbne 
svarfelter.  I evalueringsskemaet blev personalet spurgt til det samlede udbytte af under-
visningen, og der blev herefter spurgt ind til hvert enkelt tema herunder også det 
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terapeutiske og det lægefaglige oplæg. Derudover blev personalet også spurgt om, hvor 
tilfredse de var med undervisernes faglige niveau, undervisningsmaterialet, aktivitetsni-
veauet og de fysiske rammer. Til slut havde personalet også mulighed for at komme med 
forbedringsforslag til undervisningen.  
 

 5.3.5. Resultater – antal personaler som har modtaget undervisning 

I perioden 17.08.2018 til 05.11.2019 er der blevet afviklet 71 hold, hvor personalet fik 
demensundervisning på basisniveau. Som det fremgår af figur 5, har 1196 personaler 
plus 19 frivillige fra Røde Kors modtaget undervisning. Det svarer til en gennemførelses-
procent på 81 %. 
 
 

 
 

Figur 5 Personale og frivillige på basisniveau 

 
Personale fra alle sygehusets afdelinger og faggrupper har deltaget i undervisningen, 
hvor gruppen af plejepersonale udgør den største andel. I figur 6 og 7 kan fordelingen af 
faggrupperne ses for henholdsvis somatiske afdelinger og serviceafdelingerne. 
 
Ved de første seks undervisningsgange var der stor repræsentation af personale fra ser-
viceafdelingerne, hvilket gjorde det vanskeligt at blande grupperne, så der var forskellige 
faggrupper repræsenteret i alle grupperne. Efterhånden som afdelingerne i højere grad 
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begyndte at tilmelde deres personale til basisundervisning, blev repræsentationen af per-
sonalet der deltog mere blandet, og dermed blev det også muligt at sammensætte 
grupperne, så der var repræsentation af forskellige faggrupper i dem alle.  
 
 
 

 
 

Figur 6 Somatiske afdelinger  
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Figur 7: Service afdelinger  

 

I Tabel 7 ses afdelingernes deltagelse på henholdsvis basis- og generalistniveau. Afde-
lingernes deltagelse i demensundervisning varierer fra 64-103 %. At nogle af afdelingerne 
har haft mere end 100 % på uddannelse skyldes, at der har været udskiftning i personalet, 
og derfor har nogle afdelinger sendt flere personaler til undervisning end det oprindelige 
estimerede antal for afdelingen.  
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Tabel 7: Afdelingernes deltagelse på basis- og generalistniveau.  

 
Delkonklusion  

Samlet har 1196 personaler fået seks timers basisundervisning i demens, hvilket svarer 
til 81 % af alt personalet på OUH Svendborg Sygehus. Derfor kan det konkluderes, at det 
har været muligt at nå målet om at kompetenceløfte minimum 80 % af personalet på OUH 
Svendborg Sygehus inden for demens gennem undervisning i demens på basisniveau. 
 
 

 

 

 5.3.6 Resultater – personalets evaluering af basisundervisning i demens 

Rettelser i undervisningsmaterialet 

Projektgruppen og specialistteamet tilrettede undervisningsmaterialet undervejs i under-
visningsperioden på baggrund af evalueringerne, som løbende blev modtaget. I tabel 8 
kan der ses i hvilke perioder, der er foretaget rettelser, hvor mange hold der er blevet 
afviklet i perioden samt antal deltagere, som har besvaret evalueringsskemaet. 
 

Afdelinger        

A - Kirurgisk afdeling A Svendborg 133 86 2 88 66% 66% 

Bygningsdrift og Service Svendborg 31 27 1 28 90% 90% 

D - Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D 

Svendborg 

35 23 1 24 68% 69% 

F - Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afdeling 

Odense og Svendborg 

20 14 1 15 74% 75% 

FAM og Medicinsk Afdeling M, Svend-

borg 

400 289 4 293 73% 73% 

Klinisk Biokemisk Afdeling, Svendborg 81 74 2 76 94% 94% 

L - Urinvejskirurgisk Afdeling 31 31 1 32 103% 103% 

G - Geriatrisk Afdeling Svendborg 110 24 76 100 22% 91% 

Logistikafdelingen 81 76 1 77 95% 95% 

N - Neurologisk Afdeling N Svendborg 105 66 2 68 64% 65% 

Patient- og Pårørendeservice 10 9 1 10 100% 100% 

Radiologisk Afdeling, Svendborg 87 80 1 81 93% 93% 

Rehabiliteringsafdelingen 54 50 3 53 98% 98% 

Rengøring og Hospitalsservice 74 46 2 48 64% 65% 

Sygehusapotek Fyn 19 17 1 18 94% 95% 

O - Ortopædkirurgisk Afdeling Svendborg 64 63 3 66 103% 103% 

V - Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V 210 201 2 203 97% 97% 

Y - Nyremedicinsk Afdeling Svendborg 22 20 1 21 95% 95% 

Røde Kors Frivillige   19 0 19   

Total 1567 1215 105 1301 81% 83% 
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Hold Periode Rettelser Antal deltagere som 

har besvaret evalue-

ringsskemaet 

Hold 1-5 17/9 2018 - 2/10 2018 4/10 2018 64 

Hold 6-12 5/10 2018 - 6/11 2018 13/11 2018 119 

Hold 13-30 16/11 2018 - 29/01 2019 4/2 2019 207 

Hold 31-64 7/2 2019 - 26/6 2019 Ingen rettelser i denne 

periode 

241 

Tabel 8: Perioderne, hvor der foretages rettelser.  

 
Nedenfor kan der læses eksempler på rettelser, der er blevet foretaget i forbindelse med 
tilretning af undervisningsmaterialet.  
 
I begyndelsen skulle personalet på basisniveau igennem fem refleksionsopgaver i løbet 
af undervisningen. På baggrund af evalueringerne fra personalet blev det nedjusteret fra 
fem til to refleksionsopgaver. Det skyldes, at personalet ønskede færre opgaver, som de 
havde tid til at gå i dybden med. I starten blev der vist et engelsk filmklip, der illustrerede 
effekten af musik til mennesker med demens. Da personalet ønskede et dansk filmklip i 
stedet for det engelske filmklip, blev det engelske filmklip udskiftet med et dansk filmklip 
med optagelser fra et dansk plejehjem.  
 
Derudover blev der også ændret i programmet. I begyndelsen af projektperioden var det 
første emne, der blev gennemgået på undervisningsdagen ”Personcentreret tilgang”. Un-
derviserne oplevede, at mange stillede spørgsmål til demens og ikke kunne relatere til 
personcentreret omsorg før demens som sygdom var blevet gennemgået. Underviser-
gruppen besluttede derfor at flytte rundt på emnerne, så ”Mennesker med demens og 
adfærdsforstyrrelser” blev præsenteret før ”Personcentreret omsorg”.   
 
I starten blev ”Nonfarmakologisk tilgang” præsenteret før ”Den syge patient med demens”. 
Der blev ligeledes byttet rundt på disse to emner, da det gav bedre mening først at præ-
sentere personalet for, hvilke problematikker og overvejelser man skal gøre sig, når en 
patient med demens og evt. delir bliver indlagt på et sygehus - for derefter at blive præ-
senteret for de nonfarmakologisk tiltag, som man kan anvende til disse patienter. 
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Personalets tilfredshed med udbyttet af undervisningen på basisniveau 

I perioden fra 17.09.2018 til 26.06.2019 har 1057 personaler deltaget i undervisningen. 
Evalueringen er baseret på de personaler, som har deltaget undervisningen i denne peri-
ode. 
 
I alt er der blevet udfyldt 641 evalueringsskemaer, hvilket er en svarprocent på 61 %. På 
figur 8 ses personalets gennemsnitlige tilfredshed med undervisningen på basisniveau, 
samt hvordan tilfredsheden ændres over tid. I gennemsnit for hele evalueringsperioden 
var 68 % enten tilfreds eller meget tilfreds med undervisningen. 25 % var hverken tilfreds 
eller utilfreds, og kun 8 % var utilfreds eller meget utilfreds med undervisning.  
 
 

 
Figur 8: Tilfredshed med udbytte af undervisningen 

 

Figur 8 viser personalets tilfredshed med udbyttet af demensundervisningen på basisni-
veau. De vandrette sorte bjælker viser den gennemsnitlige bedømmelse af personalets 
tilfredshed med undervisningen. De grønne og orange søjler viser personalets tilfredshed 
med udbyttet af undervisningen for hver af de enkelte perioder, hvor undervisningen er 
blevet tilrettet. 
 
Over tid er der sket en stigning i ”Meget tilfreds” og et fald i ”Hverken eller”. Disse forbed-
ringer er sket efter anden gang, undervisningsmaterialet blev tilrettet. Det ser ikke ud til, 
at tredje tilretning hverken forbedrede eller forringede personalets udbytte af undervisnin-
gen. Det er svært at vurdere, om disse forbedringer skyldes rettelserne i 
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undervisningsmaterialet, en udvikling i undervisernes evne til at undervise, at problemba-
seret lærings-seancerne begyndte at blive afviklet ude i afdelingerne eller ændringer i 
sammensætningen af holdene over tid. 

 
Drift, tid og ressourcer - monofagligt program for læger 

Enkelte afdelinger havde et ønske om, at der kunne gennemføres specifikke undervis-
ningsdage for læger. Dette skyldes, at det var vanskeligt at trække lægerne ud af den 
daglige drift. Projektledelsen besluttede at efterkomme ønsket med tre ekstra undervis-
ningsdage for læger. Da det på disse undervisningsdage udelukkende var lægefagligt 
personale, der skulle deltage, blev det ligeledes besluttet, at undervisningens indhold blev 
tilrettelagt, så det var mere målrettet den monofaglige lægegruppe.  
 

Evalueringsresultat af undervisningen for læger 

I alt 81 læger deltog i den monofaglige undervisning. 34 af dem udfyldte evalueringsske-
maet, hvilket gav en svarprocent på 41,9 %. Lægernes evaluering kunne på enkelte 
områder sammenlignes med de øvrige personalers evaluering af undervisningen på det 
ordinære basisniveau. 
 
Dog var der færre læger som var meget tilfredse med udbyttet af undervisningen (8,8%) 
og flere som var utilfredse (14,7%). Det hænger måske sammen med, at programmet var 
tilrettet og ikke var det samme som den undervisning, de øvrige personaler gennemgik. I 
spørgeskemaet til undervisningen på basisniveau var der mulighed for at afgive uddy-
bende bemærkninger til de enkelte besvarelser. Disse vil blive behandlet i nedenstående 
afsnit. 
 
Personalets feedback på underviserne, undervisningsform- og type, tværfaglig un-

dervisning, fysiske rammer 

Nedenstående tabel illustrerer personalets feedback på undervisningen i demens på ba-
sisniveau og er udformet på baggrund af tekstkommentarer fra evalueringsskemaerne. 
Kommentarerne er efterfølgende blevet kategoriseret, hvilket gav et mere nuanceret bil-
lede af personalets oplevelse af undervisningen.  
 

Tabelforklaring 

”Feedback”-kolonnen indeholder udvalgte kommentarer, som beskriver den overordnede 
feedback inden for området. ”Konklusion”-kolonnen er udformet på baggrund af en gen-
nemlæsning af alle kommentarer inklusiv de udvalgte kommentarer, som fremgår i 
nedenstående: 
 
Underviserne  
Feedback Konklusion 

”Jeg er meget imponeret både over deres teoretiske viden, 

praktiske erfaring og ikke mindst deres engagement. Man 

kunne virkelig mærke, at de brændte for sagen”. 

 

”De supplerer hinanden godt og det er altid godt med ping-

pong i undervisning”. 

 

Overordnet syntes personalet, at det 

var godt med forskellige undervi-

sere/oplægsholdere.  

 

Nogle deltagere roste især underviser-

nes store engagement, deres faglige 
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”Vi kunne lige så godt have fået det ud på et print, da syge-

plejersken stod og læste op fra sine slides hele dagen”. 

niveau og at underviserne var gode for-

midlere, som supplerede hinanden 

godt.  

 

Andre deltagere syntes dog, at undervi-

serne læste op fra papiret og fremstod 

usikre (hvilket er en kommentar, der 

blev skrevet lige da undervisningen 

startede i september 2018).  

Tabel 9: Undervisere 

 

 

Undervisningsform- og type 

Feedback Konklusion 

”Rigtig godt med skiftende undervisere i løbet af dagen og 

også med refleksionsøvelser og film.” 

 

”Undervisningen var rigtig godt planlagt med god afveksling 

i teori og opgaveløsning.”  

 

”Det var et rigtig godt, effektivt kursus med mange ting, der 

kan overføres til det daglige arbejde. Desværre var der ALT 

for lidt tid, specielt til refleksionsopgaverne, hvor man ofte 

kun nåede at besvare et eller to spørgsmål - opgave 3 blev 

taget hurtigt i plenum, og opgave 4 blev helt droppet pga. 

tidspres.” 

 

”Jeg synes refleksionsopgaverne var gode og relevante.” 

 

”Det var godt, at der var refleksionsopgaver, og at vi skulle 

arbejde sammen.” 

 

”Særdeles urealistisk refleksionsopgave - en opgave der 

ikke ville eksistere eller kunne løses med de tilstedevæ-

rende ressourcer.” 

 

”Godt at vise film - det giver en bedre indsigt i patientens 

opfattelse af verden.” ”De film vi ser, burde være på 

dansk.” 

 

Nogle var meget positive over den 

vekslende undervisningsform, og at 

programmet vekslede mellem praksis 

og teori. Andre syntes, at det vekslende 

undervisning virkede alt for tidspresset, 

havde mange gentagelser og ønskede 

kortere oplæg og mere tid til praksisnæ-

reeksempler, plenumdiskussion og 

refleksionsopgaverne. 

 

Nogle syntes, at refleksionsopgaverne 

var relevante og gav anledning til en 

god diskussion, mens andre syntes, at 

de var urealistiske især inden for de nu-

værende ressourcer, der er til rådighed 

i praksis. Nogle syntes også, at der var 

for mange refleksionsopgaver. Refleksi-

onsopgaverne blev reduceret fra fire til 

to undervejs i projektperioden på bag-

grund af feedbacken fra personalet. 

 

Nogle syntes, at filmklippene var med til 

at fremme deres forståelse, mens an-

dre ønskede at filmene skulle være på 

dansk eller med undertekster.  

 

Nogle var tilfredse med Power Point-

præsentationen og syntes, at de var 

gode og opdaterede, mens andre be-

skrev, at de havde svært ved at lære 

via slides og ikke kunne læse, hvad der 

stod. Personalet er positive over at få 



34 
 

tilsendt Power Point præsentationen ef-

ter undervisningen, men nogle ville 

ønske, at Power Point præsentationen 

var udleveret inden undervisningen.  

Tabel 10: Undervisningsform og – type. 

 

 

Tværfaglig undervisning 

Feedback Konklusion 

”Det var lærerigt, at vi sad i grupper med forskellige fag-

grupper.” 

”Rigtig fint at vi er forskellige faggrupper som skal snakke 

sammen om emnet demens, så vi får forskellige vinkler på 

det.” 

 

”Jeg oplevede, at mange af de ting vi fik undervisning i var 

noget, jeg som sygeplejerske var godt bekendt med i forve-

jen… Tænker der er stor forskel på, hvem der skal 

modtage undervisning - er man læge eller ansat i rengørin-

gen.” 

 

”Ved at lave et kursus der skal ramme alle - rammer man 

ingen.” 

 

 

Nogle deltagere har givet udtryk for, at 

det var godt med faste pladser, at de 

lærte meget af at sidde i blandede fag-

grupper og syntes, at det var godt og 

relevant med en bred målgruppe, da 

dette giver forskelligartede perspektiver 

på området. Andre syntes, at det var for 

bred en målgruppe. Noget af plejefag-

ligt personale havde allerede højfaglig 

viden om området og syntes derfor, at 

undervisningen var alt for lavpraktisk, 

mens andre som fx administrativt per-

sonale, som ikke har patientkontakt 

syntes, at det ikke var relevant eller for 

svær teori.  

Tabel 11: Tværfaglig undervisning 

 

 

Fysiske rammer 

Feedback Konklusion 

”Det var godt vi selv havde kage med til vores bord (det 

kræver sit at sidde ned og lytte koncentreret en hel dag).” 

 

”Dejlig kaffe og kage.” 

 

”Lokalet bliver meget varmt, og der er rigtig meget larm 

udefra - specielt når vinduer åbnes.” 

 

”Koldt lokale, stort lokale til få mennesker”. 

 

”Virkelig dårlige stole at sidde på.”  

”Dårlige lysforhold. Ringe lyd.” 

 

Nogle syntes, at der manglede forplej-

ning, mens andre syntes, at det var 

godt med kage og kaffe. I starten af un-

dervisningsforløbet blev der kun 

serveret te/kaffe, men efter at persona-

let gentagende gange pointerede den 

manglende forplejning, så besluttede 

ledelsen på Geriatrisk Afdeling at spon-

sere bolsjer, cookies og citronmåner. 

Dette kan være årsagen til, at der er va-

riation i, om personalet har efterspurgt 

forplejning eller ej. 
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Personalet syntes, at der enten var for 

koldt eller for varmt i lokalet. Denne va-

riation kan skyldes, at 

undervisningsholdene har trukket sig 

over forskellige årstider, så der har væ-

ret for koldt om vinteren og for varmt 

om sommeren. Derudover har det vari-

eret meget, hvor mange mennesker der 

har været til stede på holdene og der-

med i undervisningslokalet fra gang til 

gang. Nogle deltagere kommenterede 

på at lyd- og lysforhold var ringe, samt 

at stolene var dårlige at sidde på. Over-

ordnet spurgte projektgruppen ind til 

nogle forhold, som desværre ikke har 

været muligt at ændre på undervejs i 

projektperioden, men det er alligevel 

vigtige erfaringer i forhold anvendelse 

af netop dette undervisningslokale. 

Tabel 12: Fysiske rammer. 

 
Fagligt indhold af temaerne 

Mellem 70-90 % var overordnet meget tilfredse og tilfredse med det faglige indhold af 
hvert enkelt tema. Især de lægefaglige emner, emnet om pårørende og delir var perso-
nalet tilfreds med. Nogle af personalet gav dog udtryk for følgende i forhold til nogle af 
temaerne: 
 
”Ikke så meget nyt” 

 

”Niveau alt for lavt i forhold til vores hverdag” 

 
Dette kan skyldes, at en del af plejepersonalet i forvejen har en del kendskab og viden 
inden for området qua deres uddannelse og erfaringer fra praksis. Størsteparten af per-
sonalet var fra Geriatrisk Afdeling, og de arbejder til dagligt med patienter med demens, 
delir og anden kognitiv svækkelse.  
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Kursets tilrettelæggelse og indhold 

 

 
Figur 9: Overordnet indtryk 

 
81,16 % af personalet syntes at kursets tilrettelæggelse og indhold var meget godt eller 
godt. Kun 18,84 % gav udtryk for, at kursets tilrettelæggelse og indhold var mindre godt. 
Få deltagere foreslår, at dagen kortes ned, at der vises flere film, og at undervisningen 
bliver tilpasset hver enkelt faggruppe for dermed at få muligheden for at højne det faglige 
undervisningsniveau.  

 

Kursets relevans 

 

 
Figur 10: Relevans 
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82,6 % af personalet syntes, at kursets indhold var meget relevant eller relevant for deres 
praksis i hverdagen. 17,39 % af personalet syntes, at kursets indhold var mindre eller ikke 
relevant for deres praksis. De deltagere som var blandt de 17,39 % svarede, at det skyld-
tes, at undervisningen ikke var tilpasset en sygehuskontekst og meget af det, der blev 
undervist i, vidste personalet godt i forvejen. Igen handler det om at størsteparten af per-
sonalet i deres daglige praksis arbejder med denne patientgruppe. 
 

Formidlingen af undervisningen 

85,51 % af personalet var meget tilfredse eller tilfredse med måden hvorpå stoffet blev 
formidlet.  
 
”Kompetente undervisere” 

 

”God inddragelse af deltagere” 

 
14,49 % var mindre tilfredse, hvilket igen skyldtes, at undervisningen ikke var tilpasset en 
sygehuskontekst, og at der var for mange dias.  
 

Workshops 

75,36 % af personalet var meget tilfredse eller tilfredse med at arbejde i workshops.  
 

”Rart at høre hvad andre afdelinger har oplevet”. 

 

”Det har været lærerigt på grund af det tværfaglige i workshopsene”. 

 
24,64 % var mindre tilfredse. Dem der var mindre tilfredse skrev bl.a. at de syntes, at det 
havde været svært at byde ind på problemstillingerne grundet deres arbejdsfunktion, og 
at andre i gruppen ikke havde givet dem taletid. Nogle syntes også, at workshopsene 
havde været for lange og ikke var realistiske. Nogle gav også udtryk for, at det kunne 
være rart at være mere blandet i forhold til andre afdelinger.  
 
Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at personalet har haft forskellige kommentarer 
til undervisningen. Størstedelen af kommentarerne var meget positive, men der var også 
nogle negative kommentarer, især i starten af undervisningen på basisniveau. Flere af 
personalet gav dog udtryk for, at det var godt med forskellige undervisere og roste under-
viserne for at være gode formidlere, der have udvist stort engagement og højt fagligt 
niveau. 
 
Den vekslende undervisningsform syntes personalet også godt om. De gav udtryk for, at 
refleksionsopgaverne, power-point-showet, filmene og plenumdiskussioner var gode.  
Der var også en del positive kommentarer om, at det havde været godt med faste pladser 
og tværfaglig undervisning. Personalet gav desuden udtryk for, at det var godt at der blev 
serveret kaffe og kage i løbet af dagen. 
 



38 
 

De negative kommentarer handlede om, at underviserne havde læst op af deres noter, at 
der havde været for lidt tid til opgaverne og præsentationerne, at der manglede forplej-
ning, at det faglige niveau enten havde været for højt eller for lavt, og at de fysiske rammer 
havde været for dårlige.  
 
Nogle af de negative kommentarer blev reduceret efter, at der blev gjort følgende tiltag:  
Der blev tilføjet forplejning til undervisningen, underviserne fik indøvet materialet og blev 
mere vant til at undervise, samt at der blev skåret ned på antallet af refleksionsopgaver. 
 

Delkonklusion  

Samlet set har 2/3 af personalet været tilfreds eller meget tilfreds med udbyttet af under-
visning på basisniveau. Det tyder på, at tilfredsheden blev øget hen over tid.  På trods af 
at undervisningen løbende er blevet tilrettet, ser det ikke ud til at påvirke antallet af per-
sonaler, som enten er utilfreds eller meget utilfreds med udbyttet af undervisningen. 
 

 5.3.7. Metodekritik 

Dette afsnit omhandler metodekritik af evalueringsskemaet af basisniveau-undervisnin-
gen. 
 
Manglende angivelse af faggrupper i evalueringsskemaet 

I spørgeskemaet var der ikke mulighed for at angive, hvilken faggruppe respondenterne 
tilhørte. Dette adskiller sig fra evalueringsskemaet som blev udsendt på generalistuddan-
nelsen. Dette er en ulempe, da projektgruppen ikke har haft mulighed for at analysere de 
forskellige faggruppers holdning til basisniveau-undervisningen og har derfor kun kunnet 
lave konklusioner ud fra den enkeltes udsagn via kommentarfelterne i spørgeskemaet.  
 
Derudover har det ikke været muligt at vurdere, om der er en skævvridning af, hvilke 
faggrupper, der har besvaret spørgeskemaerne. Dog kan det på baggrund af tilkendegi-
velse af faggrupper i tekstbesvarelserne konkluderes, at forskellige faggrupper har 
besvaret spørgeskemaet, men hvor mange fra hver faggruppe vides ikke.  
 

Kommentarfelter i evalueringsskemaet 

I spørgeskemaet havde respondenterne mulighed for at komme med uddybende tekstbe-
svarelser via de åbne kommentarfelter. I alt blev der indsamlet 2815 tekstbesvarelser. 
Tekstbesvarelserne kan ikke sige noget om, hvor mange der giver udtryk for en given 
holdning i procent. Tekstbesvarelserne kan i stedet bidrage til at give et nuanceret billede 
af den samlede evaluering, hvilket også er blevet anvendt aktivt i forbindelse med rettel-
serne af undervisningsmaterialet. 
 
Bias ved tematiserede analyse 

Da tekstbesvarelserne fra evalueringsskemaerne blev tematiseret, var der en risiko for at 
komme til at overtolke eller fejltolke dem. Det skyldes man ikke ved præcis, hvad respon-
denterne har ment med ordene, de har skrevet. For at synliggøre personalets egne ord, 
så er personalets egne tekstbesvarelser citeret i ovenstående analyse.  
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Svarprocent 

For at kunne karakterisere evalueringsskemaer og spørgeskemaer som værende valide, 
skal der være en svarprocent på 65 eller mere. For at sikre en så høj svarprocent som 
muligt, udsendte vi to rykkere til personalet. Det skyldtes, at hvis et spørgeskema blot 
sendes ud til en gruppe mennesker, så kan man som udgangspunkt regne med en svar-
procent på 35-40 %, hvilket er en lav svarprocent og anses for problematisk.11  
 
Svarprocenten for den almindelige basisniveau-undervisning var 60,6 %, hvilket ikke er 
problematisk, dog var svarprocenten stadigvæk under de 65 %, hvilket er bekymrende 
lav. På trods af at svarprocenten var mindre end de 65 %, vurderes det alligevel, at per-
sonalets evalueringer er valide, da 641 besvarede evalueringsskemaerne. 
 
For den monofaglige basisundervisning for læger var svarprocenten væsentligt lavere (42 
%), hvilket gør, at man skal være påpasselig med at drage endegyldige konklusioner på 
baggrund af deres evalueringer. Dog minder lægernes evalueringer meget om de øvrige 
deltageres, hvilket kan indikere, at lægerne har haft et sammenligneligt udbytte af under-
visningen. 
 
Hvis svarprocenten skulle have været endnu højere, havde det krævet en større og vel-
tilrettelagt indsats. Projektgruppen har vurderet, at det ikke har været nødvendigt, fordi 
evalueringerne primært blev anvendt til at tilrette undervisningsmaterialet og for at give 
en fornemmelse af, om basisniveau-undervisningen var på rette vej. 
 
Anbefalinger  

Følgende anbefalinger er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra projektgruppen, speci-
alistteamet og feedbacken fra personalet.  

 
Fleksibelt program  

Det er vigtigt, at programmet er så fleksibelt som muligt, når underviserne også indgår i 
den daglige drift på en afdeling. F.eks. er der i det originale program det lægefaglige op-
læg om eftermiddagen, men til tider har lægen, der skulle undervise, været nødsaget til 
at undervise om formiddagen i stedet. Der er derfor også udviklet et afvigende program, 
hvor det lægefaglige oplæg i stedet lå om formiddagen.  
 

Vekslende undervisere 

Personalet pointerede, at det er en lang dag at sidde og lytte. Det er derfor vigtigt, at der 
er forskellige undervisere i løbet af dagen, så det ikke bliver for monotont og ensformigt 
for personalet at lytte på. Derudover kan underviserne supplere hinanden og sammen 
højne faglighed. Vekslende undervisere kan også bidrage til forskellige perspektiver ved, 
at nogle af underviserne er teoretiske, mens andre er mere praksisorienteret.  
 
Indøve oplæg 

Det er vigtigt, at underviserne har indøvet oplæggene godt, så underviserne ikke læser 
op af slides og noter. Personalet hæfter sig nemlig ved, i hvilket omfang underviserne 

                                                   
11 Hansen et al., 2015 
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støtter sig til oplæsning. Nogle deltagere forbinder oplæsning af noter med, at undervise-
ren ikke er kompetent, og dette lader personalet afspejle sig i deres eget engagement i 
undervisningen. Det er derfor vigtigt, at underviserne har indøvet oplæggene godt, så de 
ikke behøver noter, bedre kan improvisere og navigere rundt deres i eget materiale og 
henvise til hinandens oplæg og undgå gentagelser og oplæsning.  
 
Vekslende undervisningsform 

Eftersom målgruppen er meget bred, så vil der sidde nogle, som ikke er så teoretisk fun-
deret, nogle som ikke er vant til at sidde ned en hel dag og nogle, der ikke lærer gennem 
envejskommunikation via den klassiske tavleundervisning. Det er derfor vigtigt, at under-
visningsformen varierer så meget som muligt i løbet af dagen ved at indeholde oplæg, 
film, lydfiler, refleksionsopgaver og plenumdiskussioner. På denne måde varierer perso-
nalets aktivitetsniveau i løbet af dagen gennem vekslende monologisk og dialogisk 
undervisning.   
 
Undervisernes spørgeteknik 

I praksis er det vigtigt med autentiske og åbne spørgsmål, hvis dialogisk undervisning skal 
fungere. Ved autentiske og åbne spørgsmål bliver personalet nødt til selv at reflektere, 
hvilket får gang i tankeprocessen, og dette vil øge deres forståelse af emnerne. Dette blev 
sikret ved, at underviserne f.eks. spurgte ”Hvad tænker I efter at have set filmen?”, når 
personalet har set filmklippene eller ”Hvad drøftede I ved jeres bord?” som oplæg til ple-
numdiskussionerne.  
 
Undervisernes anerkendelse og engagement 

En betingelse for ægte engagement ser ud til at være, at underviserne mener, at perso-
nalet har noget at bidrage med og signalerer dette. Det er vigtigt, at personalet 
anerkendes som vigtige medspillere i undervisningen ved f.eks. at inkorporere persona-
lets svar i næste spørgsmål og på den måde få deltageren til at reflektere videre over det, 
som vedkommende selv har sagt, og at trække svaret ind i personalets indbyrdes dia-
log. Dette blev sikret ved, at underviserne refererede til personalets svar, eksempler og 
erfaringer, som de delte undervejs i undervisningen.  
 
Udlevering af slides 

Hvis muligt, så er det en god idé at sende slides på forhånd eller som minimum sende 
dem efter undervisningen. Så har personalet mulighed for at reflektere over og opsum-
mere dagens indhold efterfølgende.  
 
Tid til refleksionsopgaver og plenumdiskussioner 

Det afgørende er en god planlægning, der samtidig er fleksibel nok til at få udbytte af det 
relevante af det, som personalet ønsker at bringe ind. Det er derfor vigtigt, at der er sat 
minimum 10 minutter af til plenumdiskussion og opsamling pr. refleksionsopgave. Det er 
nemlig her, at personalet får mulighed for at bringe egne erfaringer og forslag i spil. Ind-
drag max to refleksionsopgaver, så der er tid til at gå i dybden med opgaverne og 
efterfølgende plenumdiskussion.  
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Målgruppe 

Det er vigtigt at anerkende personalets forskellige forudsætninger og erfaringer. Derud-
over er det vigtigt at pointere fordelen ved at være en bred målgruppe f.eks. som 
introduktion til dagens undervisningsprogram. 
 
Fysiske rammer og forplejning 

Det er vigtigt, at undervisningslokalet kan indstilles i temperatur, især når lokalet er stort, 
og der er variation i antallet af deltagere. Mange af personalet har en forventning om, at 
der serveres frokost til en kursusdag, som varer i flere timer. Det er derfor vigtigt som 
minimum at servere kaffe, the og kage i løbet af dagen. Projektgruppen har modtaget stor 
efterspørgsel på forplejning, inden der blev serveret kage til kaffen. Der er sket en stigning 
i det samlede evalueringsresultat efter, at forplejning blev indført, om dette skyldes at der 
serveres cookies, citronmåner og bolsjer på basisniveau vides ikke. 
 

 5.4 Konklusion  

Det kan konkluderes, at det har været muligt at nå målet om at kompetenceløfte minimum 
80 % af personalet på OUH Svendborg Sygehus inden for demens, da 81 % af personalet, 
ud over dem der er blevet undervist på generalistniveau, har gennemgået seks timers 
undervisning i demens på basisniveau. 
 
Samlet set har 2/3 af personalet været tilfreds eller meget tilfreds med udbyttet af under-
visning på basisniveau. Det tyder på at tilfredsheden blev øget hen over tid. På trods af 
at undervisningen løbende er blevet tilrettet, ser det ikke ud til at påvirke antallet af per-
sonaler som enten er utilfreds eller meget utilfreds med udbyttet af undervisningen. 
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 6. E-learning 
 

6.1 E- learning gennem Nationalt Videnscenter for 
demens 

I den oprindelige ansøgning om projektmidler blev der ansøgt om at udvikle et E-lear-
ningskursus, som skulle understøtte undervisningen på specialistniveau (generalist-, 
diplom- og akademiniveau), generalistniveau (4 dages undervisning à 6 timer) og basis-
niveau (1 dags undervisning à 6 timer). Ansøgningen til denne del af projektet blev afvist, 
da projektmidler ikke måtte anvendes til udvikling af nye undervisningsmetoder. 
 
I mellemtiden har Nationalt Videnscenter udviklet to nye E-learningskurser. Det ene er 
målrettet alle ansatte på et sygehus ”ABC Demensvenligt Sygehus”, det andet er målrettet 
plejepersonale ”ABC Demens på hospital”. Endvidere har der i længere tid eksisteret et 
E-learningskursus for læger ”ABC Demens for læger”. 
 
Geriatrisk Afdeling OUH Svendborg Sygehus indgik i projektperioden for initiativ 22 også 
i et projekt gennem Nationalt Videnscenter for Demens ”Forsøg med demensvenligt sy-
gehus” initiativ 18, som et led i den Nationale Demenshandlingsplan 2025. 
  
I dette projekt var Viborg Sygehus (Akutmodtagelsen og Neurologisk afdeling) og Nykø-
bing Falster Sygehus (akutmodtagelsen) sammen med Geriatrisk Afdeling på OUH 
Svendborg Sygehus udvalgt til at teste forskellige indsatsområder, der skulle medvirke til 
at de tre sygehuse blev mere demensvenlige12. 
 
De tre indsatsområder var: Viden og kompetencer, Organisering og Fysiske omgivelser.13 
I indsatsområdet om Viden og kompetence skulle E-learningskurserne testes blandt Ge-
riatrisk Afdelings personale. 
 
Da OUH Svendborg Sygehus i forbindelse med initiativ 22 allerede var i gang med plan-
lægningen af kompetenceløft af alt personale (ca. 1600 ansatte) på sygehuset, blev det 
vurderet af Nationalt Videnscenter for Demens, at E-learning gav god sammenhæng i 
forhold til at inkludere alle OUH Svendborg Sygehus personaler, som også skulle til un-
dervisning på enten generalist- eller basisniveau. 
 

 6.1.1. Målopfyldelse 

Målet er at alle medarbejdere (80 %), der har deltaget i undervisning på generalist- og 
basisniveau har gennemført E-learningskurserne. 
 

                                                   
12 Nationalt Videnscenter for Demens, 2017, a. 
13 Nationalt Videnscenter for Demens, 2017, b.  
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 6.1.2. Metode 

I forbindelse med at medarbejderne tilmeldte sig undervisningen på generalist- og basis-
niveau gennem plan2learn, modtog de en mail, hvor linket til E-learningskurserne kunne 
tilgås.  
 
Det vil sige, at kursisterne på generalist- og basisniveau havde mulighed for at gennem-
føre E-learning både før og efter undervisningen. 
 
Som supplement til undervisningen blev alt personale, der deltog på Basisniveau, opfor-
dret til at gennemføre E-learningskurset ”ABC Demensvenligt Sygehus”.  
 

 6.1.3. E- learningskursernes indhold og omfang 

”ABC Demensvenligt Sygehus” er et E-learningskursus for alle der arbejder på et hospital 
eller et sygehus. Formålet med programmet er, at personalet får kendskab til demens og 
derved bedre kan forstå og kommunikere med patienten, og dermed være med til at øge 
patientens sikkerhed og tryghed. Kurset tager ca. 20 minutter at gennemføre.14  
 
”ABC Demensvenligt Sygehus” indeholder: 
 

• Introduktion til demens 

• Viden om de udfordringer, som patienter med demens møder på sygehus 

• Redskaber til at få øje på patienter med kognitiv svækkelse 

• Gode råd om kommunikation med patienter med demens 

• Ideer til hvordan du kan skabe ro og tryghed samt det gode samarbejde med på-
rørende 

 

 6.1.4. Måling af gennemførelsen 

Gennem projektperioden har OUH Svendborg Sygehus modtaget opgørelser fra Nationalt 
Videnscenter for Demens i forhold til antal gennemførte E- learningskurser / oprettede 
brugere af E-learningskurserne for ”ABC Demensvenligt Sygehus”. 
 
Via undervisningen på generalist- og basisniveau er der fra medarbejdere, der har opret-
tet sig som brugere af E-learningskurserne kommet en del feedback. Dette beskrives i 
evalueringsafsnittet.  
 

 6.1.5 Evalueringer af selve E- learningskurserne 

Selve evalueringen af E-learningskurserne forestås af Nationalt Videnscenter for De-
mens. Det betyder, at der i denne rapport ikke vil foreligge data om, hvordan kursisterne 
vurderer E-learningskurserne. 
 

                                                   
14 Nationalt Videnscenter for Demens, 2019, a 
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 6.1.6 Målgruppe 

Alt personale der har gennemført generalist- og basisniveau undervisning, og som er an-
sat på OUH Svendborg Sygehus, gennemfører som minimum E- learning ”ABC 
Demensvenligt Sygehus”. 

 

 6.1.7 Opgørelse og evaluering   

Opgørelse af antal kursister der har gennemført E- learningskurset: 
 
E- learningskursus Antal oprettede brugere der har gennemført E- 

learningskursus 
 

”ABC Demensvenligt Sygehus” 1059 

Tabel 13: Antal kursister.  

 
Set i relation til det samlede antal deltagere i undervisning på generalist – og basisni-
veau er gennemførelsesprocenten på E-learningskurset: 

 
Samlede antal underviste på gene-
realist niveau 
og basisniveau 

Procentvis opgørelse af gennemført E- lear-
ning for deltagere på generalist og 
basisniveau 

 1301 81 % 

Tabel 14: Antal kursister. 

 
Nogle personalemedlemmer har haft svært ved at gennemføre E-learningskurserne på 
grund af tekniske problemer. Hvis kursisterne har haft tekniske problemer, er de blevet 
bedt om at kontakte Nationalt Videnscenter for Demens’ egen tekniske support. 

 

 6.1.8 Metodekritik  

Da Nationalt Videnscenter for Demens ikke har haft mulighed for at foretage opgørelser 
på afdelingsniveau og faggruppeniveau, kan der ikke vurderes på deltagelsesprocenten 
for de enkelte faggrupper.  
 
Det har rent økonomisk ikke været muligt at kræve, at personalet skulle gennemføre E- 
learningskurserne som en del af kompetenceløftet inden for demens.  Det betyder, at 
personalet så vidt muligt har skullet tage E- learningskurset i arbejdstiden. Den tid de evt. 
har brugt af deres fritid, bliver de ikke honoreret for. Derfor har det kun været muligt at 
opfordre personalet til at gennemføre kurset.  
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 6.1.9 Anbefalinger 

Det anbefales, at ledere sikrer, at deres medarbejdere gennemfører e- learningskurserne 
ved at indsamle printede kursusbeviser og dermed registrere, at medarbejdere har gen-
nemført kurserne. 
 

For at gøre det muligt for personalet at gennemføre E- learningskurserne, kan det anbe-
fales at ledere prioriterer at aflønne medarbejdernes tidsforbrug med time for time betaling 
i forbindelse med gennemførelse af E- learningskurserne ”ABC Demensvenligt Sygehus” 
i fritiden. 

 
For at opretholde viden og kompetencer inden for demensområdet anbefales det, at alle 
medarbejdere, der er ansat på hospitaler og sygehuse, som minimum en gang årligt gen-
nemfører ”ABC Demensvenligt Sygehus”.15 

 
  

                                                   
15 Nationalt Videnscenter for Demens, 2017, a, Demenshandlingsplan - Sygehuse udpeget til projekt om demens-
venligt syghus,  fundet d. 31.07.2019:  
http://www.videnscenterfordemens.dk/nyheder/2017/10/demenshandlingsplan-sygehuse-udpeget-til-projekt-om-
demensvenligt-sygehus/  
Nationalt Videnscenter for Demens, 2017, b, Udkast til fælles handleplan for sygehusafdelinger i initiativ 18 - forsøg 
med demensvenlige sygehuse.  
Nationalt Videnscenter for Demens, 2019, a, ABC Demensvenligt Sygehus – gratis e-learning, fundet d. 
31.07.2019: http://www.videnscenterfordemens.dk/abcdemensvenligt/ 
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7. Implementering af metoden: 
Problembaseret læring 
Problembaseret læring (PBL) var valgt som en delkomponent i det samlede kompetence-
løft af personalet på OUH Svendborg Sygehus. PBL er en velkendt læringsmetode som 
bruges på mange uddannelsesinstitutioner. Metoden er særligt velegnet til at skabe re-
fleksioner og læring hos dem, der anvender metoden. Ligeledes anvendes PBL metoden 
typisk i forbindelse med gennemførelsen af større projekter på universiteterne.  Projekt-
målet var, at 80 % af alle medarbejdere gennem PBL metoden skulle opnå et praksisnært 
kompetenceløft inden for demensområdet. Med den viden vi har om PBL metoden, så har 
metoden aldrig været anvendt systematisk til at kompetenceløfte alle medarbejdere på et 
helt sygehus inden for et domæne. Derfor var der behov for at udvikle og tilpasse PBL 
metoden således, at den passede ind i OUH Svendborg Sygehus kontekst. Med den til-
passede version af PBL metoden har det været ønsket at øge kompetenceniveauet og 
den praksisnære læring på 3 niveauer, se figur 11. 
 
