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I foråret 2009 besluttede Direktionen at igangsætte projektet Sikker Mundtlig Kommunikation. Begrundelsen var 

ønsket om at nedbringe antallet af fejl og utilsigtede hændelser, hvor mundtlig kommunikation er en af hovedårsa-

gerne, samt på længere sigt derved styrke patientsikkerheden.

Vi befinder os nu i en tid, hvor der sker organisatoriske forandringer på hospitalet. Det kan måske undre hvorfor vi 

i denne tid vælger at søsætte et ressourcekrævende projekt, der skal forbedre kommunikationen. Det er vor opfat-

telse, at det netop nu er vigtigt, at vi kommunikerer endnu klarere og mere effektivt, samt at vi fastholder et fokus 

på vigtigheden i et velfungerende teamsamarbejde. Klar kommunikation og samarbejde er noget af det, vi priorite-

rer højt – det er med til at sikre en høj kvalitet i patientbehandlingen og er med til at nedbringe antallet af fejl og 

dermed styrke patientsikkerheden.

Projektet sikker Mundtlig Kommunikation har været omfangsrigt og mange aktører har været involveret og ydet 

et stort stykke arbejde. Direktionen takker afdelingsledelserne for at bidrage til projektets gennemførelse, samt en 

tak til alle de centrale og lokale undervisere, der har bidraget med mange timers arbejde og engagement for at få 

planlagt, undervist og implementeret projektet på afdelingerne. 

I denne evalueringsrapport af Sikker Mundtlig Kommunikation præsenteres afdelingsledelsernes,  undervisernes 

og medarbejdernes oplevelse af projektet, processen og resultaterne. Rapporten giver et indblik i, hvilke udfordrin-

ger og fordele der har været forbundet med processen.

Rapporten skal tjene som inspiration for andre organisationer, der overvejer at gennemføre et lignende projekt, og 

samtidig give inspiration til, hvordan der kan fastholdes opmærksomhed på sikker kommunikation i fremtiden.

Torben Mogensen Marianne Fabrin  Jeanette Kirk 

Vicedirektør, dr. med. Uddannelseschef  Projektleder



4

Si
kk

er
 M

undtlig
 Kommunikation

ResuméSi
kk

er
 M

undtlig
 Kommunikation

I 2009 gennemførte Hvidovre Hospital projektet ”Sikker 

Mundtlig kommunikation” (herefter SMK) indeholden-

de et undervisningsprogram rettet mod alle medarbej-

dere med patientkontakt på hospitalet. Formålet med 

denne undervisning var at give medarbejderne metoder 

til at kommunikere effektivt og præcist og dermed øge 

kvaliteten og sikkerheden i patientbehandlingen. Yderli-

gere var formålet at gøre dem bevidste om deres egen og 

andres roller i teamsamarbejde.

SMK blev udfoldet på hospitalet efter ”train the trainer 

metoden”, som går ud på at uddanne flere led i organisa-

tionen og lade medarbejderne selv uddanne deres kolle-

gaer. Ideen med denne metode er bl.a. at skabe ejerskab 

i organisationen overfor konceptet. 

I denne rapport videreformidles en evaluering af hele 

processen i SMK projektet og der redegøres for, hvordan 

kommunikationsredskaberne på nuværende tidspunkt 

bruges som daglige redskaber i afdelingerne. I den 

forbindelse videregives en række tips, tricks og anbe-

falinger – dels målrettet det videre arbejde med SMK 

lokalt på Hvidovre Hospital og dels målrettet andre 

organisationer, der ønsker inspiration til at igangsætte et 

lignende projekt for at forbedre og sikre den mundtlige 

kommunikation i praksis.

I rapporten redegøres for resultater, der er fremkommet 

på baggrund af flere forskellige typer dataindsamling:

En spørgeskemaundersøgelse blandt alle medarbej-•	

dere, der har modtaget undervisning i SMK, heri-

blandt også underviserne.

Kvalitative interviews med de afdelingsledelser, der •	

har deltaget i projektet.

To fælles evalueringsmøder for de centrale undervi-•	

sere og ledende lægesekretærer.

Målinger af tre indikatorer, der blev udvalgt på •	

forhånd af projektets styregruppe for at vurdere, 

hvordan og i hvilket omfang redskaberne fra under-

visningsprogrammet bruges i afdelingerne.

Resultaterne fortæller om, hvad der undervejs i proces-

sen er blevet oplevet som positivt, men også om de erfa-

ringer, der efterlader plads til forbedringer fremover.

På baggrund af de fremlagte resultater videreformidles i 

rapporten tips, tricks og anbefalinger, der retter sig mod 

flere forskellige niveauer i projektprocessen:

Direktionen bør løbende være synlig gennem  •	

projektprocessen!

Afdelingsledelsen bør tage ansvar og være synlig •	

gennem hele projektprocessen!

Vær opmærksom på at skabe en god dialog omkring •	

udvælgelsen af undervisere!

Tydeliggør ressourcemængden i undervisnings- •	

opgaven fra start!

Benyt en vekslen mellem formidlingsformer i under-•	

visningen! 

Tilstræb en tilpasning af undervisningsmaterialet til •	

den enkelte afdeling!

Overvej hvordan SMK redskaberne skal implemen- •	

teres fremadrettet!

Understøt gerne SMK i andre sammenhænge!•	

Gennemførslen af projektet har været en omfattende 

proces, hvor der er blevet gjort mange nye erfaringer og 

opdagelser. Denne rapport viser, at det overordnet set 

har været en succes. Undervisningsprogrammet har fået 

positiv feedback på både form og indhold. 

Det kan hermed anbefales at gennemføre et projekt som 

SMK på samme vis, som det er blevet gjort på Hvidovre 

Hospital. 

God læselyst!
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Her præsenteres en evalueringsrapport og sammen-

fatning af de erfaringer, der er gjort ud fra gennemfø-

relsen af projektet Sikker Mundtlig Kommunikation 

(herefter SMK) på Hvidovre Hospital. Rapporten bygger 

på kvalitative interviews med alle afdelingsledelser på 

hospitalet og to fælles evalueringsmøder med de cen-

trale undervisere. Derudover ligger der et omfangsrigt 

kvantitativt datamateriale til grund, hvor stort set alle 

medarbejdere, der har gennemført undervisning i SMK, 

har tilkendegivet deres oplevelse af undervisningen 

i uddelte spørgeskemaer. Denne rapport præsenterer 

dermed et bredt spektrum af holdninger og erfaringer 

IndledningSi
kk

er
 M

undtlig
 Kommunikation

Læsevejledning
Rapporten er opdelt på den måde, at der først gives en 

introduktion, hvori baggrunden for gennemførslen 

af SMK projektet på Hvidovre Hospital beskrives som 

første punkt. Herefter beskrives processen for projektet 

og dernæst metoden. I det efterfølgende afsnit redegøres 

der for måderne, hvorpå Hvidovre Hospital har valgt at 

implementere SMK fremadrettet i hverdagen. Hernæst 

beskrives de forskellige typer af dataindsamling, som 

evalueringen af projektet bygger på, og som danner bag-

grund for resultaterne, erfaringerne og anbefalingerne, 

der videregives i denne rapport.

I afsnittet ”Resultater af spørgeskemaundersøgelse” gen-

nemgås både kvalitative og kvantitative resultater af en 

spørgeskemaundersøgelse blandt alle medarbejdere, der 

har modtaget undervisning i SMK. På baggrund af re-

sultaterne gives der i afsnittet desuden tips og tricks til 

inspiration for andre, der ønsker at arbejde med SMK.

Derefter fremstilles i afsnittet ”Evaluering fra hhv. de 

centrale undervisere og afdelingsledelsernes perspektiv” 

en redegørelse for de tilbagemeldinger, der blev givet i 

en fælles evaluering med de centrale undervisere og i en 

række interviews med ledelserne for de afdelinger, der 

har deltaget i SMK undervisningen.

I afsnittet ”Indikatormålinger” gennemgås indikatorer, 

der blev udvalgt ved projektets start for at måle imple-

menteringen af SMK redskaberne.

Afslutningsvis præsenteres i afsnittet ”Anbefalinger” en 

række generelle anbefalinger, der gives på baggrund af 

samtlige evalueringsresultater, og til sidst er der i afsnit-

tet ”Øvrige anbefalinger” sammenfattet anbefalinger 

til inspiration for andre, der overvejer at igangsætte et 

lignende projekt som SMK.

Herudover følger der et specifikt bilag til hver enkel 

afdeling på Hvidovre Hospital, der har deltaget i pro-

jektet. Her findes de ubehandlede kvalitative data fra 

spørgeskemaundersøgelsen for den enkelte afdeling. 

Her kan man læse, hvordan SMK projektet er blevet 

modtaget af medarbejderne i den pågældende afdeling. 

Der er således tale om data, der ikke er behandlet eller 

fortolket. Disse er vedlagt for at give en objektiv indsigt i 

de data, der danner baggrund for de kvalitative analyser, 

der præsenteres i afsnittet om spørgeskemaresultaterne.1

Introduktion
SMK er et undervisningskoncept, der handler om at 

præsentere medarbejderne for metoder til at modtage 

og videregive information effektivt og præcist, og derud-

over at medarbejderen bliver bevidst om egen og andres 

roller i tværfagligt teamsamarbejde. Hvidovre Hospital 

valgte at igangsætte projektet for at reducere antallet 

af utilsigtede hændelser, der er forårsaget af kom-

munikationsfejl. Igennem dette var målet at forbedre 

patientsikkerhedsmiljøet lige såvel som arbejdsmiljøet 

på afdelingerne.

Hvidovre Hospital har nu uddannet størstedelen af alt 

personale med patientkontakt i, hvordan man sikrer 

sikker mundtlig kommunikation i det kliniske arbejde. 

Og alle nyansatte medarbejdere med patientkontakt 

skal fremadrettet undervises i SMK for at sikre, at alle 

medarbejdere kender metoderne til at kommunikere 

sikkert og bruger disse i praksis. 

fra medarbejderens - , underviserens - og afdelingsledel-

sens synspunkt. Ideen med rapporten er dermed først og 

fremmest at formidle en evaluering af hele processen i 

SMK projektet; undervisningen, afviklingen og udbyt-

tet. Herunder berører rapporten, hvorvidt kommuni-

kationsredskaberne fra SMK på nuværende tidspunkt 

er etableret som daglige arbejdsredskaber, og hvilken 

effekt SMK har haft på afdelingerne. Derudover er ideen 

med rapporten at give inspiration og erfaringer til andre 

organisationer, der overvejer at arbejde med at forbedre 

og sikre den mundtlige kommunikation i praksis.

1Disse bilag er kun vedlagt de rapporter, der distribueres til afdelingerne på Hvidovre Hospital. Bilagene medfølger altså ikke i øvrige udgaver af rapporten. 

Desuden er det kun den enkelte afdeling selv, der får indsigt i egne besvarelser.
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Baggrund
En undersøgelse i det amerikanske sundhedsvæsen 

viser, at 70 procent af de alvorlige utilsigtede hændelser 

der forekommer, skyldes helt eller delvist svigt i den 

skriftlige eller mundtlige kommunikation2 . I en dansk 

undersøgelse viser det sig, at 58 procent af de alvorlige 

utilsigtede hændelser, der sker, skyldes svigt i kommu-

nikationen3 . Det tyder derfor på, at der både internatio-

nalt og nationalt er behov for at arbejde med kom-

munikation. Specifikt for Hvidovre Hospital kan det 

pointeres, at en opgørelse af kerneårsagsanalyser i 2009 

viser, at 33 procent af kerneårsagsanalyserne indeholder 

mundtlige kommunikationsproblemer som kerneårsag 

(Nielsen og Hellebæk, 2009). Alle disse undersøgelser 

fremhæver aktualiteten og relevansen i at arbejde 

struktureret med at sikre, at personale med patientkon-

takt har kendskab til og anvender metoder til præcist og 

effektivt at modtage og videregive information. 

Hvorfor valgte Hvidovre Hospital at arbejde med 
SMK?
Hvidovre Hospital valgte at igangsætte projektet for at 

imødekomme ovenstående kommunikationsproblem 

ved at tilbyde undervisning i SMK, hvor medarbejderne 

får konkrete værktøjer og metoder til at styrke kom-

munikationen, teamledelsen og samarbejdet – med 

det formål at sikre patientsikkerheden og kvaliteten i 

patientbehandlingen.

Derudover havde det betydning, at patientsikkerheds-

undersøgelsen i 2006 viste, at personalet på Hvidovre 

Hospital oplever, at der forekommer utilsigtede hændel-

ser i overgangene og samarbejdet med andre afdelinger, 

samt at kommunikationen på tværs af hospitalet kan 

blive bedre. Desuden hedder det i Hvidovre Hospitals 

kommunikationspolitik bl.a., at ”god kommunikation er 

klar, timet, skaber overblik og giver mening for modta-

geren”.

Alt dette dannede grundlag for, at Hvidovre Hospital 

valgte at igangsætte undervisningsprogrammet i SMK 

rettet mod alle medarbejdere med patientkontakt på 

hospitalet. 

Crew Ressource Management – hvad er det? 
SMK indeholder elementer, der er hentet fra Crew Res-

source Management (CRM), som er et koncept fra fly- 

verdenen, der handler om at lære personalet metoder til 

at kommunikere klart og blive bevidste om egne og an-

dres roller i et teamsamarbejde. I luftfarten har det de sid-

ste 20 år været lovpligtigt i store selskaber, at flypersonale 

skal uddannes i CRM, hvilket har betydet, at luftfarten 

i dag er karakteriseret ved en høj grad af sikkerhed. Der-

udover kan det fremhæves, at forekomsten af utilsigtede 

hændelser er langt lavere i luftfarten end i sundheds-

væsenet, og derfor har SMK hentet inspiration fra CRM 

konceptet (Dahlberg 2004, Helmreich et al. 1999).

Hvad siger de internationale undersøgelser?
Internationale undersøgelser har vist, at træning i team-

samarbejde og kommunikation mellem teammedlem-

mer kan have afgørende betydning for men- 

neskers præstationsevne og for sikkerheden. Et konkret 

eksempel på dette drejer sig om et amerikansk hospital, 

der har arbejdet med et tværfagligt undervisningspro-

gram i kommunikation, teamledelse og samarbejde. 

Hospitalet fik de resultater, at medarbejderne efterføl-

gende oplevede markant forbedret teamsamarbejde, og 

derudover betød det, at forekomsten af utilsigtede hæn-

delser blev reduceret markant fra 30,9 procent til 4,4 

procent (Morey et al. 2002). Dette er en blandt mange 

internationale undersøgelser, der påviser, at teamtræ-

ning i kommunikation, teamledelse og samarbejde 

har betydning for, at antallet af utilsigtede hændelser 

reduceres, samtidig med at det er med til at forbedre 

arbejdsmiljøet. 

Der er nok evidens for, at det er betydningsfuldt og 

vigtigt at arbejde med at sikre den mundtlige kommuni-

kation, men hvordan griber man det an, når det drejer 

sig om mange mennesker, der skal uddannes, som det 

eksempelvis var tilfældet på Hvidovre Hospital? 

2Datagrundlaget er opgørelser af 3400 kerneårsagsanalyser fra Joint Commision. (http://www.jointcommision.org/SentinlEvents/Statistics/).  
3Datagrundlaget er opgørelser af kerneårsagsanalyser i H:S fra perioden 2002-2006.
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Hvidovre Hospital valgte at gribe opgaven an, som det er 

eksemplificeret i det følgende: 

Metode
SMK blev udfoldet på hospitalet efter train-the-trainer 

metoden, som går ud på at uddanne flere led i organi-

sationen, og lade medarbejderne selv uddanne deres 

kollegaer. Ideen med denne metode er at skabe ejerskab 

i organisationen overfor konceptet. Ved at inddrage 

medarbejderne som undervisere, skabes mulighed for, 

at medarbejderne kan fungere som ambassadører på 

afdelingerne, da de har en større baggrundsviden om 

projektet end de kollegaer, de skal undervise. Derudover 

giver det mulighed for, at de undervisningsansvarlige 

kan tilpasse konceptet i forhold til at målrette undervis-

ningen til de faglige kliniske situationer, der er relevan-

te på deres afdeling (Pirallo et al. 1995).

Gennemførelsen af SMK undervisningen er inddelt i 

tre forskellige niveauer. Det første niveau består i at ud-

danne de centrale undervisere, og her modtog undervi-

serne otte lektioners undervisning i SMK, således at de 

udover at få kendskab og afprøve redskaberne indenfor 

SMK, derudover også fik indblik i den relevante bag-

grundsviden bag konceptet. Derefter varetog de cen-

trale undervisere opgaven, der bestod i at undervise de 

lokale undervisere, der ligeledes modtog otte lektioners 

undervisning i SMK, så de også var klædt på til opgaven 

i at videreformidle SMK til de øvrige medarbejdere på 

hospitalet. De lokale undervisere underviste herefter de 

øvrige medarbejdere, og havde mulighed for at trække 

på de centrale underviseres hjælp og erfaringer.  

Undervisningens forskellige niveauer illustreres i føl-

gende figur:

Procesbeskrivelse
Ideen omkring at arbejde med den mundtlige kom-

munikation på Hvidovre Hospital startede i 2008. På et 

lederseminar med alle afdelingsledelser blev koncep-

tet Sikker Mundtlig Kommunikation præsenteret for 

afdelingsledelserne, og de forpligtede sig alle til at finde 

centrale undervisere fra hver afdeling, der skulle være 

med til at undervise i SMK. En vigtig erkendelse betød, 

at på grund af fusioner på hospitalet valgte direktionen 

at udsætte konceptet til foråret 2009. Dette kan være 

væsentligt at påpege for at illustrere, at det ledelsesmæs-

sigt blev vurderet, hvornår timingen var passende for at 

gennemføre et så omfangsrigt projekt i organisationen. 

Direktionen planlagde derfor, at gennemførelsen af 

SMK skulle udsættes til et tidspunkt, hvor det var hen-

sigtsmæssigt at gøre det.

I starten af januar 2009 blev der nedsat en styregruppe 

bestående af vicedirektør Torben Mogensen, ledende 

overlæge Claus Lund, risikomanager Anne-Marie Hel-

lebek, ledende oversygeplejerske Annette Gyldengren, 

uddannelseschef Marianne Fabrin og projektleder  

Jeanette Kirk. Disse gik i gang med at revidere og udvikle 

materialet, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed 

havde udviklet med Louise Rahbøl4  som projektleder.

I marts 2009 udarbejdede styregruppen og projektlede-

ren i samarbejde med Kommunikationsafdelingen på 

Hvidovre Hospital en kommunikationsstrategi. Herefter 

blev det bredt udmeldt i organisationen, at Hvidovre 

Hospital skulle arbejde med SMK. Afdelingsledelserne 

blev orienteret, og der blev fundet medarbejdere fra af- 

delingerne, som gerne ville varetage opgaven som cen-

trale undervisere.

I juni 2009 blev alle centrale undervisere undervist i en 

otte timers udgave af SMK, og i denne periode blev det 

prioriteret at afholde møder med de centrale undervise-

re, så konceptet kunne tilpasses så vidt muligt ud fra de-

res input. Dette betød bl.a., at på grund af efterspørgsel 

fra de skærende specialer og anæstesien, blev den årlige 

uddannelsesdag på hospitalet afsat til, at de centrale 

undervisere kunne undervise de lokale undervisere. 

Herefter udvalgte de centrale undervisere i samarbejde 

med afdelingsledelserne de lokale undervisere.

4Louise Rahbøl er uddannet læge og ansat i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Hun er pt i gang med at skrive en phd. i USA om sikker mundtlig kommunikation.

Centrale undervisere

8 lektioner

Lokale undervisere

8 lektioner

Lokale undervisere

8 lektioner

Øvrige  
medarbejd.

4 lektioner

Øvrige  
medarbejd.

4 lektioner

Øvrige  
medarbejd.

4 lektioner

Øvrige  
medarbejd.

