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Resumé

Resumé
Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse har gennemført en evaluering af Udskrivningsguiden: ”Når
du skal udskrives” på vegne af Region Hovedstadens Psykiatri. Udskrivningsguiden er en trykt guide på
40 sider, der henvender sig til patienter, og indeholder information og vejledning om, hvad der skal ske i
forbindelse med et udskrivningsforløb og i tiden derefter. Formålet med evalueringen er dels, at få viden
om Udskrivningsguidens udbredelse dels den oplevede effekt af guiden, herunder hvad der fremmer og
hæmmer anvendelsen af guiden. Evalueringen består af en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter og
afdelingssygeplejersker og en interviewundersøgelse blandt patienter, pårørende, medarbejdere og ledere.

1.1

Resultater af spørgeskemaundersøgelsen

Spørgeskemaundersøgelsen forholder sig til evalueringens formål om at belyse Udskrivningsguidens udbredelse. 52 patienter har besvaret spørgeskemaet til patienter i forbindelse med deres udskrivning, og 27
ud af 39 (69 %) afdelingssygeplejersker har besvaret spørgeskemaet, som var henvendt til dem.
Blandt de 52 patienter, der har svaret på spørgeskemaet, svarer 32 at de har kendskab til Udskrivningsguiden. Det er svarene fra disse 32 patienter, der er repræsenteret i resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. Antallet af besvarelser er få set i forhold til antallet af udskrivelser i dataindsamlingsperioden, og
derfor kan disse tal ikke anvendes til at sige noget om den faktiske udbredelse af udskrivningsguiden
blandt patienter eller effekten af guiden.
Patienterne anvender guiden i begrænset omfang. 3 patienter svarer, at de i meget høj grad eller i høj
grad har brugt Udskrivningsguiden i forhold til deres egen udskrivelse.
Det er forskelligt, i hvilket omfang patienterne selv har læst i Udskrivningsguiden. 22 patienter har selv
læst i den, og 12 patienter har talt om Udskrivningsguiden med en medarbejder. 9 patienter svarer, at Udskrivningsguiden i meget høj grad eller i høj grad indeholder oplysninger, der er relevante for dem i forbindelse med deres udskrivelse.
16 patienter oplever, at Udskrivningsguiden har hjulpet dem til at tale med en medarbejder om deres udskrivelse. Nogenlunde samme billede tegner sig for, hvorvidt Udskrivningsguiden har hjulpet dem til at
tale med deres pårørende om deres udskrivelse.
5 patienter oplever, at Udskrivningsguiden i meget høj grad eller i høj grad forbereder dem på at blive
udskrevet.

1.1.1

Næsten alle afdelingssygeplejersker kender Udskrivningsguiden

Blandt de 27 afdelingssygeplejersker, der har svaret på spørgeskemaet, svarer 18, at de i meget høj grad
eller i høj grad har kendskab til Udskrivningsguiden. Kun én afdelingssygeplejerske har slet ikke kendskab til Udskrivningsguiden og er derfor ikke blevet stillet yderligere spørgsmål. Det er således 26 afdelingssygeplejersker, der er repræsenteret i resultaterne. For spørgeskemaet til afdelingssygeplejerskerne
er svarprocenten 69 %, og derfor kan resultaterne beskrive udbredelsen af udskrivningsguiden blandt afdelingssygeplejerskerne.
Ingen af afdelingssygeplejerskerne svarer, at medarbejderne slet ikke udleverer Udskrivningsguiden til
patienter. 14 afdelingssygeplejersker (54 %) svarer, at medarbejderne i deres afdeling i meget høj grad
eller i høj grad udleverer Udskrivningsguiden til patienter i forbindelse med en indlæggelse. Afdelingssygeplejerskerne angiver, at det fortrinsvis er i forbindelse med patienternes indlæggelse (fx i velkomstmappen), at medarbejderne i afdelingen typisk udleverer Udskrivningsguiden til patienter.
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Det er forskelligt, i hvilken grad afdelingssygeplejerskerne oplever, at medarbejderne i deres afdeling taler med patienterne om indholdet i Udskrivningsguiden. 7 afdelingssygeplejersker (27 %) svarer i meget
høj grad eller i høj grad. Der er også forskel på, i hvilken grad afdelingssygeplejerskerne mener, at
medarbejderne i afdelingen opfordrer patienterne til at bruge de værktøjer, som Udskrivningsguiden indeholder. 10 (39 %) svarer i meget høj grad eller i høj grad.
17 afdelingssygeplejersker (66 %) svarer, at Udskrivningsguiden i meget høj grad eller i høj grad indeholder nyttige oplysninger for patienterne i forbindelse med deres udskrivelse. 7 afdelingssygeplejerssker
(27 %) oplever, at Udskrivningsguiden i meget høj grad eller i høj grad forbereder patienterne godt på at
blive udskrevet.
13 afdelingssygeplejersker (50 %) har oplevet, at nogle patienter slet ikke kan anvende Udskrivningsguiden. Blandt dem der har oplevet, at patienter slet ikke kan anvende Udskrivningsguiden under indlæggelsen, begrunder godt halvdelen det med, at patienterne er for syge (54 %).