 

 
Figur 11: Niveauer som PBL er målrettet.  

Figur 11 viser de tre niveauer hvor PBL metoden havde til hensigt at øge kompetenceni-
veauet og praksisnær læring hos personalet på OUH Svendborg Sygehus. De tre 
niveauer er hhv. sygehus-, afdeling/afsnits- og personaleniveau. 
 

Personaleniveau: Øget kompetenceniveau og læring på personaleniveau blev defineret 
som værende, at personalet har fået en øget bevidsthed og viden om, hvilke problemstil-
linger de står overfor i deres arbejde med patienter med demens, samt hvilke indsatser 
der kan iværksættes for løse disse problemstillinger.  
 

Sygehus-, afdelings- og afsnitsniveau: Øget kompetenceniveau og læring på sygehus-
, afdelings- og afsnitsniveau var defineret som værende, at sygehus-, afdelings- og af-
snitsledelser har opnået viden om, hvilke problemstillinger personalet oplever i deres 
arbejde med patienter med demens og deres pårørende. Denne viden har haft til hensigt 
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at gøre sygehus-, afdelings- og afsnitsledelserne i stand til at prioritere, hvilke problem-
stillinger der skal løses til gavn for patienter med demens. 
 
I de næste afsnit beskrives PBL som metode i sygehuskontekst, hvor der bl.a. kan læses 
om introduktion til PBL metoden samt en detaljeret beskrivelse af, hvordan PBL metoden 
er blevet anvendt i dette projekt, hvilke resultater der er blevet opnået ved anvendelsen 
af PBL metoden, og til sidst en evaluering af PBL som metode i sygehuskontekst.  

 

 7.1 Målopfyldelse  

Projektets primære mål var at 80 % af alle medarbejdere på OUH Svendborg Sygehus 
blev kompetenceløftet inden for demensområdet gennem praksisnære refleksionssean-
cer ved brug af PBL. 
 
Derudover blev der udviklet 3 sekundære mål for anvendelsen af PBL i projektet: 
 

• At udvikle og tilpasse PBL metoden, så den kunne anvendes til at kompetence-
løfte personale og afdelinger på OUH Svendborg Sygehus 

• At kortlægge hvilke problemstillinger OUH Svendborg Sygehus og de enkelte af-
delinger står overfor ved brug af PBL metoden, og derigennem kompetenceløfte 
sygehusets personale og ledere på afdelingerne 

• At gøre afsnits-, afdelingsledelser og direktionen i stand til at prioritere, hvilke pro-
blemstillinger inden for demensområdet, der skal udarbejdes handleplaner for og 
iværksætte konkrete indsatser til at løse disse problemstillinger. 

 

7.2 Introduktion til PBL metoden og dets anvendelse i 
praksis 

Dette afsnit skal læses som et introduktionsafsnit til PBL som metode. Afsnittet omhandler 
ikke, hvad vi specifikt har gjort i projektet, men giver læseren en grundlæggende forstå-
else af PBL metoden og baggrunden for, at den er blevet anvendt i projektet. I afsnittet vil 
der bl.a. blive redegjort for, hvordan PBL metoden opstod, og hvordan PBL har udviklet 
sig over tid, hvad der karakteriserer PBL, hvilke kvaliteter PBL metoden ønsker at udvikle 
hos dem som anvender metoden, samt hvordan PBL metoden traditionelt anvendes. 
 
For at kunne læse de øvrige afsnit om Problembaseret læring, er det ikke en forudsætning 
at læse det kommende afsnit. 
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 7.2.1 PBL metodens baggrund og læringssyn 

I 1969 stod medicinuddannelsen på McMaster Universitetet over for den udfordring, at de 
medicinstuderende havde vanskeligt ved at anvende deres tillærte viden, når de kom ud 
i den kliniske praksis. Derfor udviklede de, som de første PBL som læringsmetode16. PBL 
har vundet indpas i Danmark, hvor den i dag anvendes som læringsmetode på mange af 
de danske professionsbachelor- og universitetsuddannelser17.  
 
PBL er både en metode til at tilegne sig ny viden, samt et læringssyn, der især fokuserer 
på to aspekter: 1) at virkelige og autentiske problemstillinger danner baggrunden for læ-
ringen, og 2) at læringen sker i en aktiv læringsproces, som ideelt udfoldes som et 
gruppebaseret læringsforløb18. 
 
PBL er derfor overordnet karakteriseret ved fire ting: 
 
1) læring er organiseret omkring komplekse og autentiske problemstillinger, som knytter 

teori og praksis sammen 

2) læring foregår i små grupper  

3) læring skabes i en aktiv læreproces og tager udgangspunkt i aktiv deltagelse og med-
inddragelse af de involverede og 

4) en stor del af tiden studeres der i grupper uafhængig af underviser og forelæser, hvil-
ket medfører relativ lidt supervision og vejledning. 

 
PBL som metode er bl.a. medvirkende til at udvikle de studerendes evne til at: 
 
1) tænke kritisk 

2) identificere relevant viden, der understøtter problembehandlingen 

3) integrere allerede eksisterende viden i problemløsningen og 

4) skabe ny viden, som kan anvendes i praksis. PBL skaber dermed en ramme for med-
inddragelse og at det lærte opleves som relevant for praksis, hvilket sikrer motivation 
og ejerskab hos de involverede19. 

 

  

  

                                                   
16 (Holgaard, et al., 2014; Neville, 20019; Neville, et al., 2019).  
17 (Pettersen, 1999; Holgaard, et al., 2014) 
18 Holdgaard, et al., 2014 Neville, 20019; Neville, et al., 2019; Pettersen, 1999 
19 Neville 2009 



49 
 

 7.2.2 PBL i praksis på uddannelsesinstitutioner 

I dag anvendes PBL metoden på mange uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. Af-
hængig af rammen som PBL arbejdet foregår i, kan tidsrammen for selve PBL arbejdet 
variere fra alt under en time til flere måneder20. PBL anvendes typisk i forbindelse med 
projektarbejde, hvor der arbejdes ud fra syv trins modellen, se figur 12. 
 
 

 
Figur 12 viser 7 trins modellen, hvor de 7 faser præsenteres. 

 
De første 4 trin skitserer afgrænsningsproccen. 
 
Trin 1 definerer læringsmålene i studieordningen, og sætter den overordnede ramme for, 
hvad der skal læres.  
 
I trin 2 udvælges et relevant tema eller emne. 
 
I trin 3 identificeres, hvilke problemstillinger der ligger inden for det udvalgte tema eller 
emne, hvorefter problemfeltet udfoldes. I processen, hvor problemfeltet udfoldes, identifi-
ceres hvad gruppen i forvejen ved, hvilken viden de mangler at erhverve sig for at kunne 
løse den udvalgte problemstilling, og hvilke eller hvilken intervention der kan afprøves for 
at løse det udvalgte problem.  
 

                                                   
20 (Holgaard, et al., 2014) 
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I trin 4 er gruppen klar til at udforme en konkret problemformulering, som skal besvares 
ved anvendelse af relevante målemetoder.  
 
I trin 5 fokuseres der på selve problemløsningen, hvor den udvalgte intervention afprøves 
for at undersøge dens effekt på det udvalgte problem. 
 
I trin 6 vurderes de opnåede resultater fra interventionen i forhold til den udarbejdede 
problemformulering. 
 
I trin 7 vurderes resultaterne i forhold til studieordningens læringsmål. 
 

 7.2.3 Anvendelsen af PBL i det danske sundhedsvæsen 

I de senere år har PBL også vundet indpas i det danske sundhedsvæsen. I dag bliver 
PBL hyppigst anvendt af de kliniske vejledere til uddannelsen af nyt sundhedspersonale, 
men PBL metoden er også i mindre omfang blevet anvendt til kompetenceudvikling af det 
kliniske personale, gennemførelse af udviklingsprojekter, samt til sikring af at evidensba-
seret viden er blevet forankret i den kliniske praksis på afdelingsniveau21. 
 
Kliniske problemstillinger, som personalet og afdelinger har stået overfor, har dannet ram-
men for kompetenceudviklingen af personalet og udviklingsprojekterne, men måden selve 
PBL arbejdet blev gennemført på var vidt forskellig.22 Denne forskellighed skyldes, at 7 
trins modellen var blevet modificeret i betydelig omfang, og modificeringen var ikke ens 
mellem udviklingsprojekterne. Fælles for de modificerede 7 trins modeller var, at de har 
mindet mere om implementeringsplaner end PBL metodens oprindelige 7 trins model23. 
 

 7.2.4 PBL og Demensvenligt Sygehus 

Ud over undervisning af personalet inden for demens på minimum basisniveau, blev PBL 
valgt som en af metoderne til at kompetenceløfte 80 % af alle medarbejdere på OUH 
Svendborg Sygehus. PBL metoden har aldrig før har været anvendt systematisk inden for 
ét domæne på et helt sygehus. 
  
I projekt Demensvenligt Sygehus har det ikke direkte været muligt at drage nytte af tidli-
gere erfaringer med anvendelse af PBL metoden i sundhedsvæsnet. Det skyldes, at PBL 
metoden har været anvendt meget forskelligt, og konteksten oftest har været på perso-
nale- eller afdelingsniveau. Endvidere var den traditionelle PBL metode ikke 
hensigtsmæssig i forhold til tidsforbrug og ressourcer.  
 
Som tidligere beskrevet kan PBL metoden være en relativt tidskrævende- og ressource-
tung metode, hvilket også er tilfældet når PBL metoden er blevet anvendt i sygehusregi.24 
Derfor har der været behov for at tilpasse metoden, så det har været muligt at anvende 
PBL som den refleksive del af indsatsen på personaleniveau, så minimum 80 % af alle 

                                                   
21 (Nielsen & Simonsen, 2013; Hansen, et al., 2012; Simonsen, et al., 2015). 
22 (Simonsen, et al., 2015; Nielsen & Simonsen, 2013; Hansen, et al., 2012). 
23 (Simonsen, et al., 2015; Nielsen & Simonsen, 2013; Hansen, et al., 2012). 
24 (Simonsen, et al., 2015; Nielsen & Simonsen, 2013; Hansen, et al., 2012) 
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medarbejdere på OUH Svendborg Sygehus kunne kompetenceløftes igennem PBL me-
toden. Med en tilpasset version af PBL metoden har det primære formål været at tage 
udgangspunkt i, at medarbejderne skulle opnå et kompetenceløft igennem de problem-
stillinger, som personalet oplever i deres daglige arbejde med patienter med demens.  
 
Endvidere har der været et ønske om, at OUH Svendborg Sygehus og dets afdelinger og 
afsnit skulle kompetenceløftes gennem kortlægning af de problemstillinger deres perso-
nale oplever. Dette skulle bidrage til at gøre afsnits-, afdelingsledelser og direktion i stand 
til at prioritere, hvilke problemstillinger inden for demensområdet, der skulle udarbejdes 
handleplaner for. 
 

 7.3 Metode 

Den overordnede struktur for hvordan PBL blev anvendt i projekt Demensvenligt Sygehus 
– kompetenceløft på tværs er visualiseret i figur 13. I projektet blev det valgt at anvende 
en tilpasset version af Holgaards et al. (2014) 7 trins model, som den overordnede ramme 
for kompetenceløftet via PBL metoden (figur 13, boks 1). 
 
Kompetenceløftet på personaleniveau skulle gøres ved anvendelse af 7 trins modellens 
første 4 trin (figur 13, boks 2). Ved at arbejde med de første 4 trin i små grupper (PBL 
seance), skulle personalet opnå en læring om, hvilke problemstillinger de og deres kolle-
ger til dagligt møder i arbejdet med patienter med demens, samt komme med bud på 
hvilke indsatser de kunne iværksætte for løse disse problemer. De fremkomne problem-
stillinger og indsatser, som medarbejderne genererede data til gennem PBL arbejdet, blev 
anvendt på sygehus-, afdeling- og afsnitsniveau.  
 
I afsnit 7.4.1 ses en detaljeret beskrivelse af anvendelsen af PBL metoden på personale-
niveau. Kompetenceløftet på sygehus-, afdeling- og afsnitsniveau, skete ved brug af hele 
7 trins modellen. Overordnet skulle sygehus-, afdelings-, og afsnitsledelserne beslutte, 
hvilke problemstillinger der skulle arbejdes videre med på baggrund af de medarbejder-
genererede data fra PBL seancerne, samt hvilke indsatser der skulle iværksættes for løse 
problemstillingerne (Figur 13 boks 3). I afsnit 7.4.3 ses en detaljeret beskrivelse af anven-
delsen af PBL metoden på sygehus-, afdeling- og afsnitsniveau.  
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Figur 13 viser den organisatoriske ramme for anvendelse af PBL metoden på OUH Svendborg Sygehus. Den sorte 
pil viser den tidsmæssige rækkefølge for hvordan PBL metoden er blevet gennemført i: boks 1) Demensvenligt Sy-
gehus valg af PBL metode, boks 2) gennemførelse af PBL på personaleniveau, boks 3) gennemførelse af PBL på 
sygehus-, afdeling-, og afsnitsniveau. 

 

 

 7.4 Gennemførelsen af PBL på OUH Svendborg Sygehus 

Den samlede proces for hvordan PBL er blevet anvendt og gennemført på OUH Svend-
borg Sygehus er visualiseret i figur 14. Gennemførelsen af fase 1-3 relaterer sig primært 
til formålet om, at 80 % af personalet skulle have et kompetenceløft via PBL metoden. I 
fase 1-3 foregår kompetenceløftet på personaleniveau, se figur 13, boks 2. Fase 4-8 re-
laterer sig til de to sekundære formål:  
 
”At kortlægge hvilke problemstillinger OUH Svendborg Sygehus og de enkelte afdelinger 

står overfor” 

 

 ” At gøre afsnits-, afdelingsledelser og direktion i stand til at prioritere hvilke problem-

stillinger inden for demensområdet der skal udarbejdes handleplaner for”.  
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I fase 4-8 foregår kompetenceløftet på sygehus-, afdelings- og afsnitsniveau. Beskri-
velse af de 8 faser kan læses nedenfor: 
 

 
Figur 14 viser den overordnede proces for, hvordan PBL er blevet anvendt og gennemført på OUH Svendborg Sy-
gehus.  Processen med at afvikle PBL i sygehus regi sker i gennem 8 faser. De røde pile viser i, hvilke faser 
projektgruppen har støttet afdelingerne i særlig grad. 

 
Fase 1: Uddannelse af nøglepersoner 
30 nøglepersoner blev inkluderet i projektet. Nøglepersonerne var bredt repræsenterede 
af forskellige faggrupper og 18 forskellige afdelinger (se afsnit 8 nøglepersonsbeskri-
velse). Alle nøglepersonerne havde fået seks timers undervisning i PBL.  Undervisningen 
bestod af en grundlæggende introduktion til problembaseret læring, samt redskaber til at 
facilitere PBL- seancerne. Dette skulle skabe forudsætningerne for, at nøglepersoner var 
i stand til at facilitere PBL seancerne i egen afdeling. 
 
Fase 2: Planlægning af gennemførelsen af PBL- seancerne i egen afdeling 
Efter endt uddannelse har nøglepersonerne i samarbejde med afdelings- og afsnitsledel-
ser planlagt gennemførelsen af PBL-seancerne i egen afdeling. Det var ikke været 
fastlagt, hvordan PBL-seancerne skulle planlægges og afvikles i nøglepersonernes re-
spektive afdelinger og afsnit. Det skyldes, at hver enkelt afdeling og afsnit har forskellig 
struktur og organisering. Afdelingerne blev dog anbefalet, at PBL-seancerne skulle afvik-
les tværfagligt og påbegyndes senest foråret 2019. Dette for at seancerne kunne nå at 
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blive afviklet inden for projektperioden og opnå størst mulige udbytte gennem handlepla-
ner med konkrete indsatsområder, samt iværksatte indsatser og evaluering af disse.   
 
Fase 3: Afviklingen af PBL- seancerne 
Nøglepersonerne havde til opgave at facilitere PBL seancerne. Mellem 3-10 personaler 
deltog på én PBL- seance og seancen havde en gennemløbstid mellem 40-60 minutter. 
Inden hver seance havde det deltagende personale modtaget en e-mail, hvor de var ble-
vet bedt om at reflektere over hvilke problemstillinger inden for demensområdet, som de 
står overfor i deres daglige arbejde. I afsnit 7.4.2. er PBL- seancen beskrevet. 
 
Fase 4: Udarbejdelse af referater 
Efter hver PBL-seance havde nøglepersonerne til opgave at udarbejde et referat og sende 
det til projektgruppen. Der blev udarbejdet en fælles skabelon for at sikre ensretning af 
referaterne. 
 
Fase 5: Referaterne struktureres i en database 
Alle referaterne blev efterfølgende struktureret i en database for at skabe overblik over, 
hvilke problemstillinger, som fandtes lokalt i de enkelte afdelinger og afsnit, samt hvilke 
problemstillinger, der gik på tværs af sygehuset. Nærmere beskrivelsen af proceduren for 
analysen kan læse i afsnit 7.5. 
 
Fase 6: Udarbejdelse af PBL-rapport 
Efter alle PBL-seancer var afviklet i en afdeling eller i et afsnit, blev der udarbejdet en 
rapport over de identificerede problemstillinger og potentielle indsatser. Rapporterne blev 
udarbejdet i et samarbejde mellem projektgruppen og nøglepersonerne. Projektgruppen 
har primært været ansvarlig for analysen og sammenskrivningen af data, hvor nøgleper-
sonen har været ansvarlig for at kommentere, korrigere og godkende rapportens indhold. 
Rapporten blev efterfølgende sendt til afdelings- og afsnitsledelserne. 
 
Fase 7: Prioritering af problemstillinger  
Afdelings- og afsnitsledelserne havde til opgave at prioritere, hvilke problemstillinger der 
kunne og burde løses samt vurdere, hvilke problemstillinger, der gik ud over afdelingens 
organisatoriske ramme. Prioriteringerne skete i samråd med afdelingens nøgleperson og 
projektgruppen. Når afdelingsledelsen havde prioriteret, hvilke problemstillinger de øn-
skede at arbejde med, blev der udarbejdet en handleplan. Problemstillinger som gik ud 
over afdelingens organisatoriske ramme, blev forsøgt løst på sygehusniveau, hvor en TA-
SKFORCE (se beskrivelse af TASKFORCE i afsnit 7.4.4) blev nedsat til at prioritere 
mulige indsatsområder mellem de fundne problemstillinger. 
 
Fase 8: Handleplaner og indsatser iværksættes 
Afdelingerne og afsnittene iværksatte handleplaner og indsatser ift. de udvalgte problem-
stillinger, som de ønskede at løse. Handleplaner og de valgte indsatser blev afprøvet i en 
forudbestemt tidsperiode, hvorefter de blev evalueret i forhold til effekten på problemstil-
lingerne. Handleplaner og indsatserne evalueres også i forhold til, om de har gjort 
sygehuset, afdelingerne og afsnittene mere demensvenlige.   
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 7.4.1 PBL på personaleniveau 

Personalet er blevet kompetenceløftet ved at deltage på en PBL-seance. PBL-seancen 
har haft til formål systematisk at identificere og belyse, hvilke problemstillinger personalet 
står overfor i deres daglige arbejde inden for demensområdet. Formålet var også, at per-
sonalet skulle tilegne sig læring og kompetencer ved at reflektere over disse 
problemstillinger.  
 

 
Figur 15: Viser 7 trins modellens 4 første trin, som er blevet anvendt til at 

kompetenceløfte personalet på OUH Svendborg Sygehus. 

Nøglepersonerne anvendte en PBL-vejledning (udarbejdet af projektgruppen), som fun-
gerede som en faciliteringsguide. 
 
PBL vejledningen tog udgangspunkt i 7 trins modellens første 4 trin, hvor trin 1-3 var ble-
vet tilpasset til projektets ramme, se figur 15.  
 
Det var med til at sikre, at deltagerne besvarede de spørgsmål, som projektgruppen øn-
skede at få belyst. Spørgsmålene relaterede sig bl.a. til, hvilke problemstillinger 
personalet oplevede i deres daglige arbejde med patienter med demens, hvilke problem-
stillinger de mente var de vigtigste at løse, samt idéer til løsninger. Med denne 
fremgangsmåde forsøgte man at sikre, at personalet opnåede en læring ved at reflektere 
over egen praksis. 
 

  7.4.2 PBL seancens fremgangsmåde 

Trin 1: Projektets formål 
Ved påbegyndelsen af PBL-seancen blev projektets overordnede formål kort præsente-
ret, hvilket dannede seancens ramme. Formålet med seancen var at gøre OUH 
Svendborg Sygehus mere demensvenlig. 
 
Trin 2: Identifikation af problemstillinger 
På dette trin 2 blev problemstillingerne, som personalet oplevede i mødet med patienter 
med demens og deres pårørende i forbindelse med indlæggelse og ambulante besøg, 
identificeret og tematiseret. Alle deltagerne gennemførte først en individuel brainstorm, 
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hvor problemstillingerne blev nedskrevet på post-its. Efterfølgende blev problemstillin-
gerne præsenteret i plenum og tematiseret inden for de 10 fastsatte temaer (se 
beskrivelse i Tabel 14). Efter tematiseringen udvalgte deltagerne i fællesskab den pro-
blemstilling, som de mente var den vigtigste at løse.  
 
Trin 3: Analyse af problemstilling 
I trin 3 blev den udvalgte problemstilling analyseret ud fra tre områder:  
 
”Hvad er konsekvensen af problemet?”. 

 

”Hvad er årsagen til problemet?”. 

 

”Hvilke indsatser kan der iværksættes for at løse problemet?”.  

 
Dette blev gjort for at kvalificere årsagen til at problemet var vigtigt at løse, hvilke årsager 
der kunne være en udløsende faktor til at problemet opstod, samt hvilke løsninger der var 
mulige for at løse problemet. Som trin 2 blev der gennemført en individuel brainstorm for 
hvert af de tre områder. Efterfølgende blev deltagernes post-its inden for de enkelte om-
råder præsenteret i plenum.  
 
Trin 4: Udformning af en problemformulering 
I trin 4 blev en problemformulering formuleret på baggrund af den forudgående analyse. 
Det primære krav til problemformuleringen var, at den skulle være mulig at besvare. Der-
for kunne problemformuleringen enten være meget bred eller meget fokuseret formuleret. 
 
 
De 10 faste temaer: 

Tema Eksempler på problemstillinger, som relaterer sig til temaet 

Arbejdsgange og organise-

ring 

Fx problemer med producere som er forbundet med fasthol-

delse af patientens døgnrytme eller dørsøgende patienter. Et 

eksempel kan også være manglende kontinuitet i personalets 

fremmøde og normering som ikke stemmer overens med ar-

bejdsmængden i praksis.  

 

Dokumentation Dokumentation på et mere generelt plan. Fx personalet mang-

ler viden om patienten.  

 

Etiske problemstillinger Fx at personalet er usikre omkring patientens behandlingsni-

veau og at patienten ikke kan identificere sig.  

 

Fysiske rammer Fx mangel på lokaler og manglende mulighed for skærmning. 

 

Kommunikation Det kan både være fra patientens og personalets perspektiv, 

samt uhensigtsmæssig kommunikation fra sygehuset side. Fx 

at patienten med demens’ adfærdsforstyrrelser og psykiske 
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symptomer (BPSD) udfordrer kommunikationen eller at norme-

ringen vanskeliggører at personalet har tiden eller oplever de 

ikke har de rette kompetencer til at udføre god kommunikation 

 

Patienten Symptomer som demenssygdommen medfører for patienten. 

Fx adfærdsforstyrrelser og delir eller hukommelsesproblemer 

og manglende indsigt i egen situation. 

 

Personale Fx at personalet oplever, at de ikke har tilstrækkelige kompe-

tencer inden for demensområdet eller at personalet har 

forskellige holdninger til pleje og behandlingen af patienter 

med demens. 

 

Pårørende Fx pårørendes manglende kompetencer til at håndtere patien-

ten eller manglende ledsagelse af pårørende til undersøgelse 

og behandling. 

 

Samarbejde på tværs afde-

linger 

Fx manglende vidensdeling om patienten med demens i hen-

visninger og rekvisitioner, at patienter med demens ikke 

ledsages til andre afdelinger af kendt personale eller uhen-

sigtsmæssige overflytninger fra en afdeling til en anden. 

 

Tværsektorielt samarbejde Manglende vidensdeling på tværs af sektorer, manglende led-

sagelse af primærsektoren eller problemstillinger relateret til 

flextrafik. 

 
 
Tabel 14: Beskrivelser af de enkelte temaer og eksempler på problemstillinger, der kan optræde under de enkelte 
temaer. Samme problemstillinger kan befinde sig under flere temaer, da problemet kan foregå i forskellige kontek-
ster. 
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 7.4.3 PBL på sygehus-, afdeling- og afsnitsniveau 

Til arbejdet med PBL metoden på sygehus-, afdeling- og afsnitsniveau, har projektet an-
vendt en tilpasset version af 7 trins modellen, se figur 16. PBL arbejdet på sygehus-, 
afdelings- og afsnitsniveau kunne karakteriseres som projektarbejde. Nedenfor ses en 
beskrivelses af de enkelte faser i den tilpassede 7 trins model. 
 
 

 
 Figur 16 viser 7 trins modellen som afdelingerne har brugt i forbindelse PBL 

arbejdet. 

Trin 1: Projektets formål 
Projektets formål med at gøre OUH Svendborg Sygehus mere demensvenligt dannede 
forsat den overordnede ramme for PBL arbejdet. 
 
Trin 2: Udvælgelse af problemstillinger 
På trin 2 blev sygehus-, afdeling- og afsnitsledelserne præsenteret for en PBL rapport, 
som indeholdt deres egen afdelings identificerede problemstillinger. PBL rapporten var 
udarbejdet af projektgruppen og afdelingens nøgleperson. Ledelserne havde til opgave 
at udvælge, hvilke problemstillinger de som afdeling og afsnit ønskede at arbejde videre 
med. Ledernes valg af problemstillinger skete i tæt samarbejde med projektgruppen og 
afdelingens nøgleperson.  Ledelserne udvalgte efterfølgende personale, som skulle ar-
bejde videre med afdelingens udvalgte problemstillinger. 
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Trin 3: Analyse af udvalgte problemstillinger 
I trin 3 identificeredes hvilke faktorer, der kunne være årsagen til, at de udvalgte problem-
stillinger opstod og, hvilke indsatser der kunne iværksættes for at løse problemet. I denne 
proces blev der bl.a. taget udgangspunkt i personalets identificerede årsager til proble-
mets opståen, samt personalets forskellige forslag til indsatser. Den af personalet 
genererede viden fra PBL seancerne viste sig ikke altid at være fyldestgørende. Derfor 
var det i nogle tilfælde nødvendigt at indsamle yderligere viden om årsager og mulige 
indsatser. Ved afslutningen af trin 3 valgte afdelingen, hvilke indsatser de ønskede at 
afprøve for at løse et givent problem. 
 
Trin 4: Problemformulering 
I trin 4 blev der udarbejdet en handleplan.  Det centrale for handleplanen var, at den skulle 
tage udgangspunkt i en problemformulering, som skulle kunne besvares. Handleplanen 
skulle som minimum indeholde en eller flere indsatser til at løse et givent problem. I ud-
formningen af handleplanen skulle der tages stilling til følgende elementer:  
 

 Overskrift: angivelse af problemstilling 

 

 Målsætning: opstilling af mål for hvad der ønskes at opnå ved at iværksætte 
indsatser 

 

 Indsats: beskrivelse af hvilken indsats der skulle iværksættes for at målsætnin-
gen kunne opfyldes 

 

 Succeskriterier: beskrivelse af målbare parametre og som der kunne fastsættes 
en tidsramme for, samt en slutdato 

 

 Ansvarsplacering: beskrivelse af hvem der var ansvarlige for at få gennemført 
handleplanen 

 

 Effektmåling: beskrivelse af hvordan indsatsens mål skulle evalueres 

 

 Evaluering op mod den overordnede målsætning: beskrivelse af evalueringen 
af indsatsen op imod det overordnede mål: ”Er vi blevet mere demensvenlige?”  

 
Trin 5: Problembehandling 
I trin 5 afprøves den/de valgte indsatser i en veldefineret tidsperiode. 
 
Trin 6: vurdering af resultater i forhold til problemformulering 
I trin 6 vurderes indsatsens opnåede resultater i forhold til mål og succeskriterier i hand-
leplanen. 

 
Trin 7: vurderes resultaterne i forhold til projekts formål 
I trin 7 vurderes handleplanens resultater ud fra kriteriet om hvorvidt afdelingen er blevet 
mere demensvenlig, som følge af indsatser. 
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 7.4.4 Nedsættelse af en TASKFORCE  

I projektet blev der nedsat en TASKFORCE, som arbejdede med tværgående problem-
stillinger, som var identificeret af personalet på PBL seancer gennemført på hele 
sygehuset. TASKFORCEN bestod af 7 nøglepersoner (en overlæge, to sygeplejersker, 
en fysioterapeut, en lægesekretær, en portør leder, en projektleder fra bygning- drift og 
service) og projektlederen og en projektassistent. TASKFORCEN arbejdede også ud fra 
den tilpassede 7 trins model, se figur 16.  
 

 7.5. Dataanalyse 

Til at belyse om den tilpassede version af PBL metoden har været i stand til at indfri 
projektets mål med anvendelse PBL metoden, blev følgende data indsamlet:  

• Antal medarbejder som har deltaget på en PBL seance 

• Optælling og analyse af identificerede problemstillinger fra PBL seancerne 

• Antal handleplaner og indsatser som er blevet iværksat af afdelingerne og afsnit-
tene 

 
I de efterfølgende afsnit 7.5.1, 7.5.2 og 7.5.3 kan der læses en beskrivelse af, hvordan 
data er blevet analyseret.  
 

 7.5.1 Opgørelse af antal personaler som har deltaget på en PBL seance 

Der er foretaget optællingen af antallet af personaler som har deltaget på en PBL-seance. 
Dette blev gjort ved at nøglepersonerne i de enkelte afdelinger indrapporterede følgende 
til projektgruppen:  
 

• Antal deltagere på selve PBL-seancen 

• Deltagernes stillingsbetegnelse 

• Hvilken afdeling/afsnit deltagerne var ansat på 

 

 7.5.2 Dataanalysens tre faser 

 
Trin 1: Tematisering af problemstillinger 
 
De nedskrevne problemstillinger fra de enkelte PBL seancer blev tematiseret af persona-
let inden for de 10 temaer i forbindelse med, at PBL seancen blev afviklet. De 
tematiserede problemstillinger blev efterfølgende anvendt som personalets genererede 
data, som nøglepersonerne efterfølgende indskrev i et referat og sendte til projektgrup-
pen. Projektgruppen skrev referaterne ind i en database. Som udgangspunkt blev 
problemstillingerne fastholdt under de angivne temaer, men ved en eventuel vurderet fejl-
placering, kunne en problemstilling efterfølgende blive flyttet over til et andet tema af 
projektgruppen. Dette skete f.eks. hvis problemstillingen ikke levede op til de angivne be-
skrivelser af temaet (Figur 19) eller hvis problemstillingen var placeret i en forkert 
kontekst.  
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Fordelingen af problemstillinger mellem temaerne blev beregnet i procent for hhv.: 
Total antal problemstillinger identificeret inden for et tema (udvalgte problemstillinger + 
nævnte problemstillinger), se formel 1. 
 

������ �: Total =
Total antal problemstillinger i et tema

Total antal problemstillinger
∗ 100 

 

 
Udvalgte problemstillinger identificeret inden for et tema, se formel 2: 
 
 

������ �: Udvalgte =  
Udvalgte problemstillinger indenfor et tema

Total antal udvalgte problemstillinger
∗ 100 

 
 
Trin 2: Kategorisering af problemstillinger inden for problemområder 
 
Fordeling af problemstillingerne mellem temaerne gav ikke indsigt i, hvilke specifikke pro-
blemstillinger personalet stod overfor i deres arbejde med patienter med demens. Derfor 
blev hver enkel problemstilling analyseret og kategoriseret ud fra, hvilket problemområde 
det tilhørte. Problemområderne var ikke definerede på forhånd. Til at beregne fordelingen 
mellem de forskellige problemområder (i procent) blev følgende formel anvendt: 
 

Problemområde =
Antallet af problemstillinger indenfor et problemområde

Total antal af problemstillinger
∗ 100 

 
 
Trin 3: Analyse af problemstillinger på forskellige niveauer 
 
I databasen blev der angivet om en problemstilling hørte til sengeafsnit, -serviceafdeling 
eller et ambulatorie. Det har derfor været muligt at beregne fordelingen af problemstillin-
gerne inden for et tema og, hvilke problemområder der var på hele sygehuset, i 
ambulatorier, på sengeafsnit og serviceafdeling (%). 
 

 7.5.3 Handleplaner og indsatser 

Antallet af handleplaner og dertilhørende indsatser er blevet opgjort. 
 

 7.6 Resultater 

Resultatafsnittet består af 3 afsnit. I afsnit 7.6.1 kan der læses om hvor mange personaler, 
der er blevet kompetenceløftet via PBL metoden.  I afsnit 7.6.2 kan der læses om, hvilke 
problemstillinger der er blevet identificeret, og i afsnit 7.6.3 kan der læses om, hvor mange 
handleplaner og indsatser, der er blevet iværksat. 
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 7.6.1. Kompetenceløft på personaleniveau 

Målet var, at 80 % af alle medarbejdere på OUH Svendborg Sygehus var blevet kompe-
tenceløftet inden for demensområdet gennem praksisnære refleksionsseancer ved brug 
af PBL inden projektets afslutning. Fra september 2018 til og med oktober 2019 havde 
875 (56 %) personaler deltaget i en PBL seance, fordelt over 156 gennemførte PBL-se-
ancer. I Tabel 15 ses fordelingen af de personalegrupper, som har deltaget i en PBL-
seance, samt hvordan personalefordelingen har været i henholdsvis i sengeafsnit, ambu-
latorier og serviceafdelinger. Samlet set var plejepersonalet den gruppe, som var størst 
repræsenteret ved PBL-seancerne. 
 

Personalegrupper Sengeafsnit 

(N = 415) 

Ambulatorie 

(N = 182) 

Serviceaf-

delinger 

(N = 278) 

Total 

(N = 875) 

Læger 6 % 14 % 2 % 6 % 

Plejepersonale 75 % 60 % 0 % 46 % 

Sekretær 12 % 25 % 3 % 11 % 

Terapeuter 6 % 1 % 9 % 6 % 

Andet personale med patientkontakt 0 % 0 % 26 % 9 % 

Andet personale uden patientkontakt 1 % 0 % 15 % 6 % 

Bioanalytiker - - 19% 7 % 

Radiografer - - 9 % 3 % 

Portør - - 16 % 6 % 

Antal gennemførte PBL seancer 99 27 30 156 

Tabel 15 ses antallet af personaler som deltaget på en PBL seance, samt 

fordelingen mellem personalegrupperne. 

 

 7.6.1.1 Delkonklusion 

Det har ikke været muligt at nå målet om, at 80 % af alt personale på OUH Svendborg 
Sygehus inden for projektperioden har gennemført praksisnært kompetenceløft ved del-
tagelse i minimum én PBL-seance. 
 

7.6.2 Kompetenceløft på sygehus-, afdeling- og afsnitsniveau - identificerede pro-

blemstillinger 

I afsnit 7.6.2.1 vil der kun kunne læses om, hvilke problemstillinger der er blevet identifi-

ceret samlet set på OUH Svendborg Sygehus.  Resultaterne i hvert afsnit vil blive 

præsenteret i følgende to dele: 

 

1. Fordelingen af problemstillingerne inden for de 10 prædefinerede temaer 

2. Fordelingen af specifikke problemområder som personalet oplever i deres praksis. 

Afsnit 7.6.2 omhandler det andet sekundære mål: At kortlægge hvilke problemstillinger 

OUH Svendborg Sygehus og de enkelte afdelinger står overfor. 
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 7.6.2.1 Problemstillinger identificeret på OUH Svendborg Sygehus 

Resultaterne i dette afsnit viser hvilke problemstillinger personalet har identificeret på 

tværs af ambulatorierne, sengeafsnittene og serviceafdelingerne. Indsamlede data fra 

PBL-seancerne indeholder personalets udsagn og giver derfor ikke viden om ”hvor me-

get”, ”hvor hyppigt” eller ”hvornår” problemstillingerne opstår, men det giver en viden om, 

hvilke problemstillinger personalet oplever, der fylder mest i plejen og behandlingen af 

patienter med demens. 

 

Det vurderes, at den indsamlede data giver et validt billede af, hvilke problemstillinger 

personalet oplever i deres arbejde med patienter med demens, fordi 56 % af alt personalet 

på OUH Svendborg Sygehus fordelt ud på sygehusets 18 afdelinger har bidraget til ge-

nerering af data til projektet. 

 

Fordeling af problemstillinger inden for de 10 prædefineret temaer 

På tværs af OUH Svendborg Sygehus’ afdelinger har 875 personaler deltaget i en af de 

156 gennemførte PBL-seancer. På tværs af sygehuset har personalet identificeret 1718 

problemstillinger. I Figur 17 ses fordelingen af problemstillinger inden for de 10 temaer på 

sygehusniveau. 

 

 
Figur 17 Fordelingen af problemstillinger inden for de 10 temaer på sygehusniveau. De grønne søjler viser fordelin-
gen af de samlede problemstillinger (nævnte og udvalgte problemstillinger). De røde søjler viser fordelingen af 
problemstillinger som personalet selv har udvalgt som de vigtigste problemstillinger. 

 

Overordnet har personalet identificeret, at størstedelen af problemstillingerne (ikke-ud-

valgte og udvalgte problemstillinger) fordeler sig mellem følgende temaer patienten (20 

%), fysiske rammer (16 %) og arbejdsgange og organisering (18 %). De resterende pro-

blemstillinger fordeler sig relativ jævnt mellem de syv resterende temaer. 
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Selvom temaet patienten udgør den største andel af alle problemstillinger, vælger perso-

nalet alligevel sjældent problemstillinger inden for dette tema, som det vigtigste at løse (6 

%). Det kan bl.a. skyldes, at personalet kan have vanskeligt ved at løse de symptomer 

demenssygdommen medfører, f.eks. adfærdsforstyrrelser, psykiske symptomer eller hu-

kommelsesproblemer. Personalet fokuserer i stedet på de problemstillinger, som de reelt 

set selv mener at have større mulighed for at løse. 

 

Når der ses på de problemstillinger, som personalet udvælger som de vigtigste at løse, 

ses det, at personalet i knap hver tredje seance udvælger problemstillinger inden for te-

maet Arbejdsgange og organisering (27 %) og hver femte gang udvælger personalet 

problemstillinger inde for temaet De fysiske rammer (19 %). For temaerne Dokumenta-

tion, Samarbejde på tværs af afdelinger og Tværsektorielt samarbejde er der relativt 

mange tværgående problemstillinger, som omhandler manglende viden om patienten 

med demens. Hvis de tre temaer lægges sammen, så udgør de ca. 22 % af alle problem-

stillinger, der udvælges som de vigtigste at løse. 

 
Fordeling af problemområder 

På baggrund af de 1718 identificerede problemstillinger er der blevet kategoriseret 50 

forskellige problemområder. Figur 18 viser de 18 hyppigste problemområder, som blev 

identificeret på PBL-seancerne. Figuren giver en identifikation af, hvilke problemområder 

personalet står overfor i deres daglige arbejde med patienter med demens, samt hvilke, 

som er vigtigst at løse.  
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Figur 18 Figuren viser de 18 hyppigste problemområder på sygehusniveau identificeret på PBL-seancerne. Den 
grønne søjle viser hvor hyppigt problemområderne er blevet nævnt og den røde søjle viser hvor hyppigt problemom-
råderne er blevet udvalgt som den vigtigste problemstilling at løse. 
 