4 lektioner

Figur 1.
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I september og oktober 2009 blev de lokale undervisere 

undervist i SMK. Og fra midten af oktober frem til slut-

ningen af december modtog omkring 2000 medarbej-

dere på hospitalet undervisning i SMK, hvoraf omkring 

400 medarbejdere i dag mangler at få undervisning i 

SMK.

Implementering
SMK implementeres gennem tre tiltag på Hvidovre 

Hospital: 

1. Information ved Fællesintroduktionen 

2. E-learning 

3. En kontinuerlig registrering, bearbejdelse og præsen- 

 tation af udvalgte indikatorer

 Information ved Fællesintroduktionen •	

En af ideerne med SMK´s implementering i organisa-

tionen, handlede blandt andet om, at hver afdeling 

skulle bidrage med at undervise nyansatte medar-

bejdere til fællesintroduktionen på hospitalet. Det 

ville betyde, at hver afdeling et par gange om året 

skulle sende enten nogle af de centrale eller lokale 

undervisere af sted for at undervise nye medarbejde-

re i SMK. Argumentationen for dette valg drejer sig 

om, at ved at lægge noget af ansvaret for undervis-

ningen af nyt personale ud til de enkelte afdelinger, 

var hensigten at det skulle bidrage til det ejerskab, 

som er en af hovedpointerne ved at anvende train-

the-trainer metoden. 

Det viste sig, at denne plan generelt ikke blev posi-

tivt modtaget blandt personalet i organisationen. 

Dette skyldes hovedsageligt, at afdelingerne ikke 

kunne overskue den pædagogiske del af opgaven. 

Det virkede uoverskueligt, at medarbejdere i afde-

lingerne skulle varetage den pædagogiske undervis-

ningsopgave over for nye medarbejdere, da hyppig-

heden af undervisningsgange ville blive meget lav, 

hvorved tilstrækkelig erfaring med denne opgave 

ikke kunne opnås. Derudover er det relevant at tage 

hospitalets økonomiske situation i betragtning, 

da økonomiske udfordringer betyder, at der skal 

prioriteres i forhold til ressourcer og indsatsområder. 

Styregruppen for SMK var lydhør overfor persona-

lets indsigelser, ligeså vel som de tog den økonomi-

ske situation i betragtning. Derfor blev det besluttet 

at nedsætte en fast undervisningsgruppe, som skulle 

varetage undervisningen af alt nyansat personale.  

Undervisergruppen er sammensat på den måde, 

at der er en medarbejder fra Udviklings- og uddan-

nelsesafdelingen, som er ansvarlig for selve undervi-

sergruppen, og derudover består gruppen yderligere 

af to medarbejdere fra Udviklings- og uddannelses-

afdelingen samt seks medarbejdere fra forskellige 

afdelinger på hospitalet. Gruppen er derfor sam-

mensat af forskelligeprofessioner; blandt andet 

sygeplejersker, læger, en ekspertsygeplejerske og en 

lægesekretær, som alle frivilligt har valgt at indgå i 

dette arbejde.

E-learning•	  

En væsentlig del af planen omkring, hvordan SMK 

skal implementeres i dagligdagen, handler om en 

opmærksomhed omkring, at hvis SMK skal im-

plementeres kræver det en jævnlig opdatering og 

opfriskning hos medarbejderne. Derfor har Hvidovre 

Hospital valgt at udvikle et E-learningsprogram, da 

det er en løsning, der ikke kræver mange ressourcer, 

når den først er udviklet og bliver brugt rutinemæs-

sigt. Derudover er det en metode, der er let og tilgæn-

gelig for medarbejderne, i det de mere eller mindre 

selv kan administrere, hvornår de vil opfriske deres 

viden om SMK. Der arbejdes nu med projektet, og 

planen er, at det er klar til brug i januar 2011. Ideen 

er, at hver medarbejder på hospitalet hvert 2. år skal 

have et brush-up i SMK for at sikre, at de kommuni-

kative redskaber er bredt kendt og brugt overalt på 

hospitalet.

En kontinuerlig registrering, bearbejdelse og •	

præsentation af udvalgte indikatorer 

I samarbejde med risikomanageren og kvalitetsaf-

delingen på hospitalet har styregruppen udvalgt en 

række indikatorer (SAC score <3, kerneårsagsanalyse 

ved kommunikationsbrist, MAT-alarmeringer der 

indeholder ISBAR og debriefing ved hjertestop). 

Disse indikatorer ligger til grund for monitoreringen 

af anvendelsen af SMK redskaberne på de kliniske 

afdelinger. 

Det er desuden håbet, at indikatormålingerne vil 

afspejle adfærdsændringer, der på sigt vil forbedre 

patientsikkerheden.
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5Eftersom at omkring knapt 2000 medarbejdere deltog i undervisningen i SMK, er det væsentligt at påpege, hvorfor denne rapport er baseret på 1330 spørgeskemaer. 

De manglende spørgeskemaer skyldes, at nogle afdelinger eller personer har valgt ikke at benytte eller aflevere spørgeskemaer.

Evaluering
Denne rapport og evaluering af projektet SMK er et 

resultat af flere forskellige typer af dataindsamling.

En spørgeskemaundersøgelse blandt alle medarbej-•	

dere, der har modtaget undervisning i SMK, heri-

blandt også centrale og lokale undervisere.

Kvalitative interviews med samtlige afdelingsledel-•	

ser på baggrund af en på forhånd udsendt interview-

guide.

To fælles evalueringsmøder for de centrale under-•	

visere og ledende lægesekretærer – ligeledes på bag-

grund af en på forhånd udsendt interviewguide.

Herunder findes en kort beskrivelse af de anvendte 

typer dataindsamling:

Spørgeskemaundersøgelsen
Undersøgelsen bygger på 1330 indkomne spørgeske-

mabesvarelser fra medarbejdere, der har deltaget i 

SMK undervisningen, herunder også lokale og centrale 

undervisere5. 

Det skal anføres, at der herudover er indkommet 142 

spørgeskemaer, der ikke er medregnet i de resultater, 

der fremstilles i rapporten, idet de indkom efter bereg-

ningerne blev lavet. De indgår dog i de afdelingsspeci-

fikke bilag. 

Ved fortolkningen af de 1330 besvarelser er der dels 

anvendt kvantitative beregninger og dels kvalitative 

analyser. Ved de kvantitative beregner er der anvendt 

gennemsnit af scoringer til vurdering af respondenter-

nes mening om indhold og form i undervisningen. 

Fordi spørgeskemaet var udformet på den måde, at det 

gav medarbejderne mulighed for at skrive kommen-

tarer, var der en stor mængde data, som ikke kunne 

behandles kvantitativt. 

I stedet blev denne mængde data behandlet på den 

måde, at de mange kommentarer blev tematiseret og 

analyseret, som man eksempelvis ofte gør med kvalita-

tiv data.

Interviews
Der er foretaget interviews med størstedelen af ledel-

serne for de afdelinger på hospitalet, der har deltaget i 

SMK projektet, dvs. i alt 16 interviews. Interviewene er 

foregået mundtligt på baggrund af en interviewguide, 

som styregruppen for SMK havde udarbejdet, og som 

var udsendt til afdelingsledelserne på forhånd. I selve 

behandlingen af disse interviews er alle analyseret med 

henblik på at udpege temaer, tendenser og forskelle i 

afdelingernes oplevelser og erfaringer med SMK.

Fælles evalueringsmøder
De centrale undervisere blev indkaldt til en fælles evalu-

ering – ligeledes på baggrund af den samme interview-

guide, der blev anvendt til interviews med afdelingsle-

delserne. De centrale undervisere blev delt op i to hold; 

ved det første møde mødte ni undervisere op, og ved 

det andet møde mødte ti undervisere op. Data herfra 

er blevet behandlet og analyseret på samme måde som 

data fra interviewene med afdelingsledelserne – ved at 

analysere data for at finde frem til temaer, tendenser og 

forskelle i undervisernes oplevelser og erfaringer med 

SMK.
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Resultater af spørgeskemaundersøgelseSi
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Indledning
I dette afsnit præsenteres de resultater, der er fremkom-

met på baggrund af 1330 spørgeskemaer, der er blevet 

besvaret i forbindelse med SMK undervisningen.  

Besvarelserne fordeler sig på 1280 medarbejdere og 47 

undervisere (Tre har ikke anført tilhørsgruppe). Arran-

gørerne af kursusrækken har kendskab til, at et større 

antal end de 47 besvarelser er udført af undervisere.

Tabel 1. Følgende faggrupper er repræsenteret, fordelt på grupperne af lokale og centrale undervisere og deltagere/
medarbejdere samt på faggruppe. Ikke alle undervisere har anført dette på besvarelserne.

Faggruppe Medarbejdere Undervisere Uoplyst Total

Læger 189 12 1 202

Sygeplejerske 491 16 1 508

SOSU 118 5 1 124

Sygehjælper 34 1 35

Sekretærer 135 5 140

Jordemødre 40 1 41

Bioanalytikere 106 2 108

Portører 14 1 15

Radiograf 25 2 27

Servicepersonale 4 4

Admin. personale 16 16

Andet 67 67

Uoplyst 41 2 43

Total 1280 47 3 1330

Samtlige deltagere har anført et afsnitsnummer som 

beskriver tilhørsforholdet på Hvidovre hospital. Respon-

denterne har anført 75 forskellige afdelinger (afsnits-

numre). Nogle afsnit er repræsenteret med ganske få 

medarbejdere, således er der under 5 medarbejdere på 

30 afsnit. En række afsnit hører under samme afdelings-

ledelse.

Der indgår 13 spørgsmål i spørgeskemaet. (Spørge- 

skemaet fremgår af bilag 1).

De 6 af spørgsmålene er i deres udformning opdelt i en 

evaluering af ”indholdet” og af ”formen” i hvert under-

visningsmodul efterfulgt af et kvalitativt spørgsmål: 

”Kommentarer?”.  Herved fremkommer 25 spørgsmål, 

hvoraf de 11 er kvalitative spørgsmål, hvor responden-

terne har haft mulighed for formulering af egen tekst.

”Indholdet” og ”formen” scores på en likertskala med 

mulighed for at mene ”meget godt ”, ”godt”, ”mindre 

godt” og ”dårligt”, og er givet værdierne hhv. 4,3,2 og 1. 

En høj scoring er således bedre end en lav scoring.

I to af spørgsmålene (7 og 8) efterspørges ikke indhold 

og form, men en overordnet vurdering af effekten af un-

dervisningen. Fire af spørgsmålene (10 til 13) er udfor-

met således, at man alene efterspørger en kommentar.
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Metode
Ved fortolkningen af besvarelserne, er der dels anvendt 

kvantitative beregninger og kvalitative analyser. 

Figur 2. Figur til beregning af gennemsnit, som opfylder 
kravet at 90% har svaret ”godt” eller ”meget godt”.

Ved de kvantitative beregninger, er der anvendt gen-

nemsnit af scoringer til vurdering af respondenternes 

mening om indhold og form. De gennemsnitlige vur-

deringer sammenholdes på tværs af faggrupperne. Til 

signifikansberegning er Mann Whitneys test anvendt og 

p<5% er anvendt som signifikans niveau.

Til vurdering af om en given gennemsnitlig vurdering 

findes acceptabel er 3,18 anvendt. Dette er gjort på bag-

grund af en interpolation i resultatet af procenttallene 

(hvor mange procent der har svaret ”godt” eller ”meget 

godt”) der opnås på forskellige spørgsmål, sammenholdt 

med gennemsnitsberegningen. Herefter er 90% valgt 

som acceptabelt niveau (90% skal have svaret ”godt” el-

ler ”meget godt”) og den aflæste scoringsgennemsnit er 

valgt som acceptabel kvalitet i evaluering. 

De 11 kvalitative spørgsmål i undersøgelsen er blevet  

analyseret med henblik på at udpege tendenser, møn-

stre og forskelle i besvarelserne. 

Dermed baserer resultaterne af spørgeskemaundersø-

gelsen sig på både tal og ord. Resultaterne vil derfor 

afspejle kvalitative såvel som kvantitative data.

De følgende resultater fra besvarelserne af spørgeske-

maerne er struktureret efter rækkefølgen af spørgsmål 

i spørgeskemaet. Dvs. at evalueringen af undervisnings-

materialet præsenteres først, fordi det er det første 

spørgsmål på skemaet.

Desuden vil der, som tidligere beskrevet, på baggrund af 

resultaterne for hvert emne, være en boks med tips og 
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Figur 3. Fordelingen af respondenter i forhold til fag-
gruppe.
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tricks, der indfanger de væsentligste punkter i henhold 

til hvert emne.

Resultaterne der præsenteres dækker både de lokale 

og centrale undervisere samt de øvrige medarbejdere. 

Dette skyldes, at der ved opgørelsen ikke er fundet 

væsentlige forskelle i scoringerne i disse to grupper (gen-

nemsnitlige scoring  på samtlige spørgsmål er 3,26 og 

3,24 for hhv. undervisere og medarbejdere).

Resultater 
Her præsenteres først nogle generelle informationer 

om spørgeskemaundersøgelsens respondenter og deres 

evaluering af kurset.

De i alt 1330 besvarelser fordeler sig på en række for-

skellige faggrupper (Figur 3). Ser man på de grupper, 

der er tættest på patienten; sygeplejerskerne, lægerne, 

sekretærerne og SOSU assistenterne, udgør de knap ¾ af 

de adspurgte (74%),hvoraf over halvdelen er sygeplejer-

sker (39%).

Omvendt udgør de diagnostiske specialer og administra-

tion mv. de resterende 26 %.

Kurset scores generelt godt. I nærværende undersøgelse 

antager vi, at en scoring på ”godt” eller ”meget godt” er 

tilfredsstillende, såfremt mindst 90% scorer dette. Med 

denne antagelse vil en gennemsnitlig scoring på 3,18 el-

ler herover angive tilfredsstillende resultat (jvf. Figur 2). 

Med anvendelse af dette niveau for god kvalitet kan 

faggruppernes gennemsnitlige scoring af samtlige 

spørgsmål vurderes, hvorved det fremgår, at læger, 
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Tabel 3. Gennemsnitlige scoring af form og indhold på tværs af faggrupperne, samt scoring af relevans for arbejds-
situationen og patientsikkerheden.

Spørgsmål Form Indhold

1. Udleveret materiale 3,23 3,21

2. Intro til patientsikkerheden 3,24 3,25

3. Den menneskelig faktor 3,27 3,24

4. Kommunikation (ISBAR) 3,36 3,32

5. Teamdannelse 3,29 3,29

6. Opsummering og implementering 3,20 3,21

7a. Relevant for arbejdssituationen? 3,31

8. Styrke patientsikkerheden? 3,08

Tabel 2. Faggruppe, antal respondenter og gennemsnit-
lige scoringer på samtlige spørgsmål

Sygeplejerske 508 3,27

Læge 202 3,06

Sekretær 140 3,35

SOSU 124 3,30

Bioanalytikere 108 3,08

Andet 67 3,22

Uoplyst 43 3,32

Jordemødre 41 3,25

Sygehjælper 35 3,36

Radiograf 27 3,22

Admin. personale 16 3,42

Portør 15 3,15

Service 4 3,27

bioanalytikere og portører ikke scorer undervisningen 

tilfredsstillende (hhv. 3,06 3,08 og 3,15)  Disse tre grup-

per udgør 24,4% af respondenterne. Derimod scorer en 

lille undergruppe på 16 administrative medarbejdere 

højest (3,42). Tilsvarende synes sygehjælperne og se-

kretærerne også, at kurset var særligt godt (hhv. 3,36 og 

3,35). Sygeplejerskerne som er den største gruppe (39%) 

scorer 3,27.

Ses på scoringerne af spørgsmålene på tværs af fag-

grupperne, fremgår det at den gennemsnitlige scoring i 

væsentlig grad ikke adskiller sig (Tabel 3). 

Gennemsnittene varierer mellem 3,08 og 3,36 med la-

vest scoring på spørgsmålet om ”patientsikkerheden vil 

blive styrket efter undervisningen i kommunikation”. 

Det mest populære (=bedst scorede) område i undervis-

ningen vedrører indholdet i undervisningen i kommu-

nikation (ISBAR, tjeksvar mv.). Den form dette indlæg 

afholdes i, er også det højest scorede blandt indlæggene.

Indlægget vedr. teamdannelse, scores også højt (3,29 for 

såvel indhold og form).

Det bemærkes, at næsten samtlige områder scores over 

3,18, som var den grænse, der i nærværende undersø-

gelse er sat som laveste acceptable niveau.

I alt 8 af de 12 faggrupper har scoret sp.8 lavere end 

3,18, mens kun to faggrupper har scoret sp. 4 lavere end 

3,18.

Den faggruppe der har scoret flest af spørgsmålene 

under 3,18 er lægerne. Af de 14 spørgsmål, der er scoret, 

har læger scoret samtlige spørgsmål under 3,18 fraset 

spørgsmålet om, hvorvidt undervisningen har været 

relevant for arbejdssituationen, hvor lægerne har scoret 

3,24. Denne lidt modstridende høje scoring, genfindes 

ikke blandt den anden faggruppe, bioanalytikerne, der 

scorer lavt på alle spørgsmål. Bioanalytikerne scorer 

relevansen for arbejdssituationen 2,81.
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I de følgende afsnit vil resultaterne for besvarelserne af 

hvert enkelt spørgsmål blive gennemgået på baggrund 

af både kvantitative og kvalitative data. De specifikke 

gennemsnit på hver faggruppe i forhold til hvert spørgs-

mål fremgår af bilag 2.

Gennemgang af spørgeskemabesvarelser

Spørgsmål 1: ”Hvordan vurderer du det udleverede materiale?”

Si
kk

er
 M

un
dtlig

 Kommunikation

Teamsamarbejde

Kommunikation

håndbog i Sikker 

mundtlig kommunikation

I forbindelse med projektet har der været et stort for-

brug af diverse undervisningsmaterialer. Der er både 

blevet brugt elektroniske materialer og materialer i pa- 

pirform. Derfor er deltagerne blevet spurgt om deres 

oplevelse af materialerne.  

Deltagernes svar fokuserer især på lommebogen, brugen 

af hand-outs samt nogle øvrige kommentarer.

Lommebogen 

En medarbejder i børneafdelingen skriver: ”Specielt den 

lille folder ”håndbogen” er et godt værktøj”. De fleste af 

medarbejderne er enige heri. De oplever, at bogen inde-

holder de begreber, som er tilstrækkelige og nødvendige 

at kende til for at kunne kommunikere sikkert. Bogen 

opleves som nemt overskuelig med gode illustrationer 

og en tilpas tekststørrelse, ligesom flere skriver, at bo-

gens format passer til kitlen. Der er dog delte meninger 

om bogens format netop i forhold til kitlen, idet andre 

mener, at den ikke passer. Herudover påpeges det af 

nogle, at deres lommer allerede er godt fyldte i forvejen, 

og bogen derfor vil komme til at konkurrere med andet 

om pladsen i kitlen. – Som en læge skriver: ”Ikke mere 

lommefyld!”. Derudover påpeges det, at bogens holdbar-

hed er dårlig, fordi den ikke er lamineret.

I forhold til bogens anvendelighed i forhold til under-

visningen pointerer nogle få, at det ville være hensigts-

mæssigt at få udleveret bogen i starten af undervisnin-

gen, så man har mulighed for at tilegne sig indholdet 

løbende under kurset. Desværre fik flere først udleveret 

bogen til sidst.

Hand-outs 

Der er delte meninger om brugen af hand-outs i under-

visningen. Der er dog overvejende positive tilbagemel-

dinger på indholdet af de anvendte hand-outs, idet de 

opleves som relevante. Mange oplever tillige, at det var 

en hjælp at få udleveret skriftlige materialer, da de hjalp 

til at understøtte den mundtlige del. Ligeledes blev ma-

terialet oplevet som meget positivt, når underviserne 

supplerede hinanden og anvendte slideśene i undervis-

ningen.