1.2

Resultater af interviewundersøgelsen

Interviewundersøgelsen består af 12 interview med i alt ni patienter, én pårørende, syv medarbejdere og
to ledere. Interviewundersøgelsen belyser evalueringens formål om at beskrive den oplevede effekt af
Udskrivningsguiden, herunder hvad der fremmer og hæmmer anvendelsen af guiden.
Afdelingerne har begrænset fokus på udskrivningsguiden

Der tegner sig et billede af, at Udskrivningsguiden fylder relativt lidt blandt medarbejdere og patienter på
afdelingerne. Medarbejderne beskriver, at Udskrivningsguiden ligger i velkomstmappen eller på anden
måde bliver udleveret, men at den ikke bliver anvendt yderligere. På en afdeling indgår Udskrivningsguiden som en del af et gruppeforløb om udskrivningsforløbet.
For patienterne er det et lignende mønster, der gør sig gældende. De patienter der indgår i interviewundersøgelsen, har alle kendskab til Udskrivningsguiden, da det var et kriterie for at deltage, men deres
konkrete anvendelse af Udskrivningsguiden er begrænset.
Udskrivningsguiden bør ikke udleveres i starten af en indlæggelse

I mange tilfælde får patienterne Udskrivningsguiden udleveret i deres velkomstmappe ved indlæggelsen.
Patienter og medarbejdere oplever, at Udskrivningsguiden ikke er egnet til udlevering den første dag,
hvor patienten bliver indlagt, fordi patienterne har det dårligt og ikke kan overskue ret meget information.
Det er forskelligt, hvordan medarbejderne anvender Udskrivningsguiden

For de medarbejdere der anvender Udskrivningsguiden sammen med patienterne, er det forskelligt,
hvordan de gør det. En medarbejder kigger i Udskrivningsguiden sammen med patienten. Andre udvælger information, som de synes, er relevant for den enkelte patient og gennemgår det med patienten.
Udbytte af Udskrivningsguiden

Patienternes udbytte af Udskrivningsguiden varierer. Her er nogle eksempler på, hvad patienterne har
brugt Udskrivningsguiden til:
-

Brug af telefonnumre på de rådgivningslinjer der er i Udskrivningsguiden mellem indlæggelser.
Egen forberedelse af stuegang med det formål at blive mere bevidst om målet med indlæggelsen.
Blive opmærksom på behandlingsplanen og at den skal udarbejdes som en del af indlæggelsen.
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-

At få viden om hvilke rettigheder man har som patient, fx at patienten kan være med til at udarbejde behandlingsplanen.
At få en oplevelse af, at patienten ikke er alene om at synes, at det er svært at blive udskrevet.