 

Ud fra ovenstående resultater vurderes det, at OUH Svendborg Sygehus bør have særligt 
fokus på følgende: 
 
● At personalet har den nødvendige viden om patienten med demens 

● At forebygge at patienterne ankommer uledsaget til sygehuset 

● At reducere mængden af stimuli, som patienter med demens udsættes for i forbin-

delse med indlæggelser og ambulante besøg 

● At sikre patienter med demens kan finde rundt på sygehuset 

● At sikre personalenormeringen stemmer overens med praksis 

● At sikre mulighed for skærmning af patienter med demens. 

  

 7.6.2.2 Problemstillinger identificeret på Ambulatorier 

Fordeling af problemstillinger inden for de 10 prædefinerede temaer 

På 10 ambulatorier blev der gennemført 27 PBL seancer, hvor 182 ambulatorie persona-

ler deltog. På tværs af ambulatorierne, har personalet italesat 292 problemstillinger, hvor 
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27 problemstillinger var blevet udvalgt som de vigtigste at løse. I figur 19 ses hvordan 

problemstillingerne fordeler sig inden for de 10 temaer.  

 

 
Figur 19 viser fordelingen af problemstillinger inden for de 10 temaer på ambulatorieniveau. De grønne søjler viser 
fordelingen af de samlede problemstillinger (nævnte og udvalgte problemstillinger). De røde søjler viser fordelingen 
af problemstillinger som personalet har udvalgt som de vigtigste problemstillinger. 
 

 

Personalet i ambulatorierne har italesat flest problemstillinger inden for temaet Patienten 

(19%). Derudover fordeler problemstillingerne sig ligeligt mellem temaer Pårørende, Kom-

munikation, De fysiske rammer og Arbejdsgange og organisering (11-13 %). Relativt få 

problemstillinger er fremkommet under temaet Personale. For temaerne Dokumentation, 

Samarbejde på tværs afdelinger og Tværsektorielt samarbejde er der mange tværgående 

problemstillinger, som omhandler manglende viden om patienten med demens. Hvis de 

tre temaer lægges sammen udgør de 17 % af de samlede problemstillinger. 

 

Når der ses på de problemstillinger, som personalet udvælger som de vigtigste at løse, 

ses det, at personalet oplever flest problemstillinger inden for De etiske udfordringer (17 

%) og Pårørende (25 %). Sammenlægges temaerne Dokumentation, Samarbejde på 

tværs afdelinger og Tværsektorielt, så udgør de tilsammen 20 %. Selvom temaet Patien-

ten udgør 19 % af alle problemstillingerne, udvælger personalet sjældent problemstillinger 

inden for dette tema (8 %). 
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Fordeling af problemområder 

På baggrund af de 292 identificerede problemstillinger, blev der kategoriseret 25 forskel-

lige problemområder. Figur 20 viser de 16 hyppigste identificerede problemområder, der 

er på ambulatorie-niveau. Figur 20 giver en identifikation af hvilke problemområder per-

sonalet står overfor i deres daglige arbejde med patienter med demens. Mange af 

problemområderne er interagerende, dvs. det ene problem forårsager eller forstærker det 

andet problem. Ifølge personalet er det største problem i ambulatoriet, at patienter med 

demens ankommer uledsaget til ambulatorierne. I ambulatorierne oplever personalet 

også, at de mangler viden om patienten med demens. Årsagen til dette er multifaktoriel. 

Eksempelvis skyldes det, at de praktiserende læger ikke angiver i henvisningen, at pati-

enten har en demensdiagnose eller at patienten ankommer uledsaget. Den manglende 

viden om patienten og herunder kognitive status, er ud fra projektgruppens vurdering en 

af de væsentligste årsager til følgende problemer; at patienter ankommer uledsaget til 

undersøgelser og ambulante kontroller, at personalet oplever manglende samarbejde 

med pårørende, samt at personalet har en oplevelse af at udføre overgreb på patienten. 

Hvis personalet har relevant viden om patienten og herunder patientens kognitive status, 

har ambulatorierne bedre mulighed for at tilrettelægge de ambulante undersøgelser og 

iværksætte forebyggende indsatser. 
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Figur 20 Figuren viser de 16 hyppigste problemområder på ambulatorie-niveau identificeret på PBL-seancerne. Den 
grønne søjle viser hvor hyppigt problemområderne er blevet nævnt og den røde søjle viser hvor hyppigt problemom-
råderne er blevet udvalgt som den vigtigste problemstilling at løse. 
 
 

 
 
 
Ud fra ovenstående resultater vurderes det, at ambulatorierne på OUH Svendborg Syge-
hus bør have et særligt fokus på: 
 

 At forebygge at patienterne ankommer uledsaget til ambulatoriebesøg på syge-

huset 

 At personalet har den nødvendige viden om patienten med demens 

 At tilpasse patientforløbene så de stemmer overens med patienten med demens’ 

kognitive evner og formåen 

 At sikre patienter med demens kan finde til og fra ambulatorierne på sygehuset 

 At sikre samarbejde med og involvering af de pårørende 

 At sikre at personalet ikke oplever, at de udfører overgreb på patienter med de-

mens. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Uledsaget patienter
Manglende viden om patienten

Patientforløb
Wayfinding

Samarbejde, pårørende
Overgreb

Demens symptomer
Behandlingsniveau

Complaince
Kompetencer, personale

Indkaldelse / Udeblivelser
Stimuli

Overflytning
Samarbejde, patienten

Normering
Samarbejde, primærsektoren

Udvalgte Ikke udvalgte



69 
 

  

 7.6.2.3 Problemstillinger identificeret i sengeafsnit 

 

Fordeling af problemstillinger inden for de 10 prædefinerede temaer 

På de 7 inkluderede sengeafsnit blev der gennemført 99 PBL seancer, hvor 415 perso-

nalet deltog. Personalet har samlet set identificeret 1125 problemstillinger. Fordelingen af 

problemstillingerne inden for de 10 temaer ses i figur 21. 

 

 
Figur 21 viser fordelingen af problemstillinger inden for de 10 temaer på sengeafsnits-niveau. De grønne søjler viser 
fordelingen af de samlede problemstillinger (nævnte og udvalgte problemstillinger). De røde søjler viser fordelingen 
af problemstillinger som personalet har udvalgt som de vigtigste problemstillinger at løse. 
 
 

Overordnet oplever personalet at størstedelen af problemstillingerne (ikke udvalgte og 

udvalgte problemstillinger) fordeler sig mellem temaerne Patienten (20 %), De fysiske 

rammer (18 %) og Arbejdsgange og organisering (21 %). De resterende problemstillinger 

fordeler sig relativ jævnt mellem de syv resterende temaer.  

 

Selvom temaet Patienten udgør 20 % af alle problemstillinger, så har personalet alligevel 

relativt sjældent udvalgt at løse problemstillinger inden for dette tema (3 %). Dette kan 

bl.a. skyldes, at personalet oplever, at de ikke direkte kan ændre patientens BPSD eller 

hukommelsesvanskeligheder, men i stedet fokuserer på at løse strukturelle problemstil-

linger inden for Arbejdsgange og organisering og De fysiske rammer.  
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Når der ses på de problemstillinger, som personalet udvælger som de vigtigste at løse, 

ses det, at der udvælges problemstillinger inden for temaet Arbejdsgange og organisering 

i mere end hver tredje PBL-seance og i hver femte seance udvælges problemstillinger 

inden for De fysiske rammer. Ca. halvdelen af alle de problemstillinger, som er identifice-

ret på PBL-seancerne, placeres inden for disse to temaer (56 %).  

For temaerne Dokumentation, Samarbejde på tværs afdelinger og Tværsektorielt samar-

bejde er der relative mange tværgående problemstillinger, som omhandler manglende 

viden om patienten med demens. Hvis de tre temaer lægges sammen, udgør de 24 % af 

alle de problemstillinger, der er udvalgt som det vigtigste at løse. 

 

Fordeling af problemområder 

På baggrund af de 1125 identificerede problemstillinger, er der blevet kategoriseret 38 

forskellige problemområder.  På figur 22 ses de 15 hyppigste problemområder som per-

sonalet har identificeret i sengeafsnittene. 

 
Figur 22 viser de 15 hyppigste problemområder på sengeafsnits-niveau identificeret på PBL-seancerne. Den grønne 
søjle viser hvor hyppigt problemområderne er blevet nævnt og den røde søjle viser hvor hyppigt problemområderne 
er blevet udvalgt som den vigtigste problemstilling at løse. 
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I modsætning til personalet i ambulatorierne, oplever personalet i sengeafsnittet flere for-

skellige problemområder (38 kontra 25) i deres arbejde med patienter med demens. 

Endvidere er der en mere jævn fordeling mellem de problemstillinger som personalet ud-

vælger som de vigtigste at løse (6-11 %).  

 

Nedenfor er der beskrevet to eksempler på de to hyppigste problemområder, som perso-

nalet på sengeafsnittene oplever: 

 

● Mængden af stimuli som patienten med demens udsættes for i forbindelse med ind-

læggelse (auditiv, visuel, antallet af personaler patienten møder, unødvendig 

kommunikation osv.) er for stor. Derfor mener personalet, at det er det vigtigste pro-

blem at løse. Personalet oplever, at patienten med demens kan have vanskeligt ved 

at håndtere mange forskellige indtryk, hvilket kan medføre, at patienten ikke kan sam-

arbejde om pleje og behandling og/eller at der er en øget risiko for at patienten går i 

delir. 

 

● Personalet mangler grundlæggende viden om patienten med demens (individniveau). 

Det kan bl.a. skyldes mangelfuld videndeling på tværs af sektorer eller internt på sy-

gehuset. Det kan også være svært og tidskrævende for personalet at finde den viden, 

som allerede i findes journalsystemet. Uden vigtige informationer om patienten er det 

svært for personalet at tilrettelægge pleje og behandling efter patientens behov og 

formåen. Konsekvensen af dette kan være, at eventuelle adfærdsforstyrrelser forvær-

res unødvendigt, og at patienten kan have vanskeligere ved at indgå i samarbejdet. I 

yderste konsekvens kan det medføre en dårligere pleje og/eller fejlbehandling, her-

under under- og overbehandling, aflysninger og genindlæggelser. 

På baggrund af figur 22, bør Sengeafsnittene på OUH Svendborg Sygehus have et sær-
ligt fokus på disse problemområder: 
 
● At reducere mængden af stimuli, som patienter med demens udsættes for i forbin-

delse med indlæggelse på OUH Svendborg Sygehus 

● At personalet har den nødvendige viden om patienten med demens 

● At strukturere patientforløbene så de er tilpasset patienten med demens’ kognitive 

evner og formåen 

● At sikre mulighed for skærmning af patienter med demens 

● At sikre patienter med demens kan finde rundt på sygehuset 

● At sikre personalet har de nødvendige kompetencer til at pleje og behandle patienter 

med demens 
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● At sikre at personalenormeringen stemmer overens med hvor krævende patienter 

med demens kan være. 

 

 7.6.2.4 Problemstillinger identificeret i serviceafdelingerne 

På de 6 inkluderede serviceafdelinger blev der gennemført 30 PBL seancer, hvor 278 

personalet deltog. Personalet har identificeret 290 problemstillinger, og fordelingen af pro-

blemstillingerne inden for de 10 temaer ses i figur 23. Personalet har identificeret den 

største andel af problemstillinger (ikke udvalgte og udvalgte problemstillinger) under te-

maet Patienten (23 %). Derudover er der en relativ ligelig fordeling af andelen af 

problemstillinger mellem temaerne etiske udfordringer, kommunikation, fysiske rammer, 

arbejdsgange og organisering samt samarbejde på tværs af afdelinger (10-14%). 

 
Figur 23 viser fordelingen af problemstillinger inden for de 10 temaer på serviceafdelingsniveau. De grønne søjler 
viser fordelingen af de samlede problemstillinger (nævnte og udvalgte problemstillinger). De røde søjler viser forde-
lingen af problemstillinger som personalet har udvalgt som de vigtigste problemstillinger at løse. 
 
 

Når man ser på, hvilke problemstillinger inden for temaerne som personalet mener, er de 

vigtigste at løse, ses det, at den største andel ligger under temaet Fysiske rammer.  Lige-

ledes vælger personalet en stor andel af problemstillinger inden for temaerne 

Dokumentation og Samarbejde på tværs af afdelinger.  
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Inden for netop de to temaer findes der mange af de samme problemområder, som om-

handler personalets manglende viden om, at patienten har en demensdiagnose. Dette 

gør sig særlig gældende for personalet i afdelingerne: Klinisk Biokemisk Afdeling, Radio-

logisk Afdeling, Rengøring og Hospitalsservice og Sygehus Apotek Fyn. Ligeledes 

udvælger servicepersonalet relativt mange problemstillinger inden for temaerne Etiske 

udfordringer, Kommunikation samt Arbejdsgange og organisering. Servicepersonalet ud-

vælger sjældent eller slet ikke problemstillinger inden for temaerne Tværsektorielle 

samarbejde, Pårørende, og Personalet. 

 

 

Fordeling af problemområder 

På baggrund af de 290 identificerede problemstillinger, er der blevet kategoriseret 29 for-

skellige problemområder.  På figur 24 ses de 16 hyppigste problemområder som 

personalet har identificeret i serviceafdelingerne.  

 

 
Figur 24 viser de 16 hyppigste problemområder identificeret på PBL-seancerne i serviceafdelingerne. Den grønne 
søjle viser hvor hyppigt problemområderne er blevet nævnt og den røde søjle viser hvor hyppigt problemområderne 
er blevet udvalgt som den vigtigste problemstilling at løse. 
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På baggrund af figur 24, er det projektgruppens vurdering, at serviceafdelinger i samar-
bejde med stamafdelingerne prioriterer nedenstående problemområder: 
 
• Manglende viden om patienten med demens: I serviceafdelingerne er det hyppigste 

problemområde som personalet vælger som skal løses manglende viden om patien-

ten med demens. Det skyldes særligt to væsentlige faktorer, 1) at få servicepersonale 

(farmakonom og farmaceuter) har adgang til COSMIC (EPJ), og derfor ikke har mu-

lighed for at læse patientens journal. Endvidere kan det være vanskeligt at finde i 

journalen om patienten har en demensdiagnose. 2) serviceafdelingerne er derfor dybt 

afhængige af, at stamafdelingerne synliggør og videreformidler, at patienten har en 

demensdiagnose i rekvisitioner og henvisninger. Ligeledes oplever servicepersonalet 

ikke altid, at stampersonalet overdrager viden om patienten med demens, når de an-

kommer til stamafdelingerne. 

 

• Kompetencer, personalet: Selvom 83 % af alt personalet på OUH Svendborg Syge-

hus har været til minimum 6 timers demensundervisning, viser PBL seancerne, at 

personalet fortsat mener, at der er behov for at blive kompetenceløftet. Dette omhand-

ler både fagspecifikke demenskurser, generelle kommunikationsredskaber, samt 

redskaber til at håndtere aggressive og udadreagerende patienter med og uden de-

mensdiagnose eller som er i delir. 

 

• Samarbejde, stamafdelingerne: Personalet i serviceafdelinger oplever at samarbejdet 

med stamafdelingerne kan være problematiske. Der er mange forskellige problemstil-

linger, og derfor er det vanskeligt at pege på en specifik problemstilling, som er 

væsentligst at løse. Mange af de problemstillinger som servicepersonalet oplever i 

samarbejdet med stamafdelingerne, kunne sandsynligvis løses ved, at stamafdelinger 

i højere grad blev bedre til videreformidle relevant information om patienter med de-

mens og anden kognitiv svækkelse til serviceafdelingerne. 

 

 7.6.2.5 Delkonklusion 

Projektet har vist, at det har været i stand til at identificere, hvilke problemstillinger perso-

nalet står over for både i og på tværs afdelinger og sektorer, ved brug af den tilpassede 

PBL metode. Endvidere har projektet vist, at PBL metoden har været i stand til at identifi-

cere problemstillinger helt ned til afsnits- og ambulatorieniveau. Derfor vurderes det, at 

det har været muligt at kompetenceløfte de enkelte afdelings- og afsnitsledelser via PBL 

metoden. Argumentet for dette er, at de enkelte afdelings- og afsnitsledelser har fået en 

viden om, hvilke problemstillinger personalet står overfor i arbejdet med patienter med 

demens. 
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 7.6.3. Indsatser og handleplaner 

Afsnit 7.6.3 omhandler det 3. mål om at afsnits-, afdelingsledelser og direktion er blevet i 

stand til at prioritere, hvilke problemstillinger inden for demensområdet der skal udarbej-

des indsatser og handleplaner inden for. 

 

Efter gennemførelse af PBL-seancer har afdelingerne udarbejdet handleplaner og dertil 

hørende indsatser for de problemstillinger som afsnits- og afdelingsledelsen enten vurde-

rede var vigtigst eller dem, der var mulige at løse inden for afdelingens ramme. På 

nuværende tidspunkt har i alt 10 afdelinger/ afsnit udarbejdet handleplaner. Handlepla-

nernes indsatser har bl.a. fokuseret på at løse problemstillingerne inden for følgende 

områder: at personalet mangler viden om patienter med demens, at patienter ankommer 

uledsaget og at personalet oplever, at udføre overgreb på patienten med demens. I alt er 

der blevet udformet 27 konkrete indsatser. Se nedenstående tabel 16 for nærmere be-

skrivelse af indsatser.  

 

Gennemførelsen af handleplanerne og de tilhørerende indsatser har været vidt forskel-

lige. Det skyldes bl.a. at afdelingerne og afsnittene har forskellige organisatoriske rammer 

og opgaver, samt at mange af problemstillingerne og indsatserne som afdelingerne og 

afsnittene har valgt at arbejde med, har været vidt forskellige. For en mere detaljeret be-

skrivelse af processen med PBL arbejdet på sygehus- og afdelingsniveau, henvises der 

til afsnit 7.6.1. og 7.6.3. eller case-beskrivelsen fra Radiologisk Afdeling, se afsnit 7.6.3.1. 
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Tabel 16 viser de iværksatte indsatser
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 7.6.3.1 Case beskrivelse fra Radiologisk Afdeling 

I Radiologisk Afdeling har de arbejdet med at sikre, at radiograferne på forhånd ved, at 

patienten har en demensdiagnose eller kognitiv svækkelse inden patienten ankommer til 

en billeddiagnostisk undersøgelse. Arbejdet med dette har pågået over mange måneder 

og har involveret mange forskellige processer og afdelinger, se figur 25. Radiologisk Af-

delings nøgleperson har i samarbejde med projektgruppen gennemført seks PBL-seancer 

i afdelingen. 39 personaler, som overvejende var radiografer, deltog til PBL-seancerne.  

På de seks PBL-seancer blev der identificeret 78 problemstillinger, hvor flere af dem var 

de samme. De væsentligste problemstillinger var følgende: 
 

● Etiske udfordringer herunder overgreb, manglende samtykke, uklart behandlingsni-

veau og at patienter venter alene på gangene 

● Patienten ankommer uledsaget til afdelingen 

● Mangelfulde henvisninger/manglende viden om patienten med demens 

● Patienten har vanskeligt ved at samarbejde og/eller kommunikere.  

 

I Radiologisk Afdeling valgte de at arbejde med at sikre, at radiograferne på forhånd vid-

ste, at patienten var diagnosticeret med en demensdiagnose eller var kognitiv svækket. 

Nøglepersonen og kvalitetskoordinatoren i Radiologisk Afdeling udarbejdede en handle-

plan for at løse problemstillingen ”manglende viden om patienten med demens”. Arbejdet 

med dette har pågået over mange måneder og har involveret mange forskellige processer 

og afdelinger, se figur 25. 

 

Processen fra udvælgelse af problemstilling til efterfølgende godkendelse  

Afdelingens nøgleperson og kvalitetskoordinator besluttede i samråd med projektgrup-

pen, at det gav mest mening at arbejde med problemstillingen ”manglende viden om 

patienten med demens”. Denne problemstilling var bl.a. forårsaget af mangelfulde hen-

visninger fra stamafdelingerne. Hvis radiograferne på forhånd ved, at patienten kræver 

særlige hensyn for at kunne gennemføre billeddiagnostisk undersøgelse, så vil Radiolo-

gisk afdeling have mulighed for tage en række foranstaltninger i brug: 
 

● Booking af dobbelttid 

● Orientere portører om patientens kognitive udfordringer 

● Sikre en ledsager fra stamafdelingen 

● Vælge passende undersøgelsesrum med mindre stimuli 

● Radiograferne kan forberede sig på at anvende deres kompetencer fra demens-un-

dervisningen.  
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Figur 25 viser Radiologisk Afdelings proces fra problemidentifikation til eva-

luering af indsatsen 
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Ved at sikre bedre henvisninger vil det muligvis også have en positiv effekt på de 

øvrige problemstillinger, som blev identificeret i gennem afdelingens PBL-seancer. 

Afdelingens nøgleperson og kvalitetskoordinator udarbejdede en handleplan, som 

efterfølgende blev godkendt af afdelingsledelsen. 

 

Handleplanen 

Indsatsen bestod af at henvisende afdelinger skulle angive i henvisningen, om pa-

tienten havde en demensdiagnose eller en kognitiv svækkelse. Det giver 

radiografen mulighed for at kunne iværksætte de nødvendige foranstaltninger inden 

undersøgelsen.  

 

Pilotprojektet blev iværksat mellem Radiologisk -, Geriatrisk- og Ortopædkirurgisk 

Afdeling. 

 

Der blev udvalgt to effektmål: 

 

● Reduktion i suboptimale henvisninger.  Suboptimale henvisninger blev defineret 

som ikke fyldestgørende henvisninger. Dette kunne eksempelvis være at stam-

afdelingen ikke havde beskrevet, at patienten var kognitiv svækket eller havde 

en demensdiagnose. 

● At radiograferne oplevede, at de havde tilstrækkelig med viden om patienter 

med demens eller kognitiv svækkelse inden patientens ankomst til billeddiag-

nostisk undersøgelse. 

 

Resultaterne 

● Antallet af suboptimale henvisninger fra Geriatrisk afdeling blev reduceret så 

Radiologisk Afdeling kun modtog 1 suboptimal henvisning over en periode på 

2 måneder.  

● Radiograferne oplevede, at de havde en større viden om patienten med de-

mens inden patienterne ankom til undersøgelserne. 

 

 7.6.3.2 Delkonklusion 

Det kan konkluderes, at afdelingerne har været i stand til at udarbejde handleplaner 

og indsatser på baggrund af de problemstillinger som personalet har identificeret 

på PBL-seancer. På den baggrund vurderes det, at sygehusets afdelinger og afsnit 
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er blevet kompetenceløftet inden for håndteringen, plejen og behandling af patien-

ter med demens, idet de har været i stand til at omsætte personalets generede 

viden/data fra PBL-seancerne til konkrete handlinger.  

 

 7.7 Evaluering af PBL som metode i en  

 sygehuskontekst 

Ud fra projektgruppens viden har PBL-metoden aldrig før været anvendt til at kom-

petenceløfte alt personalet på et helt sygehus inden for ét domæne. PBL metoden 

har heller ikke tidligere været anvendt til systematisk at afdække problemstillinger i 

en sygehus-organisation. Evalueringen af PBL som metode i sygehus kontekst vil 

tage udgangspunkt følgende 3 områder: 

 

1. Evaluering af PBL-metodens egnethed til at afdække problemstillinger og efter-

følgende iværksætte relevante indsatser 

2. Evaluering af hvordan PBL-metoden har fungeret i praksis på et sygehus 

3. Evaluering af tidsforbruget som er forbundet med at afvikle PBL. 

Til at evaluere de tre ovenstående punkter har der været anvendt fokusgruppein-

terview og spørgeskemaer (for nærmere beskrivelse se afsnit 8), samt kvantitative 

målinger af f.eks. tidsforbrug og antal iværksatte indsatser. Tidligere evalueringer 

fra nøglepersonerne samt projektgruppens subjektive vurderinger har ligeledes væ-

ret anvendt til at evaluere PBL.  

 

Ud fra de valgte evalueringers metoder og tilgængelig data har det ikke været muligt 

at evaluere, hvor meget PBL isoleret set har kompetenceløftet sygehusets perso-

naler og afdelinger inden for demensområdet. Det skyldes at kompetenceløftet 

også har bestået af undervisning i demens på minimum basisniveau (6 timers un-

dervisning), og effekten af kompetenceløftet skal ses som en kombination af PBL 

og demensundervisning. Derfor måles kompetenceniveauet som en samlet helhed. 

Se afsnit 9 om evaluering gennemført af Epinion. Dog kan der ses på de forskellige 

elementer der i PBL arbejdet bliver gennemført, for derigennem at kunne vurdere, 

om det er sket et kompetenceløft. Eksempelvis kunne det være om afdelingerne 

var i stand til at omsætte ny viden til handling, ved at udarbejde handleplaner og 

iværksætte indsatser på baggrund af de identificerede problemstillinger. 
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7.7.1 PBL metodens evne til at afdække problemstillinger og iværksættelse 

af relevante indsatser 

Ud fra projektgruppens vurdering har PBL-metoden overordnet vist sig at være et 

effektivt redskab til systematisk at afdække, hvilke problemstillinger der findes lokalt 

i de enkelte afdelinger, samt hvilke problemstillinger der er tværgående for hele 

OUH Svendborg Sygehus. Som det fremgår af afsnit 7.6.2.1, 7.6.2.2 og 7.6.2.3 har 

det været muligt at afdække, hvor mange og hvilke problemstillinger personalet op-

lever inden for demensområdet, samt at afdække det på flere organisationsniveauer 

(sygehus-, afdelings-, ambulatorie-, sengeafsnits- og serviceafdelingsniveau).  

 

53 % af sygehusets personale har deltaget i en PBL-seance og på denne baggrund 

vurderes det, at de indsamlede data fra PBL-seancerne giver et validt og repræ-

sentativt billede af, hvad personalet på OUH Svendborg Sygehus oplever af 

problemstillinger i deres daglige arbejde med patienter med demens. Det vurderes, 

at det ikke har været nødvendigt, at alt personalet på sygehuset eller en afdeling 

skal deltage i en PBL-seance for at give et validt billede af de problemstillinger per-

sonalet oplever i deres daglige praksis. Det skyldes, at de samme problemstillinger 

går igen i og på tværs af afdelinger. Det betyder, at der henover tid observeres en 

mætningsgrad, dvs. der fremkommer ikke nye problemstillinger. 

 

27 indsatser, fordelt over 10 handleplaner, er blevet iværksat på baggrund af de 

identificerede problemstillinger fra PBL-seancer (se Tabel 16 i afsnit 7.6.3). Disse 

indsatser var sandsynligvis ikke blevet iværksat for at forbedre patientforløbet for 

patienter med demens, hvis ikke PBL-metoden var blevet anvendt, eller hvis meto-

den udelukkende var blevet anvendt til at kompetenceløfte personalet.  

 

Derfor konkluderes det, at PBL-metoden er et effektivt redskab til at identificere 

problemstillinger og iværksætte dertilhørende løsninger (se indsatser overfor).  

Endvidere kan det konkluderes, at afdelingerne har været i stand til at udarbejde 

handleplaner og indsatser på baggrund af de problemstillinger som sygehusets per-

sonale har identificeret via PBL- seancer. På den baggrund vurderes det at 

afdelinger og afsnit er blevet kompetenceløftet inden for håndteringen, plejen og 

behandlingen af patienter med demens, idet ledelserne har været i stand til at om-

sætte personalets generede viden/data (problemstillinger og forslag til indsatser) til 

konkrete indsatser. 
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 7.7.2 PBL-metoden i praksis på et sygehus 

I dette afsnit belyses, hvordan nøglepersonerne, ledelserne og projektgruppen har 

oplevet den praktiske gennemførelse af PBL på OUH Svendborg Sygehus. 27 nøg-

lepersoner har været ansvarlige for at gennemføre PBL-seancerne lokalt i egen 

afdeling. Overordnet har nøglepersonerne haft en god oplevelse af at anvende PBL 

lokalt i egen afdeling. Dette er også i overensstemmelse med projektgruppens op-

levelser. Nøglepersonerne oplevede, at både ledelse og deres kolleger tog godt 

imod PBL. Det skyldes bl.a. at nøglepersoner oplevede, at metoden var praksisnær 

og gjorde det nemmere for dem at fremlægge deres idéer og tiltag for ledelsen. 

Ligeledes oplevede nøglepersonerne, at PBL skabte projektejerskab hos deres kol-

leger, hvilket er essentielt når indsatser skal implementeres (se afsnit 8.5 

Evaluering af nøglepersonsfunktionen.)  

 

Fra ledelse- og nøglepersonsperspektivet har den største udfordring været, at PBL 

skulle presses ind i en travl praksis, hvor der skulle tages højde for vagtplaner og 

driften i afdelingerne. I næste afsnit, vil der kunne læses en mere detaljeret evalu-

ering af gennemførelsen af PBL metoden i projektet. Evalueringen vil følge den 

kronologiske rækkefølge som PBL metoden er blevet gennemført på i løbet af pro-

jektet. 

 

 7.7.2.1 Uddannelse af nøglepersonerne i PBL-modellen 

Som tidligere nævnt, har der været uddannet 32 nøglepersoner. Der har løbende 

været udskiftninger i nøglepersonsgruppen, enten fordi de er stoppet i deres stillin-

ger eller gået på orlov af anden årsag. Fra projektgruppens synsvinkel vurderes 

det, at det ikke har været en udfordring at gennemføre selve uddannelsen af nøg-

lepersonerne i PBL-metoden. Det er derimod tvivlsomt om de seks timers 

undervisning i PBL-metoden har været tilstrækkeligt til, at alle nøglepersonerne har 

følt sig trygge i at facilitere PBL-seancerne i egen afdeling. Tre måneder efter gen-

nemført uddannelse blev der afholdt en opsamlingsworkshop for nøglepersonerne 

i PBL-metoden. Her italesatte nogle af nøglepersonerne deres oplevelse af, at det 

kunne være svært at facilitere PBL-seancerne. Det kunne eksempelvis være van-

skeligt at bevare overblikket, at holde diskussionerne på sporet og at holde tiden. 

 

Det har været nødvendigt at tilrette PBL-vejledningen undervejs, samt at give nogle 

redskaber til at hjælpe nøglepersonerne med at bevare overblikket under seancen. 

Konkret bestod redskabet i at indføre de 10 faste temaer, som problemstillinger 
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skulle kategoriseres indenfor. Projektgruppen har også gennemført nogle af de før-

ste PBL-seancer i flere afdelinger med henblik på at vise, hvordan en PBL-seance 

gennemføres i praksis. De to tiltag har vist sig at være en stor hjælp for nøgleper-

sonerne. 

 

Anbefaling 

Hvis lignende projekter skal gentages, er det projektgruppens vurdering, at det vig-

tigste læringselement i et uddannelsesforløb i PBL-metoden er, at nøglepersonerne 

lærer at facilitere en PBL-seance.  Derfor skal læringen fokusere på dette. 

 

7.7.2.2 Gennemførelse af PBL-seancer lokalt i afdelingerne på det 

organisatoriske niveau 

På det organisatoriske niveau har nøglepersonerne og den lokale ledelse på afde-

lingerne selv haft ansvaret for at planlægge gennemførelsen af PBL-seancerne. 

Gennemførelsen af seancerne har været tilpasset den kontekst afdelingen har be-

fundet sig i. F.eks. har nogle af afdelingerne afviklet PBL-seancerne løbende over 

en længere periode og andre har haft brug for støtte fra projektgruppen til at afholde 

flere seancer på en gang. Der evalueres kun på om det har været praktisk muligt, 

at gennemføre PBL-seancerne og ikke på om den ene fremgangsmåde er bedre 

end den anden. Behovet for støtte fra projektgruppen til at gennemføre PBL- sean-

cer har været af et betydeligt omfang. 

 

Når der i spørgeskemaet spørges ind til nøglepersonernes oplevelse af, om det har 

været muligt for dem at gennemføre PBL i egen afdeling, svarede 93 % af nøgle-

personerne, at de enten i høj grad eller i nogen grad oplevede, at det var muligt at 

gennemføre PBL-seancerne i egen afdeling (se analyse i afsnit 7.9). Dette stemmer 

også i en vis grad overens med ledelsens oplevelse (hvoraf 83 % svarede at de i 

høj grad eller i nogen grad oplevede, at det var muligt at gennemføre PBL-sean-

cerne i egen afdeling (se analyse i afsnit 7.9). 

 

Selvom ledelsen og nøglepersonerne har oplevet at det har været muligt gennem-

føre PBL, så er målet om at 80 % af sygehusets personale skulle have en 

praksisnær supervision ikke opnået, da kun 53 % af sygehusets personale har væ-

ret til en PBL-seance. At målet ikke blev nået, kan bl.a. skyldes at 73,3 % af 

nøglepersonerne og 48,4 % af ledelserne oplevede udfordringer i forbindelse med 

gennemførelsen af PBL (se analyse i afsnit 7.9). Ledelserne peger på at manglende 

ressourcer i form af tid og manglende personale har været den primære udfordring, 
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hvilket bekræftes af nøglepersonernes oplevelse. Dette forklarer også nødvendig-

heden af den betydelig støtte som projektgruppen har givet afdelingerne. 

Eksempelvis har projektgruppen gennemført 24 seancer rundt om i afdelingerne, 

hvilket svarer til 15 % af alle PBL-seancer og dermed sikret at 135 personaler har 

deltaget på en PBL seance. 

 

Spørgeskemaundersøgelserne blev gennemført i slutningen af projektperioden (ok-

tober 2019) og beskriver derfor ikke, hvilke udfordringer nøglepersonerne oplevede 

i begyndelsen af projektet. En evaluering fra en opsamlingsworkshop for nøgleper-

sonerne i PBL metoden i oktober 2018 viste at manglende tid og 

personaleressourcer i starten af PBL-gennemførelsen ligeledes var en udfordring. 

Flere nøglepersoner italesætter også, at de manglede kollegial- og ledelsesmæssig 

opbakning. Der manglede især ledelsesopbakning fra ledelser, der primært befin-

der sig på matriklen i Odense. I denne forbindelse er det vigtigt at understrege, at 

det ikke var alle nøglepersonerne, som manglede opbakning fra kolleger og ledelse. 

De fleste oplevede, at det i højere grad var driften der udfordrede gennemførelsen. 

 

Ovenstående kan måske være forklaringen på, hvorfor flere afdelinger ikke påbe-

gyndte afviklingen af PBL-seancerne i september 2018 som planlagt, men først 

begyndte i september 2019. Den sene gennemførelse af PBL–seancerne har for 

nogle afdelinger givet en naturlig begrænsning af, hvor mange personaler de har 

kunnet nå at have igennem en PBL-seance inden projektets afslutning. 

  

 7.7.2.3 Udarbejdelse af referater og indberetning i database  

Udarbejdelse af referat 

Nøglepersonerne har været ansvarlige i projektet for at udarbejde referaterne fra 

de gennemførte PBL-seancer. Projektgruppen har også opnået en del erfaring med 

denne opgave, da projektgruppen har gennemført 15 % af PBL-seancerne med 

tilhørende referater. 

 

På baggrund af opsamlingsworkshoppen i oktober 2018 gav flere af nøgleperso-

nerne udtryk for, at det var vanskeligt at udarbejde referater. Den manglende 

struktur og overblik som nogle nøglepersoner oplevede under PBL-seancerne blev 

ofte også afspejlet i referaterne. Det kom konkret til udtryk ved, at projektgruppen 

modtog meget lange referater i prosatekst, som nøglepersonerne havde brugt 
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uhensigtsmæssig meget tid på at udarbejde. Ligeledes var det vanskeligt for pro-

jektgruppen efterfølgende at systematisere problemstillingerne i databasen.  

 

Løsningen var at tilrette PBL-vejledningen således at deltagerne under PBL-sean-

cen skulle kategorisere deres problemstillinger inden for 10 fastlagte temaer. Disse 

temaer blev også fastholdt i referaterne. Det er projektgruppens opfattelse, at nøg-

lepersonerne har haft lettere ved at skrive referaterne efter indførelsen af 

kategorierne, og de har derfor sparet mange timer på udarbejdelsen af disse. Sam-

tidig oplevede projektgruppen, at kvaliteten og ensretningen af referaterne blev 

markant forbedret. Hvis denne tilretning ikke var gennemført, vurderes det, at det 

ikke havde været muligt at systematisere data fra PBL i det omfang, som det er 

blevet, og at data ikke vil have været så brugbart i det videre arbejde, som det 

vurderes det er på nuværende tidspunkt.  

 

Databasen 

Projektgruppen har som de eneste været ansvarlig for udviklingen og vedligehol-

delsen af PBL-databasen. Databasen blev etableret i en Excel-fil, som overordnet 

har fungeret udmærket. Det vurderes ikke, at datasikkerhed er blevet komprimeret, 

idet databasen ikke har opbevaret personfølsomme data. Excel som database har 

dog alligevel nogle markante ulemper: 

 

● Det er tidskrævende at udvikle og vedligeholde databasen 

● Det er tidskrævende at indskrive referaterne i databasen 

● Projektgruppen er de eneste der har haft adgang til databasen, hvilket betyder 

at relevante aktører i afdelingerne har været afhængige af, at projektgruppen har 

videreformidlet databasens indhold. 

Anbefalinger 

Det ville have været en stor fordel at gennemføre en pilottest af PBL-seancer inden 

metoden blev implementeret i alle sygehusets afdelinger og afsnit. Det ville have 

givet værdifulde informationer om processen og referatudarbejdelse. Ligeledes ville 

det have været en fordel at udvikle en database, som kunne tilgås på tværs af nøg-

lepersonerne, ledere og projektgruppen. Hvis der på sigt skal gennemføres et 

lignende projekt, anbefales det at udvikle en database, som kan tilgås via Share-

Point eller lignende løsninger. 
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 7.7.2.4 Handleplaner  

På baggrund af de identificerede problemstillinger udarbejdede afdelingerne og af-

snittene handleplaner for, hvilke problemstillinger de mente var mest relevante og 

realistiske at arbejde med. Handleplaner tog afsæt i afdelingens PBL rapport, som 

var udarbejdet af projektgruppen og afdelingens nøgleperson. 

 
PBL-rapporterne 
Det vurderes, at projektgruppen har stået for over 90 % af rapportudarbejdelsen. 

Det skyldes bl.a. at rapportudarbejdelsen har krævet et vist akademisk niveau, da 

data fra PBL-seancerne skal systematiseres, analyseres og rapporteres. Nøgleper-

sonerne har ikke haft de nødvendige kvalifikationer til at udarbejde PBL 

rapporterne. Selv hvis nøglepersonerne havde haft de rette kvalifikationer, ville det 

have været vanskeligt for dem at løse opgaven, idet det var en tidskrævende op-

gave at udarbejde PBL rapporterne (cirka 5-10 timer afhængig af omfang). 

Nøglepersonerne og ledelserne har rapporteret, at tid har været en mangelvare og 

derfor vurderes det, at det ville have været urealistisk, at nøglepersonerne selv 

skulle have udarbejdet PBL-rapporterne.  Hvis nøglepersonerne havde udarbejdet 

PBL rapporterne, ville der have været en risiko for manglende ensretning af rappor-

terne, hvilket kunne få den konsekvens at rapporterne ville være vanskelige at 

sammenligne på tværs af afdelingerne. 

 

For at sikre rapporternes validitet har projektgruppen afholdt møder med nøgleper-

sonerne omkring afdelingens problemstillinger inden rapportudarbejdelsen. 

Rapporternes indhold og konklusioner er efterfølgende blevet valideret af nøgleper-

sonerne. Derfor vurderes det, at de udarbejdede PBL rapporter har vist et 

retvisende billede af de problemstillinger en afdeling eller et afsnit har stået overfor. 

 
Handleplaner 
Handleplanerne blev selvstændigt udarbejdet af afdelingerne, eller med stor støtte 

fra projektgruppen. Handleplanerne havde til formål at sikre, at afdelingerne ud-

valgte de problemstillinger som var de vigtigste at løse. Udvælgelsesbeslutningen 

blev truffet af afdelingsledelserne i samarbejde med nøglepersonerne og projekt-

gruppen.  

 

Handleplanerne bestod af en række komponenter:  

● Beskrivelse af problemstillingen 

● Målsætningen for indsatserne  
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● Beskrivelse af selve indsatserne 

● Succeskriterier 

● Ansvarsplacering 

● Effektmål 

● En samlet evaluering.  

Ifølge spørgeskemaundersøgelsen har kun 40,6 % af nøglepersonerne medvirket i 

høj eller nogen grad til at udarbejde handleplaner (se analyse i afsnit 7.9). Det 

samme var gældende for ledelserne. Dette skyldes ifølge nøglepersonerne, at der 

har manglet tid eller at afdelingen har vurderet, at patienter med demens udgør en 

for lille andel af patienterne i afdelingen til, at det var relevant at arbejde videre med. 

Disse ledelser har derfor vurderet ikke at bruge ressourcer på at udarbejde handle-

planer og specifikke indsatser for denne patientgruppe, når andelen af patienter 

med demens i afdelingen var så lille (se analyse i afsnit 7.9).  