Mere negative tilbagemeldinger er der på antallet samt 

anvendeligheden af hand-outs. En del deltagere har 

evalueret, at antallet af udleverede papirer var unød-

vendigt. Flere skriver, at fordi powerpoints og hand-

outs havde samme indhold, var det ikke nødvendigt at 

udlevere hand-outs. Dels påpeger flere, at det var spild 

af papir og at der burde tænkes mere på miljøet, og 

andre påpeger, at de alligevel ikke får brugt materialet 

fremover.

Nogle foreslår i den forbindelse, at det ville være fint, 

hvis man selv kunne vælge, hvorvidt man ville have 

hand-outs udleveret eller ej. 

En vigtig pointe at have for øje netop i forbindelse med 

evalueringerne af materialerne er, at deltagerne lærer 

forskelligt på baggrund af deres forskellige læringsstile. 

Teorien om læringsstile udspringer fra USA, hvor for-

skere siden 1970´erne har kigget på under hvilke betin-

gelser, man bedst lærer nyt og vanskeligt stof. Teorien 

er koncentreret om, hvilke faktorer, der har indvirkning 

på forskellige menneskers læring. De amerikanske pro-

fessorer Dr. Rita Dunn og Dr. Kenneth Dunn har som 
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Tips og tricks til brug af materialer

Ved fremtidig undervisning i SMK (f.eks. i fællesintro-
duktionen fremover) vil det være en fordel at udlevere 
håndbogen, når undervisningen starter.

Hand-outs skal være få og præcise. For at understøtte 
deltagernes læringsstile, skal de evt. selv kunne vælge 
om de vil have hand-outs udleveret eller ej. 

Underviseren skal kunne supplere hand-outs og slides 
med yderligere viden og ikke kun læse op fra dem.

udgangspunkt, at alle har deres egen individuelle måde 

at lære på. Hver enkel person har visse præferencer, 

igennem hvilke de lærer bedst. Disse præferencer 

varierer fra person til person, og de kan i en vis udstræk-

ning ændres med tiden samt med miljømæssige stimuli 

(Dunn R & Dunn K, 1994, Lauritzen O, 2009). Nogle 

lærer f.eks. bedst ved at lytte, mens andre lærer bedst 

ved at handle. Derfor kan evalueringerne, positive som 

negative, ses som et resultat af, hvordan den enkelte 

medarbejder har oplevet det læringsmæssige udbytte 

på baggrund af sin egen (måske ubevidste) læringsstil. 

Det kan være vigtigt i et koncept som dette, at undervis-

ningen er sammensat af forskellige didaktiske metoder, 

således at undervisningen er varieret og indeholder me-

toder, som tilgodeser forskellige læringsstile. 

Øvrige kommentarer om materialet/ 

undervisningsformen 

I forbindelse med evalueringen af materialerne, er der 

også blevet kommenteret på nogle øvrige pointer om-

kring materialevalg og undervisningsform:

Kombinationen af teori og praktiske øvelser bliver •	

fremhævet som lærerigt og positivt.

Undervejs i undervisningen vises en række video-•	

Spørgsmål 2: ”Hvordan vurderer du introduktionen til patientsikkerhed?”

klip. Disse er for flere en øjenåbner i forhold til 

forventningerne til hinanden i samarbejdet.

Nogle deltagere manglede konteksten. Dvs. at de •	

oplevede at mangle eksempler fra deres egen hver-

dag i stedet for eksempler fra andre specialer eller 

situationer, som ligger langt fra deres virkelighed.

Flere påpeger, at de oven på undervisningen gerne •	

vil ud i praksis og anvende redskaberne. Deltagelse 

i 4 timers undervisning er ikke nok til at ændre ad-

færd, men flere anfører, at redskaberne er relevante 

for deres hverdag og derfor opleves de som anvende-

lige.

Deltagernes kommentarer til modulet om patientsik-

kerhed udtrykker stor tilfredshed. Fokus i de positive 

kommentarer er særligt på den såkaldte ”guirlandeøvel-

se” samt fremvisning af film, ligesom underviserne får 

særligt meget ros i netop dette modul.

Guirlandeøvelse 

Deltagerne skulle som en lille øvelse i dette modul i 

samarbejde lave en guirlande af papir. Helt konkret var 

øvelsen delt op i tre runder á to minutter. I første runde 

løser deltagerne opgaven uden yderligere opgaver. I an-

den runde får deltagerne til opgave, at de ikke må tale 

sammen, mens de laver guirlanden, og i tredje og sidste 

runde må de heller ikke tale sammen, men de får til 

gengæld mulighed for at forberede arbejdet mundtligt 

i 30 sekunder, inden de starter igen. Efter hver runde 

blev der foretaget en fælles evaluering af, hvad der gik 

godt og dårligt i de forskellige grupper for at udfordre 

deltagerne til at reflektere over, hvilken betydning kom-

munikation kan have i teamsamarbejde. Argumentatio-

nen for at øve teamsamarbejde på denne måde i en helt 

Der konkurreres om den længste jule-guirlande
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anden kontekst end den kliniske handler om, at denne 

øvelse er en simpel og enkel måde at afprøve teamsam-

arbejde. Deltagerne bliver udfordret til at fordele roller, 

udvælge en teamleder og bliver sat under tidspres, når 

de skal løse opgaven – i en situation der indeholder 

nogle af de samme elementer som et teamsamarbejde 

på deres afdelinger. Øvelsen var derfor med til at illu-

strere særlige pointer omkring teamsamarbejde. 

Deltagerne giver øvelsen stor ros med på vejen i deres 

kommentarer. En sekretær skriver f.eks.: ”Sjovt med den 

lille juleleg og sjovt at se, at det kunne give så forskel-

ligt udfald”, imens en sygeplejerske skriver: ”Sjov øvelse 

omkring sikker mundtlig kommunikation, hvor man 

helt klart kunne se forbedring jo mere fokus der kom på 

definerede roller, mål og opgaver”.

Øvelsen blev simpelthen godt modtaget, fordi den var 

et sjovt og afvekslende indslag, som samtidig på meget 

simpel vis illustrerede undervisningens pointer. 

Trods øvelsen blev godt modtaget, var der forskel mel-

lem faggrupperne i forhold til hvor positivt øvelsen blev 

scoret. Lægerne scorede guirlandeøvelsen til 3.03 mens 

personale fra Administrationen scorede øvelsen 3.44. 

Et perspektiv på dette kan være, at selvom simple øvel-

ser for nogen kan opleves som risikofri til at afprøve nye 

ideer eller arbejdsgange, kan selv samme øvelse virke for 

virkelighedsfjern og derved ikke give mening for andre 

deltagere. Hvis øvelsen forekommer for virkeligheds-

fjern, vil det kræve en tydelig formidling af formålet 

med øvelsen samt tid til opfølgning og refleksion for at 

den giver mening for deltagerne. 

Filmfremvisning 

I undervisningen om patientsikkerhed blev der fremvist 

en amerikansk film om en fødsel, hvorunder der opstår 

adskillige kommunikationsbrister mellem personalet og 

med patienten.

Filmen er, ligesom guirlandeøvelsen, blevet godt mod-

taget og har været med til at krydre undervisningen 

med stof til eftertanke. En jordemoder kommenterer: 

”Filmen var et fantastisk eksempel!!”  og en sygeplejer-

ske skriver: ”Rigtig god film om patientforløb. Selvom 

den var meget uhyggeligt og tankevækkende. Jeg har 

selv stået i en lignende situation”. 

Filmen blev af mange kommenteret som yderst anbefa-

lelsesværdig, også i forbindelse med fællesintroduktion 

til nyansat personale.

Undervisernes formidling 

Underviserne får generelt særlig god feedback i netop 

dette modul. De får ros for at være grundige og gode til 

at formidle spændende og professionelt. Det er i den 

forbindelse nærliggende at fremdrage sammenhængen 

mellem begejstringen for formidlingsformerne og for-

midlerne. Det tyder på, at underviserne får bonuspoints 

i netop dette modul, fordi de har benyttet sig af spæn-

dende og engagerende formidling, der klart og tydeligt 

har illustreret indholdet for deltagerne. Det trækker 

altså op at bruge varierende former for undervisning. 

Tips og tricks til introduktion til patientsikkerhed

Praktiske øvelser er med til at illustrere pointerne 
for deltagerne. Øvelsen med at kreere en guirlande i 
samarbejde med hinanden er derfor glimrende til at 
fremhæve vigtigheden i at kommunikere klart og sik-
kert i teamsamarbejde samt at fokusere på rollefor-
delingen i et teamsamarbejde. 

Filmen gør indtryk og understreger vigtigheden af sik-
ker mundtlig kommunikation i forhold til patientsik-
kerhed. Derfor bør den vises i fremtidig undervisning 
i SMK.

Underviserne kan med fordel benytte sig af alternati-
ve formidlingsformer. De opleves dermed som bedre 
undervisere.

Stor optimisme fra mange omkring de kreative øvelser
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Spørgsmål 3: ”Hvordan vurderer du den menneskelige faktor?”

Evalueringerne af dette modul er særligt positive om-

kring en film, der blev fremvist. Derudover fokuserer 

deltagernes kommentarer på kombinationen af teori og 

praksis.

Filmfremvisning 

I dette modul blev der fremvist en film, der inddrager 

tilskuerne, idet de forinden bliver bedt om at holde øje 

med særlige detaljer i filmen. Denne film er udvalgt, da 

den er anvendelig til at illustrere, at nogle er gode til at 

fokusere på detaljen, mens andre holder overblikket. 

Den har til hensigt at vise, at vi har forskellige kompe-

tencer, som alle er vigtige i et teamsamarbejde, og at det 

eksempelvis er vigtigt, at alle i teamet ikke kun fokuse-

rer på detaljen, da man herigennem risikerer at miste 

overblikket.

 Denne film er der mange gode tilbagemeldinger på fra 

deltagerne. De skriver, at den illustrerede pointerne godt 

og gjorde indtryk. ”Filmen er rigtig god til at vise, hvad 

der kan gå galt” skriver en sygeplejerske. En læge skriver 

ligeledes: ”Super godt med video. Det gør det hele lidt 

sjovere og giver stof til eftertanke”. 

Tips og tricks til undervisning i ”Den menneskelige faktor” 

Fremvisning af filmen gør stort indtryk og illustrerer klart undervisningens pointer. Derfor bør filmen vises i frem-
tidig undervisning i SMK.

Inddragelse af deltagerne gennem eksempler, øvelser og anderledes indslag er virkningsfuldt og fænger. Det 
anbefales at kombinere teori med eksempler fra praksis. Inddrag gerne eksempler på utilsigtede hændelser fra 
egen afdeling – det virker nærværende og giver mening for deltagerne. 

De udelukkende positive kommentarer om filmen er 

endnu et eksempel på, at det er populært med inddra-

gelse af eksempler og visuelle illustrationer i undervis-

ningen.

Kombinationen af teori og praksis 

I forlængelse af de positive kommentarer om filmen, 

fremhæves også, at det generelt opleves som godt med 

kombination af teori og praksis. De fleste hilser eksem-

pler fra praksis velkomne, og mange pointerer, at der 

godt kunne være endnu flere. Nogle påpeger desuden, 

at de gerne ville have flere eksempler på utilsigtede 

hændelser fra egen afdeling, da det ville gøre undervis-

ningen mere nærværende og vedkommende.

Eksempler, øvelser og generel inddragelse af deltagerne 

opleves altså positivt – og jo mere nærværende i forhold 

til deltagernes egen hverdag jo bedre.
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Spørgsmål 4: ”Hvordan vurderer du ’Kommunikation’ (ISBAR, tjeksvar m.m.)?”

Deltagernes evaluering af kommunikationsredskaberne 

som ISBAR, tjeksvar m.m. koncentrerer sig igen især 

om den film, der blev fremvist i modulet. Der bliver 

også kommenteret særligt på brugen af øvelser, ligesom 

mange forholder sig til, hvorvidt stoffet er relevant for 

dem eller ej.

Filmfremvisning 

I dette modul blev der fremvist en dansk film, der illus- 

trerer brugen af ISBAR og effekten heraf. Mange delta-

gere kommenterer på filmen – men med blandede mel- 

dinger. Nogle er meget positive, mens andre oplever fil-

men som karikeret og kunstig. En sygeplejerske skriver 

f.eks. positivt om filmen: ”Rigtig godt med filmen som 

eksempel”, mens en radiograf er mere skeptisk: ”Jeg 

synes videoen er for popsmart, der er for meget ”nødud-

gangene forefindes over vingerne” over den”.

På baggrund af deltagernes tilbagemeldinger kan det 

igen udledes, at der generelt set er en positiv indstilling 

over for eksempler og visuelle indslag som film o.l. Dog 

er det et gennemgående træk, at eksempler og øvelser 

ikke må blive for karikerede. Deltagerne skal kunne 

genkende indholdet fra deres hverdag, så forholdet til  

eksemplerne ikke bliver for distanceret. Netop det fak- 

tum, at materialet skal opleves som genkendeligt i for- 

hold til deltagernes praksis, kan være en udfordring for 

underviserne, når de skal bruge eksempler fra hver-

dagen i undervisningen. Det kan i denne forbindelse 

påpeges, at hvis gruppen af deltagere er sammensat af 

en masse forskellige faggrupper, kan det være en udfor-

dring at finde eksempler, som alle kan genkende. Det er 

dog alligevel værd at tilstræbe at inddrage praksisnære 

eksempler i undervisningen, som de fleste deltagere kan 

relatere deres hverdag til.

Brugen af øvelser 

Deltagerne fik som en øvelse mulighed for selv at øve 

ISBAR parvis med hinanden. Denne øvelse er af langt 

de fleste blevet vurderet som meget positiv. En sygeple-

jerske kommenterer f.eks.: ”God øvelse til at få fokus på, 

hvordan man selv giver informationer videre, og man 

får dermed fokus på at videregive de vigtigste informa-

tioner først”. 

Øvelserne hvor man selv får lov at træne er altså popu-

lære, fordi man selv aktivt får afprøvet eller repeteret 

redskaberne. Flere skriver faktisk, at de gerne ville have 

haft mere tid til rådighed til øvelserne. Enkelte har ople-

vet, at de har nået at diskutere redskaberne med hinan-

den i forbindelse med øvelsen og har oplevet, at det har 

givet noget ekstra. Denne mulighed for at diskutere blev 

omvendt savnet af andre.

Oplevelsen af redskabernes relevans 

Langt de fleste oplever kommunikationsredskaberne 

som meget relevante og føler, at de kan bruge dem i 

hverdagen. Der er dog enkelte faggrupper som oplever 

ISBAR som mindre relevant – det gælder især bioanaly-

tikerne. Det viser sig ved kommentarer som ”Ikke gode 

øvelser”, ”Kan dele af ISBAR anvendes som bioanalyti-

ker? Måske skulle det være mere målrettet os” og ”Jeg 

synes ikke det er så relevant for bioanalytikerne. Jeg 

mener kun at kunne anvende IS”. 

Den manglende oplevelse af relevans for enkelte profes-

sioner og afdelinger understreger, hvor vigtigt det er, 

at undervisningsmaterialet bliver målrettet til den 

enkelte afdeling. Underviserne har således et ansvar i 

at modellere materialet og evt. nedtone dele, hvis de er 

irrelevante for en given afdeling. Sikker mundtlig kom-

munikation er vigtig på alle niveauer i hospitalet, og 

derfor skal det her pointeres, hvor stor en betydning det 

har, at alle føler relevansen af stoffet.

Tips og tricks til undervisning i redskaberne ISBAR, tjeksvar m.fl. 

Ved fremvisning af film og brug af øvelser er det vigtigt at relatere indholdet til den praktiske, lokale hverdag på 
hospitalet. Deltagerne skal kunne se relevansen af materialet for deres egen praksis. Det anbefales derfor, at der 
afsættes rigelig tid til, at redskaberne kan øves og diskuteres.

Det er vigtigt, at undervisningen i redskaberne målrettes til afdelingerne. Brug dele og elementer, der giver mening 
for den enkelte afdeling. Tilpas dem gerne til typiske rutiner og konkrete hændelser og eksempler fra hverdagen i 
den pågældende afdeling. Deltagerne skal føle, at redskaberne vil gavne i netop deres daglige praksis.
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Spørgsmål 5: ”Hvordan vurderer du teamdannelse?”

Øvelsen er blevet meget positivt evalueret. Mange beteg-

ner øvelsen som især ”sjov” og ”lærerig”, og de har været 

glade for at udføre den. En bioanalytiker repræsenterer 

flertallet af tilbagemeldingerne med denne kommen-

tar: ”Rigtig god idé med brobygningen. Det var sjovt, og 

man lærte, hvor vigtigt det er med klar kommunikation. 

Super godt at der er observation på”.

Af de to kreative papirøvelser bliver brobygningsøvelsen 

under modulet om teamdannelse scoret højere blandt 

læger og sekretærer end tilsvarende kreative guirlande-

øvelse gør. Læger og sekretærer scorer hhv. 3,16 og 3,41 

i brobygningsøvelsen, som formentlig anses for at være 

Tips og tricks til teamdannelse 

Teamdannelse opleves som et vigtigt og vedkommen-
de område. Brobygningsøvelsen er derfor populær og 
opleves som meget lærerig. 

Derfor anbefales det at bruge den. For at opnå fuldt 
udbytte af øvelsen er det dog vigtigt, at der følges op 
på den med tid til refleksion og mulighed for at rela-
tere dens indhold til den konkrete praksis.

Evalueringerne af dette modul fokuserer især på den 

øvelse, der skulle gennemføres. Forbindelsen til praksis 

kommenteres også af nogle, ligesom enkelte nævner, at 

de gerne vil have mere træning i teamdannelse.

Brobygningsøvelsen 

Langt de fleste kommentarer til dette modul er rettet  

mod brobygningsøvelsen. Deltagerne skulle her på bag- 

grund af en udleveret case i teams bygge en bro af papir, 

der kunne holde til at transportere hhv. en legetøjsam-

bulance, en politibil og en brandbil. Grupperne fik be- 

sked på at udvælge en teamleder og anvende så mange 

af de præsenterede redskaber som muligt. Under øvel-

sen blev hvert team observeret af en deltager, der gav 

point undervejs for hver gang deltagerne anvendte et 

af de kommunikative redskaber eller agerede indenfor 

rammerne af en teamleder eller et teammedlems rolle. 

Ideen med øvelsen er dermed at give deltagerne mulig-

hed for i praksis at afprøve de redskaber, de i undervis-

ningen er blevet præsenteret for.

mere virkelighedsnær og for at give større mulighed for 

involvering, engagement og interesse for de andre team-

medlemmers perspektiv end guirlandeøvelsen, hvor 

samme grupper scorer hhv. 3,03 og 3,37.

”Svært at omsætte til praksis” 

En SOSU-assistent skriver, at hun har oplevet øvelsen 

som sjov, men at den er svær at omsætte til praksis. Hun 

er ikke ene om den oplevelse. For selvom øvelsen mod-

tages positivt af de fleste, nævnes det dog også af flere, 

at de havde lidt svært ved at se forbindelsen til prak-

sis. F.eks. skriver en læge herom: ”Øvelsen var god og 

lærerig. Teorien var lidt for tung – det kunne have været 

godt med cases, der demonstrerede måden det skulle 

bruges i praksis”, ligesom en anden læge også skriver: 

”Man kunne uddybe hvorledes man organiserer et team, 

altså hvordan man fordeler roller m.v.” 

Det er altså ikke tilstrækkeligt at igangsætte og gennem-

føre øvelser – deltagerne vil også have deres forbindelse 

til den konkrete praksis præciseret for at få fuldt ud-

bytte af øvelserne. Deltagerne har dermed brug for at få 

konkretiseret øvelsernes teori ved f.eks. at relatere dem 

til eksempler fra hverdagen. 

Ønske om mere træning i teamdannelse 

Det lader til, at øvelsen for nogle deltagere har under-

streget et behov for mere teamtræning. F.eks. skriver 

en læge: ”Jeg synes jeg har brug for mere kursus og 

undervisning til teamdannelse”. En anden medarbejder 

skriver: ”Vi kunne godt have brugt noget tid på selv 

internt at evaluere teamsamarbejdet efter brobygnings-

processen”.