Blandt medarbejderne er der en oplevelse af, at Udskrivningsguiden primært er et redskab for patienterne
frem for dem som medarbejdere. Der er dog medarbejdere, der peger på, at Udskrivningsguiden har betydet, at de har fået et større indblik i, hvad der sker, når patienten bliver udskrevet, og hvad der kan være
svært for en patient i forbindelse med en udskrivelse.
Udskrivningsguiden har relevant indhold – men er for omfangsrig

Medarbejdere og patienter er enige om, at Udskrivningsguiden har mindst én force, som andre pjecer og
informationsmateriale ikke har: Udskrivningsguiden samler flere typer af information og er skrevet af
tidligere patienter.
Medarbejdere og patienter er overordnet af den overbevisning, at indholdet i Udskrivningsguiden er relevant og brugbart, men at der er for meget af det. Især er telefonnumrene til forskellige rådgivningslinjer
og akuthjælp i Udskrivningsguiden anvendelige. Så selvom patienter og medarbejdere oplever, at guiden
er for omfangsrig, kan de ikke udpege indhold i guiden, som de synes er overflødigt.
Tid, konkurrerende dagsordener og misvisende titel udgør barrierer for at implementere Udskrivningsguiden

En barriere for at implementere Udskrivningsguiden er ifølge medarbejderne, at guiden blot er en pjece
blandt mange andre, som medarbejderne også skal have fokus på, og derfor drukner Udskrivningsguiden
i mængden. Derudover er manglende tid også en forklaring blandt medarbejderne. Endelig fortæller
medarbejderne, at mange patienter frygter udskrivelsen, og at titlen derfor kan virke skræmmende for patienter, der netop er blevet indlagt.
Øget italesættelse og systematik omkring anvendelse kan fremme implementeringen af Udskrivningsguiden

Både medarbejdere, ledere og patienter er blevet spurgt, hvad der kan være med til, at de anvender Udskrivningsguiden mere. En medarbejder fortæller, at øget systematik i forhold til hvornår guiden bliver
italesat, kan være med til at fremme anvendelsen af den. Medarbejderne foreslår fx, at Udskrivningsguiden indgår som en del af morgenmøder på afsnittene mellem patienter og medarbejdere eller som en
del af et gruppeforløb. Derudover foreslår medarbejderne, at italesættelse af Udskrivningsguiden i forbindelse med en patients udskrivelse kan indgå på en eksisterende tjekliste.
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2 Introduktion
2.1

Baggrund

Udskrivningsguiden ”Når du skal udskrives – til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling” er en del
af projektet Din Gode Udskrivning og er udviklet i et partnerskab mellem Psykiatriforeningens Fællesråd
i Region Hovedstaden, Foreningen Outsideren, Askovfonden og Region Hovedstadens Psykiatri. Hensigten er, at Udskrivningsguiden skal udleveres til alle indlagte patienter i Region Hovedstadens Psykiatri
fra 2013. Udskrivningsguiden er en trykt guide, der henvender sig til patienter og deres pårørende.
Guiden indeholder information og vejledning om, hvad der skal ske i forbindelse med et udskrivningsforløb, og hvor patienten kan henvende sig for at få hjælp. Projektet er finansieret af Trygfonden og blev afsluttet ved udgangen af maj 2015.
Som afslutning på projekt Din Gode Udskrivning har Region Hovedstadens Psykiatri bedt Enhed for
Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) om at evaluere Udskrivningsguiden.

2.2

Formål

Formålet med evalueringen af Udskrivningsguiden er at få viden om:
1. Udskrivningsguidens udbredelse herunder patienters og personales kendskab til og anvendelse af
Udskrivningsguiden
2. Den oplevede effekt af Udskrivningsguiden, herunder hvad der henholdsvis fremmer og hæmmer
anvendelsen af Udskrivningsguiden
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3 Materiale og metode
Evalueringen består af en spørgeskemaundersøgelse og en interviewundersøgelse.
Som introduktion til Udskrivningsguiden deltog to konsulenter fra EEB på en workshop for patienter og
medarbejdere på et psykiatrisk center. Workshoppen handlede om Udskrivningsguiden, og hvordan den
kan anvendes. Workshoppen blev faciliteret af to medarbejdere fra projektgruppen bag Udskrivningsguiden.