 

Ud fra projektgruppens vurdering kan manglende udarbejdelse af handleplaner 

også skyldes, at mange afdelinger er kommet for sent i gang med at gennemføre 

PBL og derfor har de ikke nået at udarbejde handleplaner inden projektet sluttede. 

I forbindelse med udarbejdelsen af handleplanerne har flere ledere givet udtryk for 

at PBL-metoden var godt redskab, som gjorde det lettere at udarbejde handleplaner 

(se analyse i afsnit 7.9).  

 

Omvendt har der stadigvæk været en række udfordringer forbundet med PBL.  

F.eks. havde nøglepersonerne svært ved selvstændigt at arbejde med handlepla-

nerne, når indsatserne skulle gå på tværs af afdelinger. Nogle nøglepersoner har 

derfor fået meget støtte fra projektgruppen, hvilket betyder at projektgruppen har 

brugt en del ressourcer på at sikre, at handleplanerne blev udarbejdet og kvalifice-

ret. Som beskrevet under sektionen ”PBL rapporterne”, så manglede 

nøglepersonerne kompetencerne til at udarbejde handleplanerne. 

 

Anbefalinger 

 
● At der er større fokus på at uddanne nøglepersonerne i udarbejdelse af hand-

leplaner 

● At nøglepersonerne får uddannelse i projektarbejde 



DEMENSVENLIGT SYGEHUS –  KOMPETENCELØFT PÅ TVÆRS  

 

 

91 
 

91

 7.7.2.5 Implementering af handleplaner og indsatser 

Over halvdelen af sygehusets afdelinger har udarbejdet handleplaner og påbegyndt 

eller har færdiggjort implementeringen af indsatserne (se afsnit 7.6.3 tabel 16). Som 

beskrevet i afsnit 7.7.2.4 har ikke alle afdelinger udarbejdet handleplaner, da nogle 

har vurderet, at det ikke har været relevant. Når der spørges til om nøglepersoner 

har deltaget i implementeringen af indsatser lokalt i afdelingen har 27 % svaret, at 

de i nogen grad har deltaget i implementering af indsatser. De resterende nøgle-

personer angiver, at de i mindre grad eller slet ikke har medvirket til det (se analyse 

i afsnit 7.9). På ledelsesniveau har flere ledere angivet, at de enten i høj grad (19 

%) eller i nogen grad (19 %) har medvirket til implementering af indsatserne (se 

analyse i afsnit 7.9). På trods af at en stor del af ledelserne, som har besvaret spør-

geskemaet, ikke direkte har været involveret i nøglepersonens arbejde ses det 

alligevel, at en større andel af lederne oplever, at de har medvirket til implemente-

ring af indsatser i egen afdeling end nøglepersonerne. En forklaring på at 

størstedelen af nøglepersonerne endnu ikke har været med til at implementere ind-

satser kan være, fordi ledelserne skal være involveret i beslutningsprocessen ift. 

godkendelse af handleplaner og implementering af indsatserne, hvilket kan være 

svært at få arrangeret i en travl hverdag.  

 

Endvidere var nogle afdelinger relativt sent færdige med at gennemføre PBL sean-

cerne, hvilket har medført, at afdelingerne ikke var kommet i gang med at udarbejde 

handleplaner eller implementere handleplanernes indsatser. Implementeringen af 

indsatserne kunne også overgå til andet personale i afdelingen, hvilket kunne be-

tyde at nøglepersonen ikke nødvendigvis var direkte involveret i 

implementeringsarbejdet. 

 

I de afdelinger hvor de var påbegyndt implementering af indsatser, angav nogle af 

nøglepersonerne, at PBL har været et godt værktøj til at identificere indsatser og 

har bidraget til at løse en given problemstilling. Ligeledes oplevede disse nøgleper-

soner, at indsatserne har været nemme at implementere. Det kan bl.a. skyldes, at 

personalet er blevet inddraget i processen med at identificere, hvilke problemstillin-

ger der skal arbejdes med, samt hvilke indsatser som var mulige at implementere. 

Dette bakkes op af nøglepersonerne, idet de giver udtryk for, at PBL metoden har 

været medvirkende til at skabe enighed omkring de problemstillinger afdelingen 

skulle arbejde med, og dermed skabte ejerskab i personalegruppen (se analyse i 

afsnit 7.9). Ledelserne har oplevet, at det har været let at implementere indsatserne, 
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fordi PBL-rapporterne har været meget gennemarbejdede, og at problemstillin-

gerne og indsatserne udspringer af personalets praksis (se analyse i afsnit 7.9). 

Ovenstående stemmer godt overens med projektgruppens oplevelse. 

 

Nøglepersonerne og ledelserne har også oplevet en række udfordringer forbundet 

med implementeringen. I fokusgruppeinterviewet har nøglepersonerne oplyst, at 

det var en kompleks og langvarig opgave at implementere indsatserne. Særligt øko-

nomi og involvering af andre afdelinger gjorde opgaven vanskelig. Ligeledes havde 

nøglepersoner også en oplevelse af, at det var vanskeligt at vide, hvornår noget er 

fuldt ud implementeret (se analyse i afsnit 7.9). Det var også svært for afdelingerne 

at fastholde indsatsen i praksis, særligt de ændringer, der involverede ændringer af 

eksisterende arbejdsgange (se analyse i afsnit 7.9). Ledelserne angav, at den stør-

ste udfordring var manglende tid, da det var vanskeligt at implementere nye tiltag i 

en travl hverdag (se analyse i afsnit 7.9). 

 

Anbefalinger 

Det kan anbefales, at både nøglepersoner og ledere medvirker til udarbejdelse af 

handleplaner for afdelingen, da nøglepersonerne via deres facilitator rolle gennem 

PBL- seancerne har et indgående og et detaljeret kendskab til de refleksioner der 

er foregået i forbindelse hermed, hvilket kan bidrage positivt til udvælgelse af ind-

satsområde. 

 

Det kan anbefales, at der ledelsesmæssigt i en afdeling prioriteres tid til at gennem-

føre og implementere nye tiltag, da udvikling og implementering af bl.a. nye 

arbejdsgange kan føre til øget kvalitet for patienten, men også øge arbejdsglæde 

og trivsel blandt personalet. Ændrede arbejdsgange kan i bedste fald resultere i 

mere tid til rådighed til opgaverne. 

 

7.7.3 Tidsforbrug og økonomiske omkostninger forbundet med PBL indsat-

sen 

Evalueringen af tidsforbruget på PBL arbejdet i projektet vil tage udgangspunkt i 

figur 12 som beskriver den overordnede fremgangsmåde for hvordan PBL metoden 

er blevet anvendt og gennemført på OUH Svendborg Sygehus.  
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Figur 26 viser den overordnede proces for hvordan PBL er blevet anvendt og gennemført på OUH Svend-
borg Sygehus.  Processen med at afvikle PBL i sygehus regi sker i gennem 8 faser. De røde pile viser i 
hvilke faser projektgruppen har støttet afdelingerne i særlig grad. 
 

 Beregningen af tidsforbruget (se i tabel 17) er opdelt i tre områder: 

 

1. Gennemførelsen af fase 1-3, som relaterer sig til det primære formål om at 

kompetenceløfte 80 % af medarbejderne på OUH Svendborg Sygehus via 

PBL metoden (Personaleniveau) 

2. Gennemførelsen af fase 4-7, som relaterer sig til det sekundære formål, som 

var at kortlægge hvilke problemstillinger OUH Svendborg Sygehus og de en-

kelte afdelinger står overfor ved brug af PBL metoden, og derigennem 

kompetenceløfte afdelingerne (Sygehus – og afdelingsniveau) 

3. Gennemførelsen af fase 8, som relaterer sig det sekundære formål om im-

plementering af handleplaner og indsatser på sygehusets afdelinger, og 

derigennem kompetenceløfte afdelingerne (Sygehus – og afdelingsniveau). 
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Aktiviteter Tidsforbrug 

(timer: mi-

nutter) 

Område 1 

Uddannelse af 30 nøglepersoner i PBL metoden 180:00 

Forberedelse og organisering af PBL lokalt i afdelingerne* 378:40 

Afvikling af PBL seancer 162:45 

Personale som har deltaget på en PBL seance* 875:00 

Temadage for nøglepersoner: løbende kompetenceudvikling 282:00 

Total 1878:25 

Område 2  

Referatudarbejdelse fra PBL seancerne 277:25 

Møde med ledelser, kliniske specialister, fremlæggelse af 

problemstillinger 

189:35 

Handleplansudarbejdelse  121:50 

Total 588:50 

Område 3  

Implementering (Nøglepersoner og TASKFORCE) 359:00 

Implementering (Implementeringspersoner lokalt i afdelin-

gerne) 

251:40 

Total 610:40 

Projektmedarbejder  

Projektassistent (50%) 936:00 

Totalt tidsforbrug finansieret af projektet 3138:55 

Totalt tidsforbrug på PBL arbejde 4013:55 

Tabel 17 indikerer at der har været anvendt timer som afdelingen 

enten selv har betalt, eller som ikke har været mulig at registrere 

 

 7.7.3.1 Gennemførelsen af fase 1-3 

For at kunne gennemføre kompetenceløft af personalet via PBL, har der været gen-

nemført en lang række aktiviteter i projektet. Projektet har kun finansieret de 

aktiviteter, som nøglepersonerne har været ansvarlige for at gennemføre. Projek-

tets tildelte midler har ikke dækket aktiviteter, som afdelingernes øvrige personale 

har deltaget i. F.eks. har afdelingerne selv finansieret personalets deltagelse til 

PBL-seancerne. Ligeledes er det ikke blevet registreret, hvor meget tid ledelsen 

lokalt i afdelingerne har brugt på organiseringen og gennemførelsen af PBL, hvilket 

afdelingerne også selv har finansieret. Derfor må det forventes, at det rapporterede 

tidsforbrug er underestimeret i forhold til det faktuelle tidsforbrug.  

 

Totalt set har der været anvendt 1875:25 timer til uddannelse af nøglepersonerne, 

løbende kompetenceudvikling af nøglepersonerne, forberedelse og afviklingen af 
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PBL seancerne og medarbejderdeltagelse til PBL seancerne. Projektet har finan-

sieret 1000:25 timer, og afdelingerne har stået for en egen finansiering på 875 timer 

(1 time pr medarbejder). Det har resulteret i at 875 personaler er blevet kompeten-

celøftet gennem PBL metoden, samt at der er blevet gennemført en systematisk 

dataindsamling af hvilke problemstillinger personalet oplever inden for demensom-

rådet på OUH Svendborg Sygehus. 

 

Umiddelbart kan det virke som et højt timeforbrug, særligt når målet om at alle 80 

% (1254) medarbejderne på OUH Svendborg Sygehus skulle kompetenceløftes 

ved brug af PBL metoden, og målet ikke blev nået. Projektledelsen vurderer dog, 

at PBL metoden har været effektiv, da det i gennemsnit har taget 2 timer og 6 mi-

nutter pr. medarbejder at kompetenceløfte denne og indsamle data om, hvilke 

problemstillinger medarbejderen oplever i den daglige praksis i forhold til patienter 

med demens. 

 

 7.7.3.2. Gennemførelsen af fase 4-7 

Totalt set har afdelingernes nøglepersoner brugt 588:50 timer og projektassistenten 

har brugt halvdelen af sine timer (ca. 453 timer) på kompetenceløft gennem PBL i 

afdelingerne ved at kortlægge, hvilke problemstillinger personalet oplevede i de en-

kelte afdelinger. Nøglepersonerne har primært arbejdet med referatudarbejdelse 

fra PBL seancerne, afholdt møder og udarbejdet handleplaner. Projektassistenten 

har primært arbejdet med opbygning af PBL databasen (hvor alle referaterne er 

indskrevet), dataanalyse af det indsamlede PBL arbejde, og udarbejdelse af PBL 

rapporter til afdelingerne. Projektgruppen vurderer, at tiden som er blevet anvendt 

på disse opgaver er relativt lavt i forhold til det store udbytte indsatsen har medført. 

De brugte timer har resulteret i en valid kortlægning af, hvilke problemstillinger der 

findes inden for demensområdet ud fra et personale perspektiv, fra sygehus- am-

bulatorie- og afsnitsniveau. PBL metoden har derfor bidraget til at give alle 

afdelings- og afsnitsledelser specifik viden om, hvilke problemstillinger der findes 

på de forskellige organisatoriske niveauer (sygehus, andre afdelinger og afsnit, 

samt egen afdeling, afsnit og ambulatorie), og alle afdelingerne er derved blevet 

praksisnært kompetenceløftet via PBL metoden. 

 

 7.7.3.3 Gennemførelsen af fase 8 

Totalt set har nøglepersoner og implementeringspersoner brugt 610:40 timer på at 

afprøve og implementere de 10 handleplaner og 27 indsatser. Dertil vurderes det, 
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at projektgruppen har brugt 200-300 arbejdstimer til at støtte afdelingerne i imple-

menteringsarbejdet.  

 

På nuværende tidspunkt (21/01-2020) er 12 indsatser færdiggjort og evalueret, 11 

er fortsat under afprøvning og 4 indsatser er endnu ikke påbegyndt (se tabel 16, 

afsnit 7.6.3). Projektgruppen vurderer, at timeforbruget på at afprøve og implemen-

tere handleplaner har været effektivt i forhold til de relativt få ressourcer 

(arbejdstimer), der er blevet brugt på disse opgaver. Indsatsen fra projektgruppen 

har været den primære årsag til at PBL-arbejdet fra fase 1-7 har været succesfuld. 

Det har skabt et stærkt fundament for, at afdelingerne har kunnet udarbejde hand-

leplaner og iværksætte konkrete indsatser i forhold til de problemstillinger 

medarbejderne oplever i arbejdet med patienter med demens. 

 

 7.7.3.4 Vurdering af det samlede tidsforbrug  

Total set er der blevet brugt 4013:55 timer på PBL-arbejde i projektet. Projektet har 

finansieret 3138:55 timer, hvor afdelingerne har bidraget med 875 timer i form af 

egen betaling for eget personale. Projektgruppen vurderer, at de anvendte timer 

4013:55 ikke har været højt. Det skyldes at det har været muligt udvikle og tilpasse 

PBL metoden således, at den kan bruges til at gennemføre praksisnært kompeten-

celøft på alle sygehusets niveauer (sygehus, afdeling/afsnit/ambulatorie og 

personaleniveau). Konkret blev 875 medarbejdere kompetenceløftet via PBL meto-

den. Disse medarbejdere har bidraget til en kortlægning af, hvilke problemstillinger 

personalet oplever i arbejdet med patienter med demens. Denne kortlægning og 

indsamling af viden er blevet omsat til udarbejdelsen af 10 handleplaner og 27 ind-

satser til gavn for patienter med demens.  Hvis man sætter timeforbruget i 

perspektiv i forhold til fuldtidsstillinger, svarer timeforbruget til 2,08 stillinger. Pro-

jektgruppen vurderer, at det vil være meget vanskeligt eller umuligt at opnå samme 

resultater, hvis man ansatte to medarbejdere fuldtid til at udarbejde 10 handleplaner 

og afprøve og implementere 27 indsatser på 10 forskellige afdelinger. Begrundel-

sen for at PBL- arbejdet alligevel er nået så langt er, at alle medarbejdere og ledere 

har støtte op om projektet som helhed. 
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7.8. Evaluering af PBL som metode i en sygehus-
kontekst 

Overordnet kan det konkluderes, at den tilpassede PBL metode har været en suc-

ces. Dette på trods af projektet ikke opnåede det primære mål med at 

kompetenceløfte 80 % (1254) af alle medarbejdere. Det der blev opnået var at gen-

nemføre et praksisnært kompetenceløft af 875 medarbejdere via PBL metoden. 

Projektet opnåede stor succes med de tre sekundær mål: 

 

1. Projektgruppen har været i stand til at udvikle og tilpasse PBL metoden, så 

sygehuset er blevet praksisnært kompetenceløftet på alle niveauer (syge-

hus-, afdeling/afsnit/ambulatorie- og personaleniveau) via PBL metoden 

2. Den tilpassede PBL metode har vist sig at være i stand til at kortlægge, 

hvilke problemstillinger OUH Svendborg Sygehus og de enkelte afdelinger 

står overfor inden for demensområdet 

3. Den tilpassede PBL metode har vist at kunne gøre afdelingsledelser og 

direktionen i stand til at prioritere mellem problemstillinger inden for de-

mensområdet, og derigennem udarbejde specifikke handleplaner og 

indsatser til at løse disse problemstillinger. 

 

Det vurderes, at den tilpassede PBL metode kan bruges inden for alle andre do-

mæner og vurderes derfor til at være en generisk metode. 

 

7.9 Analyse af fokusgruppeinterview og 
spørgeskemaundersøgelse om PBL - metoden 
 

 7.9.1 Facilitering af PBL  

Fokusgruppeinterviewet med nøglepersoner 

Nøglepersoner gav udtryk for, at PBL som metode var god, fordi metoden var kon-
kret og gjorde det nemmere for dem at fremlægge deres idéer og tiltag for ledelsen. 
De synes også, at metoden var god, fordi den var med til at skabe projektejerskab 
blandt kollegerne. Flere af nøglepersonerne foreslog, at PBL-metoden med fordel 
kunne anvendes i andre sammenhænge end på demensområdet. 
 
Nøgleperson 3: ”PBL-redskabet er virkeligt godt. Har ikke selv deltaget, men jeg 

kunne læse referatet via metoden og få noget ud af det. Det var imponerende. Me-

toden burde udbredes til andre emner også”. 
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Nøgleperson 1: ”Kollegerne har også synes, at det var nogle gode oplevelser under 

PBL-seancerne. De tog ejerskab”. 
 
Nøgleperson 5: ”Det var fint at kunne gå til ledelsen med udkommet af seancen  

og kunne sige, at det er det her der skal gøres noget ved”. 

 
En af nøglepersonerne gav udtryk for, at det havde været udfordrende, at skulle 
lede 60 kolleger. En anden gav også udtryk for, at det var svært at gennemføre 
PBL-seancerne i praksis, da nøglepersonen hele tiden skulle tage højde for driften.  
 
Nøgleperson 4: ”Der var ikke sat tid af til det. De kan ikke bare aflyse patienter. 

Der har ikke været planlagt med det – desværre”. 
 
Nogle af nøglepersonerne italesatte også, at nogle af deres kolleger havde synes, 
at det havde været lidt fjollet at bruge tid på at gennemføre PBL-seancerne, da de 
i stedet ønskede, at pengene kunne være brugt anderledes. Nøglepersonerne ud-
dybede dog ikke dette yderligere og kunne ikke selv komme med forslag til, hvad 
der skulle have været gjort anderledes, heller ikke i forhold til undervisningen og 
PBL-seancerne. 
 
Generelt gav nøglepersonerne udtryk for, at de havde haft en god oplevelse af at 
anvende PBL og at deres kolleger også havde en god oplevelse med PBL. PBL-
metoden er derved et redskab, som gør det nemmere for nøglepersoner at komme 
med konkrete problemstillinger og løsningsforslag til ledelsen. Metoden kan også 
være med til at skabe projekt-medejerskab blandt personalegruppen, hvilket er vig-
tigt, når man skal til at implementere nye tiltag. En af de største udfordringer ved 
afviklingen af PBL i en sygehus-kontekst er, at der skal tages højde for driften på 
afdelingerne. Planlægningen af PBL-seancerne skal derfor påbegyndes tidligst mu-
ligt, så man kan tage højde for medarbejdernes vagtplan og arbejdsopgaver. 
 
Spørgeskemaer til nøglepersoner 

Nøglepersonerne blev spurgt om ”Har det været muligt for dig at gennemføre PBL 

for dine kolleger?”.  Nedenstående Figur 27 illustrerer nøglepersonernes besva-
relse af spørgsmålet.  15 nøglepersoner svarede på spørgsmålet. 46,67 % svarede 
”I høj grad”, 46,67 % svarede ”I nogen grad” og 6,67 % svarede ”I mindre grad. 
Dette stemmer godt overens med, at fleste nøglepersoner giver udtryk for at have 
fået opbakning fra ledelse og projektgruppen til bl.a. at kunne gennemføre PBL. 
Desuden oplever ledelsen også, at de har støttet nøglepersonerne undervejs i pro-
jektet og givet dem mulighed for at gennemføre PBL.  
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Figur 27: Illustration af nøglepersonernes besvarelse af spørgsmål 2. 

 
Nøglepersonerne blev spurgt om ”Har der været udfordringer forbundet med at gen-

nemføre PBL i egen afdeling?”. Nedenstående Figur 28 illustrerer 
nøglepersonernes besvarelse af spørgsmålet.   
 
I alt 15 nøglepersoner besvarede spørgsmålet. 26,67 % svarede ”Nej” og 73,33 % 
svarede ”Ja” og angav følgende udfordringer forbundet med at gennemføre PBL i 
egen afdeling: 
 
Kommentar 5: ”Det har været svært at få tid til det – både at kunne rumme det, og 

at få tid til dette i en travl hverdag”. 
 
Kommentar 10: ”Svært at nå alle pga. skiftende vagtlag”. 
 
  

 
Figur 28: Illustration af nøglepersonernes besvarelse af spørgsmål 4. 
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De fleste af de nøglepersoner, som havde besvaret, at der havde været udfordrin-
ger forbundet med at gennemføre PBL i egen afdeling, beskrev manglende tid som 
en stor udfordring. De oplevede, at det havde været svært at finde tid til at gennem-
føre PBL på grund af en travl hverdag med skiftende vagtlag. Nogle af 
nøglepersonerne beskrev yderligere, at det havde været svært at facilitere PBL, og 
nøglepersonerne måtte derfor få støtte fra projektgruppen.  
 
Spørgeskema til ledelsen 

Ledelsen blev spurgt om ”I hvilken grad har det været muligt for nøglepersonen at 

gennemføre PBL for sine kolleger?”. 30 besvarede spørgsmålet og to sprang 
spørgsmålet over. 
 
 

   
Figur 29: Illustration af besvarelsen på spørgsmål 3.  

43,33 % svarede ”I høj grad”, 40 % svarede ”I nogen grad”, 10 % svarede ”I mindre 
grad” og 6,67 % svarede ”Slet ikke”.  
 
Ledelsen blev spurgt om ”Har der været nogle udfordringer forbundet med at gen-

nemføre PBL i din afdeling?”. 31 besvarede spørgsmålet og to sprang spørgsmålet 
over.  
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Figur 30: Illustration af besvarelsen på spørgsmål 5.  

 
51,61 % af respondenterne svarede ”Nej” og 48,39 % ”Ja”.  
 
Kommentar 10: ”Tid i en travl hverdag, hvor patientopgaven skal prioriteres”. 
 
Kommentar 11: ”For lille bemanding til at kunne prioritere opgaven”.  

 
Lederne beskrev manglende ressourcer i form af manglende tid og manglende per-
sonale, som værende de primære udfordringer forbundet med at gennemføre PBL 
i afdelingen. Den ene halvdel af lederne oplevede udfordringer forbundet med gen-
nemførslen af PBL, mens den anden halvdel af lederne ikke oplevede udfordringer.  

 
 

 7.9.2 Udarbejdelse af handleplaner på baggrund af PBL 

Fokusgruppeinterviewet med nøglepersoner 

Nøglepersonerne er forskellige steder i processen i forhold til at udarbejde handle-
planer.  
 
Nøgleperson 5: ”Vi har endnu ikke lavet nogen – vi afventer møde med [projekt-

gruppen]”. 
 
Nøgleperson 1: ”Jeg var i tvivl om, hvad man bruger en handleplan til, men [pro-

jektgruppen] har været en stor hjælp til at lave dem”. 
 
Nogle har brug for opbakning og støtte fra projektgruppen til udformningen, fordi de 
synes, at det er svært at formidle tanker og idéer på skrift i et handleplansdokument.  
 
Nøgleperson 2: ”Ja det er svært, fordi det foregår i mit hoved. Det er svært at få 

udført handleplanerne”. 
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Flere af nøglepersonerne efterlyste en detaljeret skabelon til, hvordan man udar-
bejder en handleplan. En step-for-step-guide, ligesom den til afholdelsen af PBL-
seancen. Denne guide ville også kunne støtte nøglepersonerne i at udarbejde en 
handleplan, ligesom projektgruppen.  
 
En af nøglepersonerne er dog ikke enig, da nøglepersonen oplever, at vedkom-
mende ikke behøvede støtte fra projektgruppen eller en detaljeret guide til at kunne 
udfylde en handleplan. Nøglepersonens barriere i forhold til at få udformet handle-
planerne var manglende tid. Nøglepersonen gav udtryk for, at vedkommende ikke 
havde haft den nødvendige tid til at nedskrive handleplanerne, da nøglepersonen 
også havde haft andre opgaver ud over nøglepersonsopgaverne. 
 
Nøgleperson 4: ”Driften står ikke stille – dit almindelige arbejde skal også passes, 

så derfor handler det ikke så meget om at have erfaring i at udarbejde handlepla-

ner - mange af os har en længere uddannelse – men vi har ikke tiden til at udføre 

opgaven”. 

 
Overordnet har det været forskelligt, hvor meget støtte nøglepersonerne skulle 
have i form af vejledning fra projektgruppen og en detaljeret skabelon. Det er en 
god idé, at have nogle eksterne personer f.eks. i form af en projektgruppe, som kan 
støtte nøglepersonen i at udforme handleplanerne, da nøglepersonerne ikke har 
samme forudsætning for at løse denne opgave. Det er ligeledes en god idé at ud-
forme en detaljeret guide, som nøglepersonen kan følge, hvis de mangler et 
støttende redskab til at udfylde handleplanerne korrekt. Derudover er det vigtigt, at 
der sættes tid af til at udforme handleplanen, da det tager tid for nøglepersonen at 
løse denne opgave. 
 

Spørgeskemaer til nøglepersoner 

Nøglepersonerne blev spurgt om ”Har du medvirket til at udarbejde handleplaner 

på baggrund af de problemstillinger, der er identificeret gennem PBL?”. 
 
Nedenstående Figur 31 illustrerer nøglepersonernes besvarelse af spørgsmålet.  I 
alt 15 nøglepersoner besvarede spørgsmålet. 40 % svarede at de ”I høj grad” eller 
”I nogen grad” havde medvirket til at udarbejde handleplaner. 60 % af nøgleperso-
nerne svarede, at de ”I mindre grad” eller ”Slet ikke” havde udarbejdet handleplaner 
på baggrund af PBL. 
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Figur 31: Illustration af nøglepersonernes besvarelse af spørgsmål 5. 

 
Nøglepersonerne, der havde skrevet, at de ikke havde udarbejdet handleplaner 
endnu angav følgende årsager: 
 
Kommentar 1: ”Jeg har lavet et udkast, men der har ikke været tid til at arbejde 

videre med den…”. 
 
Kommentar 3: ”Da patientgrundlaget i min afdeling er meget lille blev det vurde-

ret, at det ikke gav mening at iværksætte nye tiltag/handleplaner”.  
 
En nøgleperson angav, at der ikke havde været tid til at udarbejde handleplanerne, 
en anden angav, at nøglepersonen ikke var påbegyndt udarbejdelsen endnu, men 
at vedkommende skulle til det. En tredje nøgleperson beskrev, at afdelingen helt 
havde fravalgt at udarbejde en handleplan fordi patientgruppen med demens var 
for lille på deres afdeling. Afdelingen havde derfor vurderet, at det ikke var relevant 
for dem at udarbejde handleplaner og igangsætte nye tiltag målrettet patienter med 
demens.   
 
Nøglepersonerne blev spurgt om ”I forbindelse med udarbejdelsen af handleplaner 

– hvad har været let at arbejde med?”.  Seks nøglepersoner besvarede spørgsmålet 
og ni nøglepersoner sprang spørgsmålet over. Nøglepersonerne havde skrevet føl-
gende kommentarer til, hvad der havde været let at arbejde med i forbindelse med 
udarbejdelsen af handleplaner: 
 
Kommentar 2: ”At finde frem til udvalgte problemstillinger”.  
 
Kommentar 4: ”God hjælp fra projektmedarbejdere”. 
 
Kommentar 6: ”Både medarbejdere som daglig leder har været meget modtage-

lig”. 
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Nøglepersonerne beskrev, at det havde været let at nå frem til udvalgte problem-
stillinger og at modtage opbakning fra projektgruppen, kollegerne og de daglige 
ledere.  
 
Nøglepersonerne blev spurgt om ”I forbindelse med udarbejdelse af handleplaner 

– hvad har været svært at arbejde med?”. I alt ni nøglepersoner besvarede spørgs-
målet og seks sprang spørgsmålet over. Nøglepersonerne havde skrevet følgende 
kommentarer til, hvad der havde været svært at arbejde med i forbindelse med ud-
arbejdelsen af handleplaner: 
 
Kommentar 1: ”Det er svært at finde tiden, når det almindelige arbejde også skal 

passes og prioriteres. I forhold til handleplanerne, så synes jeg, at det er svært at 

skulle redegøre for, hvordan man kan måle på effekten efter evt. implementering”.  
 
Kommentar 3: ”Udførelse, manglende sparring med personer der ved mere om de-

mens eller i det hele taget nogle at sparre med. Synes det er ærgerligt, at man alene 

skal opfinde den dybe tallerken, når der sidder personer andre steder, som har de 

samme udfordringer”.  
 
Kommentar 8: ”Det er svært at samle folk og blive enig om hvad der skal gøres”.  
 
Igen beskrev nøglepersonerne at manglende tid havde været noget af det svære 
ved at skulle udarbejde handleplaner. Derudover beskrev nøglepersonerne også, 
at det havde været svært at skulle måle effekten af tiltagene, og at de generelt 
manglede sparringspartnere. Det havde også været svært at opnå enighed og i 
nogle tilfælde havde Direktionen været et problem.  
 
Spørgeskemaer til ledelsen 

Ledelsen blev spurgt om ”Har du medvirket til at udarbejde handleplaner på bag-

grund af de problemstillinger, der er identificeret gennem PBL?”. 32 besvarede 
spørgsmålet.  

 
Figur 32: Illustration af besvarelsen på spørgsmål 6.  
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40,63 % af lederne svarede, at de ”I høj grad” eller i ”I nogen grad” havde medvirket 
til at udarbejde handleplaner. Størstedelen af lederne, som udgjorde 59,37 % sva-
rede, at de ”I mindre grad” eller ”Slet ikke” havde medvirket til at udforme 
handleplaner på baggrund af de problemstillinger, der var blevet identificeret gen-
nem PBL. 
 
Kommentar 3: ”Er en afsnitsledelsesopgave”.  
 
Kommentar 5: ”..Tænker at det har nøglepersonen gjort selv sammen med afde-

lingssygeplejerskeren”.  
 
Årsagen til at de ikke havde medvirket til udarbejdelsen af handleplanerne var pri-
mært, at lederne, som besvarede spørgeskemaet, var på et højere ledelsesniveau 
og derfor ikke havde direkte kontakt til nøglepersonen. 
 
Ledelsen blev spurgt om ”I forbindelse med udarbejdelse af handleplaner – hvad 

har været let at arbejde med?”. 19 besvarede spørgsmålet og 13 sprang spørgs-
målet over. Lederne gav udtryk for følgende udsagn i forbindelse med hvad der 
havde været let at arbejde med i udarbejdelsen af handleplaner: 
 
Kommentar 19: ”Ja det har været let at arbejde med. PBL-metoden er god og en-

kelt”.  

 
Kommentar 12: ”Der var et gennemarbejdet materiale at arbejde med og tage be-

slutning ud fra”. 
 
Flere ledere gav udtryk for, at de synes PBL-metoden var et godt redskab, som 
gjorde det lettere at udarbejde handleplaner. 
Ledelsen blev spurgt om ”I forbindelse med udarbejdelse af handleplaner – hvad 

har været svært at arbejde med?”.  19 besvarede spørgsmålet og 13 sprang 
spørgsmålet over. Lederne gav udtryk for følgende udsagn i forbindelse med hvad 
der havde været svært at arbejde med i udarbejdelsen af handleplaner: 
 
Kommentar 1: ”Få motiveret tværfagligt”. 
 
Kommentar 6: ”Der hvor højere ledelseslag skal involveres”. 
  
Kommentar 10: ”Det har været svært at afsætte den fornødne tid. Der kunne godt 

bruges mere tid”.  
 
Det svære forbundet med udarbejdelse af handleplanerne var at involvere andre 
afdelinger og de øverste ledere i udarbejdelsen af handleplanerne. Flere ledere ita-
lesatte også manglende tid, som en udfordring forbundet med udarbejdelsen af 
handleplanerne. Det kunne være svært som leder at afsætte tid til udarbejdelsen.  
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 7.9.3 Implementering af indsatsområder fra handleplanen 

 
Fokusgruppeinterviewet med nøglepersoner 

Det er meget forskelligt, hvor langt nøglepersonerne er med at implementere de 
forskellige indsatsområder. Implementeringsforløbet afhænger meget af afdelin-
gens struktur, hvilke indsatsområder, der skal implementeres og om 
indsatsområdet kræver flere ressourcer. F.eks. om indsatsområdet har en økono-
misk omkostning i forbindelse med implementeringen. 
  
Nøgleperson 4: ”Noget er konkret og noget er mere længerevarende… Der er brug 

for midler til at komme videre og det er andre aktører, der skal ind over. Det går 

lidt ud over den enkelte nøglepersons deltagelse”. 

 
En nøgleperson beskrev, at det havde været svært at være deltagende i implemen-
teringsprocessen, når der blev arbejdet med langsigtede og store indsatsområder, 
der involverede flere parter og hvor økonomi også var et vigtigt aspekt. Her følte 
nøglepersonen, at vedkommende ikke bidrog i processen.  
En anden nøgleperson beskrev, at allerede fastlagte og forudbestemte strukturer 
på sygehuset havde været en stor barriere i forhold til at implementere og afprøve 
nye demensvenlige tiltag. Eksempelvis havde afprøvning af ny skiltning været svær, 
da vedkommende ikke måtte tage de eksisterende skilte ned.  
 
Nøgleperson 2: ”Det er svært at implementere fuldt ud, når man ikke må pille de 

gamle skilte ned. Vi må komme lidt i gang, men det er svært”. 
 
Flere af nøglepersonerne nævnte, at driften ofte blev prioriteret over projektet, hvil-
ket gjorde, at det var svært at finde tid til at implementere nye tiltag og involvere 
afdelingen herunder også sine kolleger i processen. Ligesom udarbejdelsen af 
handleplanerne krævede implementeringen af indsatsområderne også tid, som 
desværre ofte bliver slugt af driften. Til trods for at projektet ofte blev nedprioriteret, 
og at der var få ressourcer til implementeringen, så fortalte nøglepersonerne, at de 
alligevel havde fået implementeret nogle nye tiltag i deres afdelinger.  
 
Nøgleperson 3: ”Vi har implementeret bemærkning på Cetrea-skærmen omkring 

kognitiv svækkelse. Vi har bedt lægerne om at notere kognitiv svækkelse i henvis-

ninger til røntgen”.  

 
Nøglepersonerne synes dog, at det havde været svært at vurdere, hvornår et tiltag 
var fuldt implementeret, da nogle af indsatsområderne havde været svære at eva-
luere. 
 
Nøgleperson 1: ”Vi har haft emneuge med demens… Vi har onsdagsundervisning, 

der er tavlemøder og andre fora”. 
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Nøgleperson 3: ”Personalet har måske haft fem minutter om morgenen, hvor det 

har kunnet lade sig gøre at bruge måske et minut på et eller andet i forhold til 

demens. Dette adskiller sig meget fra nøgleperson 1s udsagn”.  
 
Nøgleperson 1: ” Vi prøver at huske hinanden på tingene hver dag. Jeg kigger 

rundt og spørger kollegerne, hvor man ikke har gjort dit eller dat – vi reflekterer 

altså over tingene.” 
 
Det var forskelligt, hvad nøglepersonerne gjorde for at involvere deres kolleger. 
Nogle gjorde meget ud af løbende at informere deres kolleger om, hvad der blev 
arbejdet med. Nogle nøglepersoner afviklede emneuger, undervisningsdage, tavle-
møder og havde været fysisk til stede for at yde støtte og vejledning. Andre havde 
haft nogle få minutters taletid til et morgenmøde. Nøglepersonens involvering i im-
plementeringsprocessen afhang af afdelingens struktur og ressourcer. Hver 
nøgleperson har derfor haft forskellig forudsætning for at kunne implementere de 
forskellige demensvenlige indsatsområder. 
  
Det er vigtigt, at afdelingerne prioriterer, at nøglepersonerne får tid til at løse sine 
nøglepersonsopgaver og ikke inddrager deres timer til andre opgaver i driften. Dette 
kan selvfølgelig være en udfordring ved sygdom og underbemanding i afdelingen. 
 
Spørgeskemaer til nøglepersoner 

Nøglepersonerne blev spurgt om ”Har du medvirket til at implementere indsatsom-

råder, der er beskrevet i handleplanen?”.  Nedenstående Figur 33 illustrerer 
nøglepersonernes besvarelse af spørgsmålet.  15 nøglepersoner besvarede 
spørgsmålet. 26,67 % svarede ”Slet ikke”, 46,67 % svarede ”I mindre grad”, 26,67 
% svarede ”I nogen grad” og ingen svarede ”I høj grad”.  

 
Figur 33: Illustration af nøglepersonernes besvarelse af spørgsmål 8. 
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Nøglepersonerne blev spurgt om ”I forhold til implementering af indsatser – hvad 

har været let at arbejde med?”. Otte nøglepersoner besvarede spørgsmålet og syv 
sprang spørgsmålet over.  
 
Nøglepersonerne havde skrevet følgende kommentarer til, hvad der havde været 
let at arbejde med i forbindelse med implementering af indsatser: 
 
Kommentar 1: ”I PBL’erne er det kommet frem, at man generelt er ret enige om 

hvad der kan gøres bedre + at det ikke nødvendigvis er store forandringer der skal 

til”.  
 
Kommentar 8: ”Mine samarbejdes partner i Taskforce-gruppen”. 
 
Nøglepersonerne synes, at det letteste at arbejde med i forbindelse med implemen-
tering af indsatser var, at PBL havde været et godt værktøj til at fremhæve 
indsatsområder og derved var der stor enighed om hvilke tiltag, der skulle arbejdes 
videre med. Nogle af tiltagene havde været nemme at implementere og en nøgle-
person havde nævnt at Taskforce-gruppen havde gjort implementering af indsatser 
lettere. 
 
Nøglepersonerne blev spurgt om ”I forhold til implementering af indsatser – hvad 

har været svært at arbejde med?”. Syv nøglepersoner besvarede spørgsmålet og 
otte sprang spørgsmålet over.  
 
Nøglepersonerne havde skrevet følgende kommentarer til, hvad der havde været 
svært at arbejde med i forbindelse med implementering af indsatser: 
 
Kommentar 3: ”Vi er ikke kommet i gang”. 
 
Kommentar 5: ”Det kan være svært at fastholde indsatserne i hverdagen/praksis 

og vedligeholde brugen af det”.  
 
Kommentar 6: ”Ændring i hvordan vi organiserer os”.  
 
Nogle af nøglepersonerne synes, at det havde været svært at fastholde indsatserne 
i praksis, og at det også havde været svært at implementere indsatser fordi det 
havde involveret ændringer af arbejdsgange. Andre beskrev udfordringer med Di-
rektionen, og at de ikke var kommet i gang med at implementere endnu.  
Nøglepersonerne blev spurgt om ”Har du støttet dine kolleger i implementering af 

konkrete indsatser i egen afdeling?”.  Nedenstående Figur 34 illustrerer nøgleper-
sonernes besvarelse af spørgsmålet.  13 nøglepersoner besvarede spørgsmålet og 
to sprang spørgsmålet over. 30,77 % svarede ”Slet ikke”, 46,15 % svarede ”I mindre 
grad”, 15,38 % svarede ”I nogen grad” og 7,69 % ”I høj grad”.  
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Figur 34: Illustration af nøglepersonernes besvarelse af spørgsmål 11. 

 
Spørgeskemaer til ledelsen 

Ledelsen blev spurgt om ”Har du medvirket til at implementere indsatsområder, der 

er beskrevet i handleplanen?”. 31 besvarede spørgsmålet og en sprang spørgsmå-
let over. 

 
Figur 35: Illustration af besvarelsen på spørgsmål 9. 

19,35 % svarede ”I høj grad”, 19,35 % svarede ”I nogen grad”, 38,71 % svarede ”I 
mindre grad” og 22,58 % svarede ”Slet ikke”.  
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Ledelsen blev spurgt om ”Har du støttet dine nøglepersoner og medarbejdere i im-

plementeringen af konkrete indsatser i egen afdeling?”. 30 besvarede spørgsmålet 
og to sprang spørgsmålet over. 
 
 

   
Figur 36: Illustration af besvarelsen på spørgsmål 10.  

30 % svarede ”I høj grad”, 40 % svarede ”I nogen grad”, 20 % svarede ”I mindre 
grad” og 10 % svarede ”Slet ikke”. 
 