Disse kommentarer vidner om, at teamdannelse og 

samarbejde er et felt, som deltagerne finder vigtigt og 

gerne vil arbejde mere med. De vil gerne i dybden med 

træningen og de vil gerne gøre endnu mere ud af den. 

Brobygning kræver sine specialister
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Under dette punkt giver flere medarbejdere kommen-

tarer omkring brobygningsøvelsen og filmene. Disse 

kommentarer er der allerede taget højde for i det oven-

stående om netop disse punkter.

Herudover fokuserer evalueringerne på ønsker om, at 

undervisningsmaterialet bør tilpasses de enkelte afde-

linger.

Tilpasning af undervisningsmaterialet 

I evalueringen af modulet om opsummering og imple-

mentering skriver få medarbejdere, at undervisningens 

indhold burde være mere målrettet til de specifikke af-

delinger. F.eks. skriver en radiograf herom: ”Generelt er 

materialet godt nok, men man får ikke nok ud af det, når 

Spørgsmål 6: ”Hvordan vurderer du ’Opsummering og implementering’?”

Tips og tricks til opsummering og implementering 

For at gøre undervisningsmaterialet relevant for med-
arbejderne, anbefales det, at der arbejdes grundigt 
med at gøre det relevant for de enkelte afdelinger. 

Dette vil også lette implementeringsfasen, da det 
bliver tydeligere for medarbejderne, hvordan indholdet 
skal bruges i hverdagen.

det ikke bliver relateret til vores egen virkelighed i afde-

lingen”. Der efterlyses altså en målretning af materialet, 

så det bliver relevant for alle. Som det tidligere er blevet 

berørt i rapporten, ligger der dermed et stort ansvar hos 

de lokale undervisere i at forme materialet i forhold til 

de enkelte afdelingers arbejdsområder og behov.

Spørgsmål 7: ”Er det, du har lært, relevant for din arbejdssituation?”

Deltagerne er blevet spurgt, om de oplever, at det de 

har lært er relevant for deres arbejdssituation. Her er 

kommentarerne især koncentreret omkring brugen af 

SMK i akutte situationer. Derudover påpeger flere, at 

de ser frem til at anvende redskaberne, fordi de ser et 

behov for dem. Dog er der andre, især læger, der skriver, 

at de ikke har opnået ny viden, men tværtimod allerede 

anvender redskaberne. 

Brugen af SMK i akutte situationer 

”Det er uklart, hvad forventningerne er til at bruge IS-

BAR i hverdagen ud over de akutte situationer. Hvilken 

øvrig anvendelse skal det have mono- og tværfagligt?”

Sådan skriver en sygeplejerske om hendes oplevelse af 

relevansen af kurset i hendes arbejdssituation. Kom-

mentaren viser, at hun har fået en opfattelse af, at det 

særligt er i akutte situationer, SMK kan bruges. Hun er 

ikke alene om denne opfattelse. Også andre kommenta-

rer tyder på, at relevansen af SMK særligt ses i forhold 

til akutte situationer. Der kan dermed spores en tendens 

til tvivl om, hvordan SMK kan bruges i dagligdagen. En 

måde at imødekomme den tvivl på vil være at undervi-

serne gjorde mere ud af hverdagseksempler, så ikke kun 

anvendelse af SMK i akutsfæren stod tydeligt frem.

Behov og relevans i hverdagen 

I kontrast til opfattelsen af at SMK kun kan bruges i 

akutte situationer, er der også en lang række kommen-

tarer, der fortæller, at deltagerne ser et behov for brug af 

bedre kommunikation – også i hverdagen. De ser derfor 

en stor relevans af undervisningen, som kan bruges i det 

daglige fremover. F.eks. skriver en sygeplejerske: ”Det 

var godt at få struktur på det, vi laver i vores hverdag”, 

mens en bioanalytiker skriver: ”Jeg synes, at der er 

blevet rusket op i rigtig mange ting” og en jordemoder 

kommenterer: ”Lad os håbe, at det vi har snakket om 

indføres i dagligdagen”. 

Mange forskellige faggrupper hilser altså undervisnin-

gen velkommen og oplever dens indhold som relevant 

for deres arbejdssituation. Det er dog særligt plejegrup-

perne, der især er positive. Men også sekretærerne ser 

i høj grad relevansen. De skriver f.eks. ”Jeg føler det er 

vigtigt, at alle faggrupper lærer at kommunikere med 

hinanden” og ”Det er meget relevant. Tit er jeg i visi-

tationen i stressede situationer, hvor jeg kan bruge det 

udleverede skema”.

Rigtig mange medarbejdere oplever altså, at de kan 

bruge kurset i hverdagen fremover, og tilkendegiver 

samtidig, at de håber der vil blive fulgt op på det, så det 

rent faktisk bliver brugt.

”Noget man har hørt før” 

Kommentarer om at undervisningens indhold er en 

gentagelse, der er hørt før, går igen. Især i lægegruppen 

skriver mange, at de allerede kender til materialet og 

derfor er opmærksomme på det i de daglige arbejds-

situationer. Faktum er, at de yngre læger har modtaget 

lignende undervisning i SMK i forbindelse med deres 

basisuddannelse. Derfor har især mange af disse oplevet 
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kurset som en gentagelse. Dermed bør man fremadret-

tet være opmærksom på, at de yngre, nyansatte læger 

ikke behøver at deltage i undervisningen om SMK på 

Fællesintroduktionen. 

Selvom mange læger genkender materialet og ikke føler, 

de har lært noget nyt på kurset, pointerer flere af dem, 

at indholdet selvfølgelig stadig er relevant og vigtigt. I 

forlængelse heraf er der flere, der påpeger, at særligt de 

praktiske øvelser er gode og kan bruges, og at man gerne 

så flere af netop disse i f.eks. fremtidig træning for at 

blive endnu bedre til at kommunikere sammen. 

Tips og tricks til at gøre SMK relevant for den  
enkeltes arbejdssituation

Brug eksempler fra hverdagssituationer for at sikre, at 
ikke kun akutsfæren bliver betragtet som relevant for 
brugen af SMK.

Gør en indsats ude i afdelingerne for at SMK kurset 
bliver fulgt op. Mange medarbejdere ser det som rele-
vant og brugbart og vil gerne bruge det i hverdagen.

Styrk undervisningen med praktiske eksempler og 
træning – det er her, de fleste får det største udbytte. 
– Også dem, der allerede i forvejen kender til grund-
elementerne i SMK.

Spørgsmål 10: ”Hvordan var dit samlede indtryk af kurset?”

Under dette spørgsmål har langt de fleste tilkendegivet 

et positivt indtryk. 

Mange skriver, at kurset har været godt og lærerigt. Flere 

pointerer desuden, at de finder det meget relevant og 

skriver, at de vil kunne bruge det fremover i hverdagen.

Der tegner sig altså et klart billede af, at medarbejderne 

overordnet har været yderst tilfredse med undervisnin-

gen i SMK.

Mange lægger vægt på den positive betydning af de pra- 

ktiske øvelser og fremhæver, at de var med til at gøre 

undervisningen spændende og vedkommende. 

Derudover lægges vægt på samarbejdet på tværs af fag-

grupper. 

De få, der har angivet et mindre positivt indtryk, har 

især fokus på, at meget af undervisningen har været en  

gentagelse for dem. Derudover er bioanalytikerne gene- 

relt mindre tilfredse end de øvrige grupper, idet de skri- 

ver, at de havde svært ved at se relevansen for netop 

dem. De mangler eksempler relateret til deres egen fag-

gruppe og afdeling.

Men overordnet set tegner sig, som sagt, et meget posi-

tivt samlet indtryk af undervisningen.

Øvrige uddybninger af deltagernes indtryk fremgår 

løbende af både de foregående og følgende afsnit.
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Spørgsmål 11: ”Hvad mangler du for at få maksimalt udbytte?”

Deltagernes tilbagemeldinger på dette spørgsmål går 

især på ønsker om træning i praksis, tilpasning af mate-

rialet, større tværfaglighed samt opfølgning.

Træning i praksis 

Mange påpeger, at de mangler mere træning i praksis 

for at få fuldt udbytte. Nogle mener her flere praktiske 

øvelser og eksempler fra praksis i undervisningen. Et 

eksempel herpå er en læge, der skriver: ”At kursusdel-

tagerne får mulighed for at prøve kommunikationen på 

situationer, der ligner hverdagen mere”. 

Andre mener, at de simpelthen har brug for at komme 

tilbage til afdelingen og komme i gang med at anvende 

redskaberne i den virkelige praksis for at få den nød-

vendige træning i dem. F.eks. skriver en sygeplejerske 

herom: ”Det skal prøves og indarbejdes i afdelingen efter 

kurset”. 

Herudover er der nogle, der gerne fremadrettet vil have 

mere træning i teamsamarbejde og kommunikationen 

heri. En læge skriver f.eks.: ”Mere praktisk træning af 

akut kommunikation i simulationsscenarier”. 

Det må altså igen understreges, at jo tættere på den 

konkrete praksis man kan komme i undervisningen, 

jo mere vil deltagerne opleve at få ud af den. Det er 

gennemgående for resultaterne af samtlige spørgsmål 

i spørgeskemaundersøgelsen, at deltagerne ønsker 

en så virkelighedsnær undervisning som muligt. Når 

undervisningen kan indfange det, der sker i hverdagens 

situationer, akutte som mere rutineprægede, oplever 

deltagerne den som relevant og vedkommende.

Tilpasning af materialet 

Igen, ligesom under tidligere punkter, pointerer delta-

gerne vigtigheden af, at undervisningsmaterialet tilpas-

ses de enkelte afdelinger. F.eks. skriver en bioanalytiker: 

”Indholdet bærer præg af at være rettet mod kliniske 

afdelinger. Vi er ikke en klinisk afdeling. Man skulle evt. 

skelne mellem kliniske og ikke-kliniske afdelinger”. 

Igen er det vigtigt, at deltagerne føler, der er en relevans 

lige netop i forhold til deres fagområde.

Større tværfaglighed 

Nogle af deltagerne ytrer ønske om mere tværfaglighed 

i undervisningen. Dels internt i den enkelte afdeling, 

men dels også eksternt på tværs af afdelingerne. Især 

bioanalytikerne fremsætter ønsker herom. Én bioanaly-

tiker skriver f.eks.: ”Jeg tror det ville have mere gennem-

slagskraft, hvis man afholdte nogle teamdage, hvor man 

følger en anden faggruppe en dag. På den måde får man 

mere forståelse for hinandens arbejdsgange og derved 

lettere ved at kommunikere”, mens en anden i samme 

tråd skriver: ”Det kunne have været lærerigt at samar-

bejde med personer, man ikke kendte på forhånd”. 

Særligt i faggrupper som netop bioanalytikerne kan der 

være behov for mere kontakt med andre faggrupper for 

at øge den sikre kommunikation. 

I et enkelt tilfælde har man på en afdeling bevidst 

fravalgt netop tværfaglighed frem for monofaglighed 

i undervisningen ved at lade lægegruppen modtage 

undervisningen adskilt fra de øvrige medarbejdere på 

afdelingen. En sygeplejerske fra denne afdeling udtryk-

ker sin utilfredshed med denne beslutning i følgende 

kommentar om mangler ved undervisningen: ”at 

undervisningen var tværfaglig – hvad er signalværdien 

i, at lægerne ikke deltager sammen med plejepersona-

let??”  Kommentaren fortæller om, hvordan det kan 

opleves negativt i personalegruppen, når muligheden 

for tværfaglighed bevidst fravælges. Dette kan være 

med til at komplicere og forringe forståelsen mellem 

faggrupperne, samt mindske muligheden for at få skabt 

en fælles forståelse og et tættere tværfagligt fællesskab. 

Konsekvensen kan blive uhensigtsmæssige følger for 

f.eks. teamsamarbejde og kommunikation på tværs 

Rolle fordelingen er klar og tydelig i teamet
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af grupperne. Derfor frarådes det at undervise i SMK 

monofagligt, idet en del af kernebudskabet i SMK netop 

er tværfaglighed.

Opfølgning og implementering 

Flere deltagere skriver, at de finder det vigtigt med op- 

følgning på kurset ude i afdelingerne for at sikre en 

fremtidig anvendelse af SMK. De savner, at der er gjort 

mere ud af implementeringsdelen. De vil nemlig gerne 

arbejde videre med det, men mener samtidig, det er 

vigtigt, der ligger nogle faste rammer herfor. Én sy-

geplejerske skriver f.eks.: ”Der skal være en aftale om 

implementering”, og en anden sygeplejerske skriver: ”At 

ledelsen signalerer, at det skal bruges i afdelingen! Der 

skal være tiltag i afdelingen f.eks. nye whiteboards!”. 

Kommentarer som disse fortæller, at der på ledelsesni-

veau skal træffes beslutninger om, at SMK skal anven-

des fremover gennem konkrete tiltag og opfølgninger.  

Det er ikke nok, at medarbejderne har været på et enkelt 

kursus og derefter kun selv skal være ansvarlige for at 

anvende redskaberne – der skal ligge aftaler og regler, 

som fastholder en fortsat anvendelse, og her ønskes det, 

at afdelingsledelserne tager ansvar.

Tips og tricks til at sikre deltagerne maksimalt  
udbytte

Brug eksempler og øvelser, der illustrerer hverdagens 
praksis så realistisk som muligt. Det sikrer relevansen 
af undervisningen for deltagerne.

Tilpas materialet til de enkelte afdelinger.

Tilstræb tværfaglighed i undervisningen, f.eks. ved at 
blande faggrupper eller ved at skabe alternative mulig-
heder for, at deltagerne kan lære hinandens arbejds-
gange at kende. Det sikrer en bedre kommunikation 
mellem faggrupperne.

Deltagerne vil gerne anvende SMK redskaberne frem- 
over. Derfor anbefales det, at afdelingsledelserne 
skaber tiltag, der sikrer opfølgninger og fortsat anven-
delse.

Spørgsmål 12: ”Hvad er dit bedste råd, hvis redskaberne og metoderne skal blive brugt i klinikken?”

Deltagernes kommentarer og råd under dette spørgsmål 

kan bedst opsamles i følgende 10 punkter:

Afdelingsledelsen skal sætte ind, så der prioriteres •	

ressourcer til at implementere SMK videre frem. 

Støt, samarbejd og hjælp hinanden med at huske på •	

at anvende redskaberne. Vær vedholdende.

Brug ISBAR – læg blokke i personalerummet, hæng •	

klistermærker og plakater op.

Håndbøgerne skal ligge fremme, så de er synlige.•	

Gentag og følg op på undervisningen. F.eks. ved •	

ugentlige påmindelser på personalemøder.

Lad også SMK indgå i den lokale introduktion, ud-•	

over fællesintroduktionen.

Evaluer løbende på, hvordan det går med anvendel-•	

sen af SMK.

Foretag debriefings i dagligdagen.•	

Brug rollemodeller, f.eks. ved at gøre de lokale og •	

centrale undervisere til ambassadører.

At alle kommer på kursus. Lav gerne løbende kurser •	

om emnet. Ligesom hjertestop og brand skal gen-

nemgås jævnligt, bør det samme ske med SMK.
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Tips og tricks til at gøre SMK undervisningen bedre

Find undervisere der har lyst og engagement til at 
undervise. Deres rolle og evner som undervisere har 
stor betydning for deltagernes udbytte. Det er vigtigt, 
at de kan frigøre sig fra materialet og ikke blot læser 
op fra det.

Informer kursusdeltagerne om forplejning inden 
kurset.

Overvej øvelser der kræver mindre papirbrug. Brug 
genbrugspapir.

Udover de punkter der allerede tidligere har været be-

rørt i ovenstående gennemgang, havde mange deltagere 

kommentarer til underviserne – positive som negative. 

Herudover omhandler de øvrige kommentarer især 

forplejning under kurset samt den store mængde papir, 

der blev brugt under øvelserne.  

Undervisernes rolle 

Da der har været mange forskellige undervisere i spil 

under afviklingen af kurserne, kan det ikke undgås, at 

oplevelsen af underviserne er meget forskellig. Nogle 

har været meget glade for deres undervisere og kommer 

med rosende ord og respekt for deres indsats. Andre har 

haft en mindre positiv oplevelse og kritiserer f.eks. at 

nogle undervisere blot læste op fra powerpoint slides’ne 

og i øvrigt manglede undervisningsrutine. Flere af 

underviserne har også selv kommenteret, at de har følt 

det som en stor og svær opgave at skulle undervise, når 

det ikke er noget, man ellers er vant til. F.eks. skriver 

en sekretær: ”Personligt føler jeg mig ikke parat til at 

undervise i dette emne efter kun få timers undervisning 

i så vigtigt et emne”, mens en sygeplejerske skriver i 

samme tråd: ”Jeg kan ikke helt forstå, at jeg som menig 

medarbejder skal undervise nyt personale frem for spe-

cialuddannet personale”. 

Medarbejdere, der ikke er vant til at undervise og som 

måske heller ikke selv har haft indflydelse på udpegnin-

gen af sig selv som underviser, har følt at opgaven var en 

rigelig stor mundfuld. En sådan usikkerhed og mang-

lende motivation giver udslag i deltagernes udbytte. Un-

dervisningen får den største succes gennem engagerede 

og pædagogisk velfunderede undervisere. Derfor er det 

vigtigt, at man udvælger personer, der har lysten og den 

påkrævede ekspertise i undervisning, hvis både undervi-

sere og deltagere skal opleve kurset som en succes.

Forplejning 

Flere deltagere kommenterer, at de syntes der manglede 

forplejning under kurset. Kommentarer som ”For lidt 

kaffe!” og ”Manglede kage” går igen. Flere oplever, det 

er nødvendigt med lidt forfriskninger for at holde fokus 

og koncentration hele vejen igennem. Andre pointerer, 

Spørgsmål 13: ”Øvrige kommentarer og forslag til ændringer?””

at det blot er forudgående information om forplejnin-

gen der var mangelfuld – man ville gerne have vidst på 

forhånd, om der f.eks. var morgenmad eller ej under 

kursusafholdelsen. 

Papirforbrug 

Flere deltagere pointerer, at de oplevede et stort papir-

spild under de praktiske øvelser. Der henvises til, at man 

bør tænke mere på miljøet.

I forbindelse med undervisningen af centrale og lokale 

undervisere blev der benyttet genbrugspapir. Hvis en 

afdeling eller et hospital fremadrettet ønsker at opstarte 

undervisning i SMK, kan det anbefales at indsamle gen- 

brugspapir inden opstart frem for brug af helt nyt kopi-

papir.

Over 1 km guirlande blev produceret den 13. november 2009
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Evaluering fra hhv. de centrale undervisere  
og afdelingsledelsernes perspektiv

Si
kk

er
 M

undtlig
 Kommunikation

I den følgende præsentation af den kvalitative evaluering 

af SMK, inddrages både afdelingsledelsernes og under-

visernes synspunkter. Dette er valgt på grundlag af, at 

begge parter er interviewet med samme interviewguide. 

Interviewguiden fremgår af bilag 3.

Vurdering af train-the-trainer metoden  
Som resultaterne af de kvantitative data viser, står det 

klart, at medarbejderne overordnet har været tilfredse 

med metoden. Men hvordan har underviserne og afde-

lingsledelserne oplevet metoden? Det præsenteres i det 

følgende.

Som tidligere nævnt har gennemførslen af SMK projektet 

baseret sig på en særlig model; kaskademodellen. Denne 

har indbefattet, at et udvalg af centrale undervisere har 

modtaget undervisning om SMK for herefter at vide-

rebringe undervisningen til de lokale undervisere, der 

dernæst har varetaget undervisningen af de øvrige med-

arbejdere. Processen er også blevet kaldt Train-the-trainer 

metoden.

Det har været en ressourcekrævende proces, hvor utro-

ligt mange forskellige mennesker har lagt deres kræfter. 

Måske af denne grund er der under interviewene med 

både undervisere og afdelingsledelser især blevet givet 

feedback på denne metode – positiv som negativ.