3.1
3.1.1

Spørgeskemaundersøgelsen
Spørgeskema til patienter

Som en del af evalueringen har EEB gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter, der har
været indlagt i syv dage eller derover.
Spørgeskemaet bestod af ti lukkede spørgsmål og to åbne kommentarfelter og anvendte primært en fem
punkt svarskala fra ”i meget høj grad” til ”slet ikke” (se bilag for spørgeskema). EEB har distribueret
spørgeskemaer til alle psykiatriske centre ved at være ude på samtlige afdelinger og udlevere printede
spørgeskemaer samt postkasser til besvarelser. Spørgeskemaet blev udleveret til patienter af medarbejdere på de psykiatriske afdelinger i forbindelse med patienternes udskrivelse. Spørgeskemaerne blev udleveret i perioden 27. april-15. maj 2015.
For at motivere patienterne til at medvirke i undersøgelsen, deltog alle patienter, der besvarede spørgeskemaet eller deltog i et interview i lodtrækningen om en iPad.
Der er 52 patienter, der har besvaret spørgeskemaet. Antallet af patienter som spørgeskemaerne er blevet
udleveret til er ikke EEB bekendt, fordi det er medarbejderne på de psykiatriske centre, der har stået for
udleveringen af spørgeskemaerne. Derfor er det ikke muligt at udregne en svarprocent. Dog var der i perioden, hvor spørgeskemaet blev udleveret i alt 623 udskrivelser fra de afsnit, som indgik i undersøgelsen. Det er derfor få patienter, som har besvaret spørgeskemaet set i forhold til antallet af udskrevne patienter. Det betyder, at det ikke er muligt at sige noget generelt om udbredelsen af Udskrivningsguiden på
de psykiatriske centre ud fra denne spørgeskemaundersøgelse, ligesom det heller ikke er muligt at opdele
besvarelserne på baggrundsoplysninger om patienterne.
De patienter der indgår i spørgeskemaundersøgelsen har en gennemsnitsalder på 45 år. Der er lige mange
mænd og kvinder 1.
Nedenstående Tabel 3.1 viser en oversigt over, hvilke psykiatriske centre, der er besvarelser fra, og som
de efterfølgende analyser derfor er baseret på. Størstedelen af besvarelserne kommer fra patienter fra
Psykiatrisk Center Nordsjælland. Hvis et psykiatrisk center ikke fremgår af tabellen, er der ikke besvarelser fra det pågældende center.
Resultaterne for spørgeskemaundersøgelsen til patienter er opgjort som frekvenstabeller.

1
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Tabel 3.1 Antal besvarelser fordelt på psykiatriske centre
Psykiatrisk
Center

Psykiatrisk
Center

Psykiatrisk
Center

København

Nordsjælland,
Frederikssund

Nordsjælland,
Helsingør

Nordsjælland,
Hillerød

2

16

16

1

Psykiatrisk
Center

Psykiatrisk
Center

Psykiatrisk
Center

Psykiatrisk
Center

Amager

Ballerup

Frederiksberg

11

2

4

3.1.2

Total

52

Spørgeskema til afdelingssygeplejersker

Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt afdelingssygeplejerskerne på de psykiatriske centre. Spørgeskemaet bestod af 11 lukkede spørgsmål og to kommentarfelter og anvendte primært en fem
punkt svarskala fra ”i meget høj grad” til ”slet ikke” (se bilag for spørgeskema). Spørgeskemaet er udsendt elektronisk til alle afdelingssygeplejersker. Der er 27 ud af 39, der har besvaret spørgeskemaet,
hvilket svarer til en svarprocent på 69 % 2.
Resultaterne for spørgeskemaundersøgelsen til afdelingssygeplejersker er opgjort som frekvenstabeller.