Ledelsen blev spurgt om ”I forhold til implementering af indsatser – hvad har været 

let at arbejde med?”. 19 besvarede spørgsmålet og 13 sprang spørgsmålet over. 
Nogle af lederne skrev, at de ikke kunne besvare spørgsmålet, da de ikke havde 
været involveret i implementeringen af indsatserne. Dem der besvarede spørgsmål 
skrev således: 
 
Kommentar 9: ”Kliniknære tiltag”.  
 
Kommentar 12: ”Igen et gennemarbejdet materiale – og gode ideer der vil hjælpe 

i hverdage”. 
 
Kommentar 19: ”De indsatser, som giver umiddelbar mening for de fleste perso-

naler”.  
 
Overordnet synes ledelsen, at det lette ved at implementere indsatserne fra PBL 
var, at materialet som blev udarbejdet på baggrund af PBL var meget gennemar-
bejdet og praksisnær, hvilket gav god mening for de fleste personaler.  
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Ledelsen blev spurgt om ”I forhold til implementering af indsatser – hvad har været 

svært at arbejde med?”. 16 besvarede spørgsmålet og 16 sprang spørgsmålet over. 
De fleste nævnte tid som det sværeste forbundet med implementering af indsatser: 
 
Kommentar 8: ”Der mangler den fornødne tid blandt det faste personale til at 

skabe den nødvendige ro..” 
 
Kommentar 16: ”Få det passet ind i en travl drift”.  
 
Den største udfordring forbundet med implementering af indsatser er, at det er 
svært at finde tid til at implementere nye tiltag i en travl hverdag på sygehuset.   
 
  



DEMENSVENLIGT SYGEHUS –  KOMPETENCELØFT PÅ TVÆRS  

 

 

112 
 

112

8. Nøglepersonsfunktionen 
Dette afsnit har til formål at evaluere nøglepersonsfunktionen inden for demens i 
projektet. Afsnittet indeholder følgende: en beskrivelse af målet i forhold til nøgle-
personerne inden for demens, en uddybelse af nøglepersonens 
funktionsbeskrivelse, en optælling af nøglepersoner, samt en evaluering af selve 
nøglepersonsfunktionen set ud fra nøglepersonerne og ledernes perspektiv. Afsnit-
tet afsluttes med en konklusion og anbefalinger. 
 

 8.1 Mål 

Projektets mål var at udpege og uddanne minimum en nøgleperson inden for de-
mens pr. afdeling på minimum generalistniveau inden juli 2018 (læs mere om 
generalistuddannelsen i afsnit 5.2). Nøglepersonernes opgave skulle bestå af at 
gennemføre problembaseret læring (PBL) (læs mere om problembaseret læring i 
afsnit 7), supervisere og medvirke til at undervise personale i egen afdeling inden 
for demens.  

  

8.2 Funktionsbeskrivelse af nøglepersonen inden for 
demens 

Det anbefales, at dette afsnit om nøglepersonernes funktionsbeskrivelse læses in-
den nedenstående analyse af nøglepersonsfunktionen. Læs yderligere om 
funktionsbeskrivelsen i Bilag 1. Nøglepersonen inden for demens’ opgaver er føl-
gende jf. funktionsbeskrivelsen: 

Rådgiver og støtter kolleger: 

● Hvor en situation med en patient med demens er vanskelig at håndtere eller en 
svær opgave at udføre 

● I udfordrende/komplekse relationer og situationer med den demente og dennes 
pårørende. 

Formidling af viden inden for demensområdet: 

● Videndeler inden for demens 
● Superviserer og reflekterer sammen med kolleger og tværfaglige samarbejds-

partnere i daglig praksis om problemstillinger 
● Gennemfører refleksionsseancer via problembaseret læring (PBL) i egen afde-

ling 
● Introducerer nye medarbejdere i egen afdeling til ”Demensvenligt Sygehus”. 
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 8.3 Udvikling af nøglepersonsfunktionen: 

● Deltager i de to årlige temadage, som faciliteres af Specialistteamet OUH 
Svendborg Sygehus 

● Er opdateret og søger ny viden inden for demensområdet, som skal indgå i 
det daglige arbejde i mødet med patienten med demens og dennes pårø-
rende 

● Søger viden inden for demensområdet og deltager i relevante temadage, un-
dervisningsforløb eller konferencer 

● Medvirker til og støtter kolleger i at implementere retningslinjer, instrukser og 
konkrete beslutninger inden for demensområdet i egen afdeling 

● Medvirker til identificering af indsatsområder på baggrund af problemstillin-
ger i egen afdeling rettet mod demensområdet. 

 

 8.4 Metode  

 Optælling af nøglepersoner 

Projektet var normeret til at have 30 nøglepersoner med forskellig faglig baggrund, 
fordelt på OUH Svendborg Sygehus’ 18 afdelinger (se nedenstående tabel). Alle 30 
nøglepersoner har gennemført uddannelse på generalistniveau, samt en undervis-
ningsdag i problembaseret læring (PBL). 
 
Afdelingsledelserne blev ved projektets opstartsfase på et direktionsmøde bedt om 
at rekruttere minimum én nøgleperson fra deres afdeling. Til nøglepersonsfunktio-
nen var der udarbejdet en funktionsbeskrivelse, som skulle bidrage til en klarhed 
på opgavesættet. Afdelingsledelserne blev bedt om at melde tilbage til projektledel-
sen med navn og faggruppe inden 15. januar 2018. I løbet af projektperioden har 
der været tilknyttet 36 forskellige nøglepersoner grundet udskiftninger blandt nøg-
lepersonerne. Udskiftningerne skyldes bl.a. opsigelser, sygdom eller barsel og 
manglende relevans for afdeling bl.a. barselsafsnittet. På baggrund af ovenstående 
er antallet af nøglepersoner blevet reduceret løbende til de 27 der var ved projektets 
afslutning. 
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Tabel 18: Nøglepersoner 

 

 

 

 

 

 Somatiske afdelinger/afsnit Faggrupper Nøglepersoner 

A - Kirurgisk afdeling Svendborg Overlæge, Sygeple-

jerske 

2 

D - Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D 

Svendborg 

Sygeplejerske 1 

F - Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afdeling 

Odense og Svendborg 

Sygeplejerske 1 

G - Geriatrisk Afdeling Svendborg Diætist 1 

L - Urinvejskirurgisk Afdeling Sygeplejerske 1 

M – Fælles akutmodtagelse Sygeplejerske 1 

M - Hjertemedicinsk Sengeafsnit  Sygeplejerske 1 

M – Medicinsk stort sengeafsnit Sygeplejerske 1 

M – Sekretærgruppen Sekretær 1 

N - Sengeafsnit NR, Svendborg Ergoterapeut, Syge-

plejerske 

2 

O - Ortopædkirurgisk Afdeling Svend-

borg 

Overlæge, Sygeple-

jerske 

2 

V - Anæstesiologisk Intensiv Afdeling 

Svendborg:  

Sygeplejerske 2 

Y - Hæmodialyseafsnit, Svendborg  Sygeplejerske 1 

Serviceafdelinger   

Bygningsdrift og –service Bygningskonstruktør 1 

Klinisk Biokemisk Afdeling, Svendborg Bioanalytiker 1 

Logistik afd Portør leder 1 

Patient- og Pårørendeservice Receptionist 1 

Radiologisk Afdeling, Svendborg Radiograf 1 

Rehabiliteringsafdelingen Ergoterapeut, Fysio-

terapeuter 

3 

Rengøring og Hospitalsservice Rengøringsassistent, 

Serviceleder 

1 

Sygehusapotek Fyn Farmakonom 1 

Total  27 
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Evaluering af nøglepersonsfunktionen 

Ovenstående evalueres ved hjælp af et fokusgruppeinterview med fem nøgleper-
soner, samt spørgeskemabesvarelser fra nøglepersoner og deres ledere. Den 
indsamlede data fra interviewet og spørgeskemaerne blev efterfølgende kategori-
seret og analyseret. Resultaterne bliver fremlagt i en samlet analyse i afsnittet 
”Evaluering”. 
 

8.4.1 Fokusgruppeinterview med nøglepersonerne 

Formålet 

Fokusgruppeinterviewets formål var at belyse nøglepersonsfunktionen gennem 
nøglepersonernes subjektive oplevelse af funktionen. Interviewet blev desuden an-
vendt som en slags ”pilottest” for at identificere relevante temaer, som kunne 
undersøges mere bredt via spørgeskemaer til nøglepersonerne og deres ledere om 
nøglepersonsfunktionen. 
 

Design 

Der blev afviklet et kvalitativt, semistruktureret fokusgruppeinterview med fem af 
nøglepersonerne. Fokusgruppeinterviewet tog afsæt i en semistruktureret inter-
viewguide (se Bilag 3), der var udarbejdet af projektgruppen.  
 

Kendt målgruppe 

Fem nøglepersoner blev udvalgt til at deltage i fokusgruppeinterviewet. De fem nøg-
lepersoner blev spurgt, om de ville deltage, da de allerede var medlemmer af 
Taskforce-gruppen, som var en gruppe af frivillige nøglepersoner, der arbejdede 
videre med tiltag, der gik på tværs af sygehuset. Taskforce-gruppen repræsente-
rede forskellige faggrupper og forskellige afdelinger, hvilket var årsagen til at 
forskellige faggrupper og afdelinger ligeledes var repræsenteret til interviewet.  
Af hensyn til opretholdelse af anonymitet nævnes faggrupper og afdelinger ikke, da 
det vil være for let at genkende udtalelser. Så grundet anonymisering kan der blot 
nævnes, at fire forskellige afdelinger og fire forskellige faggrupper var repræsente-
ret ved interviewet. Projektgruppen samarbejdede på forhånd med Taskforce-
gruppen, hvilket gjorde det nemt at rekruttere dem til at deltage i interviewet.  
 

Anonymisering 

Når målgruppen er kendt, er det særligt vigtigt, at personalets udsagn bliver be-
handlet fortroligt, da personalet ellers kan være uroligt for at blive genkendt og at 
deres besvarelser bliver brugt mod dem efterfølgende25. For at sikre at de fem nøg-
lepersoner følte sig trygge under interviewet, informerede projektassistenten dem 
om, at deres besvarelser efterfølgende ville blive anonymiseret, hvilket de også 
blev.   

                                                   
25 Hansen et alm 2015 
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Rekruttering 

En uge før fokusgruppeinterviewet skulle gennemføres blev nøglepersonerne infor-
meret via mail om, at de havde mulighed for at deltage i interviewet. Mailen 
indeholdt også informationer om interviewets formål, at interviewet ville blive ano-
nymiseret efterfølgende, og at det var frivilligt at deltage i interviewet. Dette blev 
også gentaget mundtligt på dagen, hvor interviewet blev afholdt. Ingen af de rekrut-
terede nøglepersoner fravalgte at deltage. 
 

Afvikling af interviewet 

Fokusgruppeinterviewet blev afviklet i forbindelse med et allerede eksisterende 
nøglepersonsmøde med de udvalgte nøglepersoner. Til mødet var der afsat halv-
anden time til afvikling af interviewet. Nøglepersonernes ledelse havde forud for 
mødet godkendt, at nøglepersonerne deltog i mødet, hvilket betød at nøgleperso-
nerne på forhånd var fritaget fra at indgå i driften den pågældende dag. Interviewet 
blev desuden afviklet inden for normal arbejdstid for at sikre, at flest mulige kunne 
deltage.  
 

Intern undersøgelse 

Fokusgruppeinterviewet blev gennemført som en intern undersøgelse, fordi mode-
ratoren, der afviklede interviewet, var involveret i projektet Demensvenligt Sygehus.  
 

Moderator 

Det var vigtigt at skabe et trygt rum under interviewet, hvor nøglepersonerne frit 
kunne udtrykke deres holdning., Projektlederen for ”Demensvenligt Sygehus”, 
valgte derfor at udpege en projektassistent som moderator, da projektlederen var 
for involveret i projektet og det fremadrettede samarbejde med nøglepersonerne. 
Projektassistent for “Demensvenligt Sygehus”, havde ikke haft indflydelse på selve 
undervisningsforløbet af nøglepersonerne og ville heller ikke blive involveret i det 
fremtidige samarbejde med nøglepersonerne. projektassistenten havde dog kend-
skab til projektet, da hun havde deltaget i arbejdet med et andet projekt om demens 
lokalt i Geriatrisk Afdeling i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Demens. 
projektassistenten havde ligeledes erfaring med indsamling af kvalitativt data og 
havde været medvirkende til at udforme interviewguiden sammen med projektlede-
ren.  
 

Referat og analyse 

En sekretær fra Geriatrisk Afdeling blev udpeget til at skrive referat af fokusgruppe-
interviewet. Sekretæren indgik ikke i en direkte arbejdsrelation med 
nøglepersonerne, da sekretærens involvering i projektet lå inden for økonomisty-
ring. Referatet, som sekretæren skrev, indeholdt udsagn fra nøglepersonerne og 
kortfattede pointer fra interviewet. Referatet repræsenterede dermed en fortolkning 
af, hvad sekretæren havde hørt under interviewet. For at minimere risikoen for fejl-
fortolkning blev referatet efterfølgende gennemgået sammen med moderator. 
Referatet blev efterfølgende kategoriseret og analyseret med afsæt i Kvale og 
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Brinkmanns meningskondensering26. Efter projektassistenten havde skrevet analy-
sen, blev den godkendt af sekretæren for at minimere risikoen for fejl- eller 
overfortolkning. Analysens fund vil blive fremlagt i nedenstående evalueringsafsnit.  

 

 8.4.2 Spørgeskema til nøglepersoner 

Formålet 

Spørgeskemaundersøgelsens formål var at evaluere nøglepersonsfunktionen gen-
nem nøglepersonernes subjektive oplevelse.  
 

Design 

Spørgeskemaet til nøglepersonerne inden for demens blev udformet på baggrund 
af det forudgående fokusgruppeinterview. Spørgeskemaet bestod af 18 spørgsmål, 
der relaterede sig til funktionen som nøgleperson. Spørgeskemaet blev indledt med 
en introduktion, hvor deltageren blev præsenteret for formålet med spørgeskemaet. 
Spørgeskemaet bestod af mange gradueringsspørgsmål, og nogle af dem havde 
desuden åbne svarfelter. Spørgeskemaet bestod også af spørgsmål med ja/nej-
besvarelser, samt spørgsmål med helt åbne svarfelter (se spørgeskema i Bilag 4).  
 

Procedure for udsendelse af spørgeskema 

Alle 30 nøglepersoner inden for demens fik tilsendt spørgeskemaet via deres ar-
bejdsmail. Tre dage efter den første invitation til deltagelsen i undersøgelsen blev 
der sendt en påmindelsesmail til de personer, der delvis og slet ikke havde besvaret 
undersøgelsen. Ved udsendelse af spørgeskemaet blev der i det digitale spørge-
skema-program registreret at besvarelserne skulle være anonyme. De indsamlede 
data fra spørgeskemaerne er derfor anonyme, og projektgruppen har heller ikke 
kendskab til, hvem der har skrevet hvilke besvarelser.  
Spørgeskemaet blev oprettet digitalt og det digitale program anslog spørgeskemaet 
til at have en gennemførselstid på ca. 7 minutter. Svarprocenten findes i analyse-
afsnittet og diskuteres i metodekritik-afsnittet.  
 

 8.4.3 Spørgeskema til ledelsen 

Formålet 

Spørgeskemaundersøgelsen havde til formål, at evaluere nøglepersonsfunktionen 
inden for demens og projektet som helhed gennem ledernes subjektive oplevelse.  
 

Design 

Spørgeskemaet indeholdt 18 spørgsmål, der relaterede sig til funktionen som nøg-
leperson. Projektgruppen udformede spørgeskemaet på baggrund af 
fokusgruppeinterviewet til nøglepersonernes ledere. Lederne fik i en introduktion til 
spørgeskemaet viden om formålet med spørgeskemaet. De fleste spørgsmål var 
gradueringsspørgsmål, og nogle havde desuden åbne svarfelter. Spørgeskemaet 
indeholdt også spørgsmål med ja/nej-besvarelser, samt spørgsmål med helt åbne 
svarfelter. 
                                                   

   26 (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Procedure for udsendelse af spørgeskema 

Alle nøglepersonens ledere fik tilsendt spørgeskemaet via deres arbejdsmail. I alt 
69 ledere fik tilsendt spørgeskemaet. Tre dage efter den første invitation til delta-
gelsen i undersøgelsen blev der sendt en påmindelsesmail til de personer, der 
delvis og slet ikke havde besvaret undersøgelsen. Spørgeskemaet blev digitaliseret 
og det digitale spørgeskemaprogram, som spørgeskemaet blev oprettet i, anslog 
spørgeskemaet til at have en gennemførselstid på ca. 9 minutter. Svarprocenten 
findes i analyse-afsnittet og diskuteres i metodekritik-afsnittet.  
 

Målgruppen 

I fokusgruppeinterviewet og spørgeskemaundersøgelsen til nøglepersonerne del-
tog nøglepersoner fra forskellige afdelinger med forskellige stillingsbetegnelser. 
Disse nøglepersoners stilling og afdeling nævnes ikke af hensyn til anonymisering. 
 
Lederne, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen, havde følgende stillinger: 40,63 
% var fra afdelingsledelse, 28,13 % var fra afsnitsledelse og 25 % var fra funktions-
ledelse. Derudover deltog en sektionsleder og en stedfortræder samt en 
afdelingsleder. Målgruppen bestod af ledere fra både Svendborg og Odense. Afde-
lingsledelser er for enkelte afsnit fysisk placeret i Odense og er stadigvæk ledere 
for afdelinger, der er på Svendborg-matriklen. Dette er årsag til, at afdelingsledere 
i Odense også er inkluderet.  
 
Resultat 

Følgende resultatafsnit indeholder en belysning af svarprocenterne, en evaluering 
af nøglepersonsfunktionen inden for demens, som er udformet på baggrund af flere 
analyser; analyse af fokusgruppeinterviewet med de fem nøglepersoner, samt ana-
lyser af spørgeskemabesvarelserne fra nøglepersonerne og ledelsen.  
Evalueringen, som er rettet mod PBL som metode herunder facilitering af PBL, ud-
arbejdelse af handleplaner på baggrund af PBL og implementering af 
indsatsområder fra handleplanen, er blevet belyst i afsnit 7 om PBL.  
 

Svarprocent 

Svarprocenterne på spørgeskemaerne er følgende: 15 nøglepersoner besvarede 
spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 50 %. I alt 32 ledere besvarede 
spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 46,37 %. Svarprocenterne bliver 
belyst yderligere i afsnit 8.6 metodekritik. 
 

 8.5 Evaluering af nøglepersonsfunktionen 

Nedenfor vil analysernes samlede fund blive præsenteret i en ikke-prioriteret ræk-
kefølge under ni overordnede temaer, som fremkom gennem analyserne. De ni 
temaerne er følgende: 
 
1. Afklaring af nøglepersonernes rolle 
2. Nøglepersonuddannelsen 
3. Undervisning af kolleger 
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4. Vejledning, sparring og supervision 
5. Opdateret på nyeste viden om demens 
6. Introduktion af nyt personale til demens 
7. Balance mellem nøglepersonsfunktionen og driften 
8. Motivation 
9. Opbakning fra kolleger, projektgruppen og ledelsen  
 

 8.5.1 Tema 1: Afklaring af nøglepersons rolle 

Overordnet gav nøglepersonerne udtryk for, at det havde været en god oplevelse 
at være nøgleperson: 
 
”Det har været en positiv oplevelse”. 

 

”Jeg har været rigtigt glad for projektet”. 

 
Flere af nøglepersonerne fortalte dog, at de i starten af projektet havde svært ved 
at finde ud af, hvad deres nye funktion og rolle bestod af og gik ud på. Det ses ud 
fra følgende udsagn: 
 
”Det var svært at finde ud af. Hvad er min rolle som nøgleperson? Det tog noget 

tid. Jeg havde ikke fået funktionsbeskrivelsen. Derefter er det gået meget nem-

mere. Det var en helt ny verden for mig”. 
(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 
 
”Jeg troede egentligt, at jeg skulle undervise mine kolleger. Det var en stor let-

telse at finde ud af, hvad opgaven egentligt gik ud på”. 
(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 
 
Nogle troede, at de kun skulle undervise kolleger i demens samt PBL. De blev der-
for lettede, da de fandt ud af, hvad rollen gik ud på. Årsagen til, at de ikke vidste 
hvad deres rolle gik ud på var, at de ikke havde fået funktionsbeskrivelsen (se funk-
tionsbeskrivelsen i Bilag 1) i starten af projektet. Dette til trods for, at 
funktionsbeskrivelsen var blevet præsenteret og sendt ud til nøglepersonernes af-
delingsledelser allerede inden nøglepersonerne fik tildelt funktionen. 
 
Alle nøglepersonerne var enige om, at funktionsbeskrivelsen skulle have været ud-
leveret personligt til nøglepersonerne på den første undervisningsdag. Det ville 
have gjort det nemmere for dem at forberede sig på deres rolle. 
 
En nøgleperson gav udtryk for, at vedkommende gennem flere år havde fungeret 
som uofficiel nøgleperson inden for demens, dog uden titel: 
 
”Jeg har været uofficiel nøgleperson igennem mange år, men det har kun funge-

ret, fordi det har været min interesse…”. 
(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 
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Dét, at vedkommende nu havde fået tildelt en titel som nøgleperson, havde gjort 
det nemmere for nøglepersonen, at varetage opgaver relateret til patienter med de-
mens, da vedkommendes ledelse nu havde fået et større kendskab til hvor mange 
ressourcer nøglepersonens opgaver krævede: 
 
”For mig har det været en legalisering af min rolle igennem mange år. Så derfor 

har jeg været afslappet omkring dét, at andre skulle tage sig af patienterne, når 

jeg skulle være engageret som nøgleperson. Det har også været en øjenåbner for 

min ledelse på, hvor mange timer jeg har lagt i det. Så derfor har jeg det rigtigt 

godt nu”. 

(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 
 
Som nøgleperson er det vigtigt tidligt i projektforløbet, gerne første undervisnings-
dag eller før, at få kendskab til funktionsbeskrivelsen herunder de 
nøglepersonsopgaver som følger med f.eks. PBL, da dette er afgørende for afkla-
ring af egen rolle. Desuden er det vigtigt, at ledelsen sætter sig ind i 
funktionsbeskrivelsen for bedre at få en forståelse af nøglepersonens funktion, ar-
bejdsopgaver, samt hvor mange ressourcer det kræver at udføre 
nøglepersonsopgaver.  
 
I spørgeskemaundersøgelsen besvarede 6,67 % af nøglepersonerne, at de ”I høj 
grad” oplevede, at deres rolle stemte overens med funktionsbeskrivelsen. 80 % 
svarede at de ”I nogen grad” eller ”I mindre grad” oplevede, at funktionsbeskrivelsen 
stemte overens med rollen. Derudover svarede 13,33 % at de ikke kendte funkti-
onsbeskrivelsen. 
 
Dette stemmer meget godt overens med nøglepersonernes tilbagemeldinger i in-
terviewet og den feedback projektgruppen har modtaget fra nøglepersonerne 
løbende under projektet. En del af nøglepersonerne oplevede nemlig, at de ikke 
havde kendskab til funktionsbeskrivelsen og deres nye arbejdsopgaver. Desuden 
vidste de ikke, hvad deres primære nøglepersonsfunktionsopgave var, i forhold til 
hvad PBL (problembaseret læring) gik ud på før ca. et halvt år efter projektstart. 
Dette skyldes, at PBL først blev defineret undervejs i projektperioden. 
 
Ledelsen blev i spørgeskemaet spurgt om ”Hvordan oplever du, at nøglepersonen 

har udfyldt sin rolle som nøgleperson inden for demens jævnfør funktionsbeskrivel-

sen?”. 71,88 % af lederne svarede ”I høj grad” og 21,88 % svarede ”I nogen grad”. 
Ingen svarede ”I mindre grad” eller ”Slet ikke”. Derudover svarede 6,25 % at de ikke 
kender funktionsbeskrivelsen. 
 
Ingen ledere gav udtryk for at nøglepersonen ikke levede op til funktionsbeskrivel-
sen til trods for, at 6,25 % af de ledere, der besvarede spørgeskemaet, ikke kender 
nøglepersonsfunktionen og at en lille del af nøglepersonerne heller ikke kender 
funktionsbeskrivelsen, samt at nogle af nøglepersonerne første fik kendskab til de-
res egen rolle undervejs i projektet.  
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 8.5.2 Tema 2: Nøglepersonsuddannelsen  

Nøglepersonerne havde forskellig holdning til om de synes, at nøglepersonsuddan-
nelsen havde klædt dem godt nok på til at kunne varetage nøglepersonfunktionen. 
Nogle synes, at de havde følt sig godt klædt på til at kunne varetage funktionen: 
 
”Jeg synes, at jeg har været klædt godt på, men jeg havde også noget i bagagen. 

Fik et godt kompetenceløft”. 

(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 
 
Nøglepersonen følte sig godt klædt på, hvilket også kan skyldes, at vedkommende 
allerede havde godt kendskab til området.  
 
Nøglepersonerne blev i spørgeskemaet spurgt om ”Har du oplevet dig kompetent 

til at varetage opgaven som nøgleperson?”. 15 nøglepersoner svarede på spørgs-
målet. Heraf svarede 40 % ”I høj grad” og 53,33 % svarede ”I nogen grad”. 6,67 % 
svarede ”I mindre grad” og ingen svarede ”Slet ikke”.  
 
Spørgeskemaet viser, at størstedelen (95,33 %) af de nøglepersoner, som besva-
rede spørgeskemaet følte sig i høj eller nogen grad kompetente til at kunne 
varetage opgaven som nøgleperson. Kun få af nøglepersonerne, som besvarede 
spørgeskemaet (6,67 %), følte sig ikke klædt godt nok på, hvilket nogle af nøgle-
personerne også gav udtryk for i interviewet: 
 
”Følte mig som Bambi på glat is i starten. Har ikke følt mig som ekspert”. 
(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 

 
”Undervisningen har måske i virkeligheden bragt mig på niveau med mine kolle-

ger, fordi jeg er ung og har mindre erfaring end dem… Jeg er stadig usikker, når 

der kommer en kollega og spørger til noget specifikt”. 

(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 

 

Nøglepersonerne kunne ikke komme på, hvordan de kunne været blevet bedre 
klædt på til opgaven og synes at undervisningen generelt havde været god. Uden 
undervisningen ville nøglepersonerne i hvert fald ikke have følt sig klædt på til op-
gaven, hvilket afspejler sig i følgende udsagn: 
 
”Jeg føler mig nøgen og ikke klædt på til opgaven… Jeg vidste ikke helt hvad min 

rolle var, og derfor har jeg nok nogen gange nedprioriteret rollen”. 

(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 
 

Vedkommende havde ikke fået nøglepersonsuddannelsen da nøglepersonen var 
kommet senere ind i projektet. Det kan konkluderes, at de fleste nøglepersoner 
følte, at de kunne varetage nøglepersonsfunktionen, og at nøglepersonsuddannel-
sen har været medvirkende til dette. Det er desuden en fordel, at nøglepersonen 
havde et eksisterende kendskab til demensområdet. 
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Nøglepersonsuddannelsen har givet nøglepersonerne en viden om egen rolle, hvil-
ket var vigtigt, når vedkommende skal prioritere nøglepersonsopgaverne i en travl 
hverdag.  
 
Hvis nøglepersonen var nyuddannet, kan dette alene have været med til at skabe 
en usikkerhed om egen funktion og faglige kompetencer til trods for, at nøgleper-
sonen har gennemført nøglepersonsuddannelsen og modtaget mere undervisning 
end sine kolleger. Det skal derfor overvejes om nyuddannede skal tilbydes at blive 
nøglepersoner inden for demens.  
 
Lederne kan i stedet overveje at prioritere personale der har mere erfaring til at 
varetage nøglefunktionen inden for demens.  
 
Ledelsen blev i spørgeskemaet spurgt om ”Oplever du at nøglepersonen har været 

kompetent til at varetage opgaven som nøgleperson?”. 32 besvarede spørgsmålet. 
93,33 % af lederne, som besvarede spørgeskemaet, svarede at nøglepersonen ”I 
høj grad” eller ”I nogen grad” var kompetent til at varetage opgaven som nøgleper-
son. Fåtallet af lederne, som udgjorde 6,67 % gav udtryk for, at nøglepersonen ”Slet 
ikke” var kompetent. 
 
Størstedelen af lederne oplevede at nøglepersonerne var kompetente til at vare-
tage nøglepersonsopgaven.  

 

 8.5.3 Tema 3: Undervisning af kolleger 

I funktionsbeskrivelsen står der, at nøglepersonen inden for demens har til opgave 
at undervise kolleger mono- og tværfagligt. Nøglepersonsuddannelsen har ikke sat 
yderligere fokus på dette, og det har derfor været op til den enkelte nøgleperson og 
deres ledere, hvordan denne opgave er blevet grebet an.  
Det er derfor også forskelligt, hvorvidt nøglepersonerne har undervist deres kolle-
ger. En af nøglepersonerne mødte stor modstand fra sine kolleger: 
 

”Mine kolleger vil ikke undervises af mig – de mener at vide lige så meget som 

mig”. 
(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 
 
Nøglepersonens kolleger ville ikke tage imod tilbuddet om undervisning fra nøgle-
personen, da kollegerne mente, at de ikke kunne lære noget nyt af vedkommende. 
Dét til trods for at nøglepersonen havde gennemført nøglepersonsuddannelsen. De 
andre nøglepersoner oplevede derimod, at deres kolleger gerne ville undervises og 
var meget opsøgende i at tilegne sig ny viden inden for demens: 
 
”Nogen har spurgt til artikler og andet – og vil meget gerne have mere undervis-

ning”. 
(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 
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En anden nøgleperson beskrev, at vedkommende oplevede, at kollegerne gerne 
ville undervises, men at nøglepersonen ikke kunne lide at undervise. Nøgleperso-
nen havde tidligere i interviewet givet udtryk for, at vedkommende følte sig usikker, 
fordi hun var ny i faget: 
 
”Jeg er helt sikker på, at mine kolleger meget gerne vil undervises af mig. Jeg har 

fremlagt PBL og de er meget lyttende og spørgende. Jeg har nok ikke selv gjort 

noget for at undervise – jeg kan ikke rigtigt lide det”. 

(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 
 

I spørgeskemaundersøgelsen blev nøglepersonerne spurgt om de havde undervist 
kolleger monofagligt inden for demensområdet. Over halvdelen (53 %) af nøgleper-
sonerne havde ikke undervist monofagligt. Dem der havde undervist monofagligt 
(47 %), havde undervist i følgende: kommunikation, PBL, CAM-score og tilgang til 
patienter med demens herunder relationsskabende praksis. Nøglepersonerne blev 
også spurgt om de havde undervist kolleger tværfagligt inden for demensområdet. 
Over halvdelen (64,51 %) af nøglepersonerne havde undervist tværfagligt. De 
havde undervist i følgende: PBL som praksisnær refleksion, hvilke indsatsområder 
afdelingen kunne arbejde videre med og redegjort for projektet. Dette stemmer godt 
overens med interviewet, hvor det også var forskelligt hvorvidt nøglepersonerne 
havde undervist kolleger mono- og tværfagligt. 
 
Ledelsen blev i spørgeskemaet spurgt om de havde givet nøglepersonen mulighed 
for at undervise kolleger inden for demensområdet. Over halvdelen (64,51 %) af 
lederne gav udtryk for, at de havde givet nøglepersonerne mulighed for at undervise 
kolleger inden for demensområdet. Kun 35,48 % af lederne svarede, at de ”I mindre 
grad” eller ”Slet ikke” havde givet nøglepersonerne mulighed for at undervise. 
 
Grunden til at over halvdelen af nøglepersonerne ikke har undervist kan være, at 
det ikke er alt personale, som vil tage imod undervisningstilbuddet fra deres nøgle-
person, da nogle faggrupper mener, at de allerede besidder samme viden og 
faglighed som deres nøglepersoner inden for demens. Det er derfor afgørende, at 
informere personalet i afdelingerne om, hvilken ny viden nøglepersonen kan bi-
drage med. Det kan også skyldes, at der ikke har været ressourcer til at 
nøglepersonen kunne undervise kollegerne. 
 
Det forventes, at nøglepersonen gerne vil undervise, eftersom undervisning af kol-
leger er en del af nøglepersonens opgaver. Det skal derfor fremadrettet overvejes 
om nøglepersonerne skal tilbydes kompetenceløft til at undervise, gennem under-
visning i undervisningsplanlægning, supervision og vejledning i hvordan en 
undervisningsseance gennemføres. Ledelsen bør genoverveje om den skal tilbyde 
en nøglepersonsfunktion til personer, der ikke bryder sig om at undervise og ikke 
er opsøgende.  
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 8.5.4 Tema 4: Vejledning, sparring og supervision  

Nøglepersonerne blev spurgt om de havde givet vejledning, supervision og sparring 
til kolleger i forbindelse med komplekse situationer, som involverer patienter med 
demens/kognitiv svækkelse. 15 nøglepersoner besvarede spørgsmålet. 40 % sva-
rede at de ”I høj grad” og ”I nogen grad” havde givet kollegerne vejledning, sparring 
og supervision. 60 % svarede ”I mindre grad” eller ”Slet ikke” havde givet kollegerne 
vejledning, sparring og supervision. Det vil sige, at over halvdelen af nøgleperso-
nerne havde ikke givet kollegerne vejledning, sparring og supervision.  
Ledelsen blev spurgt om de havde givet nøglepersonen mulighed for at vejlede, 
supervisere og sparre med kolleger i forbindelse med komplekse situationer, som 
involverer patienter med demens/kognitiv svækkelse. 70 % svarede ”I høj grad” el-
ler ”I nogen grad”. 30 % svarede ”I mindre grad” eller ”Slet ikke”. Størstedelen af 
lederne gav udtryk for, at de havde givet nøglepersonen mulighed for at vejlede, 
supervisere og sparre med kollegerne. 
  
Årsagen til at over halvdelen af nøglepersonerne ikke har givet kollegerne vejled-
ning, sparring og supervision, til trods for at lederen i de fleste tilfælde har givet 
nøglepersonen mulighed for det, kan bl.a. skyldes at personalet ikke har villet tage 
imod tilbuddet fra nøglepersonen, at det ikke har været relevant for afdelingen at 
nøglepersonen skulle give kollegerne vejledning, sparring og supervision eller at 
afdelingen har manglet ressourcer, så det ikke har været muligt for nøglepersonen 
at gennemføre denne opgave f.eks. hvis der ikke har været afsat tid til dette. 
 

 8.5.5 Tema 5: Opdateret på nyeste viden om demens 

Det var forskelligt, hvordan nøglepersonerne havde holdt sig opdateret på den ny-
este viden inden for demensområdet. Nogle af nøglepersonerne havde kun opsøgt 
ny viden, når kolleger havde specifikke spørgsmål. Den nye viden havde nøgleper-
sonerne bl.a. tilegnet sig ved hjælp af internettet: 
 
”Jeg har ledt efter materiale på nettet omkring indretning m.v. Hvad har de lavet 

på andre sygehuse? F.eks. Hvad har man gjort omkring venteværelser?” 

(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 
 
Andre havde løbende holdt sig opdateret via nyhedsbreve og læst artikler, eller 
havde opsøgt ny viden via deres kolleger: 
 
”Jeg modtager nyhedsbrevet fra Alzheimers Foreningen. Der bliver lagt forsk-

ningsartikler op. Abonnerer på forskellige gratis medier – læser artiklerne i 

fritiden. Sparrer med kolleger og er opsøgende”. 
(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 

 
Nøglepersonerne havde forskellige metoder til at tilegne sig viden; internettet, spar-
ring med kolleger eller nyhedsbreve fra relevante foreninger. Fremadrettet vil 
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nøglepersonerne måske have gavn af en fælles viden om forskellige søgedataba-
ser og steder, hvor de kan abonnere på relevante tidsskrifter. 
 
I spørgeskemaet blev nøglepersonerne også spurgt til hvordan de sikrer sig at være 

opdateret på den sidste nye viden inden for demens. Nøglepersonerne havde skre-
vet følgende kommentarer til hvordan de holdt sig opdaterede på den nyeste viden 
inden for demens: 
 
”Via Nationalt Videnscenter for demens”. 
(Nøgleperson, spørgeskema) 
 
”Jeg holder mig ikke fuldt opdateret”. 
(Nøgleperson, spørgeskema) 
 
”Via nyhedsbreve”. 
(Nøgleperson, spørgeskema) 

 
Nogle af nøglepersonerne holdte sig ikke opdateret, men dem som gjorde, forsøgte 
at holde sig opdateret ved hjælp af nyhedsbreve og hjemmesider bl.a. Nationalt 
Videnscenter for Demens, hvilket stemte godt overens med udsagn fra interviewet. 
Andre tog kurser og deltog i Taskforce-gruppen. 
 
Ledelsen blev spurgt til om de havde sikret, at nøglepersonen har fået mulighed for 
at tilegne sig ny viden inden for demensområdet. Størstedelen af lederne oplevede, 
at de havde givet nøglepersonen mulighed for at tilegne sig ny viden inden for de-
mensområdet. 70,97 % af de ledere, der havde besvaret spørgeskemaet, svarede 
”Ja” og 29,03 % svarede ”Nej”. 
 
I et kommentarfelt beskrev lederne, at de havde givet nøglepersonerne mulighed 
for at tilegne sig ny viden ved bl.a. at stille den nødvendige tid til rådighed og ved 
at bakke nøglepersonen op i selv at søge viden. En af lederne skrev dog, at ved-
kommende ikke havde givet nøglepersonen mulighed for at tilegne sig ny viden, da 
ansvaret for dette lå hos nøglepersonens nærmeste leder, hvilket vedkommende 
ikke selv var. 
 

 8.5.6 Tema 6: Introduktion af nyt personale til demens 

Nogle af nøglepersonerne havde til opgave at introducere nyansatte til demens bl.a. 
ved at opfordre de nyansatte kolleger til at gennemføre e-learning og deltage på 
basisniveau, samt at hjælpe med at finde relevant litteratur inden for demensområ-
det: 
 

”Jeg kan sørge for, at de nye får e-learningskurset og basisundervisningen. Be-

der dem måske også om at læse nogle ting”. 
(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 
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Andre nøglepersoner havde ikke stået for introduktionen til de nyansatte, da dette 
var en ledelsesopgave i nogle af afdelingerne: 
 
”Det er vores leder der sørger for, at folk kommer på basisundervisning… ”. 
(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 

 
I nogle af afdelingerne blev E-learning lagt ind i introduktionsprogrammet til de ny-
ansatte. Flere af nøglepersonerne synes, at alle afdelinger på hele sygehuset burde 
gøre dette: 
 
”Vi skal have det lagt ind i introduktionsprogrammet, men det vil nok drukne i al 

anden introduktion”. 
(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 

 
En anden udfordring, som nøglepersonerne italesatte var, at der er stor udskiftning 
i personalet, hvilket gjorde, at det var svært at få personalet til at gennemføre intro-
duktionen. Personale, som er ansat i korte ansættelser og uddannelsesmoduler, 
kom heller ikke afsted til undervisningen. 
 
Det er forskelligt fra afdeling til afdeling, om det er nøglepersonen eller ledelsen, 
som har til opgave at introducere nyt personale i demens. Det er også forskelligt 
om afdelingerne har lagt basisniveau og E-learningskurset ind i introduktionspro-
grammet for nyansatte. Fælles er, at nøglepersonerne opfordrede til, at E-
learningskurset og basisniveau-undervisningen bliver lagt ind i introduktionspro-
grammet til alt nyt personale på OUH Svendborg Sygehus uafhængig af afdeling. 
Bekymringen er blot, om det nyansatte personale får gennemført undervisningen 
og E-learningskurset, når der er så mange andre nye ting, som de skal forholde sig 
til i introduktionsforløbet. 
 
Nøglepersonerne blev i spørgeskemaet spurgt om de havde introduceret nyt per-
sonale i afdeling inden for demensområdet. Fem nøglepersoner besvarede 
spørgsmålet af dem svarede ingen ”I høj grad” til at de havde introduceret nyt per-
sonale i afdelingen inden for demensområdet. 26,67 % svarede ”I nogen grad”, 
33,33 % svarede ”I mindre grad” og 40 % svarede ”Slet ikke”. 
 

Kun lidt over halvdelen af nøglepersonerne havde været medvirkende til at introdu-
cere nyt personale til demensområdet. Dette stemmer godt overens med udsagn i 
interviewet, hvor nøglepersonerne beskriver at det er forskelligt om nøgleperso-
nerne eller ledelsen har stået for dette. 
 