I dette afsnit redegøres der for tilbagemeldingerne og 

de forskellige problemstillinger, der er blevet fremlagt 

undervejs i interviewene.

Først redegøres der for den positive vurdering af metoden 

og dernæst for den negative. Til sidst opsummeres der 

med nogle retningslinier for, hvordan succeskriterierne 

for metoden opfyldes.

Positiv feedback på train-the-trainer 
metoden
Både underviserne og afdelingsledelserne fremhæver 

præcis de samme positive aspekter ved metoden. De 

positive tilkendegivelser om metoden samler sig især om 

følgende to emner:

Tværfagligt samarbejde 
Det at flere personalegrupper er blevet bragt på banen på 

tværs af faggrænser er blevet positivt modtaget. Dels er 

det simpelthen blevet oplevet som ”sjovt”, og dels har det 

styrket samarbejdet mellem faggrupperne.

Afdelingsledelsen på Røntgenafdelingen sagde eksem-

pelvis, at: ”Vi kunne supplere hinanden og det skabte 

ejerskab og god synergi efterfølgende”. 

Derfor kan det udledes, at metoden er med til at skabe 

fællesskab og faglig forståelse for hinandens arbejds-

områder i afdelingerne, ligesom det styrker det fælles 

ejerskab af SMK redskaberne.

Desuden øger metoden også fællesskabet og ejerskabet 

på tværs af afdelingerne, idet man ved, at alle kollegaerne 

i huset har gennemgået samme proces, og alle ved, hvad 

SMK drejer sig om. 

I tråd med afdelingsledelsernes positive tilkendegivelser 

om metoden, giver de centrale undervisere ligeledes 

udtryk for, at SMK har været medvirkende til, at det tvær-

professionelle arbejde i afdelingerne og på tværs af afde-

lingerne er blevet styrket. De centrale undervisere mener, 

at det har været med til at skabe ejerskab overfor koncep-

tet, ligesom det skaber fællesskab i organisationen.
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Kollegial opbakning
Ud fra afdelingsledernes synspunkt tyder det på, at SMK 

undervisningen har mødt accept, fordi det har været de 

ansattes egne kollegaer, der har stået for formidlingen.

F.eks. siger én afdelingsleder, at: ”Man bærer lettere over, 

når det er egne kollegaer, der underviser”, og en anden 

siger: ”Accepten blandt personalet gik på, at vi alle skulle 

afsted, og at det var nogle af vores egne, der skulle un-

dervise. Der havde været mere skepsis, hvis det var nogle 

udefra. Metoden har vundet indpas på den måde”. 

At se sine kollegaer undervise giver altså en større samhø-

righed og opbakning, og dermed velvilje over for at tage 

tid ud af skemaet for at modtage undervisning.

Underviserne fremhæver, at det har en positiv effekt, at 

så mange medarbejdere på hospitalet er blevet undervist 

i SMK. En ekspertsygeplejerske giver udtryk for det her: 

”Det er en fordel, at alle i huset har været af sted. Det 

giver et løft”. Det tyder derfor på, at underviserne oplever, 

at en stor del af personalet kender til projektet og de kom-

munikative værktøjer. 

Derudover bliver der blandt underviserne givet udtryk 

for, at uddannelsen af lokale undervisere har en positiv 

betydning, da det skaber seriøsitet og fællesskab, at de er 

flere fra hver afdeling om at løfte opgaven. Således står de 

centrale undervisere ikke alene med opgaven.

Negativ feedback på train-the-trainer 
metoden
Noget af det, der bliver nævnt som de positive effekter 

af metoden, afspejler samtidigt også metodens ulemper. 

Undervisernes og afdelingsledelsernes mere negative 

holdninger til metoden kan sammenfattes i disse emner: 

Ressourcekrævende
Noget af det, der skabte positiv feedback omkring me- 

toden var samtidig det, som nogle undervisere var util-

fredse med, og det drejer sig om de lokale underviseres 

rolle i metoden. Ovenfor blev det fremhævet, at der var 

positive tilkendegivelser om de lokale underviseres rolle, 

da det skabte fællesskab og seriøsitet at de var flere om 

undervisningsopgaven. Det viser sig samtidig, at der også 

er enkelte undervisere, der oplever, at de lokale undervi-

sere var et overflødigt niveau i afviklingen af undervis-

ningen. En underviser påpeger, at de centrale undervisere 

kunne have undervist resten af personalet. En anden 

fremhæver, at man med fordel kunne have valgt færre lo-

kale undervisere ud, da de centrale undervisere oplevede 

det som en byrde at skulle hjælpe de lokale undervisere, 

da de skulle korte konceptet ned fra otte lektioner til 

fire lektioner. Det lader altså til, at flere undervisere har 

oplevet, at det er mere besværligt for dem også at have et 

lokal-underviser-niveau med i metoden.

 

Afdelingsledelserne rettede ligeledes kritik mod den 

hårde ressourcemæssige tyngde i train-the-trainer 

metoden. Flere afdelingsledelser var opmærksomme på 

hvor stort et arbejde, det har været for underviserne at få 

søsat undervisningen og de praktiske omstændigheder 

omkring den. I den forbindelse blev det bl.a. foreslået, at 

man en anden gang med et lignende projekt sørger bedre 

for de praktiske nødvendigheder på forhånd. Her menes 

der kopiering af materialer, bookning af lokaler o.l. 

Sikker Mundtlig Kommunikation trænes i fysio- og ergoterapien
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Afhængigt af hvem der var udpeget som central eller 

lokal underviser, har denne implicitte opgavetyngde fået 

tillagt mere eller mindre betydning. Dette kan skyldes, at 

nogle undervisere, som en naturlig del af deres stilling, 

arbejder indenfor en projektorienteret kontekst og er 

derved vant til en vis uforudsigelighed i deres arbejde. 

Andre undervisere arbejder indenfor en mere disciplinær 

kontekst, hvor forudsigeligheden er stor (Hirschhorn & 

Gilmore 1992). Derfor kan kritikken af den store mængde 

af opgaver ses som en konsekvens af, at den netop har 

været implicit i projektet fra start af. Der har altså ligget 

en implicit forventning om, at de enkelte afdelinger, ud 

over at undervise og implementere SMK, også har skullet 

finde ressourcer til disse opgaver. Dette arbejde kaldes, 

ifølge filosof Anders Fogh Jensen, grænsearbejdet (Jensen 

2009 a og b).

Ved lignende store projekter på Hvidovre Hospital samt 

på andre hospitaler, som ønsker at opstarte en implemen-

tering af SMK, anbefales det at være bevidst og ekspli-

cit omkring det grænsearbejde, der er forbundet med 

projektet og implementering af projektet, så det bliver en 

forventelig og accepteret del af projektet. Den praktiske 

byrde skal altså synliggøres fra starten, så undervisere 

fra både en projektorienteret kontekst og en disciplinær 

kontekst kan trives med opgaverne. 

Undervisernes formidlingsevner 
Det bliver påpeget af både underviserne og afdelingsle-

delserne, at svagheden ved metoden er, at det var folk, der 

ikke er vant til at undervise, der skulle undervise. Dels 

kan man risikere, at det bliver en ekstra stor byrde for 

medarbejdere uden pædagogiske kompetencer at tilrette-

lægge og varetage undervisningen, og dels kan det faglige 

udbytte for dem, der undervises, risikere at blive af ringe 

kvalitet. Derfor foreslog en enkel afdelingsledelse, at man 

i stedet benytter et professionelt underviserkorps, evt. 

suppleret med uddannede i afdelingen – en slags ambas-

sadører.

Andre afdelingsledelser syntes at metoden med centrale 

og lokale undervisere som sådan var god, men under-

stregede, at flere forskellige faktorer er vigtige for, at den 

kan fungere. Herunder blev det påpeget, at det er vigtigt 

at rekruttere nogle undervisere, der har lyst til og ikke 

mindst flair for at undervise. Eksempelvis blev der i en 

afdelingsledelse sagt således: ”Der er risiko for at spilde 

folks tid, hvis folk ikke er vant til at undervise. Jeg har 

ingen kritik, men hvis vi ikke havde haft nogle gode folk 

i vores afdeling, havde vi været på spanden. Der er nogle 

vilkår, der skal være i orden”. 

Herudover blev det pointeret af nogle afdelingsledelser, 

at det for enkelte undervisere var svært at engagere sig i 

materiale, de ikke selv havde haft indflydelse på. Derfor 

bør man tydeliggøre, at underviserne gerne må tilpasse 

materialet til den enkelte afdeling. 

Manglende ejerskab 
Metoden går, som før nævnt, ud på at involvere så mange 

medarbejdere som muligt og give en række personer 

undervisningsopgaver, således at de får en mere dybdegå-

ende forståelse af konceptet og de kommunikative værk-

tøjer og dermed kan videreformidle det til deres kolleger. 

Den grundlæggende idé med metoden er derfor at give de 

bedste muligheder for, at medarbejderne føler ejerskab 

overfor konceptet. Nogle af de centrale undervisere på-

peger dog netop, at metoden har den sårbarhed, at nogle 

undervisere ikke oplevede dette ejerskab, hvilket fik en 

negativ effekt på deres evne til at formidle, der i nogle til-

fælde bar præg af oplæsning og manglende engagement. 

Det er i denne forbindelse væsentligt at påpege vigtig-

heden i, at afdelingsledelserne tager ansvar overfor, at 

de undervisere der melder sig til at varetage undervis-

ningsopgaven, har engagementet, lysten og evnen til at 

kunne formidle SMK til deres kollegaer på afdelingen. 

Hvis ikke afdelingsledelsen involverer sig og går i dialog 

med underviserne omkring SMK, tyder det på, at det kan 

påvirke underviserens engagement i en negativ retning. 

Undervisningen af de øvrige medarbejdere bliver derfor 

også påvirket af dette, og får ikke den tilsigtede effekt på 

kommunikationen i dagligdagen. 

Problematisk kommunikation omkring  
undervisningsopgaven 
Der er flere undervisere, som påpeger, at kommunikatio-

nen med deres afdelingsledelser omkring undervisnings-

opgaven kunne have været bedre, og at dette påvirkede 

deres engagement overfor projektet. Flere centrale un-

dervisere udtrykker utilfredshed omkring, at de i starten 

af projektet ikke følte sig velinformeret om, hvad deres 

opgave gik ud på. Og en enkelt beskriver kommunikati-

onsprocessen omkring SMK som ”...manipulation frem for 

god kommunikation”. Derfor er det centralt at fremhæve 

vigtigheden i, at alle involverede medarbejdere med un-

dervisningsopgaver i konceptet føler sig velinformeret fra 

afdelingsledelsens side og igennem den kommunikation 

der forekommer fra projektledelsen af SMK. 

Ideen med metoden er netop at brede ejerskabet og 

ansvaret for SMK ud på hospitalet, og derfor er det særlig 

vigtigt at sikre, at kommunikationen mellem de forskel-

lige led i metoden fungerer.
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Her er det værd at fremhæve Røntgenafdelingen, hvor 

afdelingsledelsen selv gik i spidsen ved projektets start 

og deltog i det første kursus for de centrale undervisere. 

Denne afdelingsledelses engagement fra start er et godt 

eksempel på, hvordan der kan skabes en positiv signal-

værdi omkring deltagelsen i et projekt. Dels har ledelsen 

selv modtaget undervisning og er derfor velinformerede 

i forhold til at sikre en kvalificeret kommunikation om 

opgaven med medarbejderne videre frem. Dels signalerer 

engagementet, at deltagelse i projektet prioriteres højt. 

Derfor understreger dette eksempel pointen i vigtigheden 

af ledelsens ansvar for at sikre en god kommunikation 

omkring projektet. Radiograferne har i øvrigt gennem-

snitligt en positiv score for de fem moduler på kurset (se 

evt. bilag 2).

Kritikpunkterne omkring train-the-trainer metoden 

peger altså hen imod nogle faktorer, der er væsentlige at 

tage højde for, når metoden skal være en succes:

Undervisere med lyst, engagement og talent •	

Det er vigtigt, der vælges nogle undervisere, der har 

pædagogiske kompetencer og måske endnu vigtigere 

lyst til at undervise. 

Det er ligeledes vigtigt, afdelingsledelsen ikke blot 

”prikker” eller udvælger nogle centrale undervisere. 

Medarbejderne skal have mulighed for at takke nej 

til opgaven. Ellers risikerer man undervisere, der ikke 

har det nødvendige engagement, som viser sig at være 

meget vigtigt for udbyttet for deltagerne. Dermed har 

ledelsen et ansvar for at igangsætte processen på en 

positiv måde ved at gå i dialog med de potentielle un-

dervisere om opgaven. En sådan start har nemlig stor 

betydning for en videre positiv udvikling af undervis-

ningen og dens udbytte samt den forsatte mulighed 

for forankring i afdelingen.

Muligheden for tilpasning af materialet  •	

Det er vigtigt, man tydeligt gør underviserne opmærk-

somme på, at de har lov til at tilpasse og modellere 

materialet til den enkelte afdelings behov. Det gør 

undervisningsopgaven nemmere for dem som under-

visere og det gør undervisningen mere vedkommende 

for afdelingens medarbejdere.

Positiv stemning omkring projektet •	

Projektets succes blandt medarbejderne – både for 

underviserne og de øvrige – afhænger meget af stem-

ningen omkring projektet. Det er vigtigt, at der bakkes 

op om undervisningen, ikke mindst fra ledelsens side, 

da det har en afsmittende effekt på alle parter.

Klar kommunikation om opgaven •	

Det er vigtigt fra start at gøre både afdelingsledelser 

og underviserne opmærksomme på, hvad undervis-

ningsopgaven vil kræve af ressourcer, tid og økonomi.

Grænsearbejdet•	  

Grænsearbejdet skal tydeliggøres og ekspliciteres fra 

starten af projektet, således at både afdelingsledelser 

og undervisere anerkender, det er en forventelig og ac-

cepteret del af opgaverne i forbindelse med projektet. 

Præcision er en nødvendighed for, at der ikke sker fejl og utilsigtede hændelser 
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Brugen af SMK i hverdagen 
Undervisernes og afdelingsledelsernes opfattelse af, 

hvordan SMK bruges i hverdagen, kan beskrives på hhv. 

et generelt plan og et konkret plan, hvor særligt afdelings-

ledelserne taler om SMK på et generelt plan, og undervi-

serne fremhæver konkrete ændringer på afdelingerne. 

Det generelle plan •	

Herunder redegøres der for anvendeligheden af SMK 

og de overordnede præmisser, der skal være til stede i 

afdelingerne for, at SMK kan anvendes.

Det konkrete plan•	  

Herunder redegøres der for de konkrete ændringer 

og synlige effekter af SMK undervisningen, der er 

observeret. 

Det generelle plan  
– anvendeligheden af SMK 
Afdelingsledelserne taler om især tre gennemgående 

præmisser, der har betydning for SMKs anvendelighed 

i hverdagen. Alle fortæller de om afdelingsledelsernes 

oplevelse af SMKs relevans og dermed anvendeligheden – 

men i tre forskellige sammenhænge:

”Vi har fokus på kommunikation i forvejen” 
Mange afdelingsledelser udtrykker, at de i forvejen havde 

fokus på sikker kommunikation, da SMK blev introdu-

ceret. Dels er vigtigheden af kommunikation noget, som 

mange – især de yngre læger – har beskæftiget sig med 

allerede undervejs i uddannelsen. Dels er man allerede 

opmærksomhed på kommunikationen løbende i afde-

lingerne, og den tages jævnligt op som et fast udviklings-

punkt.

Den allerede tilstedeværende opmærksomhed på sikker 

kommunikation har to sider, der er afgørende for SMK 

konceptets anvendelighed. For nogle afdelinger har det 

været en barriere for selve velvilligheden overfor projek-

tet, idet man har følt, at der ikke er behov for at behandle 

området yderligere, da det netop allerede prioriteres. 

Omvendt og måske i højere grad, har det været en positiv 

præmis for projektets succes. Netop på grund af det al-

lerede eksisterende fokus på kommunikation ser mange 

nemlig en tydelig relevans af SMK. Når der er udtrykt 

kritik overfor projektet, har den mest gået på rammer og 

struktur, og ikke på indholdet. Dette fortæller, at man i 

høj grad ser indholdet og budskabet i SMK som vigtigt og 

relevant at fokusere på. Indholdet i SMK ligger simpelt-

hen i forlængelse af det, man i forvejen prioriterer og 

fokuserer på, og derfor er der generelt en forståelse for 

vigtigheden af at anvende det i hverdagen.

Materialets relevans for den enkelte afdeling 
Brugen af undervisningsmaterialet har haft betydning 

for oplevelsen af SMKs anvendelighed.

I interviewene med afdelingsledelserne har det vist sig, 

at der er forskel på, hvorvidt man lokalt har modelleret 

og tilpasset materialet til den enkelte afdeling. Flere af-

delingsledelser melder, at underviserne valgte at tilpasse 

materialet i forhold til, hvad der var relevant at fokusere 

på specifikt i den pågældende afdeling. Da afdelingerne 

har forskellige specialer, giver det god mening, at nogle 

afdelinger har valgt at lægge fokus på elementer, som an-

dre afdelinger ikke har. Et eksempel herpå er patologisk 

afdeling, der så f.eks teamdannelse som mindre aktuelt 

for deres afdeling og derfor nedprioriterede dette i pro-

grammet og i stedet fokuserede mere på tjeksvar, da dette 

redskab var det mest anvendelige for denne afdeling. Der-

udover er Klinisk Fysiologisk afdeling et andet eksempel 

på en afdeling, der har haft succes med at tilpasse og sam-

mensætte undervisningen, så den er relevant for persona-

let. I denne afdeling var ISBAR og viden om faresignaler 

ekstra relevant, og derfor satte underviserne særligt fokus 

på netop disse elementer i undervisningen.

Andre undervisere har valgt at følge materialet fuldstæn-

digt og i disse tilfælde tyder det på, at man simpelthen 

ikke har været klar over, at individuel tilpasning af mate-

rialet faktisk var okay.

Hvorvidt man har tilpasset materialet eller ej har be-

tydning for oplevelsen af relevans og anvendelighed 

af redskaberne. Ud fra afdelingsledelsernes synspunkt 

tyder det nemlig på, at i de afdelinger, hvor man valgte 

at modellere materialet i forhold til afdelingens behov, 

har SMK undervisningen haft størst succes. Her har 

man opfattet indholdet som vedkommende, relevant og 

brugbart.

En vigtig pointe her er, at det med SMK projektet har 

været hensigten at skabe ”et fælles sprog” via SMK redska-

berne og derigennem sikre en fælles forståelse i organi-

sationen. Derfor var det en betingelse i projektet, at alle 

redskaber blev præsenteret for afdelingernes personale. 

På den måde har der været udstukket en fast ramme for 

underviserne. Der har således ikke været frit valg på alle 

hylder i forhold til elementer i undervisningsmaterialet. 
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Men anvendelsen og prioriteten af de enkelte eksempler 

og elementer i undervisningen har været op til undervi-

sergrupperne af vælge.

Det kan hermed anbefales, at samtlige redskaber præsen-

teres for alle involverede i projektet, samt muligheden for 

lokalt at tilpasse undervisningsmaterialet til den enkelte 

afdeling signaleres klart og tydeligt til underviserne fra 

start – og også ligefrem tilrådes. 

Opfattelsen af hvornår SMK skal anvendes 
Det har vist sig, at nogle afdelinger har fået den opfat-

telse, at SMK primært kan og skal bruges i akutte situa-

tioner. Eksempelvis sagde en sygeplejerske, der tilfældigt 

kom forbi interviewet med en af afdelingsledelserne, at 

hun ikke kan mærke noget har ændret sig i dagligdagen, 

men at SMK har lagret sig og formentligt ”popper op”, 

når man f.eks. står i en akut situation. 

I en anden afdelingsledelse udtalte en ledende overlæge: 

”Det er opfattelsen hos dem jeg snakker med, at det mest 

er i den akutte sfære man for alvor kan bruge SMK. Men 

det er jo også dér patienterne er mest syge – konsekvensen 

af en fejl er jo størst her”. 