3.2

Interviewundersøgelsen

Der er gennemført i alt 12 interview blandt patienter, pårørende, medarbejdere og ledere med i alt 19 deltagere. Figur 3.1 viser antallet af interview fordelt på informantgruppe. Deltagerne er rekrutteret via Region Hovedstadens Psykiatri og EEB. Derudover havde patienterne, der deltog i spørgeskemaet mulighed
for at tilmelde sig til et interview. Flere patienter takkede ja via spørgeskemaet, men kun én patient mødte op til interviewet. Som udgangspunkt var det hensigten at rekruttere patienter til interview fra afdelinger, der havde anvendt Udskrivningsguiden meget, og afdelinger der havde anvendt Udskrivningsguiden
begrænset. Dog viste det sig at være vanskeligt at rekruttere patienter til interview, og derfor blev den oprindelige rekrutteringsstrategi ikke udført, men erstattet med, hvad der var muligt. EEB har forsøgt at rekruttere patienter fra seks psykiatriske centre dels ved fremmøde dels via telefonisk kontakt og e-mail. Et
planlagt fokusgruppeinterview på et psykiatrisk center blev ikke gennemført, da patienterne ikke mødte
op på dagen. Disse patienter blev efterfølgende kontaktet og blev tilbudt at deltage i et telefoninterview,
men dette ønskede de ikke.
Tre af interviewene med patienterne er gennemført på de psykiatriske centre, og et interview er afviklet i
EEBs lokaler på Frederiksberg. Interviewene med medarbejderne er afviklet i EEBs lokaler på Frederiksberg og som telefoninterview.
Medarbejderne i interviewundersøgelsen er alle kvinder og deres uddannelsesmæssige baggrund er sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

2

Spørgeskemaet blev udsendt til 40 afdelingssygeplejersker, men en mailadresse var ugyldig. Derfor er det kun 39 afdelingssygeplejersker, der
har modtaget spørgeskemaet.
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Figur 3.1 Deltagere i interviewundersøgelsen
Figuren viser antallet af interview fordelt på henholdsvis patienter, pårørende, medarbejdere og ledere.

Patienter
• 1 gruppeinterview
• 3 enkeltinterview
• I alt 9 deltagere

Pårørende
• 1 telefoninterview
• I alt 1 deltager

Medarbejdere
• 1 gruppeinterview
• 1 enkeltinterview
• 3 telefoninterview
• I alt 7 deltagere

Ledere
• 2 telefoninterview med
udviklingschefer
• I alt 2 deltagere

I alt 19 deltagere

Nedenstående Figur 3.2 viser en karakteristik af patienterne, der indgår i interviewundersøgelsen. Otte af
de interviewede patienter var indlagt, da interviewene blev gennemført og én patient var udskrevet. De
efterfølgende analyser fokuserer derfor primært på, hvordan Udskrivningsguiden bliver anvendt af patienter under deres indlæggelse og ikke efter udskrivning.
Figur 3.2 Karakteristik af patienter i interviewundersøgelsen
Figuren viser en karakteristik af de patienter, der indgår i interviewundersøgelsen.

TIDLIGERE INDLÆGGELSER

KØN

4 patienter: Mere end to tidligere indlæggelser

5 mænd

3 patienter: Én tidligere indlæggelse

4 kvinder

2 patienter: Førstegangsindlagt

Interviewene varede mellem en halv time og halvanden time. Interviewene er lydoptaget, og der er efterfølgende skrevet referater. Der er foretaget en meningskondenserende analyse af det samlede interviewmateriale for at identificere gennemgående temaer og tendenser. Citaterne i rapporten er medtaget for at
uddybe pointer.
I analysen anvendes betegnelserne: Leder, medarbejder, patient og pårørende. Betegnelsen interviewpersoner anvendes som samlet betegnelse for alle interviewgrupper.
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4 Resultater af spørgeskemaundersøgelsen
Kapitlet indeholder en gennemgang af resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen blandt patienter og afdelingssygeplejersker. Således forholder dette kapitel sig til evalueringens formål om at belyse Udskrivningsguidens udbredelse (se afsnit 2.2). Indledningsvist præsenteres en oversigtsfigur, der viser svarfordelingen for samtlige spørgsmål3.

4.1

Et flertal af patienterne kender Udskrivningsguiden

I spørgeskemaet til patienterne er indledningsspørgsmålet: Har du kendskab til udskrivningsguiden: "Når
du skal udskrives?” (spg. 1). Blandt de 52 patienter der har svaret på spørgeskemaet, svarer 32 patienter,
at de har kendskab til Udskrivningsguiden, mens 20 patienter svarer, at de ikke har kendskab til Udskrivningsguiden (se Figur 4.1)4.
Figur 4.1 Patienternes kendskab til Udskrivningsguiden
Spørgsmål 1: Har du kendskab til udskrivningsguiden: "Når du skal udskrives"?