Ledelsen blev spurgt om de sammen med nøglepersonen havde lagt en plan for 
introduktion af nyt personale i afdelingen inden for demensområdet. 25,81 % sva-
rede ”Ja” og 74,19 % svarede ”Nej” til, at de havde lagt planer sammen med 
nøglepersonen for hvordan, at de ville introducere nyt personale. De fleste ledere 
vidste godt, at der skal lægges en plan og de vidste også godt, at der skal afsættes 
tid til oplæringen. Nogle af lederne mangler blot at besluttet sig for, hvordan nyt 
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personale skal introduceres. Nogle af lederne overvejede at introducere nyt perso-
nale til demensområdet ved at sende dem på kursus, og andre ledere ville sætte 
tid af til, at personalet kan gennemføre E-learningskurset “ABC Demens på Hospi-
tal”. Det er kun en meget lille procentdel af lederne som synes, at nyt personale 
ikke skal introduceres til demensområdet. 
 

8.5.7 Tema 7: Balance mellem nøglepersonsfunktionen og driften  

Nogle af nøglepersonerne så deres nøglepersonsfunktion som en integreret del af 
deres oprindelige ansættelsesområde. En nøgleperson italesatte, at det var en for-
del at indgå i driften, når vedkommende skulle arbejde med 
nøglepersonsopgaverne: 
 
”Hvis jeg gerne vil implementere noget, gør jeg det gerne på gulvet, altså lidt 

hver dag… Derfor er der ikke to kasketter i den funktion – det er en stor – altså 

en integreret del af hverdagen”. 
(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 

 
Andre nøglepersoner forsøgte at dele deres arbejdsopgaver op i to særskilte funk-
tioner for at holde nøglepersonsopgaverne meget adskilt fra deres øvrige opgaver: 
 
”Det er fantastisk at have nogle øremærkede dage, så respekterer andre det 

bedre”. 
(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 

 
”Når jeg skal lave nøglepersonsarbejde koncentrerer jeg mig om det – og skal jeg 

kalde patienter ind, så koncentrerer jeg mig om det”. 
(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 

 
Nogle nøglepersoner synes at adskillelsen af deres nøglepersonsopgaver og deres 
øvrige opgaver var en fordel fordi, nøglepersonen på denne måde havde nemmere 
ved at fokusere på nøglepersonsfunktionsopgaverne, når vedkommende ikke 
skulle løse andre opgaver løbende. Kollegerne havde også en større forståelse for, 
at nøglepersonerne kun varetog nøglepersonopgaverne den pågældende dag, når 
nøglepersonens opgaver blev holdt adskilt fra de øvrige arbejdsopgaver. 
 
En af nøglepersonerne havde ikke altid mulighed for at fritages helt fra driften for at 
løse nøglepersonsopgaver. Dette var en stor udfordring for vedkommende, da det 
var krævende at skulle varetage nøglepersonsopgaver samtidig med at løse andre 
opgaver:  
 
”Hvis jeg trækker mig ud, så er der en anden der skal tage min patient, så det 

bryder kæden. Derfor må jeg skifte kasket flere gange på en dag, hvis ikke der er 

sat en hel dag af… Det er sværere de dage, hvor man skal skifte kasket flere gange 

på en dag”. 

(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 
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Det var forskelligt hvordan nøglepersonerne organiserede deres arbejde forbundet 
med nøglepersonsfunktionen. Nogle holdt deres nøglepersonsopgaver meget ad-
skilt fra den normale drift ved at have særskilte dage til at løse 
nøglepersonopgaverne. På disse dage indgik de ikke i driften og skulle ikke vare-
tage andre opgaver samtidig. Dette synes at være en fordel for de fleste af 
nøglepersonerne, da det kunne være krævende at løse deres nøglepersonsopga-
ver samtidig med andre opgaver. En af nøglepersonerne synes dog det modsatte. 
Vedkommende gav udtryk for, at det var en fordel at løse nøglepersonsopgaver 
mens vedkommende indgik i driften. Det var en fordel fordi, at den fysiske tilstede-
værelse blandt kollegerne gjorde det nemmere at implementere de demensvenlige 
tiltag, hvilket også er en nøglepersonsopgave jf. funktionsbeskrivelsen. 
 
Det er derfor vigtigt, at nøglepersonerne i samarbejde med deres ledelse afklarer, 
hvordan de løser deres nøglepersonsopgaver bedst, da dette er meget individuelt.  
 

 8.5.8 Tema 8: Motivation 

Nøglepersonerne blev i spørgeskemaet spurgt om, om de havde været motiveret 

for at arbejde som nøgleperson. De fleste (73,33 %) svarede, at de ”I nogen grad” 
havde været motiveret. Ingen svarede at de slet ikke havde været motiveret. Nøg-
lepersonerne blev også spurgt i spørgeskemaet om deres motivation i forhold til 

arbejdet som nøgleperson havde ændret sig gennem projektperioden. Størstedelen 
(86,87 %) af nøglepersonerne svarede, at deres motivation havde ændret sig i min-
dre, nogen eller høj grad. Nøglepersonerne skrev følgende kommentarer til hvorfor 
der var sket en ændring i deres motivation over tid: 
 

”Var engageret i starten, men pga. travlhed i egen afdeling blev engagementet 

mindre”. 
(Nøgleperson, spørgeskema) 
 

”Jeg havde ikke forventet at det krævede så meget tid”. 
(Nøgleperson, spørgeskema) 

 
Nogle nøglepersoner beskrev, at deres motivation ændrede sig, fordi de ikke fik 
opbakning fra ledelsen og havde for lidt tid til at arbejde som nøgleperson. En af 
nøglepersonerne beskrev, at hvis vedkommende havde kendt mere til nøgleper-
sonsfunktionen og de tilhørende nøglepersonsopgaver, så havde vedkommende 
ikke indvilliget til at blive nøgleperson. Dette hænger måske sammen med at nøg-
lepersonsopgaverne var mere krævende end forventet, og at nøglepersonernes 
motivation blev mindre, da skulle udforme handleplaner og implementere dem.  
 
Ledelsen blev i spørgeskemaet spurgt ind til om de været motiveret for at støtte 
nøglepersonen inden for demens. Næsten alle (93,55 %) svarede at de ”I høj grad” 
eller ”I nogen grad” havde været motiveret for at støtte nøglepersonen. Ledelsen 
blev også spurgt om deres motivation i forhold til projektet havde ændret sig gen-
nem projektperioden. 40,63 % af lederne svarede at deres motivation slet ikke 
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havde ændret sig gennem projektperioden. 59,37 % svarede ”I høj grad”, ”I nogen 
grad”, eller ”I mindre grad” til at deres motivation havde ændret sig gennem projekt-
perioden. Følgende årsager til den ændrede motivation blev beskrevet: 
 
”Jeg føler mig mere motiveret og kan se at vi kan ændre på ting på tværs af afde-

linger”. 
(Leder, spørgeskema) 
 
”Store driftsmæssige udfordringer gør det vanskeligt at opfylde målene – det på-

virker motivation negativt”. 
(Leder, spørgeskema) 

 
Af dem, der oplevede ændringer af deres motivation over tid, beskrev den ene halv-
del, at deres motivation steg over tid, mens den anden halvdel beskrev, at deres 
motivation faldt over tid. Fælles for nøglepersoner og ledere er, at størstedelen op-
lever, at deres motivation ændrer sig over tid. Dette kan både være et fald eller en 
stigning i motivationen. Faldet kan skyldes at projektet er tidskrævende og at drifts-
mæssige udfordringer kan påvirke motivationen negativt.  
 
En stigning i motivationen kan derimod skyldes, at ledelsen samt nøglepersonerne 
begynder at kunne se, at der sker ændringer i praksis. Dette illustrerer, at det er 
vigtigt, at nøglepersonerne kender nøglepersonfunktionens omfang og, at ledelsen 
prioriterer, at nøglepersonen har tid til at løse opgaverne forbundet med funktionen. 
Motivationen hos ledelsen og nøglepersonerne påvirkes nemlig negativt, når nøg-
lepersonens tid til at løse nøglepersonsopgaverne bliver minimeret grundet 
driftsmæssige udfordringer. Dette resulterer i, at der ikke sker nogle ændringer af 
praksis over tid, som motivationen hos begge parter ellers også afhænger af. 
 

8.5.9 Tema 9: Opbakning fra kolleger, projektgruppen og ledelsen har en af-

gørende betydning 

Nøglepersonerne gav udtryk for, at kollegernes opbakning er vigtig, når man er 
nøgleperson. Det var meget forskelligt, hvor stor en opbakning nøglepersonerne 
oplevede at have fra deres kolleger og ledelsen. En af nøglepersonerne havde haft 
stor opbakning fra kollegerne: 
 
”Kollegerne har været ret engagerede i projektet, også selv om de ikke har di-

rekte patientkontakt, selvfølgelig har der været enkelte der ikke gad, men 90 % 

har været engagerede, især i PBL-seancerne”. 
(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 

 
En anden nøgleperson havde ikke haft opbakning fra kollegerne: 
 
”Jeg har haft svært ved at komme igennem til en del af mine kolleger”. 
(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 
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Nogle nøglepersoner havde stor ledelsesopbakning, mens andre havde udfordrin-
ger med at få ledelsen involveret: 
 
”Min ledelse har bakket 100 % op og har bedt mig om at orientere på diverse per-

sonalemøder”. 
(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 

 
”For mig har det været svært at holde fokus på demens – da kollegerne ikke rig-

tigt hører efter. Får hverken anerkendelse fra kolleger eller ledelse”. 
(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 

 
Alle nøglepersonerne gav udtryk for, at det er vigtigt at have en ledelse, der bak-
kede dem op i den nye funktion. For at ledelsen bedst muligt kan støtte nøgleperson 
er det vigtigt, at ledelsen også har sat sig ind i nøglepersonsfunktionen f.eks. ved 
hjælp af funktionsbeskrivelsen. Desværre var det ikke alle nøglepersoner, der op-
levede, at ledelsen havde kendskab til funktionsbeskrivelsen, selvom 
funktionsbeskrivelsen havde været sendt til dem og var blevet præsenteret for dem: 
 

”Funktionsbeskrivelsen har ikke været sendt til ledelsen, så derfor er der ikke ori-

enteret ordentligt i afdelingen”. 
(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 

 
Nøglepersonerne fortalte, at de oplevede større ledelsesopbakning, da de demens-
venlige tiltag var blevet mere konkrete gennem PBL og handleplaner. 
Afdelingsledelsens fysiske placering havde også haft indflydelse på i hvilket omfang 
ledelsen havde bakket nøgleperson op: 
 

”Det har stor betydning, hvordan man er forankret i ledelsen, altså om ledelsen 

er til stede på matriklen eller i Odense”. 
(Nøgleperson, fokusgruppeinterview) 

 
Nøglepersonerne blev i spørgeskemaet spurgt om de oplevede at have fået den 

nødvendige støtte af projektgruppen til at arbejde som nøgleperson. 86,67 % sva-
rede ”I høj grad” og 13,33 % svarede ”I nogen grad”. En af nøglepersonerne skrev 
desuden, at projektgruppen havde gjort det godt og ingen af de andre nøgleperso-
ner havde forslag til, hvad projektgruppen kunne have gjort anderledes for at støtte 
nøglepersonerne. Overordnet havde nøglepersonerne oplevet en god opbakning 
fra projektgruppen. 
 
Ledelsen blev i spørgeskemaet spurgt om de havde oplevet at fået den nødvendige 
støtte fra den øverste leder til at arbejde med projektet. 67,74 % svarede ”I høj grad” 
eller ”I nogen grad”. 29,03 % svarede ”I mindre grad” eller ”Slet ikke”. Flere ledere 
beskrev, at de selv er den øverste leder og de uddybede derfor ikke deres oplevelse 
af den øverste direktion nærmere. Kun en enkelt skrev, at det ikke altid er let at få 
direktionen i tale. Størstedelen af ledelserne havde oplevet at få opbakning fra de-
res øverste ledelse. 
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Det er vigtigt, at nøglepersonerne oplever at have opbakning fra deres ledelse, de-
res kolleger og projektgruppen for at kunne udføre nøglefunktionen bedst muligt. 
Det er vigtigt, at der er ledelsesopbakning, også selvom ledelsen sidder placeret på 
en anden matrikel.  
 
Ledelsen og kollegerne bør have et godt kendskab til nøglepersonens funktion og 
opgaver. Derfor skal der gøres mere ud af fremadrettet at sikre, at ledelsen og kol-
legerne har et større kendskab til nøglepersonsfunktionen og 
nøglepersonsbeskrivelsen uanset, hvilken afdeling nøglepersonen kommer fra. Der 
kan med fordel sættes fokus på demensområdet fra direktionsniveauet, så afde-
lingsledere der befinder sig på matriklen i Odense er mere oplyst om projekter der 
er i gang på matriklen i Svendborg. Det er ligeledes vigtigt, at Direktionen også 
støtter den nærmeste ledelse i projektet.  
 

 8.6 Metodekritik  

Metodekritikken til dette afsnit uddybes i “Bilag 2 - Metodekritik af metoder til at 
evaluere nøglepersonsfunktionen”. Dette bilag indeholder metodekritik af følgende: 
 
En metodekritik af optælling af nøglepersoner, samt en metodekritik af fokusgrup-
peinterviewet med nøglepersonerne og spørgeskemaerne til nøglepersonerne og 
lederne. Herunder belyses følgende områder: 
 
• Intern undersøgelse med kendt målgruppe 
• Skævvridning af valg af respondenter 
• Analyse på baggrund af referat 
• To nøglepersoner fra samme afdeling  
• Kort svarfrist 
• Svarprocent og bortfaldsanalyse 
• Svarkategorien ”Ved ikke” i spørgeskemaerne 
 

 8.7 Konklusion 

Projektets mål var, som tidligere nævnt i begyndelse af afsnittet, at udpege og ud-
danne minimum en nøgleperson inden for demens pr. afdeling på minimum 
generalistniveau inden juli 2018. 
 
På nuværende tidspunkt er der 27 nøglepersoner fordelt på 21 forskellige afdelin-
ger. Det vurderes at reduktionen ikke har haft betydelig indflydelse på projektets 
gennemførelse og kvalitet, idet de resterende nøglepersoner har været i stand til at 
udføre deres opgaver og funktioner. 
 
Evalueringen af nøglepersonsfunktionen, set ud fra et nøglepersons- og ledelses-
perspektivet, er følgende: 
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Overordnet synes nøglepersonerne, at det var en god oplevelse at være nøgleper-
son inden for demens. Dette selvom en del af nøglepersonerne manglede afklaring 
af egen rolle og opgaver i starten af projektet, hvilket de opnåede senere i projekt-
perioden, da de fik kendskab til funktionsbeskrivelsen for nøglepersoner inden for 
demens. Størstedelen af de nøglepersoner, der havde besvaret spørgeskemaet (80 
%) oplevede, at deres rolle stemte i nogen eller mindre grad overens med funkti-
onsbeskrivelsen. Ingen af lederne, der svarede på spørgeskemaet, gav udtryk for 
at nøglepersonen ikke levede op til funktionsbeskrivelsen. En lille andel af lederne 
kendte dog ikke funktionsbeskrivelsen. 
 
Størstedelen af nøglepersonerne, der svarede på spørgeskemaet (95 %), følte sig 
kompetent til at kunne varetage den nye rolle som nøgleperson inden for demens. 
Dette stemte godt overens med at størstedelen af lederne, der svarede på spørge-
skemaet (93 %), synes at nøglepersonen var kompetent til at varetage rollen som 
nøgleperson. 
 
Det er generelt meget forskelligt, hvilke opgaver de forskellige nøglepersoner nå-
ede at varetage i løbet af projektperioden. Det var forskelligt fra afdeling til afdeling. 
En af funktionsopgaverne som nøglepersonen skulle varetage var at holde sig op-
dateret inden for den nyeste viden om demens. Det var meget forskelligt hvordan 
nøglepersonerne holdt sig opdateret. Nogle anvendte internettet bl.a. Nationalt Vi-
denscenter for Demens’ hjemmeside, andre anvendte fagblade/nyhedsbreve, læste 
artikler eller sparrede med kolleger for at opdatere deres viden. Kun få holdte sig 
ikke opdateret. Over halvdelen af lederne, af dem der svarede på spørgeskemaet 
(71 %), gav udtryk for, at de havde givet nøglepersonerne mulighed for at holde sig 
opdateret ved at stille tid til rådighed eller støtte nøglepersonen.  
 
Over halvdelen af nøglepersonerne der havde besvaret spørgeskemaet havde 
hverken undervist deres kolleger mono- eller tværfagligt (53 % og 65 %). De nøg-
lepersoner, der havde undervist deres kolleger enten mono- eller tværfagligt, havde 
undervist dem i bl.a. problembaseret læring, CAM-score (The Confusion Asses-
sment Method), tiltag til patienter med demens, indsatsområder og generelt om 
projektet. Over halvdelen af lederne, der havde besvaret spørgeskemaet (65 %), 
gav udtryk for, at de havde givet nøglepersonen mulighed for at undervise. Over 
halvdelen af nøglepersonerne, der havde besvaret spørgeskemaet (60 %), havde i 
mindre grad eller slet ikke givet vejledning, sparring og supervision til deres kolle-
ger.  
 
Dette til trods for at over halvdelen af lederne, der havde besvaret spørgeskemaet 
(70 %) svarede, at de havde givet nøglepersonen mulighed for at vejlede, sparre 
og supervisere kollegerne. Selvom det står i funktionsbeskrivelsen, at nøgleperso-
nen har til opgave at introducere nyt personale til demens, så er det forskelligt fra 
afdeling til afdeling om dette har været en ledelses- eller nøglepersonsopgave. 60 
% af nøglepersonerne, der havde besvaret spørgeskemaet, havde i nogen eller 
mindre grad introduceret nyt personale til demens og 40 % af nøglepersonerne 
havde slet ikke introduceret nyt personale.  
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Dette kan skyldes, at det i nogle afdelinger har været en ledelsesopgave eller at 
lederne i afdelingen endnu ikke har lagt en plan sammen med nøglepersonen for, 
hvordan nyt personale skal introduceres. Størstedelen af lederne, der besvarede 
spørgeskemaet (74 %), gav nemlig udtryk for, at de endnu ikke havde lagt en plan 
for, hvordan nyt personale skal introduceres til demensområdet. Det var meget for-
skelligt og individuelt, hvordan nøglepersonerne planlagde og løste deres 
nøglepersonsopgaver. Nogle nøglepersoner havde faste dage afsat til kun at løse 
nøglepersonsrelaterede opgaver, mens andre nøglepersoner løste deres nøgleper-
sonsopgaver samtidig med, at de indgik i driften. 
 
Motivation og støtte er to afgørende faktorer i arbejdet som nøgleperson inden for 
demens. Nøglepersonerne og lederne blev derfor spurgt ind til deres motivation. 
Over halvdelen af nøglepersonerne, der besvarede spørgeskemaet (73 %), var mo-
tiverede for at arbejde som nøgleperson. Størstedelen af nøglepersonerne, der 
havde svaret på spørgeskemaet (87 %), oplevede at deres motivation ændrede sig 
over tid, ofte i negativ retning, grundet manglende opbakning og manglende tid til 
at kunne løse nøglepersonsopgaverne. Næsten alle lederne, af de ledere der havde 
besvaret spørgeskemaet (94 %), havde været motiveret i høj eller nogen grad til at 
støtte nøglepersonen. Over halvdelen af lederne (59 %) oplevede også, at deres 
motivation ændrede sig gennem projektet. Nogle oplevede, at deres motivation 
faldt, hvilket bl.a. skyldes manglende ressourcer og andre, oplevede at deres moti-
vation steg fordi de bl.a. kunne begynde at se synlige ændringer i afdelingerne 
gennem projektperioden. Overordnet gav nøglepersonerne udtryk for at opbakning 
fra ledelse, kolleger og projektgruppen var vigtigt. Alle nøglepersoner, der svarede 
på spørgeskemaet, oplevede i høj eller nogen grad at få den nødvendige støtte fra 
projektgruppen. Over halvdelen af lederne, der besvarede spørgeskemaet (68 %), 
oplevede at få støtte fra den nærmeste ledelse. 
 

  8.8 Anbefalinger 

På baggrund af ovenstående resultater har projektgruppen udformet følgende an-
befalinger i forhold til nøglepersonsfunktionen: 
 
● Udlever nøglepersonfunktionsbeskrivelsen til nøglepersonerne i starten af pro-

jektet evt. til første undervisningsdag 
 

● Sørg for at ledelsen har et godt kendskab til funktionsbeskrivelsen ved f.eks. at 
invitere dem til et opstartsmøde, hvor den gennemgås. Her kunne nøgleperso-
nerne med fordel også deltage 

 
● Det frarådes at nyuddannede tilbydes nøglepersonsfunktionen. I funktionsbe-

skrivelsen står der, at vedkommende skal have minimum to års erfaring fra 
egen praksis. Måske bør nøglepersonen have mere end to års erfaring 
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● Ved udskiftning af nøglepersonen skal det være muligt for den nye nøgleperson 
at gennemføre nøglepersonsuddannelsen. Der kan evt. oprettes et hold halv-
årligt på nøglepersonsuddannelsen, så nye nøglepersoner har mulighed for at 
tage uddannelsen 

 
● Informer personalet om, hvilke kompetencer nøglepersonen inden for demens 

besidder, så er personalet måske mere villig til at tage imod undervisning og 
sparring fra nøglepersonen 

 
● Udvælg en person til at varetage nøglepersonsfunktionen inden for demens, 

som kan lide at undervise, da dette er en af funktionens opgaver 

 
● Nøglepersonsuddannelsen skal indeholde viden om undervisning, undervis-

ningsplanlægning og viden om, hvordan en undervisningsseance 
gennemføres. Dette med henblik på at kompetenceløfte nøglepersonen, så 
vedkommende føler sig mere kompetent til at kunne undervise kolleger 

 
● Det er en fordel hvis nøglepersonsuddannelsen giver nøglepersonen viden om 

forskellige søgedatabaser og steder, hvor nøglepersonerne kan abonnere på 
relevante tidsskrifter. Dermed får nøglepersonerne en fælles forudsætning for 
at holde sig opdatereret på den nyeste viden inden for demens 

● Det anbefales, at nøglepersonen sammen med ledelsen aftaler, hvordan nyt 
personale skal introduceres for demens. Desuden skal nøglepersonen og le-
delsen aftale ansvarsfordelingen imellem dem i forhold til løsning af denne 
opgave 
  

● E-learningskurset ”ABC Demensvenligt Sygehus” og basisniveau-undervisnin-
gen kan med fordel lægges ind i introduktionsprogrammet til de nyansatte 

  
● Nøglepersonen skal i samarbejde med ledelsen afklare om nøglepersonen skal 

have afsat dage, hvor vedkommende kan løse nøglepersonsopgaver eller om 
vedkommende vil løse nøglepersonsopgaverne sideløbende med, at nøgleper-
sonen indgår i driften 
 

● Det anbefales, at nøglepersonens tid til at løse funktionsopgaver prioriteres og 
at vedkommende ikke trækkes ind i driften i stedet på de afsatte dage. Det er 
vigtigt, at nøglepersonens tid til at løse funktionsopgaverne besvares for at der 
kan ske fremskridt, hvilket motiverer både ledelsen og nøglepersonen 

 
● Det anbefales, at der oprettes en projektgruppe, som kan støtte nøgleperso-

nerne med f.eks. at facilitere PBL og udarbejde handleplaner 

 
● Det er vigtigt, at nøglepersonerne oplever støtte fra kolleger og ledelsen. For at 

dette kan lade sig gøre bør kolleger og ledelsen kende til nøglepersonsfunktio-
nen.  

  



DEMENSVENLIGT SYGEHUS –  KOMPETENCELØFT PÅ TVÆRS  

 

 

135 
 

135

9. Evaluering 
 9.1 Evalueringer gennemført af Epinion. 

I forbindelse med tilsagn om modtagelse af puljemidler til Praksisnært kompeten-
celøft i kommuner og regioner valgte Sundhedsstyrelsen at forestå udbuddet på 
monitoreringen af alle de projekter, der blev udvalgt til at modtage støtte til kompe-
tenceudviklingsaktiviteterne. Dette for at kortlægge udbyttet af de kompetenceløft, 
som blev gennemført under puljen. Monitoreringen skulle bl.a. give svar på hvorvidt 
medarbejderne oplevede sig fagligt bedre rustet til at udføre deres arbejde med 
mennesker med demens. Epinion blev udvalgt til at gennemføre monitoreringen af 
udbyttet af kompetenceløftet27.  
 

 9.2 Metode  

Evalueringen af kompetenceløftet bestod af en spørgeskemaundersøgelse og in-
terviews af udvalgte medarbejdere og ledere. 

  

 9.2.1 Spørgeskemaundersøgelsen  

Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført af Epinion og sendt ud som et onli-
nebaseret survey, der kunne besvares via aktivering af et tilsendt link i en e-mail, i 
en sms eller fra en IP-adresse. Undersøgelsen kunne besvares fra alle computere, 
smartphones, tablets mv. med internetadgang. Alle medarbejdere på OUH Svend-
borg Sygehus, som var tilmeldt undervisningen, fik tilsendt spørgeskemaet 3-4 uger 
før undervisningsstart (startmålingen). Slutmålingen blev gennemført i perioden fra 
31.9-2019 til 30.10-2019. Det skal bemærkes at den oprindelige intention var, at 
slutmålingen skulle gennemføres tolv uger efter endt undervisning, men der skete 
en afvigelse fra den oprindelige intention, grundet fejl i kommunikation mellem Epi-
nion og projektassistenten på OUH Svendborg Sygehus. 
 

 9.2.2 Deling af medarbejderdata mellem OUH Svendborg Sygehus til Epinion 

For at tage højde for skærpede krav til persondataforordningen (GDPR), blev med-
arbejderlisterne (Excel-filer) uploadet til Epinion via en SFTP (secure file transfer 
protocol) server. Epinion blev orienteret hver gang en ny medarbejderliste blev uplo-
adet. Som modtager af projektstøtte fra Sundhedsstyrelsen skulle der udarbejdes 
en oversigt over kontaktinformation på de medarbejdere/ledere, som skulle gen-
nemføre kompetenceløftet dvs. navn, afdeling, e-mail og datoer for 
uddannelsesstart, som skulle leveres til Epinion.  

                                                   
27  (Sundhedsstyrelsen, 2016) 
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 9.2.3 Spørgsmål 

Overordnet var der tre typer af spørgsmål i det udsendte spørgeskema (baggrunds-
spørgsmål om medarbejderne, viden om demens og arbejdspladsens arbejde med 
kompetenceløft). I dette afsnit vil der udelukkende være fokus på baggrundsspørgs-
mål og personalets viden om demens. Kun udvalgte spørgsmål vil blive præsenteret 
i resultatafsnittet. 
 
Baggrundsspørgsmålene bestod primært af afkrydsningsspørgsmål, hvorimod 
spørgsmålene om personalets viden om demens udelukkende var graduerings-
spørgsmål. 

 
De fire udvalgte spørgsmål om personalets viden om demens: 
 
• Hvordan vil du beskrive dit kendskab til demens som sygdomstilstand? 

• Hvordan vil du beskrive dit kendskab til mulige indsatser for mennesker med 

demens, som kan tages i brug i dit arbejde? 

• I hvilken grad oplever du at, din viden om demens er tilstrækkelig til, at du kan 

yde den rette behandling eller pleje af mennesker med demens? 

• I hvilken grad oplever du at, din praktiske erfaring er tilstrækkelig til, at du kan 

yde den rette behandling eller pleje af mennesker med demens? 

9.2.4 Ekskludering af respondenter 

Medarbejdere, som havde besvaret spørgeskemaet, men hvor deres ansættelse 
stoppede inden slutmålingen, blev ekskluderet.  
 
Resultater 

Af tabel 19 fremgår karakteristikken af respondenterne. I start- og slutmåling fik hhv. 
1116 og 1064 medarbejder tilsendt et spørgeskema, hvor hhv. 70 % og 63 % sva-
rede på spørgeskemaet.   
 
Karakteristikken af respondenter, som havde svaret på spørgeskemaet i start- og 
slutmålingen, var relativ sammenlignelig. Det ses ved, at det demografiske data, 
stillingsbetegnelse, stillingsfunktion og erfaringsniveau stort set var ens mellem de 
to måleperioder. Dog var der 4 % flere i slutmålingen, som angav at deres stillings-
betegnelse var andet, og 4 % færre, som angav at de var sygeplejersker. 
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                           Tabel 19: karakteristikken af respondenterne i start- og slutmålingen. 

  

Stikprøve størrelse Startmåling Slutmåling 

Antal udsendte spørgeskemaer 1116 1064 

Antal respondenter 781 670 

Svarprocent 70 % 63 % 

Køn   

Mand 14 % 17 % 

Kvinde 86 % 83 % 

Alder   

18 - 34 år 16 % 17 % 

35 - 55 år 54 % 53 % 

56 år og derover 30 % 30 % 

Stillingskategori   

Leder eller mellemleder 8 % 12 % 

Medarbejder 92 % 88 % 

Stillingsbetegnelse    

Sekretær / administrativ medar-

bejder 

12 % 14 % 

Læge 10 % 11 % 

Sygeplejerske 42 % 38 % 

Fysioterapeut 3 % 4 % 

Ergoterapeut 2 % 3 % 

Social- og sundhedsassistent 7 % 6 % 

Rengøringsassistent 4 % 2 % 

Kok / ernæringsassistent / køk-

kenmedhjælper 

2 % 2 % 

Demenskoordinator / demensnøg-

leperson / demensvejleder 

0 % 2 % 

Portør 2 % 3 % 

Andet 17 % 21 % 

Erfaring   

Under 1 år 5 % 2 % 

1-2 år 10 % 8 % 

3-5 år 13 % 14 % 

6-10 år 17 % 15 % 

Mere end 10 år 56 % 60 % 
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 9.3 Personalets udbytte af kompetenceløftet 

I spørgeskemaet blev der spurgt ind til personalets kendskab til demens som syg-
domstilstand. 
 
Som det ses på figur 37 har personalets kendskab forbedret sig som følge af kom-
petenceløftet. 65,4 % af personalet angav i slutmålingen, at de havde et godt 
kendskab til demens, hvilket var en stigning på 23,6 %. Endvidere var der 2,4 % 
flere personaler, som angav, at de havde et indgående kendskab til demens i slut-
målingen. 
 

 
Figur 37: personalets kendskab til demens som sygedomstilstand før og efter kompetenceløftet. Følgende 
spørgsmål blev anvendt: Hvordan vil du beskrive dit kendskab til demens som sygdomstilstand. De grønne 
og røde søjler viser fordeling af personalets besvarelse hhv. ved start- og slutmålingen. 

 
Stigningen skyldes primært et fald i andelen af personaler, som har angivet, at de 
har et dårligt og hverken/eller kendskab til demens som sygdomstilstand. Endvidere 
er det værd at bemærke, at det kun er 2,2 %, som angiver, at de har et dårligt eller 
intet kendskab til demens som sygdomstilstand i slutmålingen, hvilket svarer til et 
fald på 12,1 %. 
 
Ud fra ovenstående resultater kan det konkluderes, at personalets kendskab til de-
mens som sygdomstilstand er øget betydeligt efter kompetenceløftet. Flere 
personaler oplever, at have et indgående eller et godt kendskab til demens som 
sygdomstilstand og færre oplever, at de har et dårligt kendskab. Ingen personaler, 
der har besvaret eftermålingen, oplever, at de ikke har et kendskab til demens som 
sygdomstilstand. 
 
I spørgsmålet om ”personalets kendskab til mulige indsatser for mennesker med 
demens, som kan tages i brug”, ses der sammenlignelige ændringer fra start- til 

2,6%

41,7% 39,7%

13,1%

1,4% 1,5%
4,9%

65,4%

27,3%

2,2% 0,1% 0,0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Startmåling Slutmåling



DEMENSVENLIGT SYGEHUS –  KOMPETENCELØFT PÅ TVÆRS  

 

 

139 
 

139

slutmålingen, svarende til ændringerne i forrige spørgsmål. Som det ses af figur 38, 
var der en stigning i kategorien ”godt” kendskab. Det ses ved at der i slutmålingen 
var 27,6 % flere personaler der angav, at de havde et godt kendskab til indsatser 
for patienter med demens som følge af kompetenceløftet. 
 
 

 
Figur 38: personalets kendskab til mulige indsatser for mennesker med demens før og efter kompetenceløf-
tet. Følgende spørgsmål blev anvendt: Hvordan vil du beskrive dit kendskab til demens som 
sygdomstilstand? De grønne og røde søjler viser fordeling af personalet besvarelse 
 

Denne stigning skyldes et fald i kategorierne ”hverken godt eller dårligt” (10.3 %), 
”dårligt” (13.9 %) og ”intet” kendskab til indsatser (3.5 %). Ligeledes var der en lille 
stigning i andelen af personaler, som oplevede at have et indgående kendskab til 
indsatser til mennesker med demens. 
 
Ud fra ovenstående resultater kan det konkluderes, at personalets kendskab til mu-
lige indsatser for mennesker med demens er øget betydeligt efter kompetenceløftet. 
Flere personaler oplever at have et indgående eller et godt kendskab til mulige ind-
satser for mennesker med demens og færre oplever, at de har et dårligt kendskab 
til mulige indsatser for mennesker med demens. Ingen af de personer, som har 
besvaret eftermålingen, oplever at de slet ikke har et kendskab til mulige indsatser.  

Inden kompetenceløftets begyndelse var der 19,2 %, som enten i høj grad eller i 
meget høj grad oplevede, at de havde en tilstrækkelig viden til at yde den rette pleje 
af patienter med demens. Som resultaterne viser fra de to forrige spørgsmål, så har 
kompetenceløftet givet personalet større kendskab til demens som sygdomstilstand 
og øget personalets kendskab til mulige indsatser for mennesker med demens. 
 
Spørgsmålet var om disse forbedringer også betød at flere personaler oplevede at 
de kunne yde den rette pleje og behandling af mennesker med demens.  Som det 
ses af figur 39, var der en stigning i andelen af personaler, som oplevede at de i høj 
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grad (17,4 %) eller i meget høj grad (4,5 %) kunne yde den rette pleje og behandling 
til mennesker med demens, efter gennemførelsen af kompetenceløftet. 

 
Figur 39: personalets besvarelse om de oplever om de har den tilstrækkelige viden til, at kunne yde den 
rette pleje og behandling af patienter med demens. De grønne og røde søjler viser fordeling af personalet 
besvarelse. 
 

Kompetenceløftet har medført at 41,5 % af personalerne i høj eller i meget høj grad 
oplever, at de kan yde den rette pleje og behandling af patienter med demens. 
Denne stigning var afledt af, at der var reduktion i kategorierne ”i nogen grad”, ”I 
mindre grad” og ”Slet ikke” på hhv. 7,3 %, 12,7 %, og 4,5 %. Kompetenceløftet af 
personalet, har næsten reduceret andelen af personaler, som oplevede at de i min-
dre grad (6,7 %) eller slet ikke (0,9 %) havde viden om den rette pleje og 
behandling. På trods af at en større andel af personaler på OUH Svendborg Syge-
hus oplevede, at de havde en tilstrækkelig viden til at yde den rette pleje og 
behandling, så er der fortsat 32,4 %, som kun oplever, at de ”i nogen grad” har 
viden, 6,7 % i ”mindre grad” og 0,9 % af personalet oplever, at de ”slet ikke” har 
den rette viden til at yde den rette pleje og behandling. 
 
Ovenstående resultater indikerer, at flere personaler oplever, at deres tillærte viden 
fra kompetenceløftet kan omsættes i deres daglige praksis i forbindelse med pleje 
og behandling af patienter med demens, men at der fortsat er 24,5 % som oplever 
ikke at have den nødvendige viden. 

 
Personalet blev også spurgt ind til deres praktiske erfaringer med at kunne yde den 
rette pleje og behandling af patienter med demens. Som det fremgår af figur 40, så 
var det kun 20,9 % af personalet, som i ”høj grad” eller ”i meget høj grad” oplevede, 
at de havde tilstrækkeligt med praktisk erfaring til at yde den rette pleje og behand-
ling. Efter gennemførelsen af kompetenceløftet var tallet steget med 17,9 %, så 
38,8 % oplevede at de ”i høj grad” eller ”i meget høj grad” havde tilstrækkeligt med 
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praktisk erfaring til at yde den rette pleje og behandling. Det var ledsaget af et sam-
let fald i kategorierne ”I nogen grad”, ”I mindre grad” og ”Slet ikke” på 20,7 %.  Der 
var også en stigning på 4,1 % i personalet, som ikke mente at spørgsmålet var 
relevant. Dette kan muligvis forklares ved at var 4 % flere som angav stillingsbeteg-
nelsen ”andet” i slutmålingen, hvilket kan indikerer, at der var flere respondenter i 
slutmålingen som ikke havde patientkontakt. 
 
Ud fra ovenstående resultater kan det konkluderes, at personalets praktiske erfa-
ringer er øget betydeligt efter kompetenceløftet. Flere personaler oplever, at deres 
praktiske erfaringer ”i nogen grad”, ”i høj grad” eller ”i meget høj grad” er tilstræk-
kelige til at kunne yde den rette behandling og pleje af mennesker med demens og 
færre oplever, at deres praktiske erfaringer ”i mindre”, ”i nogen” eller ”slet ikke” er 
tilstrækkelige. På trods af at en større andel af personaler på OUH Svendborg Sy-
gehus oplever, at de har en tilstrækkelig praktisk erfaring til at yde den rette pleje 
og behandling, så er der fortsat 42,1 %, som kun oplever, at de ”i nogen grad”, ”i 
mindre grad” eller ”slet ikke” har en tilstrækkelig praktisk erfaring.  
 
 

 
Figur 40: personalets besvarelse om de oplever om de har en den tilstrækkelige erfaring til, at kunne yde 
den rette pleje og behandling af patienter med demens. De grønne og røde søjler viser fordeling af persona-
let besvarelse. 

 9.3.1 Delkonklusion af kompetenceløft 

Ud fra før- og eftermålingerne, der er foretaget af Epinion, kan det konkluderes at 
kompetenceløftet har resulteret i at personalet på OUH Svendborg Sygehus har 
fået et øget kendskab til demens som sygdomstilstand, et øget kendskab til mulige 
indsatser for mennesker med demens og at personalet i større grad oplever, at de 
har den tilstrækkelige viden om demens til, at kunne yde den rette behandling og 
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pleje af mennesker med demens. Endvidere oplever flere personaler, at deres prak-
tiske erfaringer ligeledes er øget betydeligt efter kompetenceløftet.  

 

 9.4 Opgørelse af forbrug af psykofarmaka 

Dette afsnit omhandler kompetenceløftets effekt på forbruget af psykofarmaka hos 
patienter med demens.  Afsnittet består af en række underafsnit. I baggrundsafsnit-
tet, kan der læses hvorfor det ønskes at reducere for psykofarmaka hos patienter 
med demens. I afsnittet projektets begrænsninger, kan der læses hvorfor det ikke 
kunne lade sig gøre kun at måle forbruget hos patienter med demens, og hvorfor 
der er blevet målt på alle indlagte patienter. 
 
I metodeafsnittet kan der læses om de anvendte metoder til at måle forbruget af 
psykofarmaka. I resultatafsnittet kan der læses om hvilke effekter kompetenceløftet 
har haft på forbruget af psykofarmaka. I metodekritik afsnittet kan der læses om 
hvilke begrænsninger metoden har haft, samt hvilke ydre faktorer som kunne på-
virke projektets resultater. Afslutningsvis vil der være en konklusion om projektet 
har nået dets målsætning med at reducere forbruget hos alle indlagte patienter. 
 

 9.4.1 Målopfyldelse  

At forbruget af psykofarmaka reduceres med 25 %.  
  

 9.4.2 Baggrund 

Over 90 % af mennesker med demens udvikler adfærdsændringer og psykiske 
symptomer, som benævnes som behavioural and psychological symptoms and 
signs of dementia (BPSD) i løbet af deres sygdomsforløb. BPSD er en samlet be-
tegnelse for en gruppe symptomer, som bl.a. inkluderer agitation, aggression, 
rastløshed, omkringvandren, angst, søvnforstyrrelser, hallucinationer, vrangforestil-
linger m.fl.28. Mennesker med demens som har BPSD får hyppigt ordineret 
antipsykotisk lægemidler (psykofarmaka). 
 
De kliniske effekter af psykofarmaka til behandlingen af patienter med demens, som 
har en eller flere BPSD, er tvivlsomme29. Endvidere medfører anvendelsen af psy-
kofarmaka en markant øget risiko for hyppige og alvorlige bivirkninger så som f.eks. 
nedsat kognitiv funktion, konfusion, øget risiko for fald, pneumoni, urinvejsinfektio-
ner, øget risiko for blodpropper samt øget dødelighed30. 
 