Det er imidlertid hensigten, at SMK skal bruges i samt-

lige situationer i hverdagen, og ikke kun i akutte situ-

ationer. Der kan sandsynligvis undgås flere fejl, hvis SMK 

indgår som en fast del af den daglige kommunikation. 

Desuden må det formodes, at en optimal brug af SMK i 

akutsfæren styrkes ved at være en del af rutinen i daglig-

dagen, så den ligger på rygraden.

Derfor kan misopfattelsen om, at SMK kun skal bruges 

i akutte situationer vise sig at være en barriere for den 

tilsigtede, brede anvendelse af SMK. For at SMK netop 

anvendes bredt og i alle slags situationer som tilsigtet, er 

det derfor vigtigt, at denne pointe understreges og tyde-

liggøres fra starten af.

Flere afdelinger har da også brugt SMK i ukomplekse 

patientforløb og fortæller om, hvordan de i den alminde-

lige dagligdag har inkorporeret redskaber som tjek-svar 

og ISBAR. I det følgende afsnit, hvor der redegøres for 

brugen af SMK på det konkrete plan, gives eksempler 

på afdelinger, der bruger SMK redskaber i ukomplekse 

patientforløb.

Fysio-og ergoterapeuter træner Sikker Mundtlig Kommunikation med figuranter fra Learning Lab
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Det konkrete plan  
– synlige ændringer og effekter af SMK 
Flere afdelingsledelser påpeger, at de finder det svært på 

nuværende tidspunkt at mærke en konkret adfærdsæn-

dring blandt de ansatte i afdelingerne. Nogle udtaler, at 

det endnu er for tidligt at sige noget om. Mange nævner 

dog alligevel konkrete eksempler, der indikerer, at æn-

dringer i adfærden har indfundet sig eller så småt er på 

vej. Og særligt underviserne kommer med eksempler på, 

hvordan SMK har påvirket adfærden på afdelingerne, og 

hvordan de synligt kan se forandringer som følge af, at 

personalet bruger nogle af redskaberne.

 

Særligt følgende fire effekter går igen på tværs af inter-

viewsvarene fra både afdelingsledelser og undervisere:

Brugen af ISBAR og tjek-svar 
Generelt giver de centrale undervisere udtryk for, at kom- 

munikationen på deres afdelinger er blevet mere struk-

tureret. ISBAR er et værktøj som er særligt anvendeligt 

i dagligdagen. Hjerte-Lunge afdelingen bruger aktivt IS-

BAR i forbindelse med stuegang, da det giver forberedelse 

og ro, og en underviser fra Infektionsmedicinsk afdeling 

forklarer ligeledes, at de på afdelingen bruger ISBAR 

som et kommunikationsredskab - også til at få klarhed 

og overblik, hvis der eksempelvis har været for mange 

uklarheder i en samtale.

Flere af afdelingsledelserne fremhæver, at de på afdelin-

gerne har sat ISBAR mærkater på samtlige telefoner, og 

enkelte steder bruges det konsekvent i særlige sammen-

hænge.

Andre afdelingsledelser siger, at ISBAR konceptet ikke føl-

ges 100 %, men at det at være forberedt og præcis i sine 

beskeder bruges – måske blot uden at kalde det ISBAR i 

dagligdagen. Det tyder derfor på, at personalet er blevet 

mere opmærksom på at være velforberedt, før de forstyr-

rer andre med en besked.

Derudover er der flere centrale undervisere, der påpeger, 

at der er kommet en større opmærksomhed omkring at 

få afsluttet kommunikationen igennem tjek-svar. Det er 

tydeligt, at der er en generel opfattelse af, at det er blevet 

legalt at gentage alle beskeder. Underviserne beskriver, at 

de kan mærke en forskel i den daglige kommunikation. 

Patologisk afdeling fremhæver, at de har gode erfaringer 

med at bruge tjek-svar, og nogle medarbejdere husker 

ligefrem hinanden på, at det er vigtigt at bruge tjek-svar. 

En central underviser fra Intensivafdelingen fortæller 

ligeledes, ”En læge kunne godt fornemme en forskel; han 

sagde, at man nu sikrer sig, at der er en modtager, så en 

besked ikke bare hænger i luften”. Der bliver her givet 

udtryk for, at det nu er blevet en del af medarbejdernes 

måde at kommunikere på, at de afslutter kommunikatio-

nen ved at sikre sig, at modtageren gentager beskeden.

Generelt set kan der spores en gennemgående skærpelse 

af opmærksomheden på at gentage og tjekke om man 

hørte rigtigt.

Brugen af blokke og skriv-ned-og-læs-op  
redskabet 
Mange afdelingsledelser fortæller, at personalet bruger 

den lille blok til at skrive ned på ved overlevering og 

modtagelse af beskeder. Flere steder beretter de om, at 

personalet ligefrem er blevet strikse med sikringen af, 

at der ligger blokke klar ved telefonerne. De smider små 

gule lapper ud og erstatter dem med de faste blokke, li-

gesom der tjekkes op på, om der er behov for nye blokke. 

Det fremhæves i denne forbindelse, at flere er begyndt at 

huske hinanden på, at blokken skal ligge klar.

Flere undervisere beskriver, at værktøjerne er anvende-

lige ved telefonisk kommunikation. Det påpeges blandt 

andet, at Mikrobiologisk afdeling har oplevet, at ´skriv-

ned-og-læs-op redskabet´er særligt anvendeligt i dagligda-

gen. Derudover fremhæver undervisere fra Gynækologisk 

Obstetrisk afdeling, at ´skriv-ned-og-læs-op værktøjet´ har 

betydet, at der nu sker færre fejl med eksempelvis CPR 

numre ved telefoni, fordi personalet forbereder sig inden 

de ringer op, og kommunikationen bliver derfor mere 

struktureret. 

5

SITUATION
· “Jeg ringer fordi... (beskriv)”
· “Jeg har målt følgende værdier:    BT_/_ Puls_ RF_ SAT_ Temp_” eller· “Jeg har observeret væsentlige ændringer i BT/Puls/   RF/bevidsthedsniveau/SAT/hudfarve/EKG/Sår/Gl/Gyn”

BAGGRUND
· Indlæggelsesdiagnose og -dato
· Kort referat af sygehistorie indtil nu

ANALYSE
· “Jeg mener, at problemet er... (beskriv)”· “Problemet er nok kardielt/respiratorisk/neurologisk/..”· “Jeg kender ikke problemet, men pt. har fået det værre”· “Patienten er ustabil. Vi må gøre noget”· “Jeg er bekymret”

RÅD
· “Skal vi ikke...(beskriv)?”
· “Hvad synes du, at jeg skal gøre?”· “Hvilke undersøgelser vil du foreslå?”· “Hvad mener du, at jeg skal observere og hvor ofte?”· “Hvornår skal vi tales ved igen?”

IDENTIFIKATION 
· Sig dit navn, din funktion og afdeling eller afsnit · Sig patientens navn, CPR-nr. og afdeling

S

B

A

R

I
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Teamsamarbejde og rollefordeling 
Afdelingsledelserne fortæller, at SMK har for mange afde-

linger øget opmærksomheden omkring teamsamarbejde 

og rollefordeling. 

Øvelserne i SMK undervisningen har klargjort, hvor vig-

tigt det er at fordele teamlederroller og danne overblik. 

Desuden har det for flere også skærpet forståelsen og 

teamsamarbejdet mellem de forskellige faggrupper.

Opmærksomhed på SMK ved ekstern kontakt 
I nogle afdelinger har personalet bemærket ændringer 

efter indførslen af SMK, når de har kontakt med andre 

afdelinger eller andre hospitaler. 

I f.eks. Biokemisk afd. har kutymen med at gentage 

ved aflevering af svar pr. telefon altid været velkendt 

stof. Men i afdelingen oplever man nu, at der er en 

anderledes ny accept heraf, når der ringes ud til de 

øvrige afdelinger på Hvidovre Hospital: ”Det kan måske 

mærkes ved, at de andre afdelinger ikke længere undrer 

sig og spørger til, hvorfor vi gentager så meget som vi 

gør”. Denne oplevelse stemmer overens med en generel 

positiv indstilling til, at det er hele huset, der har været 

gennem det samme koncept. Det øger forståelsen og 

kommunikationen på tværs af afdelinger og faggrupper. 

Det er simpelthen blevet mere ”legalt” at gentage, når 

man ringer til hinanden.

Samtidig er der eksempler på, at denne fælles viden i 

huset om SMK bekræftes yderligere ved oplevelsen af, 

at andre hospitaler mangler den! Eksempelvis siger en 

afdelingsleder om kontakten med andre hospitaler: ”Det 

er tydeligt, når man snakker med andre hospitaler, at de 

ikke er på samme niveau. Man skal ligesom trække op-

lysningerne ud af dem, når de ringer. Som om de ikke har 

gjort sig tanker om den besked, de skal give”.

Herigennem kan det ses, at SMK projektet har medført en 

fælles skærpelse af kommunikationen blandt medarbej-

derne på Hvidovre Hospital. 

Underviserne fremhæver på samme måde, at den øgede 

opmærksomhed på klar kommunikation lader til at blive 

yderligere skærpet af, at nogle medarbejdere oplever, at  

andre afdelinger kunne være bedre til at sikre sig, at kom- 

munikationen er afsluttet. Der er altså flere afdelinger, 

der har fået en større opmærksomhed omkring at få af- 

rundet kommunikationen, men der bliver samtidigt givet 

udtryk for, at ikke alle afdelinger har den samme kom-

munikative standard, og at der derfor er plads til for- 

bedring.

Der er altså tale om tegn på konkrete adfærdsændringer 

på baggrund af SMK projektet. 

I nogle tilfælde fortæller afdelingsledelserne, at de ikke 

ser synlige tegn på ændringer - det kan hænge sammen 

med, at ikke alle ansatte i afdelingen har været igennem 

undervisningen. Der er stadig afdelinger, hvor større 

grupper af personale mangler at modtage undervisning.

Derudover skal det huskes, at SMK endnu er nyt for med- 

arbejderne. Det kræver tilvænning at få nye rutiner ind 

under huden og adfærdsændringer tager derfor tid. Sam-

tidig påpeges det af flere afdelinger, at det er vigtigt at 

bibeholde et konstant fokus på SMK. Ellers risikerer man, 

at de ansatte glemmer det over tid og konceptet mister 

dermed sin effekt. 

På denne baggrund skal det derfor understreges, at det 

er vigtigt at opdatere SMK redskaberne i fremtiden ved 

jævnlige opfølgninger og brush-ups. Kun en konstant 

bestræbelse på at indarbejde SMK som en naturlig del af 

praksis på hospitalet kan sikre en fremtidig anvendelse af 

indholdet.

Hvordan afdelingsledelserne fremover vil sikre en fortsat 

anvendelse af SMK i dagligdagen fremgår af afsnittet 

”Den fremtidige anvendelse af SMK i hverdagen”.
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Patientsikkerhed 
Det viser sig, at være en udfordring for underviserne og 

afdelingsledelserne at påpege, hvilken betydning SMK 

har for patientsikkerheden. Begge parter gav dog klart 

udtryk for, at de oplever, at kommunikationen på deres 

afdelinger generelt er blevet mere struktureret. Ud fra 

dette kan det ikke direkte konkluderes, hvordan det på- 

virker patientsikkerheden endnu, da det kræver en mere 

specifik måling på patientsikkerheden. Det kan dog an- 

tages, at det på sigt vil have en positiv effekt på patient-

sikkerheden i og med, at der vil forekomme færre fejl i 

patientbehandlingen. Denne antagelse skal ses i sammen-

hæng med de førnævnte internationale undersøgelser, 

der viser, at træning og undervisning i kommunikation, 

teamsamarbejde og teamledelse kan have afgørende 

betydning for menneskers præstationsevne og er med til 

skabe færre fejl i arbejdet (Morey et al. 2002).

Det kan derudover have en positiv betydning for patient-

sikkerheden, at undervisere oplever, at det generelt er 

blevet mere legalt at stille kritiske spørgsmål omkring et 

patientforløb som;  

Hvor er vi på vej hen?  

Hvad er det fælles mål?  

Hvad er status med patienten?  

Spørgsmål som disse kan være betydningsfulde og afgø-

rende i et patientforløb, hvis der eksempelvis er uklarhed 

omkring dette hos teammedlemmerne. Det kan dermed 

også være med til at sikre et bedre patientforløb, færre 

fejl og en højere sikkerhed.

Bl.a. afdelingsledelsen i Gastroenheden påpeger i denne 

sammenhæng, at de oplever, at SMK vil få en betydning 

for patientsikkerheden, da personalet laver færre fejl i pa-

tientbehandlingen. Det understreges dog, at for at dette 

kan lykkes, kræver det en øget opmærksomhed på at 

fastholde redskaberne. Det er en vigtigt pointe, at SMK´s 

betydning for patientsikkerheden i høj grad afhænger af, 

hvordan de enkelte afdelinger sørger for at vedligeholde 

og følge op på medarbejdernes opmærksomhed omkring 

værktøjerne. I det følgende præsenteres, hvordan under-

viserne og afdelingsledelserne oplever, at den fremtidige 

anvendelse af SMK ser ud i deres afdelinger.

Den fremtidige anvendelse af SMK i 
hverdagen

Undervisernes syn på den fremtidige anvendelse 
af SMK
Undervisernes syn på, hvordan den fremtidige anvendel-

se af SMK ser ud på deres afdelinger kan sammenfattes i 

to emner:

Den fremtidige anvendelse kræver ledelsens •	

engagement 

I spørgsmålet omkring hvordan SMK vil blive an-

vendt på de forskellige centrale underviseres afdelin-

ger, fremhæver mange, at den fremtidige anvendelse 

bliver svær, hvis ikke ledelsen engagerer sig i SMK og 

bakker op omkring det. Hvis ledelsen giver udtryk 

for, at de melder sig ud af projektet, så er det svært 

for medarbejderne at holde det i live på afdelingen. 

Derfor står det meget klart, at hvis de kommunika-

tive redskaber fra SMK skal anvendes, kræver det, at 

ledelsen følger op på undervisningen og tydeliggør, 

at de forventer, at medarbejderne anvender værktø-

jerne i det daglige.  

Underviserne påpeger i denne sammenhæng lige-

ledes Direktionens betydning, idet de ser det som 

betydningsfuldt, at Direktionen ligesom afdelingsle-

delserne er synlig og viser engagement i forhold til 

at fremhæve vigtigheden i fortsat at bruge redska-

berne fra SMK .

Problematisk kommunikation påvirker engage-•	

ment 

I forhold til den fremtidige anvendelse af SMK er der 

flere undervisere, der påpeger, at kommunikationen 

mellem afdelingsledelser og centrale undervisere på 

forskellige måder har været problematisk. Det har 

haft betydning for undervisernes engagement, og 

det kan få betydning for den fremtidige anvendelse 

af SMK. 

Flere af de centrale undervisere oplever det som pro-

blematisk for deres fremtidige engagement i forhold 

til SMK, at de til at starte med blev valgt ud af afde-

lingsledelsen til at varetage denne undervisnings-

opgave - uden egentlig selv at have mulighed for at 

takke nej til opgaven, eller at vide hvad opgaven gik 

ud på. Det tyder derfor på, at der opstod et kommu-

nikationsproblem på et tidligt tidspunkt i processen, 

som har vist sig at have indflydelse på undervisernes 

engagement og ejerskab overfor konceptet.  

De centrale og lokale undervisere har en væsentlig 
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rolle i forhold til at være med til at sikre, at de kom-

munikative værktøjer i SMK bliver anvendt i hverda-

gen. En af ideerne med metoden var, at underviserne 

 kunne fungere som en slags ambassadører på afdelin-

gerne, således at de kunne inspirere kolleger til at  

anvende værktøjerne. For at det kan lade sig gøre, har 

det vist sig at være vigtigt, at der til at starte med er 

en god og åben dialog mellem afdelingsledelser og 

underviserne.

I det følgende sammenfattes afdelingsledelsernes syn 

på, hvordan den fremtidige anvendelse af SMK ser ud på 

deres afdeling.

Ikke alle afdelinger er nået dertil, at de har overvejet, 

hvordan de i fremtiden sikrer anvendelsen af SMK i hver-

dagen. De fleste påpeger dog, at de vil arbejde videre med 

SMK og påtænker at tage det op løbende. Flere afdelinger 

har overvejet, hvordan de kan iværksætte nogle konkrete 

tiltag, hvilket signalerer, at der i mange afdelinger tages 

ejerskab for konceptet. I det følgende fremhæves nogle 

eksempler på, hvordan nogle afdelinger har fulgt op på 

SMK eller planlægger at gøre det, som måske kan give 

inspiration til andre:

SMK som en del af kvalitetsplanen •	

Enkelte afdelinger har gjort eller vil gøre SMK til en 

del af kvalitetsplanen. Dette er f.eks. sket i Akutmod-

tagelsen, der på denne baggrund vil lave systemati-

ske observationer af kommunikationen i afdelingen.

SMK som punkt på faggruppemøder •	

I Patologisk afdeling har man f.eks. utilsigtede 

hændelser som et fast punkt på afdelingens faggrup-

pemøder. På samme måde ser man det som en idé at 

udvælge elementer fra SMK som fokusområde, der 

kan drøftes på sådanne møder.

SMK som en del af fast træning •	

Flere afdelinger har regelmæssige teamtræningsda-

ge, scenarietræning e.l., og her vil SMK være en fast 

del af programmet. Nogle afdelinger mener, at det i 

forvejen er en naturlig del af sådanne træningsdage, 

mens andre vil arbejde mere bevidst på, at det skal 

blive et eksplicit, fast punkt.

Håndtering af fejl med SMK guidelines•	  

I Klinisk Mikrobiologisk afdeling bruges der meget 

tid på kommunikation i afdelingen, da det betyder 

meget rent arbejdsmiljømæssigt. Hvis der sker fejl, 

tager man det derfor op og drøfter, hvad der er sket, 

og hvad der kunne gøres anderledes. Her ser man, 

at det ville være oplagt at håndtere fejl med SMK 

guidelines. Dvs. man kunne simpelthen udvælge 

indholdsområder fra SMK til at vende hændelsen 

med hinanden.

SMK som en del af internt introprogram •	

I Serviceafdelingen har man valgt at tage udvalgte 

dele af SMK med ind i afdelingens interne intropro-

gram.

Sidegevinster ved SMK projektet 
Under interviewene med afdelingsledelserne har det vist 

sig, at gennemførslen af SMK projektet har haft nogle 

sidegevinster, som ikke oprindeligt var tilsigtede. Der 

er tale om en slags bonus effekter, der har bidraget til 

afdelingerne med nogle fordele, som de kan drage nytte 

af videre frem. Da disse bestemt er værd at tage med i eva-

lueringen af projektet, vil der i dette afsnit blive redegjort 

for sidegevinsterne.

Teambuilding som sidegevinst
Da mange medarbejdere skulle undervises i SMK på én 

gang, har man i flere afdelinger, så vidt muligt, revet 

timer eller dage ud af kalenderen til formålet. Nogle ste- 

der har man benyttet temadagen eller andre dage, hvor 

mange ansatte har været afsted på kursus eller til under-

visning samtidigt. Det at man har været mange kollegaer 

sammen om en særlig begivenhed som SMK undervisnin-

gen har flere steder bidraget til en oplevelse af fællesskab. 

Derudover har flere af øvelserne i SMK styrket fælles-

skabet yderligere. Der er praktiske øvelser med fokus på 

rollefordeling og teamdannelse, som har bidraget til deci-

deret teambuilding blandt medarbejderne. For nogle har 

øvelserne været grænseoverskridende og nogle har følt, at 

det var for fjollet f.eks. at skulle lave guirlander og bygge 

broer. For langt de fleste har disse øvelser dog været med 

til at understrege pointerne i SMK indholdet, og desuden 

bragt medarbejderne i afdelingen tættere på hinanden, 

hvilket er en fordel i hverdagen. SMK har på nogle områ-

der styrket det sociale arbejdsmiljø i flere afdelinger.
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Nyopdagede kompetencer hos medarbejderne 
som sidegevinst 
På baggrund af konceptet med de centrale og de lokale 

undervisere fik mange ansatte tildelt opgaver, som de 

ikke før har varetaget. Ikke alle havde prøvet at undervise 

før og derfor var det naturligvis en stor mundfuld at blive 

kastet ud i. Flere afdelingsledelser fortæller imidlertid, at 

der var ansatte, der klarede undervisningsopgaven med 

overraskende stor bravour! F.eks. fortæller en afdeling 

således: ”Nogle overraskede og viste sig at være virkelig 

gode undervisere – det virkede som om, at de ikke havde 

lavet andet det sidste år!”.