Mennesker med demens har en øget risiko for at udvikle organisk delirium31, og 
særligt i forbindelse med indlæggelse, hvor 11-56 % udvikler organisk delirium32 

                                                   
28 Tan, et al., 2018 
29 Ballard & Waite, 2006; Schneider, et al., 2006; Schneider, et al., 1990 
30 allard & Howard, 2006; Ballard & Waite, 2006; Ballard, et al., 2009; Schneider, et al., 2006; Schneider, et 
al., 1990; Maust, et al., 2015 
31 Sundhedstyrelsen, 2016 
32 Inouye, et al., 2014; Reynish, et al., 2017 
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Organisk delirium kan være en medvirkende årsag til at BPDS fremkaldes eller for-
stærkes hos mennesker med demens. Patienter med demens, som har BPDS, kan 
i høj grad udfordre personalets evne til at udføre personcentreret omsorg, pleje og 
behandling, fordi at patienten bliver sværere at håndtere i en travl praksis.  
 
Selvom non-farmakologisk behandling er første behandlingstiltag og at der er 
manglende evidens for at psykofarmaka kan reducere BPDS symptomerne, samt 
at der alvorlige bivirkninger forbundet ved indtagelsen af psykofarmaka, udskriver 
hospitalslægerne stadig 16 % af alt anvendt antipsykotiske lægemidler i Danmark33. 
Sundhedsstyrelsen har vist at uddannelse af personalet inden for håndtering af 
BPSD kan reducere forbruget af psykofarmaka34. 
 
I Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 var der sat som mål, at psykofarmaka 
forbruget hos patienter med demens skal reduceres med 50 % på landsplan inden 
2025. I forbindelse med gennemførelsen Projekt Demensvenligt Sygehus, var der 
et ønske om at belyse om kompetenceløft af alle ansatte på OUH Svendborg Sy-
gehus gennem undervisning inden for de forskellige demenssygedomme, organisk 
delirium, BPSD, farmakologi, personcentreret pleje og omsorg samt nonfarmakolo-
giske tiltag var i stand til at medføre en reduktion i forbruget af psykofarmaka til 
patienter med demens med 25 %. 
 

 9.4.3 Projektets begrænsninger 

Projektets oprindelige intention var, at belyse om kompetenceløftet var i stand til at 
reducere forbruget af psykofarmaka hos patienter med demens. Dette har ikke væ-
ret muligt grundet, at der skulle indhentes mange forskellige godkendelser (fra bl.a. 
Sundhedsstyrelsen, Datatilsynet og Videnskabs Etisk komite) for at kunne gennem-
føre patientopslag. Hvis godkendelser var givet, har der ligeledes ikke været nok 
ressourcer i projektet til at gennemføre de mange patientopslag. Projektet har der-
for ikke skelnet imellem hvilke patienter, som fast har fået ordineret psykofarmaka, 
om patienten har en demensdiagnose, patienten har været i delir eller psykiatrisk 
diagnose. Derfor var forbruget af psykofarmaka begrænset til at måle det totale 
forbrug på OUH Svendborg Sygehus. 
  
Ift. udvalgte præparater, var den oprindelig intention at måle forbruget af Risperidon 
(N05AX08), Serenase (N05AD01) og Quetiapin (N05AH04), men projektet har valgt 
at begrænse sig til at måle på forbruget for Serenase (N05AD01). Den primære 
årsag til dette, er at Serenase er det farmaka som skal anvendes til behandling af 
delir jvf. OUH Svendborg Sygehus instruks. Endvidere er det meget sjældent at 
patienter bliver indlagt på sygehuset med en fast ordination på Serenase, hvorimod 
Risperidon og Quetiapin hyppigt ordineres i primærsektoren. Derfor antages det, at 
Seranase forbruget vil afspejle kompetenceløftets effekt på forbruget af psykofar-
maka på OUH Svendborg Sygehus. 
 

                                                   
33 Sundhedsstyrelsen, 2018  
34 Tan, et al., 2018 
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 9.5 Metode 

Det overordnede design for målingen af psykofarmaka forbruget frem går af figur 
41.  
 

Figur 41 præsenterer det overordnede studiedesign for måling af psykofarmaka forbruget på OUH Svend-
borg Sygehus i perioden 1.1-2018 til 1.11-2019. 

 
Metoden er observationel og deskriptiv, hvor det totale forbrug af Seranase måles 
før, under og efter uddannelsesinterventionen. For at tage højde for forskellige antal 
patienter og liggetid i de inkluderede sengeafsnit, angives Seranase forbruget per 
patient per sengedag. Måleperioden har en varighed af 27 måneder, som er fordelt 
over en baseline-, interventions- og post periode. Perioderne har henholdsvis en 
varighed af 8-, 10- og 9 måneder. Da projektperioden afsluttes d. 31/12 2019 for-
kortes post perioden i denne rapportering fra 9 måneder til 4 måneder. Derfor skal 
forbruget for post perioden betragtes som værende foreløbige resultater. 
 

 9.5.1 Uddannelse af personalet  

Uddannelsen af personalet er beskrevet i afsnit 5. 
 

 9.5.2 Beregning af antal patienter og sengedage 

Antallet af patienter er blevet opgjort for de enkelte sengeafsnit for de perioder hvor 
farmakonomerne har optalt medicinrummene. Eksempelvis havde farmakono-
merne opgjort et sengeafsnits Seranse beholdning i perioden fra 29-1-2018 til 27-
8-2018. Her blev de patienter, som var indlagt i perioden 29-1-2018 kl. 00:00:00 til 
27-8-2018 kl 23:59:59 inkluderet i sengeafsnittets baselineperiode. Hvis en patient 
var indlagt henover to perioder, medregnes patienten som én patient per periode. 
 
For at tage højde for fejlregistrering af indlagte patienter (eksempelvis patienter, 
som har været indlagt mindre end ét minut), dagkirurgiske patienter som er kort-
tidsindlagt på Ortopædkirurgisk Afdeling og patienter på skadeskort i Fælles 
Akutmodtagelse blev alle patienter, som var indlagt i mindre end 12 timer eksklu-
deret. 
 
Beregningen af sengedage er eksakt og tager højde for delvise sengedage på ind-
læggelses- og udskrivelsesdage. Indlægges en patient d. 14-3-2019 kl. 13:00:23 
og udskrives d. 29-03-2019 kl 06:05:00 har patienten produceret 14,71 sengedag.  
 
Hvis en patient har været indlagt henover to af perioderne tæller det antal senge-
dage patienten har været indlagt under en given periode. Eksempelvis en patient 
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har været indlagt fra d. 24. august 2018 kl. 19:39:58 til 03. september 2018 kl. 
13:22:45 (9,6 sengedag), medregnes tidsperioden fra d. 24. august 2018 kl. 
19:39:58 til d. 31. august 2018 kl. 23:59:59 (7,2 sengedage) i baselineperioden, og 
tidsperioden fra d. 01. september 2018 kl. 2:40:54 til d. 03. september 2018 kl. 
13:22:45 (2,4 sengedage) medregnes i interventionsperioden. 
 

 9.5.3 Optælling af medicinrum  

Farmakonomerne har månedligt gennemført optællinger af beholdningen af Se-
ranase-tabletter (Serenase (haloperidol), tablet 5 mg) og ampuller (Serenase 
(haloperidol), 5 mg/ml Ambul 1ml) i sengeafsnittenes medicinrum. Optællingsperi-
oder for sengeafsnittene har ikke haft eksakt samme varighed, fordi 
farmakonomerne har opgjort medicinrummene omkring den første i hver måned. 
Derfor varierer længden af perioderne (baseline, intervention, post) en smule mel-
lem afsnittene. 
 

 9.5.4 Beregning af Seranse forbruget  

Det absolutte forbrug er defineret som antallet af tabletter og ampuller, som er taget 
ud af pakken. Det absolutte forbrug beregnes ved at startbeholdningen og indkøb i 
perioden lægges sammen, og fratrækkes slutbeholdning, se regneeksempel:  
 

%startbeholdning + indkøb* − slutbeholdning = forbrug 

↕ 

%111 + 200* − 178 = 133 

 
For at kunne sammenligne forbruget på tværs af tidsperioder beregnes det relative 
forbrug. Det relative forbrug angives som forbrug per patient per sengedage, se 
regneeksempel:  

 

 

 Absolut forbrug / antal patienter for periode / gennemsnitligt antal sengedage 

for periode = relative forbrug 

↕ 

133 / 877 / 7,43 = 0,020 forbrug / patient / sengedag 
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 9.6 Resultater 

I tabellen ses de beskrivende data af de tre måleperioder:  

Tidsperiode Antal dage Patienter Sengedage 

Baseline 1. februar 2018 - 31. august 2018 

(211 dage) 

 

201 ± 12,4 8104 4,01 

Intervention 1. september 2018 - 30. juni 2019 

(302 dage) 

 

304  ± 13,1 11795 3,80 

Post 1. juli 2019 -  1. november 2019 

(123 dage) 

 

127  ± 19,1 4878 3,93 

Sum 1. februar 2018 - 1. november 

2019 (638 dage) 

 

638 24777 3,89 

 Tabel 20 angiver det samlede forbrug pr. patient pr. sengedag. 

  

 

 9.6.1 Psykofarmaka forbrug 

Figur 42 viser det totale forbrug pr. patient pr. sengedag. Der blev observeret en 
reduktion på 25.2 % fra baseline- til post målingen i det totale forbrug (ampuller + 
tabletter). I denne periode var fem ud af syv afdelinger i stand til at reducere deres 
totale forbrug. Den største reduktion skete mellem baseline og interventionsperio-
den (20.5 %), hvor forbruget forsat blev reduceret en smule (5,8 %) efter 
afslutningen på uddannelsen. 
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Figur 42 viser det totale forbrug af Serenase per patient per senge-

dag for de tre måle perioder på OUH Svendborg Sygehus. 

 
 
Figur 43 viser forbruget af Serenase i ampulform per patient per sengedag. Der 
blev observeret en reduktion på 23.1 % fra baseline- til post målingen i forbruget af 
ampuller. I denne periode var fire ud af syv afdelinger i stand til at reducere deres 
forbrug af Serenase. Den største reduktion skete i perioden efter endt uddannelse 
af personalet (15.4 %), hvor der kun var en mindre reduktion under selve uddan-
nelsen (-0,9 %).  
 
 

 
Figur 43 viser det forbruget af Serenase ampuller per patient per 

sengedag for de tre måle perioder på OUH Svendborg Sygehus 
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Figur 44 viser forbruget af Serenase i tabletform per patient per sengedag. Der blev 
observeret en reduktion på 26,8 % fra baseline- til post målingen i forbruget af tab-
letter. I denne periode var seks ud af syv afdelinger i stand til at reducere deres 
forbrug. Den største reduktion blev observeret mellem baseline og intervention 
(29.1 %), hvor der var en mindre stigning efter endt uddannelse (3,3 %). 
 

 
Figur 44 viser forbruget af serenase tabletter per patient per senge-

dag for de tre måle perioder på OUH Svendborg Sygehus 

  

 9.7 Metodekritik 

Overordnet er der en række kritikpunkter af den anvendte metode, som diskuteres 
nedenfor. 
 
Det væsentligste kritikpunkt, er at den anvendte metode til at måle forbruget af psy-
kofarmaka, ikke har været sensitiv nok til at kunne konkludere om forbruget til 
patienter med demens er blevet reduceret. Det skyldes at der ikke har været gen-
nemført patientopslag, og derfor var det ikke muligt at måle specifikt på patienter 
med demens som fik ordineret Serenase. Dog må det antages at en samlet reduk-
tion på 25,2 % vil inkludere en reduktion af Serenase forbruget hos indlagte 
patienter med demens. Hvor stor reduktionen er, vides ikke. 
 
Forbruget af Serenase er blevet målt ud fra hvor meget der er blevet taget ud af 
emballagerne. Metoden har derfor ikke taget højde for at tabletter og ampuller kan 
blive tabt, eller delt over i halve eller kvarte inde de blev givet til patienten. Derfor 
vil forbruget være overestimeret i denne rapport. Det vurderes ikke at det har haft 
en betydning for at kunne sammenligne forbruget mellem perioderne, fordi fejlen 
systematisk for alle tre måleperioder. 
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Der har også været en række ydre faktorer som har, kunne påvirke Serenase for-
bruget under de tre måleperioder. Den anvendte målemetode, har ikke taget højde 
for dobbelt indlagte patienter fra psykiatrien. Derfor vil psykiatriske patienters for-
brug ligeledes tælle med i det samlet forbrug.  Det har muligvis medført en risiko for 
at resultaterne er blevet skævvredet, og særligt på afdelingsniveau, hvor selv få 
psykiatriske patienter kan få en afdelings Serenase forbrug til at stige markant og 
dermed overestimere afdelingens reelle forbrug til somatiske patienter. Spørgsmå-
let er, om dobbelt indlagte patienter har haft en indflydelse på det målte forbrug på 
OUH Svendborg Sygehus. Det har ikke været muligt at udtrække hvor mange dob-
belt indlagte patienter, der har været indlagt i de tre måleperioder på de inkluderede 
sengeafsnit. Da måleperiodernes varigheder ikke har været lige lange, må det an-
tages at være sandsynligt at interventionsperioden (304 ± 13,1 dage) kan have haft 
flere dobbelt indlagte patienter end baselineperioden (201 ± 12,4 dage) og postpe-
rioden (127 ± 19,1 dage). Dog kan det være vanskeligt at vurdere om det har haft 
en betydning for Serenase forbruget, da antallet af dobbelt indlagte patienter skal 
ses i forhold til det øvrige antal af indlagte patienter i en given periode. 
 
Projektet har antaget, at ordinationen af Serenase oftest skete i forbindelse med en 
ny ordination. Til at undersøge dette, blev der gennemført stikprøver fordelt over 2 
perioder. Ved gennemførelse af den første stikprøve, viste det sig at de inkluderede 
afdelinger var i stand til registrere 14-86% af alle ordinationer og ved anden stik-
prøve blev der ikke registreret som planlagt. Første stikprøve viste at det kliniske 
personale var i stand til at registrere 59 % af alt ordineret psykofarmaka over en to 
ugers periode. Registreringen viste at 95% af alt ordineret Serenase var ny ordina-
tion, og for præparaterne Respiradon og Quetiapin var 10 % ny ordination. På trods 
af der manglede at blive registreret 41 % af det ordinerede psykofarmaka, tyder 
stikprøven på at Serenase forbruget kan ses som ny-ordineret medicin under ind-
læggelse som det ses ved farmakologisk behandling af delir/demens. 
 
Da måleperiodernes varighed ikke har været ens, kan det potentielt have påvirket 
resultaterne. Det skyldes at tidligere studier som har undersøgt årstidernes betyd-
ning for forekomsten af delirum på sygehuse i Israel og Italien, har vist at 
forekomsten var højere om vinteren sammenlignet med de øvrige årstider35. En 
højere forekomst af patienter i delir, kan potentielt set medføre større forbrug af 
psykofarmaka.  For de tre måleperioder i dette projekt, har interventionsperioden 
haft den største andel af vintermåneder (30 %), sammenlignet med baseline- (14 
%) og postperioden (0 %).  Dette kan potentielt have resulteret i at interventionspe-
rioden har haft flere patienter i delir sammenlignet med de øvrige perioder, og dette 
kunne være medvirkende til at forbruget af Serenase er blevet drevet op under in-
terventionsperioden. På trods af at interventionsperioden har haft den største andel 
af vinter måneder, blev der alligevel observeret den største reduktion i Serenase 
forbruget under interventionsperioden (20.5 %). Det er uvist om reduktionen havde 
været endnu større, hvis alle tre måleperioder havde haft samme andel af vinter-, 
forår, sommer og efterårsmåneder. 

                                                   
35 Balan, et al., 2001; Gallerani & Manfredini, 2013 
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 9.8 Konklusion 

Det tyder på at kompetenceløftet af alt personalet gennem demensuddannelse har 
en effekt på det totale forbrug af Serenase på OUH Svendborg Sygehus. Det har 
ikke været muligt at nå målet med en reduktion af det totale forbrug af Seranse med 
25 % for den periode hvor demensuddannelsen har pågået (20,5 %). Afdelingerne 
har dog efter endt uddannelse været i stand til at forsat reducere forbruget, hvilket 
har medført en samlet reduktion på 25,2%. Den samlede reduktion af Serenase, er 
drevet af både en reduktion af forbruget af tabletter (26,8%) og ampuller (23,3%). 
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10. Vidensdeling 
10.1 Vidensdeling på tværs 

Geriatrisk Afdeling OUH Svendborg Sygehus, Faaborg Midtfyn og Svendborg Kom-
mune indgik i 2017 i forbindelse med ansøgningen til puljen i 
Demenshandlingsplanen 2025 til initiativ 22 ”Praksisnært kompetenceløft i kommu-
ner og regioner” en samarbejdsaftale om ”Videndeling på tværs af sektorer om 
patienten med demens”. Dette havde til formål, at optimere og kvalificere den vi-
dendeling, der går på tværs af sektorerne, målrettet patienten med demens. 
 
Samarbejdsparterne ønskede, at styrke videndelingen over sektorgrænsen i forbin-
delse med indlæggelse og udskrivelse. Målet var at kvalificere den elektroniske 
videndeling mellem sygehus og kommune ved at udarbejde en fælles dokumenta-
tionsmodel inden for den allerede eksisterende elektroniske korrespondance 
mellem de to sektorer. 
  
Formålet med modellen, var at støtte personalet, henholdsvis i kommune og på 
sygehuset, til at udveksle viden om borgeren/patienten, der har en demensdiag-
nose. Dokumentationsmodellen skulle være et let værktøj, der indeholdt data, som 
havde særlig betydning for den enkelte borger/patient og som personalet let kunne 
genfinde, for bedre at kunne yde en personcentreret omsorg. Modellen skulle des-
uden være med til at sikre, at plejepersonalet fik den relevante viden om 
borgeren/patienten med demens, så plejen og behandlingen kunne blive tilrettelagt 
efter patientens behov og kognitive formåen. 
 

 10.2 Metode 

 10.2.1 Involverede 

I ”Videndeling på tværs af sektorer om patienten med demens” blev sygeplejersker 
og social- og sundhedsassistenter fra Svendborg og Faaborg-Midtfyn Kommune, 
samt OUH Svendborg Sygehus involveret. De involverede sengeafsnit på OUH 
Svendborg Sygehus var følgende: Neurologisk Afdeling – Neurorehabiliteringen, 
Abdominalkirurgisk Afdeling, Ortopædkirurgisk Afdeling, Geriatrisk Afdeling og Me-
dicinsk Afdeling M/FAM. 
 
I forhold til arbejdet på det ambulante område på OUH Svendborg Sygehus, blev 
ambulatorierne ekskluderet grundet projektets tidsmæssige ramme. Ambulatori-
erne kom alligevel til at arbejde med videndeling over sektorer i andet regi. 
Geriatrisk Ambulatorium udviklede på baggrund af den guide, som blev udviklet til 
sengeafsnittene, en frase til deres korrespondance med kommunerne, hvor de ef-
terspørger viden om patienten inden de skal møde til ambulant konsultation.  
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De involverede fra Svendborg Kommune var 17 plejecentre og 7 hjemmeplejesek-
tioner og fra Faaborg-Midtfyn Kommune var det 7 plejehjem og 7 
hjemmeplejegrupper. 

 
For at sikre projekt ”Videndeling på tværs af sektorer om patienten med demens” 
fremgang blev der etableret en styregruppe.  
 

10.2.3 Styregruppen 

Styregruppen bestod af projektleder Mette Foldager og projektassistent Marie Løv-
berg fra OUH Svendborg Sygehus, samt lokal projektleder Inge Langkilde Larsen 
fra Svendborg Kommune og udviklingskonsulent Karin Madsen fra Faaborg-Midtfyn 
Kommune. Styregruppen havde ansvar for, at projektet blev gennemført i henhold 
til tidsrammen og samarbejdsaftalen. 
 

 10.2.4 Tidsplan 

Tidsplanen for ”Videndeling på tværs af sektorer om patienten med demens” afviger 
fra den oprindelige i samarbejdsaftalen. Dette skyldes, at der i projektperioden 
havde været udskiftning blandt styregruppens medlemmer, hvilket har påvirket pro-
jektets tidsplan. Tidsplanen blev som nedenstående:  
 

 
Figur 45: Tidsplan 

 
Arbejdet med vidensdeling over sektorer blev påbegyndt september 2018 og har 
varet frem til december 2019. Tidsplanen for arbejdet kan ses i ovenstående figur. 
I den periode har der bl.a. været gennemført interview med patienter og pårørende, 
samt gennemført workshops for udvalgte personaler fra primær- og sekundær sek-
toren til at kvalificere indholdet i dokumentationsmodellen.  
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Dokumentationsmodellen er efterfølgende blevet afprøvet i kommunerne og på 
OUH Svendborg Sygehus. Der er blevet gennemført før- og eftermålinger af perso-
nalets oplevelse af modellen for videndeling på tværs af sektorer. Ovenstående kan 
der læses mere om i de følgende afsnit. 
 

 10.2.5 Interviews med patienter og pårørende 

Ifølge samarbejdsaftalen var denne data oprindeligt tiltænkt som før-måling og der-
ved var det også tiltænkt, at der skulle afvikles nogle interviews som efter-måling. 
Denne del af projektet er fravalgt, da rekrutteringen af patienter og pårørende er 
overordentlig vanskelig, da patienter og pårørende ofte ikke har de fornødne res-
sourcer under et indlæggelsesforløb til at medvirke i interviews. Endvidere kan 
patienterne ofte ikke medvirke til interview, grundet deres kognitive svækkelse.  
Derfor blev de tre interviews som var blevet afholdt anvendt til at understøtte den 
workshop 2, der blev afholdt, med deltagelse af personale fra de to kommuner og 
fra sygehuset. 
 
Projektet var planlagt til at involvere interessenter for projektet gennem en række 
workshops. Disse workshops bliver behandlet i de følgende afsnit.   
 

 10.2.6 Workshops 

Nedenstående workshops med følgende indhold (se tabel 21) blev afviklet for at 
udarbejde en fælles dokumentationsmodel i den elektroniske korrespondance: 

 
Dato Navn på 

workshop 
Indhold Deltagere 

23. novem-

ber 2018 

Workshop 
1: System-
workshop 

Hvordan er rammerne for syste-
merne og hvad er mulighedernes 
rum både for Cosmic/Nyt EPJ og 
Nexus? 
 
Hvad er praktisk muligt? 
 
Hvad sendes/modtages alle-
rede? 
 
Særlige former/systemkrav – 
hvad kan lade sig gøre/ikke lade 
sig gøre? 
 
Hvordan sikres læsbarheden og 
designet? 
 

Styregruppen, 
eksperter i 
COSMIC og 
NEXSUS  
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9. januar 

2019  

Workshop 
2: Perso-
nale-
workshop 

Når videndeling på tværs af sek-
torer om patienter med demens 
går godt, hvilke brugbare data får 
I allerede gennem den elektroni-
ske patientjournal? 

 
Hvilke af de nuværende data øn-
sker I skal med i skabelonen? 
 
Hvilke data mangler I for at 
kunne yde personcentreret pleje 
og omsorg til mennesker med 
demens? 
 
Hvilke data prioriterer I skal med 
i skabelonen? 

Repræsentan-
ter fra de 
involverede 
sengeafsnit 
samt repræ-
sentanter fra 
plejecentre og 
hjemmesyge-
plejen i 
Svendborg og 
Faaborg-Midt-
fyn Kommune. 

25. januar 

2019 

Workshop 
3: System-
møde 

Diskuterer den udviklede model 
ift. Hvad der kan lade sig gøre i 
de forskellige systemer? 

Styregruppen, 
eksperter i 
COSMIC og 
NEXSUS 

Tabel 21: Workshops 

 

 10.2.7 Arbejds- og udviklingsmøder 

Udover ovenstående workshops (se tabel 21) blev følgende arbejds- og udviklings-
møder afviklet, med henblik på, at udarbejde en fælles dokumentationsmodel i den 
elektroniske korrespondance:  

 
Dato Indhold Deltagere 

21. september 

2018 

Opstartsmøde med for-
ventningsafstemning samt 
udarbejdelse af tidsplan. 

Styregruppen 

25. januar 2019 Bearbejdning af workshop 
1 og 2. Samt udvikling af 
dokumentationsmodel. 

Styregruppen 

22. februar 2019 Udvikling af det endelige 
skema. 

Styregruppen 

13 marts 2019 Drejebog og oplæg til ske-
matisk opsætning.  

Styregruppe, en sygeplejer-
ske fra kommunerne og en 
sygeplejerske fra sygehuset. 

5. april 2019 Filme implementeringsvi-
deo 

Styregruppe, en sygeplejer-
ske fra af kommunerne og en 
sygeplejerske fra sygehuset. 

Tabel 22: Møder  
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 10.2.8 Udfordringer i eksisterende dokumentationspraksis 

Udfordringer identificeret via workshop 1 
Til workshop 1 blev det italesat, at der er store systemudfordringer, når personalet 
skal dokumentere i de to systemer og når de skal læse dokumentation, som de har 
modtaget over sektorgrænsen. 
 
Personalet i kommunen berettede, at de dokumenterer i gode overskuelige ske-
maer i NEXUS. Når personalet på sygehuset modtaget denne data gennem 
COSMIC, så nedbryder COSMIC-systemet disse skemaer og personalet på syge-
huset modtager derfor én lang prosatekst, som er uoverskuelig og svær at finde 
rundt i. Dette kan være en af årsagerne til at personalet på sygehuset ikke altid 
læser den korrespondance med data der kommer fra kommunen, da det er besvær-
ligt og meget tidskrævende at læse.  
 
En anden stor udfordring er, at sygehuset har svært ved at finde relevante kontakt-
oplysninger dvs. telefonnummer til det plejepersonale, som kender patienten. Dette 
skyldes, at personalet også her modtager én lang liste fra kommunen med mange 
forskellige telefonnumre, hvilket betyder, at det er svært at vide, hvem på listen 
personalet skal kontakte. Problemet er, at denne liste med numre bliver oprettet 
automatisk og personalet fra kommunen kan derfor ikke selv skrive de relevante 
kontaktoplysninger på listen.  
 
Når en patient indlægges afsendes der en automatisk indlæggelsesrapport fra kom-
munen og kort tid efter sendes der en manuelt opdateret indlæggelsesrapport 
afsted fra personalet i kommunen. Det kan det være svært for personalet på syge-
huset at gennemskue hvilke tilføjelser, der er kommet i den manuelt opdaterede 
indlæggelsesrapport i forhold til den automatiske. Dette er et problem, da nye tilfø-
jelser ikke er tydeligt markeret i COSMIC-systemet og plejepersonalet tror derfor 
ofte, at der ikke er nogle nye informationer i den manualt opdaterede, hvilket kan 
resultere i at de overser vigtig information og viden.  
 
I COSMIC eksisterer der ikke en frase, der hedder kognitiv status. Det er derfor 
forskelligt hvor sygehusets plejepersonale dokumenterer dette. I NEXUS kan syge-
plejefaglige problemstillinger relateret til borgerens kognitive status dokumenteres. 
Udfordringer er blot, at denne sygeplejefaglige problemstilling ikke altid bliver gjort 
aktiv når en patient indlægges. Når den ikke er aktiv, så medsendes problemstillin-
gen ikke til sygehuset, når borgeren indlægges på sygehuset. Derfor kan der ikke 
læses om borgerens kognitive status i dokumentationen fra kommunen.  
 
Udfordringer identificeret via workshop 2 
Til workshop 2 blev repræsentanter fra sygehuset og de to kommuner bedt om at 
arbejde med bl.a. følgende spørgsmål: ”Hvilke data mangler I for at kunne yde per-

soncentreret pleje og omsorg til mennesker med demens?”. 
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Repræsentanter italesatte bl.a. at de ofte mangler viden om hvem borgeren/patien-
ten er, beskrivelser af borgeren/patientens funktionsevne, døgnrytmeplan herunder 
vaner og rutiner, information om indlæggelsesforløbet, telefonnumre til kontaktper-
soner, svar fra prøver, informationer om pårørende, fremadrettede aftaler og 
indtagelse af medicin mm. 
 

 10.3 Fælles dokumentationsmodel 

På baggrund af ovenstående workshops blev det besluttet, at forbedre den allerede 
eksisterende dokumentation, herunder forbedre anvendelsen af nuværende ”Ind-
læggelsesrapport” og ”Plejeforløbsplan” i NEXUS (kommunernes 
dokumentationssystem) og i COSMIC (sygehusets dokumentationssystem). Dette 
resulterede i en lokal guide, en computerguide og en introduktionsvideo.   
 

 10.3.1 Den lokale guide 

I den lokale guide (se Bilag 6) stod der beskrevet hvilke plejefaglige områder der 
skulle dokumenteres, hvilket gælder i både indlæggelsesrapporten og i plejefor-
løbsplanen. Det drejede sig om følgende plejefaglige områder: 
 

• Pårørende 

• Funktionsniveau 

• Hjælpemidler 

• Ernæring herunder sondeernæringsplan 

• Døgnrytmeplan 

• Kognitiv status 

• ”Hvem er jeg” 

• Udskillelse 

• Udskrivelse 

• Medicin  

• Ambulante tider 

 

Under hvert område stod der beskrevet, hvad disse skulle indeholde f.eks. skulle 
det plejefaglige område ”pårørende” indeholde hvem der er de pårørende, om det 
er familie, venner eller naboen, hvor stor en hjælp de pårørende er i hverdagen, 
hvem der er informeret og hvor meget, hvordan de pårørende skal kontaktes og 
hvem der ikke skal/skal kontaktes. 
 
Der stod desuden beskrevet under hvert område, hvor man evt. kunne finde de 
relevante plejefaglige data fra andre faggruppers notater. Der stod ligeledes be-
skrevet, hvor denne viden skulle dokumenteres i systemet for, at det kunne 
modtages på tværs af sektorgrænsen. 
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 10.3.2 Computerguide 

Computerguiden (se Bilag 6) bestod af en oversigt på én side, hvor der i korte træk 
stod vigtige pointer fra den lokale guide beskrevet. Denne kunne personalet med 
fordel have liggende ved hånden, når de skulle dokumentere.  
 

 10.4 Implementering 

 10.4.1 Introduktionsvideo 

Der blev udarbejdet en introduktionsvideo (se video på http://ouh.dk/wm514516), 
hvor personalet på tværs af sektorer fortalte om, vigtigheden af at dele viden om 
borger/patienter med demens, for at kunne yde personcentreret omsorg og behand-
ling. Introduktionsvideoen gav viden om projektet, samt hvilken viden personalet 
efterspørger på Svendborg Sygehus, Svendborg og Faaborg-Midtfyn Kommune. 
Linket til videoen blev medsendt et informationsbrev til de involverede parter. 
 

 10.4.2 Implementeringsproces OUH Svendborg Sygehus 

SAMBO-nøglepersoner og nøglepersoner inden for demens 

SAMBO-nøglepersonerne, nøglepersoner inden for demens, samt deres ledere fra 
de involverede afdelinger på Svendborg Sygehus fik ansvaret for at stå for den lo-
kale implementering af ovenstående i egen afdeling. Nøglepersonerne og ledelsen 
blev informeret om dette via et brev fra sygehusets projektleder inden for demens. 
  
Statusmøder 

For at styrke implementeringen af den fælles dokumentationsmodel afviklede pro-
jektassistenten 13 fysiske eller skriftlige statusmøder med seks forskellige 
sengeafsnit på Svendborg Sygehus. Møderne blev afviklet i perioden juli 2019 - 
september 2019. Ved disse møder gav afdelingerne en status på hvor langt de var 
med implementeringen og hvilke udfordringer de havde i forbindelse med imple-
menteringen. På baggrund af denne status lagde afdelingen i samarbejde med 
projektassistenten en plan for den videre implementeringsproces. Alle afdelinger 
deltog i 1-3 statusmøder afhængig af deres struktur og behov for støtte. 
 
Statusmøderne har haft en positiv effekt på implementeringsprocessen. Nogle af 
afdelingerne var endnu ikke påbegyndt implementeringsprocessen i juli 2019, trods 
opstart i maj 2019. Disse afdelinger påbegyndte implementeringen lige efter det 
første statusmøde. Statusmøderne har derved for nogle afdelinger været med til, at 
sætte den lokale implementeringsproces i gang. 
 
Nogen af afdelingernes mange udfordringer i implementeringsprocessen var bl.a.:  
 

• At der havde været udskiftning af SAMBO nøglepersoner så den liste med 
navne og mails, der blev udleveret til projektlederen ikke stemte overens 
med de faktuelle nøglepersoner - og derfor var flere ikke blevet informeret 
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• At afdelingen var i færd med at flytte til et andet sted på sygehuset 

• At afdelingen ikke havde nogen leder 

• At afdelingen ikke havde nogen SAMBO-nøgleperson 

• At afdelingen havde haft stort fokus på Basisniveau undervisningen og PBL 
– og derved ikke havde haft overskud eller havde overset denne del af pro-
jektet. 

 
Disse udfordringer kan have været skyld i, at mange af afdelinger ikke fået afprøvet 
den fælles dokumentationsmodel ordentligt, hvilket formentlig vil afspejle sig i de 
endelige evalueringer. 
    

 10.4.3 Implementeringsprocessen i Svendborg Kommune 

I Svendborg Kommune blev projektet implementeret ved at sende guides og film ud 
på mail til de fire områdeledere, som så har videresendt til sektionslederne. Sekti-
onslederne har derefter bredt det ud til medarbejderne på plejecentre og i 
hjemmeplejen. 
 
I mailen til områdelederne blev det tilbudt, at lokalprojektleder sammen med en 
NEXUS-konsulent kunne komme ud og give et oplæg for sektionslederne i de for-
skellige områder, hvis der var behov. Den lokale projektleder har været ude til to 
møder. 
 
De to guides blev justeret efter det første møde, da der var nogle enkelte ting, som 
ikke gav mening for medarbejderne. Efterfølgende har der ikke været tilbagemel-
dinger, der har givet anledning til justeringer eller lignende. 
 

 10.4.4 Implementeringsprocessen i Faaborg-Midtfyn Kommune 

Den lokale udviklingskonsulent i Faaborg-Midtfyn Kommune indkaldte NEXUS-su-
peragenter og udvalgte agenter til et informationsmøde d. 25. april 2019 kl. 12.30-
14.30.  
 
Superagenterne havde til opgave at finde lokale agenter fra hvert plejehjem, syge-
plejen, visitationen, hjemmeplejen, rehabiliteringscentret Bakkegården, 
demenskoordinator og aktivitetsområdet, som skulle deltage på mødet. Det blev 
pointeret, at mødet ville være særlig relevant for agenter, som arbejder med den 
manuelle indlæggelsesrapport. 
 
På mødet var de 21 medarbejdere bredt præsenteret med både planlæggere, sy-
geplejersker, social og sundhedsassistenter, visitator, demenskoordinator og 
aktivitetsmedarbejder. 
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Dagsorden på mødet var følgende: 
 

• Hvad bliver sendt med den automatiske indlæggelsesrapport? 

 

• Gennemgang af ny model for udfyldelse af den eksisterende manuelle ind-
læggelsesrapport 

 
• Videreformidling til kolleger. Det er vigtigt, at I umiddelbart efter d. 25. april 

og helst inden 1.maj orienterer Jeres kolleger om modellen, idet afprøvnin-
gen starter d. 1. maj 2019. Det kan enten være på et allerede fastsat møde 
eller et møde, som I indkalder til 

 
• Evt. 

 

Dagen efter mødet d. 26.4.2019 blev materialet sendt ud til personalet. Ligeledes 
blev der d. 26.4.2019 sendt et informationsbrev ud til alle i ældreområdet, både 
ledere og medarbejdere. 
 
Efter informationsmødet har det været op til den enkelte NEXUS-agent, hvordan 
han/hun har videreformidlet den nye model og guide. Opfordringen var at indkalde 
til et informationsmøde, hvis der ikke var et fastlagt møde i perioden fra d. 25.4 til 
1.5 samt løbende at gøre opmærksom på at bruge guiden. 
 
Computerguiden kan ligge fast ved computeren, så den er let tilgængeligt og nem 
at bruge i hverdagen. 
 

 10.5 Evaluering 

Der er blevet foretaget en måling i forhold til effekten af indsatsen ”Videndeling på 

tværs”. Målingen blev foretaget gennem en før- og eftermåling via en spørgeske-
maundersøgelse (se Bilag 5). De to målinger var identiske, det vil sige at 
respondenterne blev spurgt om det samme både før interventionen og efter inter-
ventionen. 
 
Da det ikke har været muligt at sende spørgeskemaet ud elektronisk til dem der 
deltog i spørgeskemaundersøgelsen for Svendborg Kommune og at det var lederne 
på de enkelte plejecentre der var ansvarlige for at indsamle data, er det ikke muligt 
at sige noget om den faktuelle svarprocent for de indsamlede data. Data og analy-
sen af data beror på de data det har været muligt at få indsamlet. Det betyder også 
at data ikke er generaliserbar og derfor skal konklusionen af undersøgelsen tages 
med et vist forbehold, da det udelukkende viser en tendens. 
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Præsentation og analyse af indsamlede data  
 
Læser du alle oplysninger som du modtager om patienten/borgeren fra syge-

hus/kommune? 

244 har svaret i før-målingen. Her svarer 16 % at de læser alle oplysninger i meget 
høj grad, 64 % svarer i høj grad, 18 % i lav grad og 2% i meget lav grad. 
 
Til samme spørgsmål i efter-målingen, var der 83 som besvarede dette. Her var 
antallet af dem der læste alle de oplysninger som de modtog i meget høj grad, 
steget til 39 %, dem der læste dem i høj grad var faldet til 45 %. Dem der læste 
oplysningerne i lav grad var 16 %, og i meget lav grad var 2 %. Dette svarede 
overens med før-målingen. 
 
Samlet set er der en noget højere andel, der læser de oplysninger de har modtaget 
fra henholdsvis kommune og sygehus. En af årsagerne hertil kan være at data er 
mere fyldestgørende. Dette ses af spørgsmålet nedenfor, hvor 14 % flere oplever 
at de får de oplysninger de har behov for. 
 
Oplever du at få de nødvendige oplysninger, for at kunne fortsætte pleje og be-

handling af patienten/borgeren med demens? 

235 har besvaret dette spørgsmål i før-målingen. Antallet af respondenter der i høj 
meget grad oplever at få de nødvendige oplysninger er 2 %, i høj grad 39 %, i lav 
grad 52 % og i meget lav grad 7 %. 
 
Sammenlignet med efter-målingen hvor der er 83 der har besvaret spørgsmålet, 
ser resultatet ud på følgende måde: 5 % oplever i meget høj grad at få de nødven-
dige oplysninger, 53 % oplever i høj grad at få de nødvendige oplysninger, hvor kun 
37 % oplever det i lav grad og 5 % i meget lav grad. 
 
Det betyder at der i efter-målingen er 14 % flere som i høj grad oplever at modtage 
de nødvendige oplysninger og 14 % færre oplever at de modtager de nødvendige 
oplysninger i lav grad, men at antallet af dem der i meget lav grad oplever at mod-
tage de nødvendige oplysninger er sammenligneligt med før-målingen 5 %. 
 
Indhenter du ofte selv yderligere oplysninger telefonisk fra sygehus/kommune 

om patienten med demens i forbindelse med indlæggelse/udskrivelse? 

231 har svaret på dette spørgsmål i før-målingen. 8 % svarer at de i meget høj grad 
indhenter oplysninger telefonisk og 35 % svarer at de i høj grad indhenter yderligere 
oplysninger, 39 % siger at de i lav grad indhenter yderligere oplysninger og 17 % at 
de gør det i meget lav grad. 
 
I efter-målingen er der 81 der har svaret på dette spørgsmål. Her svarer 5 % at de 
i meget høj grad indhenter yderligere oplysninger og 30 % svarer i høj grad. Det 
antyder på et fald på 5 % i forhold til før-målingen. 42 % svarer at de i lav grad 
indhenter yderligere oplysninger og 23 % svarer i meget lav grad. Dette er en 6 % 
stigning i forhold til før-målingen. 
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Før guiden ”Videndeling på tværs” blev introduceret til både sygehusafdelinger og 
i kommunen, ser det ud som om at der i større grad, var behov for at tage telefonisk 
kontakt sygehus og kommune imellem, for at få tilstrækkelige oplysninger end efter 
guiden blev indført. Efter guiden blev introduceret ses der et fald i hyppigheden af 
hvor ofte man bliver kontaktet for at afgive yderligere oplysninger om patienten/bor-
geren med demens. 
  
Bliver du ofte kontaktet telefonisk, for at uddybe yderligere oplysninger fra syge-

hus/kommune om patient/borgeren med demens i forbindelse med 

indlæggelse/udskrivelse? 

230 besvarede dette spørgsmål i før-målingen. Her svarede 4 % at de i meget høj 
grad blev kontaktet telefonisk, 22 % i høj grad, hvor 50 % i lav grad blev kontaktet 
og 23 % i meget lav grad blev kontaktet. 
 
I efter-målingen svarede 81 på dette spørgsmål og her var andelen af dem der 
opleve at de blev kontaktet i meget høj grad og i meget høj grad uændret, men dem 
der i lav grad oplevede sig kontaktet yderligere var faldet med 7 % til 43 % og an-
tallet af dem der i meget lav grad oplevede sig kontaktet yderligere var steget med 
9 % til 32 %. 
 
I hvor høj grad oplever du at skulle gå på kompromis med behandling/pleje på 

baggrund af manglende viden? 

229 har besvaret dette spørgsmål. 3 % har svaret at de i meget høj grad går på 
kompromis, 31 % i høj grad, hvor 58 % oplever det i lav grad og 8 % i meget lav 
grad. 
 
I efter-målingen har 81 besvaret spørgsmålet og her er der ingen som oplever at 
må gå på kompromis, dem der oplever i høj grad at må gå på kompromis er faldet 
med 11 % og dem der har svaret at de i lav grad har været nødsaget til at gå på 
kompromis er konstant med 59 % og dem der oplever at de i meget lav grad har 
været nødsaget til at gå på kompromis er steget med 13 %. 
 
Der opleves et mindre fald i andelen, som i høj grad må gå på kompromis med 
behandling og pleje på baggrund af manglende viden. Når personalet fortsat er 
nødsaget til at gå på kompromis, skyldes det, at de forsat mangler viden fordi, at 
patientens/borgerens sygdom måske har udviklet sig hastigt, så den nødvendige 
viden ikke er helt ajourført eller at patienten/borgeren agerer og reagerer anderle-
des i uvante omgivelser bl.a. når patienten er på sygehuset og dermed er 
personalet nødsaget til at gå på kompromis med behandling og pleje.  
 

 10.6 Samlet konklusion 

Vidensdeling om patienter/borgere med demens ser ud til at være en afgørende 
faktor for hvor ofte der er behov for at kontakte sine kolleger i henholdsvis kommune 
og på sygehuset. Endvidere vil en mere ajourført videndeling måske give persona-
let en større oplevelse af, at de ikke behøver at gå på kompromis med deres pleje 



DEMENSVENLIGT SYGEHUS –  KOMPETENCELØFT PÅ TVÆRS  

 

 

162 
 

162

og behandling. På baggrund heraf kan det konkluderes, at der er sket en mindre 
forbedring i forhold til den videndeling, der sker på tværs af sektorer om patienter 
med demens.   
 
Det viser samtidig at det fortsat er vigtigt at arbejde mere målrettet med den elek-
troniske videndeling gennem patientjournalerne, så den telefoniske kontakt kan 
reduceres yderligere og at patienten/borgeren kan få en mere personcentreret be-
handling og pleje. 
 

 10.7 Metodekritik 

Hvis projektet havde fulgt tidsplanen, ville der have været mulighed for en længere 
implementerings- og testperiode. Dette kunne måske have bidraget til et bedre re-
sultat i den samlede evaluering. Der ville også have været mulighed for at supplere 
spørgeskemaundersøgelsen med fokusgruppeinterview med personale, der havde 
arbejdet med guiden i henholdsvis kommune og på sygehus. Det ville have kunne 
bidrage til at kvalificere undersøgelsen, ved at få uddybet og begrundet de svar, der 
kom frem i spørgeskemaundersøgelsen.  
 
Der er udsendt spørgeskemaer via mail til 414 antal personaler på OUH Svendborg 
Sygehus på de respektive sengeafsnit som er inkluderet i projektet. Der er dog ikke 
taget forbehold for om der er personale der er enten er på barsel, har fået andet job 
på sygehuset eller er fratrådt deres stilling i eftermålingen. Det betyder at antallet 
af mulige respondenter kan være meget lavere end antaget. Samlet set er det under 
halvdelen af dem der fik fremsendt spørgeskemaet i eftermålingen der har svaret. 
  
I Svendborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune, har det ikke været muligt at 
opgøre antallet af deltagere. Specielt for Svendborg Kommune har der ikke været 
mulighed for at sende spørgeskemaer ud til medarbejderne via mail, da ikke alle 
medarbejdere er oprettet til denne funktion. Endvidere er der stor udskiftning i per-
sonale, så derfor kan det have været forskelligt personale der har svaret på før- og 
eftermålingen. Det har betydet, at vi ikke kender det faktuelle antal ansatte på de 
respektive plejecentre og i hjemmeplejen som er inkluderet i projektet. 
 
Samlet set betyder det at resultatet skal ses ud fra det antal, der har besvaret spør-
geskemaet før og efter interventionen. Det betyder at undersøgelsen skal tages 
med et vist forbehold, da den udelukkende viser en tendens. 
 
Der kunne med fordel være spurgt ind til yderligere faktorer, der er medvirkende til 
at personalet er nødsaget til at gå på kompromis med behandling og pleje. Da pro-
jektgruppen gennem projekterfaringer via resultater fra PBL-seancer kan se, at 
omgivelser og personalets ressourcer har en betydning for den oplevelse persona-
let har af deres egen praksis. 
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11. Patient - og 
pårørendeinvolvering 
 
 

 11.1 Brugerinddragelse gennem Huset  

Målet var, at patienter med demens og deres pårørende oplever en høj kvalitet, 
faglighed og imødekommenhed i dialogen med al personale fra OUH Svendborg 
og dermed føler tryghed i kontakten til sygehuset og ved udskrivelsen til andre sek-
torer. 
 

 11.1.2 Målopfyldelse  

80 % af de adspurgte patienter og pårørende skal opleve, at der er sammenhæng 
mellem kommune og sygehus i forbindelse med kommunikationen og forståelsen 
for patienten med demens og dennes livshistorie, samt behandlings- og plejebehov. 
 

 11.2 Metode  

 11.2.1 Interviews og LUP-undersøgelser 

Ved projektstart var ambitionen, at inddrage patienter og pårørende, gennem inter-
views og vurdere på LUP-undersøgelser (Landsdækkende Undersøgelse af 
Patienttilfredshed), for at belyse hvorvidt de oplever, at der er sammenhæng mel-
lem kommune og sygehus i forbindelse med kommunikationen og forståelsen for 
patienten med demens og dennes livshistorie samt behandlings- og plejebehov. 
Under projektet har der været store rekrutterings- og gennemførselsudfordringer, 
hvilket resulterede i, at disse to metoder blev fravalgt (se yderligere i nedenstående 
afsnit: Rekrutterings- og gennemførselsudfordringer).  
 

 11.2.2 Rekrutterings- og gennemførselsudfordringer 

I forbindelse med ”Videndeling på tværs af sektorer om patienten med demens” 
skulle der ligeledes inddrages patienter og pårørendes oplevelser gennem inter-
views. I den forbindelse blev der afviklet tre interviews med patienter og pårørende, 
hvoraf kun to af interviewene inkluderede patientdeltagelse. Generelt oplevede vi 
store rekrutterings- og gennemførselsudfordringer af patienter med demens og de-
res pårørende grundet følgende årsager: 
 

• I perioder er der få patienter med en demensdiagnose indlagt på Geriatrisk 
Afdeling 
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• De få patienter, som blev rekrutteret til at gennemføre interviewet, endte 
med at aflyse interviewet fordi, at de var for udmattede til at gennemføre 
det. Det skyldes sandsynligvis, at de var indlagt grundet sygdom, samt at 
de havde deltaget i mange aktiviteter i løbet af deres indlæggelse f.eks. 
forløbsplanssamtaler. Dette var bl.a. medvirkende til at patienterne ikke 
kunne gennemføre interviews med projektgruppen og dermed bidrage til 
dataindsamlingen 

 
• De patienter, der bl.a. var indlagt i projektperioden og havde en demensdi-

agnose, havde desuden sjældent kontakt til primærsektoren, hvilket betød, 
at de ikke var i stand til at belyse overgangen mellem de to sektorer 

 
• Mange pårørende havde ikke overskud til at deltage i et interview, da de 

enten selv er syge eller havde manglende overskud  

 
• Mange pårørende befandt sig ikke fysisk på afdelingen og havde derfor ikke 

mulighed for at deltage i et fysisk interview.  

 
Grunden ovenstående udfordringer blev interviews og LUP-undersøgelser helt fra-
valgt som metode i forbindelse med denne del af projektet.  
 

 11.2.3 Postkassen, Huset 

For at få brugerinddragelse, udarbejdede projektgruppen i samarbejde med sned-
keren og maleren fra sygehuset en postkasse, som blev kaldt ”Huset”. Huset blev 
sat op i sygehusets forhal. Her var det muligt for patienter, pårørende og plejeper-
sonale at skrive små postkort, hvor de kunne komme med idéer til hvad der kunne 
gøre OUH Svendborg Sygehus mere demensvenligt. 
 

 
Foto af postkassen ”Huset”.  
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Foto af postkortet som patienter, pårørende og personalet havde mulighed for at udfylde med idéer til hvor-
dan OUH Svendborg Sygehus kan blive mere demensvenligt. 

 

 11.2.4 Målgruppe 

Alle, der kom forbi postkassen, havde mulighed for at udfylde et postkort og lægge 
det i Huset. Patienter, pårørende og plejepersonale var tiltænkt som målgruppe. 
Postkortene kunne udfyldes anonymt, men enkelte valgte at underskrive postkor-
tene alligevel.  
 

 11.2.5 Resultater fra huset 

Database  

I alt 117 forslag blev indsamlet gennem postkort fra Huset og blev skrevet ind i en 
database. Idéerne fra postkortene blev delt ind i følgende kategorier: 
 
• Viden 
• Wayfinding 
• Fysiske rammer 
• Tilgang 
• Personale  
• Kompetencer 
• Ressourcer 
• Organisering 
• Kommunikation 

 
 Følgende er eksempler på idéer fra postkortene:  
 

”Lav en enkel og god information til den pårørende, men især til børn og familie, 

da de tit mangler viden og lettilgængelig information”. 

 

”At der sendes lidt livshistorie med fra evt. hjemmepleje/plejecenteret når borger 

indlægges!”. 

 

”Der skal være personale hvis eneste job er at følge de demente rundt og være 

ved dem hele vejen for at gøre dem trygge”.  
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”Bedre normering på specielt de afdelinger hvor ældre typisk bliver indlagt”. 

 

”Bedre skiltning til de forskellige afdelinger”. 

 

De indsamlede postkort har været inddraget i projektansøgninger til nye demens-
venlige projekter f.eks. arbejdes der på et nyt projekt om at sygehuset får en 
demensvenlig have og et nyt projekt om at forbedre wayfinding på OUH Svendborg 
Sygehus.  
 

 11.2.6 Evaluering 

Postkortene kan ikke belyse om hvorvidt 80 % af de adspurgte patienter og pårø-
rende oplever, at der er sammenhæng mellem kommune og sygehus i forbindelse 
med kommunikationen og forståelsen for patienten med demens og dennes livshi-
storie, samt behandlings- og plejebehov. Det har derfor ikke været muligt at besvare 
delmålet. Postkortene kan i stedet give et bud på hvad patienter, pårørende og ple-
jepersonale mener, der kan arbejdes på, for at gøre OUH Svendborg Sygehus mere 
demensvenligt. 
 
Eftersom indsamlingsmetoden er anonym, så kan metoden ikke sige noget om det 
er pårørende, patienter eller plejepersonalet, der er kommet med idéerne. Projekt-
gruppen ved blot, at dem, der har udfyldt postkortene, har haft berøring med OUH 
Svendborg Sygehus, da postkassen er placeret i sygehusets forhal. 
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 12. Perspektiver 
I forbindelse med projekt Kompetenceløft på tværs er der opstået flere øvrige initi-
ativer på afdelingen inden for området Demensvenligt sygehus. Herunder beskrives 
et par udvalgte aktiviteter. 
 

 12.1 Wayfinding 

I forlængelse af projektperioden er der på Svendborg Sygehus arbejdet med test-
ning af ny og mere demensvenlig skiltning til wayfinding. 
 

12.2 Fælles Demenskort 

Der er et projekt i gang om udvikling af et Fælles Demenskort i ”Mit Sygehus” 
app´en i et samarbejde med Svendborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og 
MedWare. I det Fælles Demenskort kan borgere med en demenssygdom og invi-
tere pårørende med til at udfylde et ”Hvad siger jeg” skema. Skemaet kan udfyldes 
med en fortælling om livshistorie, hvad der kan gør dem trygge, samt personlige 
præferencer. Det er viden, som personalet på sygehuset og i kommunerne har be-
hov for at have viden om, så de kan tilrettelægge en personcentreret pleje og 
behandling.  Kommunen og sygehuset kan også skrive værdifuld viden ind i deres 
skemaer. Alle skemaer kan læses af patienten og den inviterede pårørende, samt 
af personalet på sygehuset og i kommunen. 
 

 12.3 Udbredelse af kompetenceløft: 

For at bevare OUH Svendborg Sygehus som et Demensvenligt Sygehus, samt at 
udrulle de gode erfaringer på OUH´s øvrige matrikler Odense, Nyborg og Ærø, er 
der ansat en programleder for demensvenligt sygehus, to demenskonsulenter og 
en lægefaglig demenskonsulent. Teamet skal tilsammen støtte afdelingerne på 
hele OUH til at blive mere demensvenligt Det sker ved at øge personalets kompe-
tencer ved at tilbyde E- learningskurser fra Nationalt Videnscenter for Demens, 
nøglepersonsundervisning, basisundervisning og praksisnær refleksion gennem 
problembaseret læring. 
 

 12.4 Demens-Tour 

På Svendborg Sygehus har det nye demensteam i gangsat en ”Demens — Tour” i 
2021 for at samle op på de mange gode intentioner og tiltag, der blev arbejdet med 
i projektperioden. Demensteamet støtter afdelingerne til at arbejde videre med de-
res problemstillinger, og teamet arbejder med de initiativer der går på tværs af 
afdelingerne. 
 



DEMENSVENLIGT SYGEHUS –  KOMPETENCELØFT PÅ TVÆRS  

 

 

168 
 

168

 12.5 Demensvenlige Sygehuse i Region Syddanmark 

I Region Syddanmark (RSD) er der udpeget en styregruppe, der skal arbejde med 
Demensvenlige Sygehuse og komme med anbefalinger til, hvordan dette kan ud-
rulles på alle RSD sygehusmatrikler. I den forbindelse har der været udpeget en 
arbejdsgruppe med bl.a. repræsentanter fra de tre sygehuse, der fik projektmidler 
til at gennemføre kompetenceløft. Dette for at bringe det bedste fra de tre projekter 
ind i udviklingen af demensvenlige sygehuse. Det handler bl.a. om, hvad skal per-
sonalet på sygehusene som minimum skal have af undervisning, og hvordan sikrer 
vi at de nødvendige hjælpemidler er tilgængelige, så det kan understøtte persona-
lets behandling og pleje af patienter med demens. 
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 13. Bilag 
13.1 Bilag 1: Funktionsbeskrivelse – Nøglepersoner 
inden for demens OUH 

Forfatter:   Mette Foldager 
Dokumentansvarlig:  OUH /Geriatri/SVE/Afd. led 
Dokument ID: 627607 

Niveau:  Retningslinjer 
Godkendt af Kristian Bergholt Buhl, Janeke Espensen 

 
 
1) Afdelingsnavn 
OUH. 
 
2) Stillingsbetegnelse 
Nøgleperson indenfor demens. 
  
3) Stillingens organisatoriske placering 

Funktionsbeskrivelsen for nøglepersoner skal ses som et tillæg til funktionsbeskri-
velsen indenfor eget ansættelsesområde. 
 
Referer til egen afdelingsledelse eller funktionsledelse på OUH. 

Samarbejder med strategisk programleder og demenskonsulenter på OUH. 
  
4) Ansvarsområde 

• Koordinerer udviklingen af demensområdet i egen afdeling 
• Bistår med vejledning og undervisning af kollegaer i egen afdeling inden for 

demensområdet 
• Giver supervision og sparing til kollegaer i egen afdeling inden for demensom-

rådet 
• Vurderer i samarbejde med kolleger behovet for særlige rammer, der har be-

tydning for patienter med demens fx behovet for enestue, dæmpet belysning, 
vejvisning eller andre tiltag til gavn for patienten med demens 

• Søger rådgivning hos demenskonsulenter inden for demens på OUH 
• Vurderer behovet for skærpet opmærksomhed og skærmning hos patienten 

med demens i egen afdeling 
• Planlægger og gennemfører problembaseret læring (PBL) seancer i egen af-

deling 
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5) Opgaver 

Rådgiver og støtter kolleger:  

• Hvor en situation med en patient med demens er vanskelig at håndtere eller 
en opgave er svær at udføre 

• I udfordrende/komplekse relationer og situationer med patienten med demens 
og dennes pårørende 

Formidling af viden inden for demensområdet: 

• Videndeler inden for demens i egen afdeling 
• Superviserer og reflekterer sammen med kolleger og tværfaglige samarbejds-

partnere i daglig praksis om problemstillinger 
• Gennemfører refleksion-seancer gennem PBL i egen afdeling 
• Introducerer nye medarbejdere i egen afdeling til demensområdet 

Udvikling af nøglepersonsfunktionen: 

• Deltager i de 4 årlige nøglepersonsmøder på OUH 
• Er opdateret og søger ny viden inden for demensområdet, som skal indgå i 

det daglige arbejde i mødet med patienten med demens og dennes pårørende 
• Søger viden inden for demensområdet og deltager i relevante temadage, un-

dervisningsforløb eller konferencer 
• Medvirker til og støtter kolleger i at implementere retningslinjer, instrukser og 

konkrete beslutninger i egen afdeling inden for demensområdet 
• Medvirker til identificering af indsatsområder på baggrund af problemstillinger i 

egen afdeling rettet mod demensområdet 
• I samarbejde med afdelingsledelsen og funktionsledelsen udarbejder handle-

planer inden for demensområdet 

 
6) Kompetencekrav 
Ansat på OUH og har et års erfaring fra eget speciale og funktionsområde. 
 
7) Uddannelseskrav 
Gennemført nøglepersonsuddannelse. 

 
Personlige kvalifikationer: 

• Har forståelse for helheden i opgaven 
• Er loyal over for beslutninger 
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• Er igangsættende og dynamisk 
• Udviser engagement og har positiv indstilling og er handlekraftig 
• Er empatisk og omsorgsfuld 
• Er nysgerrig, engageret og kan arbejde selvstændigt og selvledende 
• Kan bevare overblikket i pressede situationer 
• Har gennemslagskraft og er synlig 
• Er anerkendende i sin tilgang og udviser respekt over for andre 
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13.2 Bilag 2: Metodekritik af metoder til at evaluere 
nøglepersonsfunktionen 

 13.2.1 Metodekritik af optælling af nøglepersoner 

I forbindelse med projektets opstartsfase, ville det have været mest optimalt at in-
volvere afdelingsledelserne allerede da projektmidlerne blev tildelt. Men da der for 
efteråret 2017 allerede var fastlagte dagorden for afdelingsledelsesmøder med 
direktionen, var det først muligt at få et punkt på d. 21. december 2017. Det vil 
sige at afdelingsledelserne havde under en måned henover jul til at finde en rele-
vant nøgleperson i deres afdeling. 
I forbindelse med rekrutteringen af nøglepersonerne på de enkelte afdelinger, var 
der en afsat en kort tidsfrist, der gjorde det vanskeligt for afdelingsledelserne at 
rekruttere nøglepersoner til den fastsatte tidsfrist. 
 

 13.2.2 Metodekritik af fokusgruppeinterview 

Intern undersøgelse med kendt målgruppe 

Der er en risiko for, at det at interviewet blev udført som en intern undersøgelse 
kan have påvirket resultaterne eftersom at målgruppen kendte moderatoren peri-
fert. 
 
Relationen mellem nøglepersonerne, der deltog i fokusgruppeinterviewet og mo-
deratoren (projektassistenten i dette tilfælde) kan have skabt sympati svar fra 
deltagerne, hvilket betyder, at nøglepersonerne vil forholde sig positiv overfor alt 
projektassistenten præsenterer for dem, uanset hvilket synspunkt de ellers måtte 
have. Derudover er der en risiko for at moderatoren giver deltagerne en særsta-
tus, fordi moderatoren kender deltagerne gennem projektet på forhånd og kan 
derved komme til at favorisere nogle frem for andre. Favoriseringen blandt delta-
gerne kan have indflydelse på hvem der bliver hørt mest og hvem der tør sige 
noget (Hansen et al, 2015; Jakobsen, 2018). For at undgå favorisering og sympati 
svar, så blev Marie udpeget som moderator, da hun var dén projektassistent, der 
havde det mest perifere samarbejde med nøglepersonerne af projektgruppemed-
lemmerne. Når man undersøger folks holdning til en problemstilling så er der 
efterfølgende risiko for, at der skabes forventninger hos de folk, der deltager (Han-
sen et alm 2015). Ved at projektgruppen inkluderede nøglepersonernes 
holdninger til at belyse deres egen funktion kan der være blevet skabt forventnin-
ger hos nøglepersonerne om, at der skal ske ændringer af funktionen i fremtiden. 
For at undgå dette, så informerede projektgruppen om at interviewet anvendes til 
evaluering af projektet og ikke korrektion af funktionsbeskrivelsen. Nøglepersoner 
var dermed beviste om at formålet med interviewet. 
 
Skævvridning af valg af respondenter 

Der kan være en skævvridning i stikprøven. Dette skyldes, at nøglepersonerne, 
der blev rekrutteret til fokusgruppeinterviewet, var nøglepersoner, som allerede 
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var fritaget fra egen afdeling til at deltage i et allerede eksisterende møde for sær-
ligt udvalgte nøglepersoner. De nøglepersoner, der skulle deltage i mødet var 
nøglepersoner var medlemmer af Taskforce-gruppen, der var særligt engageret i 
projektet og havde en god ledelsesopbakning. 
Hvis ovenstående evaluering kun var belyst ud fra fokusgruppeinterviewet, så ville 
evalueringen ikke have været repræsentativt, da det primært ville have været be-
lyst ud fra engageret nøglepersoner med ledelsesopbakning. For at belyse 
evalueringen af nøglepersonsfunktionen bedst muligt, hvilket også inkluderede de 
negative perspektiver, blev alle øvrige nøglepersoners holdninger også inkluderet 
ved hjælp af spørgeskemaer. 
 
Analyse på baggrund af referat 

Referat af interviewet blev efterfølgende analyseret af projektassistent. Referatet 
blev udformet på baggrund af sekretærens forståelse, tolkning og analyse af hvad 
deltagerne sagde under interviewet. Referatet var derfor ikke helt objektivt, men 
for at minimere forståelses- og tolkningsfejl blev referatet efterfølgende læst igen-
nem af projektassistent for at skabe en fælles forståelse. 
 
To nøglepersoner fra samme afdeling 

Projektgruppen forsøgte at rekruttere deltagerne til fokusgruppeinterviewet fra for-
skellige afdelinger. Til fokusgruppeinterviewet var der dog alligevel to 
repræsentanter fra samme afdelingen til stede, en leder og en medarbejder fra 
samme afdeling. Dette kan godt have påvirket deltagernes besvarelser under in-
terviewet. Da ledelsesopbakningen blev diskuteret til interviewet kan det f.eks. 
godt have påvirket medarbejderens besvarelse. Det kan være at vedkommende 
havde svaret anderledes, hvis ikke nøglepersonens leder var til stede under inter-
viewet. Det kan ligeledes være, at lederen havde svaret anderledes, hvis 
kollegaen ikke var til stede. Efterfølgende fik begge tilsendt spørgeskemaerne og 
begge har derfor haft mulighed for at udtrykke sig uden den andens tilstedevæ-
relse. 
 

 13.2.3 Metodekritik af spørgeskema til ledelsen og nøglepersoner. 

Kort svarfrist 

Påmindelsesmail til deltagerne i spørgeundersøgelserne til lederne og nøgleper-
sonerne, havde en meget kort svarfrist. De modtog allerede en påmindelsesmail 
tre dage efter at spørgeskemaet var sendt ud første gang. Deltagerne havde ca. 1 
uge til at besvare spørgeskemaet. Årsagen til denne korte frist var, at projektgrup-
pen skulle nå at bearbejde det indsamlede data inden for projektperioden. Den 
korte svarfrist kan derfor være årsag til, at svarprocenten ikke er højere.  
 

Svarprocent og bortfaldsanalyse 

Svarprocenten på spørgeskemaerne var 50 % for nøglepersonerne inden for de-
mens og 46,37 % for nøglepersonernes ledere. Årsagen til at svarprocenterne 
ikke blev højere kan skyldes, at nogle af nøglepersonerne og lederne er gået på 
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barsel, er sygemeldt, er ny i job, meget kort tidsfrist til at besvare spørgeskemaet 
eller grundet manglende ressourcer eller interesse. 
 
Bortfald af respondenter kan også skyldes omorganisering i organisationen og at 
intranetsiden med e-mailadresserne ikke er fuldt opdateret. En omorganisering 
kan derfor have resulteret i, at de ledere, der fik tilsendt spørgeskemaet, ikke har 
svaret på spørgeskemaet fordi, at de ikke længere var ansat eller har haft kend-
skab til projektet eller ikke har haft ansvarsområder relateret til projektet. 
 
Ledere, der fysisk er placeret i Odense, har måske ikke været interesseret i pro-
jektet på samme vis som ledere, der lokalt er fysisk placeret i Svendborg, da de 
ikke har oplevet kompetenceløftet samt de tilhørende ændringer i hverdagen og 
derfor måske ikke har oplevet medejerskab. Dette kan have påvirket svarprocen-
ten, da spørgeskemaet også blev tilsendt ledere i Odense og disse måske ikke 
har besvaret spørgeskemaet grundet manglende interesse og ejerskab i projektet. 
Flere ledere og nøglepersoner havde tekniske udfordringer med at åbne spørge-
skemaerne. Dette skyldes, at Surveymonkey har fået nyt layout, så der ikke 
længere fremgår et direkte link til spørgeskemaet, men at respondenten i stedet 
skal klikke på et billede af det første spørgsmål fra spørgeskemaet for at åbne 
spørgeskemaet. En vejledning til dette fremgik i mailen til lederne og nøgleperso-
nerne. Trods dette havde flere stadigvæk problemer og projektgruppen gav 
undervejs i dataindsamlingsperioden yderligere vejledning. Disse udfordringer kan 
have haft indflydelse på svarprocenten, da nogle ledere og nøglepersoner måske 
har opgivet at besvare spørgeskemaerne, hvis de ikke har kunnet finde ud af at 
åbne dem. 
 
Svarkategorien ”Ved ikke” i spørgeskemaerne 

Projektgruppen modtog undervejs i dataindsamlingen feedback fra respondenter 
om, at respondenterne ikke havde kendskab til spørgsmålenes indhold og at de 
derfor manglede en svarkategori, der hed ”ved ikke”. Dette resulterede i, at nogle 
af lederne og nøglepersonerne enten ikke besvarede spørgeskemaet eller også 
sprang de nogle af spørgsmålene over undervejs i spørgeskemaet, som de 
mente, at de ikke var i stand til at besvare. Det er derfor ikke alle respondenter, 
som besvarede alle spørgsmålene i spørgeskemaerne. 
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13.3 Bilag 3: Interviewguide til 

fokusgruppeinterviewet af nøglepersoner 

Overordnet spørgsmål:  

Fortæl om jeres oplevelser af nøglepersonsfunktionen inden for demens. 

  

Under/hjælpespørgsmål: 

Nøglepersonens kompetenceniveau 

• Oplever I jer kompetente til at varetage opgaven som nøglepersoner? 

o ABC – Demensvenligt Sygehus 

o Gennemført 4 dages undervisning ved Nationalt Videnscenter for De-

mens 

o Gennemført 1 dags undervisning om PBL som metode 

• Nøglepersonsopgaver 

o Hvad er jeres oplevelser af….(muligheder/barrierer) har der været i 

forbindelse med…. 

 Gennemførelsen af PBL for alle jeres kollegaer? 

 Udarbejdelse af handleplaner på baggrunde af identificerede 

problemstillinger? 

 Implementering af indsatsområder i jeres afdeling på baggrund 

af PBL?  

o Har I haft opgaver af vejledende, superviserende og sparringskarakter 

med kolleger ved komplekse situationer med patienter med demens 

(intern/ekstern)?  

 Beskriv hvilke og hvordan I har oplevet dem… 

o Har I gennemført undervisning af kollegaer (mono/tværfagligt)?  

 Beskriv hvordan det har været…. 

o Har I introduceret nyt personale inden for demens?  

 På hvilken måde har I gjort det og hvordan har det været? 

o Har I haft mulighed for at blive opdateret på nyeste viden?  

 Beskriv muligheder/barrierer… 

• Organisatoriske rammer  

o Hvilke muligheder/barrierer har I oplevet i forhold til balancen mellem 

nøglepersonsfunktion og driften?  

o Hvordan oplever I at jeres ledelse har været i forhold til opbakning af 

jeres funktion som nøglepersoner? 
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 13.4 Bilag 4: Spørgeskema til nøglepersoner 

 
Hvordan oplever du at din rolle som nøglepersoner inden for demens stemmer 
overens med funktionsbeskrivelsen for nøglepersoner for ”Demensvenligt Syge-
hus”? 
 

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

    
    
Har det været muligt for dig at gennemføre PBL for alle jeres kollegaer? 
 

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

    
 
Hvilke udfordringer har der været i forbindelse med at gennemføre PBL i egen af-
deling? 
 

 
Har du medvirket til at udarbejde handleplaner på baggrund af de problemstillin-
ger der er identificeret gennem PBL?  

 
I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

    
 
Hvad har været let at arbejde med? 
 

 
Hvad har været særligt udfordrende?  
 

 
Har du medvirket til at implementere indsatsområder der er beskrevet i handlepla-
nen? 

 
I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

    
 

 
Hvad har været let at arbejde med? 
 

 
Hvad har været særligt udfordrende?  
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Har du støttet dine kollegaer i implementeringen af konkrete indsatser i egen afde-
ling? 

 
I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

    
 
Har du undervist dine kollegaer både monofagligt og tværfagligt i praksissammen-
hæng? 

 
I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

    
 
 
Beskriv inden for hvilke områder har du undervist? 
 

 
Har du anvendt vejledning, supervision og sparring med kolleger ved udfor-
drende/komplekse relationer/situationer, hvor patienten har haft behov for særlige 
hensyn? 

 
I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

    
 

Har du introduceret nyt personale inden for demens i din afdeling? 
  

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

    
 
Hvordan sikre du dig at være opdateret på den sidste nye viden inden for de-
mens? 
 

 
Oplever du dig kompetent til at varetage opgaven som nøglepersoner? 
 

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 
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13.5 Bilag 5:  Spørgeskema – videndeling mellem 
sygehus og kommune   

 
 
 
  
 

Videndeling mellem Sygehus og Kommune om patien-

ten med demens 

 
Geriatrisk Afdeling OUH, Svendborg Sygehus, har i forbindelse med "Demens-
venligt Sygehus - Kompetenceløft på tværs" indgået en samarbejdsaftale med 
Faaborg Midtfyn- og Svendborg Kommune om, at optimere og kvalificere den 
videndeling, der går på tværs af sektorerne, målrettet patienten med demens.  
  
En styrkelse af den tværsektorielle videndeling over sektorgrænsen i forbin-
delse med indlæggelse og udskrivelse, vil medvirke til at kvalificere den 
elektroniske videndeling mellem sygehus og kommune om patienten/borgeren 
med demens ved indlæggelse og udskrivelse. 
 
Målet er at udarbejde en fælles model i den elektroniske korrespondance, for 
personale der udveksler viden om borger/patienter der har en demenssygdom. 
Denne model skal indeholde data, som har særlig betydning for den enkelte 
borger/patient med en demenssygdom og skal samtidig være let tilgængelig. 
 
Der er afholdt workshops, hvor plejepersonale både fra OUH, Svendborg Sy-
gehus, Faaborg-Midtfyn Kommune og Svendborg Kommune har deltaget i at 
identificere hvilke viden om patienten som de mangler, for at kunne yde en 
mere personcentreret pleje og behandling af patienten/borgeren med demens. 
 
Den udviklede dokumentationsmodel vil blive afprøvet i perioden fra 1. maj 
2019 til 1. oktober 2019 
 
For at kunne evaluere på et ordentligt grundlag, vil der foretages både en før- 
og eftermåling gennem dette spørgeskema.   
 
Derfor vil vi rigtig gerne have at du bidrager til dette arbejde gennem besvarel-
sen af dette spørgeskema. 
 
Det vil højst tage ca. 5 min at besvare spørgeskemaet og besvarelsen er ano-
nym. 
  

Med venlig hilsen 
 

Mette Foldager 
Projektleder Demensvenligt Sygehus - Videndeling på tværs 
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Jeg arbejder følgende sted 

   (1)  Svendborg Sygehus 

   (2)  Svendborg Kommune 

   (3)  Faaborg Midtfyn Kommune 

 
Jeg arbejder inden for følgende område 

   (1)  Medicinsk speciale 

   (2)  Kirurgisk speciale 

   (3)  Hjemmepleje 

   (4)  Kommunal sygepleje 

   (5)  Plejecentre/plejehjem 

 
Læser du alle oplysningerne som du modtager om patienten/borgeren fra 

Sygehus/Kommune? 

   (1)  I meget høj grad 

   (2)  I højgrad 

   (4)  I lav grad 

   (5)  I meget lav grad 

 

Oplever du at få de nødvendige oplysninger, for at kunne fortsætte pleje 

og behandlingen af patienten/borgeren med demens? 

   (1)  I meget høj grad 

   (2)  I højgrad 

   (4)  I lav grad 

   (5)  I meget lav grad 

 
 

Indhenter du ofte selv yderligere oplysninger telefonisk fra Sygehus/Kom-

mune om patienten med demens i forbindelse med 

indlæggelse/udskrivelse? 

   (1)  I meget høj grad 

   (2)  I højgrad 

   (4)  I lav grad 

   (5)  I meget lav grad 

 

Bliver du ofte kontaktet telefonisk, for at uddybe yderligere oplysninger 

fra Sygehus/Kommune om patienten/borgerne med demens i forbindelse 

med indlæggelse/udskrivelse? 

   (1)  I meget høj grad 
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   (2)  I højgrad 

   (4)  I lav grad 

   (5)  I meget lav grad 

 

I hvor høj grad oplever du at skulle gå på kompromis med behand-

ling/pleje på grund af manglende viden? 

   (1)  I meget høj grad 

   (2)  I høj grad 

   (3)  I lav grad 

   (4)  I meget lav grad 

 
Tak for hjælpen 
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 13.6 Bilag 6: Guide til fælles dokumentationsrapport  

 
 
 
 
 

 
 

Videndeling på tværs af sektorer 
 

Guide til OUH, Svendborg Sygehus 
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Baggrund  
 

Formål 

Målet er at udarbejde en fælles model i den elektroniske korrespondance, for personale der udveksler viden om borger/patienter 
der har en demenssygdom. 
Denne model skal indeholde data, som har særlig betydning for den enkelte borger/patient med en demenssygdom og skal sam-
tidig være let tilgængelig. 
Dette gøres ved, at udvikle kvalitetsforbedringer i den allerede eksisterende dokumentation herunder forbedre anvendelsen af 
nuværende ”Indlæggelsesrapport” og ”Plejeforløbsplan”, som der allerede arbejdes med i NEXUS og COSMIC. 
 
Målgruppe 
Alle borgere og patienter med diagnosen demens. 
 

Materiale 
Fælles dokumentationsmodel 
 

Involverede  
Sygeplejersker og Social- og sundhedsassistenter 
 
Plejeforløbsplanen 

Plejeforløbsplanen anvendes af sygehuspersonalet til at informere kommunen om forventet indlæggelsesperiode og forventet 
status ved udskrivning, således at kommunen kan forberede tiltag, som er nødvendige før borgerens udskrivning, ex. boligæn-
dringer eller yderligere pleje. Planen indeholder en kort orientering om indlæggelsesforløbet, oplysninger om der er behov for 
yderligere koordinering i forhold til udskrivning samt forventet færdigbehandlingsdato. Derudover kan planen også fungere som 
oplæg og planlægningsværktøj til udskrivningskonference. Plejeforløbsplanen anvendes også til at orientere kommunen om nye 
borgere med behov for hjælp.  
 
Udskrivelsesrapporten 
Er den samlede beskrivelse af indlæggelsesforløbet, der danner grundlag for kommunens overtagelse af 
ansvaret for forløbet i samarbejde med borgerens egen læge.  
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Workshops 

Følgende model er blevet kvalificeret på baggrund af fire workshops med repræsentanter fra OUH Svendborg Sygehus, Svend-
borg kommune og Faaborg-Midtfyn kommune. Eksperter fra i de to systemer NEXUS og COSMIC har også deltaget i to 
systemworkshop. 
 

Information 
  
 NYT 

Markering af hvad der er NYT ved at skrive ”NYT!” med store bogstaver før den nye og opdaterede viden om patienten dokumen-
teres.  
Dette gælder hver gang plejeforløbsplanen opdateres.  
 
Kontaktoplysninger – sygehus og kommune imellem 
COSMIC – Plejeforløbsplan 

Telefonnummeret til afdelingen skrives i plejeforløbsplan under ”Afsnittets telefonnummer”.  
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Plejefaglige områder 
  

Følgende plejefaglige områder er vigtige at belyse i plejeforløbsplanen, når patienten er kendt med en demensdiagnose. 
 
• PÅRØRENDE 

• FUNKTIONSNIVEAU 

• HJÆLPEMIDLER 

• ERNÆRING 

• SONDEERNÆRINGSPLAN  

• DØGNRYTMEPLAN 

• KOGNITIV STATUS 

• HVEM ER JEG 

• UDSKILLELSE  

• UDSKRIVELSE 

• MEDICIN 

• AMBULANTE TIDER 

OBS! Ovenstående overskrifter skal stå med STORT, da systemerne nogle gange samler det hele til prosatekst og det kan der-
for være svært at danne sig et overblik. 
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Guide 
 
 

Plejefaglig om-

råde 

Indhold Hvor finder jeg det? Hvor sættes det 

ind? 

Screenshot 

Pårørende 

 

Hvem der er de pårø-

rende; familie, venner 

eller naboen?  

Hvor stor en hjælp er på-

rørende i hverdagen?  

Hvem der er informeret 

og hvor meget?  

Hvordan de pårørende 

skal kontaktes og hvem 

der skal/skal ikke kontak-

tes?  

 
 

Dokumenteres i 

plejeforløbspla-

nen under 

”Pårørende/Rela-

tioner informeret 

om indlæggelse” 

herunder i ”Fri-

tekst”-feltet 
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Funktions- 

niveau 

 

 

Funktionsevnebeskri-

velse skal indeholde 

tidligere funktionsniveau 

og nuværende funktions-

niveau, samt evt. 

beskrivelse af funktion-

stab.  

 

Detaljeret beskrivelse af 

behov for hjælp ved ud-

skrivelse som indeholder 

konkrete handleanvisnin-

ger. 

 

Der lægges vægt på 

selve ”beskrivelsen”, da 

det er detaljeret beskri-

velser, som efterspørges.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her kan man til fordel 

anvende terapeutno-

taterne, da disse ofte 

er fyldestgørende og 

beskriver funktionsni-

veauet detaljeret.  

 

Disse findes i journa-

len under 

”Tværgående be-

handler” herunder 

”Ergoterapeut- og fy-

sioterapeut” (se 

screenshot til højre) 

 

Dokumenteres i 

plejeforløbspla-

nen under 

”Forventede funk-

tionsevne ved 

udskrivning”.  
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Hjælpemidler Detaljeret beskrivelser af 

hjælpemidler. 

Beskrivelse af hvordan 

patienten anvender hjæl-

pemidlet fx om det er 

med støtte.  

 

Informationer om der skal 

bestilles hjælpemidler el-

ler hvis hjælpemidler 

medsendes. 

 

 

Her kan terapeuter-

nes notat 

omhandlende hjælpe-

midler indsættes. 

 

Dokumenteres i 

plejeforløbspla-

nen under 

”Yderligere koor-

dinering” 

herunder punktet 

”Hjælpemidler 

skal aftales”. 

 

Ernæring Beskrivelse og handlean-

visninger af hvordan 

patienten indtager kost, 

væske og medicin.  

 

Restriktioner efter ind-

læggelse? 

 Dokumenteres i 

plejeforløbspla-

nen under 

”Sygeplejefaglige 

problemområder” 

og herunder 

punktet ”Ernæ-

ring” 

 

 

 

 

 

. 
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Sonde- 

Ernæringsplan 

 

Oplysninger om produk-

ter og tidspunkter.  

 

 Dokumenteres i 

plejeforløbspla-

nen under 

”Sygeplejefaglige 

problemområder” 

og herunder 

punktet ”Ernæ-

ring”. 
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13.7 Bilag 7: Videndeling på tværs om patienter med demens 
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