I nogle afdelinger har man altså simpelthen fået øje på 

hidtil usete kompetencer hos nogle af medarbejderne, 

hvilket kan være med til at åbne nye døre i lignende 

projekter fremover. Dels er det en god oplevelse for 

underviserne selv, og dels bliver både kollegaer og ledelse 

opmærksomme på disse værdifulde kompetencer. På 

den måde har SMK bidraget med en pædagogisk sidege-

vinst, der måske kan bruges fremover i afdelingerne ved 

afholdelse af interne kurser eller andre lignende arrange-

menter.

Erkendelser om afdelingens organisering som 
sidegevinst 
I tråd med opdagelsen af hidtil usete kompetencer hos 

medarbejderne, har SMK projektet også fået nogle afde-

lingsledelser til at reflektere over arbejdsgange, ressourcer 

og organisering internt i afdelingen. 

For nogle afdelinger var SMK undervisningsmaterialet 

f.eks. ikke direkte brugbart og måtte derfor modelleres 

efter den enkelte afdelings speciale og medarbejdergrup-

per og dertil knyttede behov. Dette var med til at klargøre 

arbejdsgange og måder at organisere sig på i afdelingen. 

Det har desuden givet afdelingerne en mulighed for at 

spejle sig i forhold til de øvrige afdelinger på hospitalet. 

Dermed er det blevet tydeliggjort, hvordan den enkelte 

afdeling f.eks. skiller sig ud, og hvad der gør den til noget 

særligt. Både i forhold til behovet for sikker mundtlig 

kommunikation, men også behovet for at gøre tingene, så 

de bliver aktuelle og relevante for den enkelte afdeling. 

Derudover har det igen klargjort, hvordan visse medar-

bejdere kan fungere som vigtige nøglepersoner i forhold 

til at søsætte og organisere projekter som SMK. Ikke kun 

som undervisere, men også som uundværlige praktiske 

koordinatorer med overblik til at tilrettelægge, struktu-

rere og organisere.

Et storstilet og omfangsrigt projekt som SMK kan altså 

have den sidegevinst at udpege styrker og svagheder i 

den enkelte afdelings interne organisering og ressource-

mængde.

Nyopståede idéer til videre anvendelse 
af SMK 
Under interviewene med afdelingsledelserne opstod der 

i flere tilfælde nye, konkrete idéer til tiltag eller supple-

menter i forhold til at gøre SMK anvendeligt i hverdagen.

Der var dels idéer til indholdsområder, der kunne gøres 

mere ud af i SMK, dels idéer til måder at følge op på SMK 

på, og dels idéer til konkrete praktiske tiltag for at styrke 

implementeringen af SMK i hverdagen. Til videre inspira-

tion redegøres der her for de forskellige idéer. (Yderligere 

inspiration hertil findes også i afsnittet ”Den fremtidige 

anvendelse af SMK i hverdagen”). 

Ønsker til nye indholdsområder i SMK fremover
Teamsamarbejde på tværs af faggrupper •	

Sommetider kan det knibe med brugen af det sam-

me ”sprog” på tværs af faggrupperne. Der kan være 

”kulturforskelle” mellem grupperne og forskellige 

måder at arbejde på. Derfor er det vigtigt med en 

øget forståelse mellem grupperne, hvilket SMK po- 

tentielt kan bidrage til.  Denne pointe blev bl.a. klar- 

gjort hos ledelsen i biokemisk afdeling undervejs i  

SMK projektet. Her ser man en problematik i, at bio- 

analytikerne på Hvidovre Hospital ikke indgår i  

traumeteamet. Det at bioanalytikerne ikke får trau- 

mekald, som de gør på mange andre hospitaler, for- 

ringer forståelsen for andre faggruppers arbejdsop-

gaver. Derfor blev der luftet et ønske om, at bioanaly-

tikerne kunne indgå i traumeteams. Derudover blev 

det påpeget, at SMK kan være med til at fremme 

forståelsen faggrupperne i mellem. Den øgede 

forståelse handler nemlig f.eks. om at være skarp på 

overleveringer og sikker mundtlig kommunikation 

generelt – præmisser, der gør at vi på tværs af fag-

grupperne kan være sikre på hinanden. På den måde 

behandler SMK allerede dette vigtige område, men 

det blev under interviewene foreslået, at der i under-

visningen fremover gøres endnu mere ud af at styrke 

teamsamarbejdet – også mellem faggrupperne, og 

ikke bare indenfor den enkelte. Eksempelvis kunne 

man have undervisning sammen med de faggrupper, 

man arbejder tæt sammen med, så der kommer en 

forbindelse til andre afdelinger. 
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Fokus på patientkommunikation •	

I nogle afdelinger har man meget kontakt til patien-

terne. Derfor blev det fremsat som et ønske, at man 

i fremtiden – måske i forlængelse af det nuværende 

SMK koncept – sætter fokus på patientkommunika-

tion. Det er relevant i forhold til patientsikkerhed 

generelt, men også i forhold til den store andel af 

patienter med dansk som andetsprog.

Idéer til opfølgning af SMK
Indskrivning af SMK i fremtidige procedurebe-•	

skrivelser 

Det blev foreslået, at man ved udarbejdelsen af 

procedurer for afdelingen kunne indskrive de for 

afdelingen relevante SMK elementer. Dermed bliver 

SMK en del af hverdagens ”guidelines” og måder at 

gøre tingene på.

Etablering af en SMK konsulent til løbende at •	

observere kommunikationen 

For at følge op på SMK undervisningen og sikre den 

fortsatte anvendelse, kunne det være en idé at have 

enten en udefrakommende SMK konsulent (måske 

fra UUA) eller en intern konsulent/ambassadør 

fra afdelingen, der med jævne mellemrum kunne 

observere afdelingens brug af SMK. Ikke som en kon-

trollør eller eksaminator, men nærmere som en form 

for brush-up funktion, hvor både den velfungerende 

og mindre fungerende kommunikation noteres til 

videre sikring af anvendelsen.

Roadshow •	  

Afdelingsledelsen på Endokrinologisk afdeling fore-

slår, at der kunne arrangeres en form for roadshow, 

hvor undervisere kommer rundt på de forskellige 

afdelinger og opfrisker de kommunikative redskaber 

til eksempelvis et personalemøde.

Audit  •	

Afdelingsledelsen på Gastroenheden foreslår, at man 

i forbindelse med audit i afdelingen også kigger på 

brugen af SMK for at sikre, at de kommunikative 

redskaber bliver brugt. Afdelingsledelsen påpeger, 

at når man ved, at redskaberne indgår som en del af 

audit, vægtes de en naturlig opmærksomhed. 

SMK som tjekpunkt efter to måneders  •	

ansættelse 

I Serviceafdelingen har man valgt at evaluere SMK 

som et tjekpunkt, når en medarbejder har været ansat 

i afdelingen i to måneder. På denne måde opfriskes 

SMK indholdet og holdes ved lige, ligesom det signale-

rer, at det er en vigtig del af at være ansat på stedet.

Idéer til konkrete tiltag for at implementere SMK i 
hverdagen

Blokke med ISBAR påtrykt •	

Det blev foreslået, at der fremstilles blokke med 

ISBAR konceptet påtrykt, så der sikres en fortsat an-

vendelse af metoden ved overlevering og modtagelse 

af f.eks. telefonbeskeder.

Ja, lad os ta’ en ISBAR!

Skal vi ta’ en ISBAR?

Godt.
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IndikatorerSi
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I forbindelse med introduktionen af projektet ”Sikker 

Mundtlig Kommunikation blev der udvalgt tre indikato-

rer. Disse skulle afgrænse i hvilket omfang værktøjerne 

blev benyttet.

Flere muligheder blev drøftet og valget faldt på følgende 

tre indikatorer. Indikatorerne fremgår desuden af bilag 

4, 5, 6 og 7.

1a.  Procentdel af utilsigtede hændelser med faktuel 

SAC score på 3, hvor kommunikationsproblemer er 

nævnt af rapportør.  

Målet er at antallet holdes under 5 procent %.

1b. Procentdel af kerneårsagsanalyser, hvor kommuni-

kationsproblemer indgår som kerneårsag.  

Målet er at antallet holdes under 5 %.

2.  Procentdel af MAT- alarmeringer der opfylder kra-

vene i ISBAR. Indikatoren vil blive målt på 30 opkald 

i løbet af ca. 14 dage. Målingerne vil blive foretaget 

i følgende måneder: November 2009 samt februar, 

maj, august og november 2010. 

Målet er at 90% eller flere opfylder ISBAR.

3. Andelen af hjertestop, hvor der er dokumentation 

for at debriefing er fundet sted såvel med hjertest-

opteamet som afdelingens medvirkende personale 

inden hjertestopteamets medlemmer forlader afde-

lingen. Målet er ≥90%.

Som udgangspunkt blev der foretaget før - målinger og 

opgørelser på samtlige indikatorer. Dette blev udført 

i sommeren 2009, inden lokale undervisere og øvrige 

medarbejdere var blev undervist. 

Resultaterne på før -målingerne viste, at :

1a. Rapporterede utilsigtede hændelser med Faktuel 

SAC score 3 hvor kommunikationsproblemer er 

nævnt som markør, udgjorde 15% i 2009.

1b. Antallet af kerneårsagsanalyser, hvor kommunikati-

onsproblemer indgår i kerneårsagen, udgjorde 25% i 

2008 og 33% i 2009.

2. Antallet af MAT – alarmeringer som opfylder kra-

vene til ISBAR, var 18% i august 2009.

3. Antallet af hjertestop registreringer hvor der er do-

kumenteret, at debriefing er gennemført, var 0% i 

juni 2009
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Foreløbige resultater på de udvalgte indikatormålinger
Indikatorerne 1a og 1b opgøres i januar 2011. Derudover er foretaget to målinger på indikator 2 (MAT indikator). 

Resultaterne er som følger:

Af Figur 4 fremgår det, at der er en stigning i MAT-alar-

meringer, hvor kravene til ISBAR er opfyldt. Beregnin-

gen er foretaget på baggrund af 64 alarmeringer. Der 

synes at være  en øget opmærksomhed på anvendelsen 

af ISBAR redskabet. Målingen foretages i perioden, 

hvor der foregår undervisning af personalet. Resultatet 

2. måling på MAT indikatoren

ISBAR afgivet ved kald af MAT-team  
over tid 2009-2010

Jul-09 Nov-09 Feb-10

ISBAR samlet  14%  43%   36%

Antal obs. N   8  28  28

Figur 4. Andelen af kontakter til MAT-teamet, hvor metoden ISBAR er anvendt ved alarmering /tilkald.
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stemmer overens med de kvalitative data, hvor medar-

bejderne tilkendegiver, at særligt ISBAR redskabet giver 

mening for mange faggrupper. 

Interessant bliver det at kigge på, om opmærksomheden 

fremadrettet opretholdes?
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Figur 5. Andelen af alarmering af MAT team hvor ISBAR er anvendt.

Der ses et fald i forhold til antallet af MAT -alarmering , 

som opfylder kravene til ISBAR i den sidste periode. 

Årsagen til dette fald kan ikke tolkes ud fra data, men 

en manglende bevågenhed i den senere periode kunne 

være en årsag.  Observationen tyder på at en vedvarende 

fokusering på området er nødvendig. Dette stemmer 

overens med hvad både medarbejderne, de lokale og 

ISBAR afgivet ved kald af MAT-team over tid 2009 - 2010
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centrale undervisere påpeger og hvor der tilkendegives 

en forventning om, at det er afdelingsledelsen som går 

foran. Flere afdelingsledere  er bevidste om et krav om 

forsat opmærksomhed på redskaberne og påpeger, at 

det er deres opgave, at få sikret denne forsatte opmærk-

somhed bl.a. via afsnitsledelserne, som er helt tæt på 

medarbejderne og patienterne.

 
Opgørelse af sikker mundtlig kommunikation ved Mobilt Akut 
Teamkald juli 2009 (n=8) sammenlignet med November 2009 

(n=28).
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Figur 6. Andelen af tilkald hvor ISBAR´en er anvendt korrekt i perioden før og efter undervisning i SMK.
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Af Figur 6 kan ses en tendens til, at delelementer 

i ISBAR´en ved MAT- alarmeringerne er forbedret, 

idet medarbejderne muligvis er blevet skærpet på at 

overlevere data mere præcist i forbindelse med alarme-

ringerne. Derudover kunne data også være tegn på, at 

MAT- sygeplejerskerne påtager sig en mere aktiv rolle i 

afklaring af, hvad alarmeringen vedrører.

Usikkerheden på data målt i juli måned 2009 er relativ 

stor, da N = 8. Hvorimod data på målingen fra november 

2009 bygger på et datagrundlag på N= 28. Herved er 

usikkerheden på denne måling mindre. 

Sammenfattende ses en tendens til en stigning i anven-

delse af ISBAR ved MAT- alarmeringer. Ved anvendelse 

af en Fisher extra test ses en p= 022.847 (målt for B), 

som pga. materialets størrelse derimod viser, at resulta-

tet ikke er signifikant forskelligt. 

Figur 7. Antallet af debriefinger der er fundet sted før og efter undervisningen i SMK.

Opgørelsen for antallet af afviklede debriefings er op-

gjort i perioden fra juni 2009 til januar 2010.

Der ses en markant stigning i den sene periode. Årsagen 

er formentlig, at der i forbindelse med undervisningen 

blev fremhævet debriefing som et af redskaberne i Sik- 

ker Mundtlig Kommunikation og samtidigt at det blev 

pointeret, at der var udarbejdet en indikator på områ-

det. I de kvalitative data tyder det på, at debriefing som 

redskab har givet god mening for medarbejderne. En 

jordemoder skriver: ” afrunding/debriefing er et godt 

redskab som vi burde benytte noget mere i afdelingen”. 

Yderligere skal det fremhæves at Hvidovre Hospital fra 

1. februar 2010 opstartede et nyt undervisningspro-

gram, hvor bl.a. teamtræning indgår og hvor debriefing 

særskilt prioriteres og trænes. Således forventer vi at se 

en stigning inden for denne indikator.
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På baggrund af de resultater, der er blevet fremlagt i 

denne rapport, kan det konkluderes, at SMK projektet 

overordnet set har været en succes. Det er overvejende 

blevet positivt evalueret og det ses, at SMK giver mening 

på alle niveauer i organisationen. Undervisningen har 

fået positiv feedback på både form og indhold. Dermed 

kan det anbefales at gennemføre et projekt som SMK på 

samme vis, som det er blevet gjort på Hvidovre Hospital. 

Men der er undervejs gjort erfaringer og nye idéer, der 

tilsammen efterlader plads til forbedringer og yderli-

gere kvalificering af fremgangsmåden i projektet.

Med udgangspunkt i de evalueringer, der er præsenteret 

i de foregående kapitler af rapporten gives her en række 

opsummerende anbefalinger. De anviser erfaringer, for-

hold eller tiltag, som dels kan optimere udbyttet af det 

afviklede SMK projekt på Hvidovre Hospital yderligere 

og dels kan kvalificere gennemførelsen af lignende store 

projekter i fremtiden. 

Train-the-trainer metoden
Vær opmærksom på at skabe en god dialog om-•	

kring udvælgelsen af undervisere! 

Processen for udvælgelsen af undervisere har stor 

betydning for den videre succes i projektet. Det er 

vigtigt, at der i afdelingerne er en god dialog ved 

udvælgelsen. Afdelingsledelserne bør bakke op om 

undervisningsopgaven, ligesom de bør give under-

viserne mulighed for selv at takke ja eller nej til 

opgaven. Det har nemlig stor betydning om under-

viserne selv har lyst og motivation for at undervise. 

Undervisernes engagement smitter af i deres evner 

til at formidle og får dermed betydning for de øvrige 

medarbejdere, der deltager i undervisningen. 

Rapportens resultater viser, at de undervisere, der 

udviser størst engagement har de mest begejstrede 

deltagere.

AnbefalingerSi
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Tydeliggør ressourcemængden i undervisnings-•	

opgaven fra start! 

I benyttelsen af train-the-trainer-metoden er det 

herudover vigtigt at tydeliggøre de ressourcer, den 

kræver, fra start. Der er en vis ressourcemæssig tyng-

de ved metoden, dels som mandetimer og dels som 

praktiske gøremål såsom kopiering, tilrettelæggelse 

osv. Disse opgaver skal synliggøres fra starten af, da 

det har vist sig, at ikke alle medarbejdere nødvendig-

vis er vant til at varetage opgaver i projektorienteret 

arbejde, og derfor ikke selv påregner de ressourcer, 

det kræver.

 Undervisningen
Benyt en vekslen mellem formidlingsformer i •	

undervisningen!  

Både form og indhold i SMK undervisningen har 

fået positiv feedback. 

Formidlingsmetoderne spiller en afgørende rolle. 

Det har vist sig, at en vekslen i formidlingsformerne 

har givet deltagerne et godt udbytte af undervisnin-

gen. Derfor anbefales det at veksle mellem prakti-

ske øvelser, film og teori, idet disse understøtter og 

eksemplificerer undervisningens pointer.

Tilstræb en tilpasning af undervisningsmateria-•	

let til den enkelte afdeling! 

Det anbefales at tilpasse materialet til den enkelte 

afdeling. Alle elementer i SMK konceptet skal gen-

nemgås i undervisningen, men de enkelte afdelinger 

opfordres til at fokusere særligt på de værktøjer, der 

er brugbare for netop dem. Afdelingsledelserne kan 

med fordel give sparring til de undervisere, som 

ønsker at tilpasse materialet. Det øger relevansen 

for medarbejderne og dermed deres interesse i en 

fremtidige anvendelse af redskaberne.
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Direktionens og afdelingsledelsernes 
rolle

Direktionen bør løbende være synlig gennem •	

projektprocessen! 

Både afdelingsledelser og medarbejdere ønsker, at 

Direktionen signalerer deres opbakning i gennem-

førslen af projektet og i den efterfølgende forankring 

af redskaberne i hele organisationen. Direktionen 

skal være projektejere og signalere, at de vil projek-

tet. 

Afdelingsledelsen bør tage ansvar og være syn-•	

lig gennem hele projektprocessen! 

Det er vigtigt for hele projektprocessen, at afdelings-

ledelsen tager ansvar og er synlig fra starten. Udviser 

ledelsen engagement i projektet, smitter det af på 

medarbejderne og deres engagement i undervis-

ningen samt i den fremadrettede implementering 

af redskaberne. Det har således stor signalværdi, at 

ledelsen selv deltager i og bakker op om undervis-

ningen. 

Evalueringen af projektet viser, det har en positiv ef-

fekt gennem hele processen, når en afdelingsledelse 

selv går i spidsen for udfoldelsen af projektet. Derfor 

må det her fremhæves, at afdelingsledelsen spiller 

en virkelig stor rolle for succesen af SMK i den enkel-

te afdeling. Desuden anbefales det, at ledelsen også 

gør en aktiv indsats i forhold til at sikre implemente-

ringen af SMK. Medarbejderne vil gerne fastholdes 

i at fortsætte brugen af redskaberne og ser gerne, at 

ledelsen udvikler tiltag, der kan benyttes hertil. 

 

SMK’s betydning for patientsikkerhed afhænger i 

høj grad af, hvordan de enkelte afdelingsledelser 

sørger for at vedligeholde og følge op på medarbej-

dernes opmærksomhed omkring værktøjerne.  

Værktøjerne kan ikke holdes i live alene. Hvis ikke 

ledelserne fastholder dette fokus, risikerer man, at 

investeringen er spildt.

Implementeringen af SMK
Overvej hvordan SMK redskaberne skal imple-•	

menteres fremadrettet! 

Generelt set anbefales det at overveje de videre tiltag 

for fremadrettet at sikre brugen af SMK. Implemen-

tering af nye redskaber kræver tid og tilvænning. 

Derfor skal de løbende vedligeholdes for at blive 

en fast del af dagligdagen på hospitalet. Udover 

E-learning og fællesintroduktionen anbefales derfor 

yderligere faste metoder til fastholdelse ude i afde-

lingerne, f.eks. at inkludere SMK i faste audits på 

den enkelte afdeling.

Understøt gerne SMK i andre sammenhænge!•	  

Evalueringen af projektet viser, at understøttelse af 

SMK i andre sammenhænge har en god effekt på 

implementeringen, f.eks. ved teamtræning, som en 

del af 2 mdr. samtalen og som en fast del af afdelin-

gens personalemøder. SMK indgår som en naturlig 

del heraf og bliver derfor styrket herved.  
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I dette afsnit præsenteres en række øvrige anbefalinger 

på baggrund af de erfaringer, der er blevet gjort af pro-

jektleder og styregruppe undervejs i projektet.

Materialet 
Overvej fordele og ulemper ved at overtage på •	

forhånd udarbejdet materiale! 

Det er vigtigt at have for øje, at når man vælger at ar- 

bejde med et materiale, der er udarbejdet på for-

hånd af nogle andre, kan det skabe modstand blandt 

underviserne, da det kan være en udfordring at tage 

ejerskab for noget, man ikke selv har udarbejdet. På 

den anden side kan det være med til at sikre et fælles 

teoretisk fundament for viden i organisationen samt 

mindske arbejdsbyrden ved, at der ikke skal udarbej-

des undervisningsmaterialer fra bunden af.

Det anbefales at materialet ligger samlet et vir-•	

tuelt sted til fri afbenyttelse! 

I SMK projektet fik underviserne en mappe med alt 

materiale udprintet; en håndbog, klistermærker og 

en DVD med alt materiale. Det betød, at der lå et 

ressourcetungt arbejde i at udlevere alt materiale i 

fysisk form. Herudover lå alt materiale dog også sam-

let på intranettet, som undervisere og medarbejdere 

havde fri adgang til. Derved kunne øvelser og film 

ses på forhånd før undervisningen. De elektroniske 

medier kunne dog godt have været anvendt endnu 

mere i processen, og det anbefales hermed at denne 

mulighed overvejes en anden gang. 

Saml alt materiale på CD eller DVD!•	  

Det kan anbefales at samle alt materiale på CD eller 

DVD, men man skal dog være opmærksom på, om 

organisationens it udstyr og systemer er gearet til at 

afspille denne CD/DVD korrekt.

Implementering
Udvælg indikatorer fra start! •	

I forhold til at sikre implementeringen kan det an-

befales fra start at udvælge indikatorer i forhold til 

at kunne måle, om redskaberne bliver brugt, og der-

med hvilken effekt det har for patientsikkerheden. 

Erfaringer fra dette projekt viser, at det er anbefa-

lelsesværdigt at være i tæt dialog med eksempelvis 

en risikomanager i forhold til patientsikkerhedsar-

bejdet og den fremtidige implementering af værktø-

jerne på afdelingerne.

Øvrige anbefalinger til inspirationSi
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De forskellige parter i projektet
Der har i udviklingen af projektet SMK været flere 

forskellige parter, eksterne som interne, i spil, hvorudfra 

der kan gives følgende anbefalinger.

Ekstern samarbejdspartner
Inddrag gerne en ekstern samarbejdspartner! •	

Det har i dette projekt været værdifuldt at samar-

bejde med eksterne parter som Louise Rabøl og 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Retrospektivt 

set kunne begge parter med gavn have været endnu 

mere involveret, da det har været givtigt at kunne 

bidrage med ekspertviden udefra. Det giver ekstra 

øjne med flere perspektiver, der giver mulighed for 

at drøfte projektet med endnu flere nuancer.  

Derudover er intentionen herfra at fortsætte 

samarbejdet, da det kan give inspiration i forhold 

til at fastholde opmærksomheden omkring SMK i 

organisationen.

De interne parter
Etabler en styregruppe for projektet! •	

Styregruppen har været et vigtigt led i projektet, idet 

den har fungeret som bindeled mellem projektlede-

ren og organisationen. Styregruppen har været vær- 

difuld til at udstikke rammer og træffe endelige be- 

slutninger om, hvordan man kom fra undervisergrup-

pe og projektledere videre ud i organisationen og til 

direktionen. 

Det anbefales derfor, at styregruppen består af perso-

ner med stemmer i organisationen samt direktionen. 

Sammensætningen i styregruppen kan dog sagtens 

tænkes bredere end det var tilfældet på Hvidovre 

Hospital. På baggrund af evalueringen kunne det 

retrospektivt set have været en fordel i dette projekt 

også at have en repræsentant fra de kliniske service-

afdelinger i styregruppen.

Etabler gerne en projektgruppe!•	  

Ved SMK projektet på Hvidovre Hospital kom den 

centrale underviser gruppe til at blive en form for 

projektgruppe, idet de blev brugt som sparringspart-

nere for projektlederen og styregruppen undervejs i 

projektet. Det havde bl.a. den fordel, at mange af de 
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tiltag som blev udviklet undervejs var der bred enig-

hed om, ligesom de passede ind i mange afdelinger, 

fordi de først var blevet drøftet med undervisergrup-

pen. Derfor kan det anbefales at bruge undervi-

sergruppen på denne måde, idet den har været en 

værdifuld inspiration og desuden har kunnet give 

underviserne en oplevelse af involvering.  

Ulempen ved at bruge undervisergruppen på denne 

måde var, at der undervejs opstod mindre forhold 

som den centrale undervisergruppe ikke nødvendig-

vis skulle forstyrres med. Derfor kunne man med 

fordel oprette en projektgruppe som sparringspart-

ner – evt. med udvalgte centrale undervisere som 

repræsentanter.

Brug kommunikationsafdelingen og  •	

kvalitetsafdelingen som samarbejdspartnere 

Det anbefales at bruge kommunikationsafdelin-

gen til udvikling af kommunikationsstrategi for 

projektet. Kommunikationsstrategien har været 

et anvendeligt redskab både indadtil og udadtil i 

organisationen. Indadtil har f.eks. et kampagnelogo, 

nyhedsmeddelelser og flere artikler på nettet sikret 

synlighed af projektet på alle niveauer i organisa-

tionen. Derudover har kommunikationsafdelingen 

haft en vigtigt aktie i markedsførelsen af projektet 

udadtil; regionalt og nationalt. 

Ligeledes kan inddragelse af kvalitetsafdelingen 

med fordel gøres, idet denne kan bidrage til, at en 

kvalitetsvinkel i projektet sikres. Herunder opfølg-

ning på de udvalgte indikatorer.

Økonomi
Udarbejd gerne et økonomisk overslag på for-•	

hånd! 

Flere afdelingsledelser opgjorde undervejs, hvad 

de økonomiske omkostninger i forbindelse med 

gennemførsel og implementering af projektet løb 

op på. De økonomiske omkostninger udgjorde tab af 

arbejdskraft for den tid, personalet underviste eller 

deltog i undervisning. Det viste sig ikke at være ube-

tydelige beløb. Det anbefales i lignende projekter at 

synliggøre og eksplicitere på forhånd, hvad det vil 

koste at gennemføre så store projekter. Denne synlig-

gørelse af de økonomiske omkostninger skal sikre en 

accept fra både direktionens – og afdelingsledelsen 

side om, at man er indstillet på dette nuværende 

produktionstab. 

Evaluering
Brug faggrupper med både kvalitative og kvan-•	

titative kompetencer ved evaluering af projek-

tet! 

I evalueringen af projektet er det vigtigt, at samle 

faggrupper med kompetencer inden for både kvali-

tativ og kvantitativ databehandling, idet evaluerings-

formerne kan indbefatte begge former for data.  

Ved udarbejdelse af spørgeskema til evaluering bør 

det desuden overvejes, hvorvidt det er nyttigt at have 

kommentarfelt til hver enkelt spørgsmål, idet det 

genererer en enorm kvalitativ datamængde. Alterna-

tivt kunne man nøjes med at give plads til kommen-

tarer i et enkelt, separat kommentarfelt til sidst.
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Bilag 1  Spørgeskema

Evalueringsskema
Undervisning af medarbejdere i Sikker Mundtlig Kommunikation 

Afdeling: ________________________________   Dato: _________________________ 

Hvordan vurderer du det 
udleverede materiale? 

Meget godt 
(4)

Godt
(3)

Mindre godt 
(2)

Dårligt
(1)

Indhold
Form

Kommentarer:

Hvordan vurderer du 
introduktionen til patient-
sikkerhed? (Modul A/1) 

Meget godt 
(4)

Godt
(3)

Mindre godt 
(2)

Dårligt
(1)

Indhold
Form

Kommentarer:

Hvordan vurderer du
”Den menneskelige 
faktor”? (Modul B/2) 

Meget godt 
(4)

Godt
(3)

Mindre godt 
(2)

Dårligt
(1)

Indhold
Form

Kommentarer:

1

1

2

3
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2

Hvordan vurderer du 
”Kommunikation”
(ISBAR, tjeksvar m.m.)? 
(Modul C/3) 

Meget godt 
(4)

Godt
(3)

Mindre godt 
(2)

Dårligt
(1)

Indhold
Form

Kommentarer:

Hvordan vurderer du 
”Teamdannelse”? 
(Modul D/4) 

Meget godt 
(4)

Godt
(3)

Mindre godt 
(2)

Dårligt
(1)

Indhold
Form

Kommentarer:

Hvordan vurderer du 
”Opsummering og 
implementering”?
(Modul E/5) 

Meget godt 
(4)

Godt
(3)

Mindre godt 
(2)

Dårligt
(1)

Indhold
Form

Kommentarer:

4

5

6
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Er det, du har lært, relevant 
for din arbejdssituation? 

JA, Meget 
(4)

JA
(3)

Noget
(2)

NEJ
(1)

Kommentarer:

Vurderer du, at under-
visning af personalet i din 
afdeling i kommunikation 
og teamdannelse vil styrke 
patientsikkerheden? 

JA, Meget 
(4)

JA
(3)

Noget
(2)

NEJ
(1)

Faggruppe (kryds af) 

 Læge 

 Sygeplejerske 

 Social- og sundhedsassistent

 Sygehjælper 

 Sekretær 

 Jordemoder 

 Bioanalytiker 

 Portør 

 Radiograf 

 Servicepersonale 

 Administrativ medarbejder

Andet: Hvilken? _________________________________

3

7

8

9
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4

Hvordan var dit samlede indtryk af kurset? 

Hvad mangler du for at få maksimalt udbytte? 

Hvad er dit bedste råd, hvis redskaberne og metoderne skal blive brugt i klinikken? 

Øvrige kommentarer og forslag til ændringer 

10

11

12

13
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Bilag 2  Gennemsnitlige scoringer fra hver faggruppe i forhold til hvert spørgsmål  
i spørgeskemaet.
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Bilag 3  Interviewguide

Bilag 3: 
Interviewguide til SMK 

Afdeling: 
Tilstede:

Ressourcer:
1. Hvor mange medarbejdere har I fået undervist i Sikker 

Mundtlig Kommunikation? 

2. Er der medarbejdere, der mangler at modtage undervisning i 
Sikker Mundtlig Kommunikation? 

3. Forventer I at få alle medarbejdere igennem 
undervisningsprogrammet inden for de næste tre måneder? 

4. Er der faggrupper, som ikke har deltaget? Hvis ja, hvorfor? 

5. Har ledelsen selv deltaget? 

Anvendelighed: 
1. Anvendes redskaberne i jeres afdeling? 

2. I hvilke sammenhænge anvendes redskaberne? 

3. Er der redskaber, som anvendes oftere end andre? Hvilke? 

4. Hvordan er materialet benyttet – er der redigeret så 
materialet passer ind i jeres afdeling? 

5. Er der redskaber, som I i fremtiden vil arbejde mere målrettet 
mod at anvende? 
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Patientsikkerhed:
1. Vurderer I, at undervisningen af personalet i jeres afdeling i 

kommunikation, rollefordeling og teamdannelse har styrket 
patientsikkerheden? 

2. Korrigerer I hinanden ved situationer, som truer 
patientsikkerheden? 

Adfærd:
Har I observeret, at medarbejdere anvender 
kommunikationsredskaber som: 

1. Klar og tydelig tale mellem medarbejderne? 

2. Anvendelse af øjenkontakt når medarbejderne kommunikerer 
sammen? 

3. Tale med tydelig modtager – modtageren gentager det, der 
bliver sagt (tjek svar)? 

4. Anvendes ISBAR ved telefonkommunikation mellem 
sundheds-personale? 

Har I observeret, at medarbejderne i teamsamarbejde: 

1. Anvender klar rollefordeling mellem hinanden i teamet? 

2. Afklarer hvem der er teamleder og teammedlemmer? 

3. Kommer med input til teamlederen? 

4. At teamlederen opsummerer undervejs? 
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Fremtiden:
1. Hvorledes sikrer ledelsen en forsat anvendelse af SMK i 

dagligdagen?

2. Hvor ser I de fremadrettede udfordringer ved Sikker Mundtlig 
Kommunikation? 

3. Hvis vi skulle gøre projektet om, hvad ville I så gøre 
anderledes?

4. Hvad skulle Direktionen/styregruppen/UUA gøre anderledes? 

Eventuelt

Tak for hjælpen med besvarelsen. 
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Indikator Nr. X 2010 Målopfyldelse for KP.3.20 Sikker Kommunikation

Afdeling Risikomanager

Formål og evidens
Kommunikation om patienter skal foregå systematisk og uden fejl for at forebygge 
alvorlige utilsigtede hændelser. Det er vist at kommunikationsproblemer indgår i xx 
% af kerneårsagsanalyser

Indikatorformulering
Procentdel af utilsigtede hændelser med faktuel SAC score på 3, hvor kommunika-
tionsproblemer er nævnt af rapportør. 

Tæller/nævner

Antal hændelser med faktuel scoring på 3, hvor rapportøren angiver kommunika- 
tionsproblemer som (væsentlig) del af årsagen til hændelsen                           X 
100 = indikatoren
Antal hændelser som faktuel scoring på 3

Mål Mindre end5 procent % (grænse sat arbitrært)

Datakilde Data fra rapporteringssystemet (kvartalsrapporter)

Opgørelses frekvens En gang årligt startende fra 01. 2009 

Kontaktperson Risikomanager og Jeanette Kirk 

Sammenligning

Handlingslog
10- 2009

Der er i fjerde kvartal iværksat projektet sikker mundtlig 
kommunikation på hospitalet

År Antal score 3 hændel-
ser med kommunikati-
ons-problemer

Antal score 3  hændelser Indikator

2009 4 26 15%

2010

Bilag 4 Indikator 1a
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Bilag 5 Indikator 1b

Indikator Nr. X 2010 Målopfyldelse for KP.3.20 Sikker Kommunikation

Afdeling Risikomanager Annemarie Hellebek

Formål og evidens
Kommunikation om patienter skal foregå systematisk og uden fejl for at forebygge 
alvorlige utilsigtede hændelser.Det er vist at kommunikationsproblemer indgår i xx 
% af kerneårsagsanalyser

Indikatorformulering
Procentdel af kerneårsagsanalyser, hvor kommunikationsproblemer indgår som 
kerneårsag

Tæller/nævner

Antal KÅA, hvor kommunikationsproblemer nævnes af rapportør                         X 
100 = indikatoren
Antal KÅA 
Analysen registreres for det kvartal hvor hændelsen er sket

Mål < 5 procent % (grænse sat arbitrært)

Datakilde Kerneårsagsanalyser 

Opgørelses frekvens Årligt med data fra 01 2008 

Kontaktperson Risikomanager og Jeanette Kirk 

Sammenligning

Handlingslog
10- 2009

Der er i fjerde kvartal iværksat projektet sikker mundtlig 
kommunikation på hospitalet

År Antal kåa med kommu-
nikationsproblemer

Antal KÅA Indikator

2008 4 16 25%

2009 3 9 33%

2010
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Indikator Nr. 
Sikker mundtlig kommunikation i forbindelse med  
alarmering af MAT team

Afdeling Alle kliniske afdelinger 

Formål og evidens
At sikre, at der gives sikker og korrekt information til MAT-teamet når dette alarme-
res, således at grundlaget til at  træffe de kliniske beslutninger på optimeres. 

Indikatorformulering

Procentdel af MAT- alarmeringer der opfylder kravene i ISBAR (forklaring). Forslår 
ændret som oven for: ”Indikatoren måles stikprøve vist  på 30 opkald af gangen 
(ca 14 dage). Følgende perioder er foreløbig planlagt til at udføre målingerne på: 
November 2009, Februar, Maj, August og November 2010.

Tæller/nævner
Antal korrekt afgivet ISBAR  ved alarmering af MAT team                                   X 
100 = indikatoren
Antal MAT- team kald

Mål ≥90% 

Datakilde Manuel optælling af MAT- alarmeringsskemaer

Opgørelses frekvens
Følgende perioder er foreløbig planlagt til at udføre målingerne på:  
November 2009, Februar, Maj, August og November 2010

Kontaktperson Steen Thystrup, Kvalitetsafdelingen

Sammenligning Ingen kendte

Handlingslog
August 09

Etablering af indikatoren forsøgsvist samt testafprøvning 
af fremstillede skemaer 

September 09 Kvalitetsrådet drøfter indikatoren

November 09

Indikatoren etableres forsøgsvist med tilrettede registre-
ringsskemaer samt en periode med 4 målinger over et år 
(november 2009 til november 2010).

Bilag 6 Indikator 2
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Bilag 7 Indikator 3

Indikator Nr. Debriefing på hjertestopteam

Afdeling Hjertestop teamet samt alle kliniske afdelinger

Formål og evidens
At sikre, at der gives sikker og korrekt information efter at hjertestopteamet har 
været kaldt til hjertestopbehandling, således at der frembringes det bedste grundlag 
at træffe kliniske beslutninger på 

Indikatorformulering
Procentdel af hjertestop registreringer hvor der er dokumenteret at debriefing er 
gennemført med hjertestopteamet og afdelingens medvirkende personale inden 
hjertestopteamets medlemmer forlader afdelingen, hvor hjertestopkaldet udgik fra.

Tæller/nævner
Antal korrekt afholdte debriefing                        X 
100 = indikatoren
Antal hjertestop registreringer

Mål ≥90%

Datakilde Manuel optælling af hjertestop registreringer i anæstesiologisk afdeling 

Opgørelses frekvens Indikatoren halvårligt

Kontaktperson Jonna Schwaner, Steen Thystrup 

Sammenligning Ingen kendte

Handlingslog
Juni 09

Etablering af indikatoren og opdatering af hjertestop regi-
strerings skemaet

November 09
Debriefing indgår i hospitalets obligatoriske teamtræning i 
avanceret hjertestopbehandling, med start februar 2010

Januar 2010
Indikatoren opgøres og behandles i hjertestopudvalget 
februar 2010.
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”Sjov øvelse omkring Sikker Mundtlig 
Kommunikation, hvor man helt klart 
kunne se forbedring jo mere fokus 
der kom på definerede roller, mål og 
opgaver”  

”Accepten blandt personalet gik på, 
at vi alle skulle af sted, og at det var 
nogle af vores egne, der skulle under-
vise. Der havde været mere skepsis, 
hvis det var nogle udefra. Metoden 
har vundet indpas på den måde”  

”En læge kunne godt mærke en for-
skel; han sagde, at man nu sikrer sig, 
at der er en modtager, så en besked 
ikke bare  hænger i luften”  

”Det kan måske mærkes ved, at de 
andre afdelinger ikke længere undrer 
sig og spørger til, hvorfor vi gentager 
så meget, som vi gør”   