1. Har du kendskab til udskrivningsguiden: "Når du skal
udskrives"?

32

20

Ja

Nej

De patienter der har angivet ikke at have kendskab til Udskrivningsguiden er ikke blevet stillet yderligere
spørgsmål. Det er således kun 32 patienter, som har haft mulighed for at svare på de følgende spørgsmål
og dermed dem, der indgår i de følgende analyser og resultater5. Set i lyset af de få besvarelser angives
resultaterne i antal og ikke i procent.

3

Oversigtsfiguren viser svarfordelinger for de spørgsmål, der er formuleret på en fempunktssvarskala eller en ja/nej svarskala. Svarfordelinger for
de resterende spørgsmål fremgår af bilag.
4

Samtlige figurer med svarfordelinger for hvert spørgsmål findes i bilag 3.

5

Det er imidlertid ikke alle patienter, der har besvaret samtlige spørgsmål i spørgeskemaet, hvorfor der ved nogle spørgsmål er færre end 32 besvarelser.
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Figur 4.2 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen til patienter
Oversigtsfiguren viser svarfordelinger for spørgsmål 2 og 3.

2. Har du fået udleveret udskrivningsguiden i forbindelse med
din indlæggelse?

25

3. Har du talt om udskrivningsguiden sammen med en
medarbejder?

6

12

19

Ja

Nej

Figur 4.3 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen til patienter
Figuren viser svarfordelingen for spørgsmålene 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10.

4. Har du selv læst i udskrivningsguiden?
5. Synes du, at udskrivningsguiden er let at læse og forstå?

9

1 1

6. Har du brugt udskrivningsguiden i forhold til din egen
udskrivning?
7. Oplever du, at udskrivningeguiden indeholder oplysninger, der er
relevante for dig i forbindelse med din udskrivelse?

2

9

8

3

I mindre grad

2
3

10
I nogen grad

I høj grad

1

4
6

8

4

2

5
7

9

2

9

10
9

3

3

9

3

9. Har udskrivningsguiden hjulpet dig til at kunne tale med dine
pårørende om din udskrivelse?

Slet ikke

14

10

8. Har udskrivningsguiden hjulpet dig til at kunne tale med en
medarbejder om din udskrivelse?

10. Oplever du, at udskrivningsguiden forbereder dig, som patient, på
at blive udskrevet?

3

1

3

3

2

I meget høj grad

Tallene i søjlerne henviser til den procentvise svarfordeling. Tallenene yderst til højre angiver det samlede antal patienter , der har besvaret det
pågældende spørgsmål.

4.1.1

Patienter med kendskab til guiden anvender den i begrænset omfang

25 patienter angiver, at de har fået udleveret Udskrivningsguiden i forbindelse med deres indlæggelse.
Overordnet set anvender patienterne ikke Udskrivningsguiden meget i forhold til deres egen udskrivning.
18 patienter angiver, at de slet ikke eller i mindre grad har anvendt Udskrivningsguiden i forhold til deres
udskrivelse. 9 patienter angiver, at de i nogen grad har anvendt den, og 3 patienter svarer, at de i høj
grad eller i meget høj grad har anvendt Udskrivningsguiden i forhold til deres egen udskrivning (spg. 6).
Det er forskelligt, i hvilket omfang patienterne selv har læst i Udskrivningsguiden. 22 patienter har selv
læst i guiden (spg. 4). Blandt dem svarer 11 patienter, at de i meget høj grad eller i høj grad synes, at
Udskrivningsguiden er let at læse og forstå. 9 patienter svarer i nogen grad til dette spørgsmål, og 2 patienter svarer, at Udskrivningsguiden i mindre grad eller slet ikke er let at læse og forstå (spg. 5).
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Det er ikke alle patienter, der har talt om Udskrivningsguiden med en medarbejder. 12 patienter angiver,
at de har talt om Udskrivningsguiden sammen med en medarbejder, mens 19 patienter ikke har talt med
en medarbejder om Udskrivningsguiden (spg. 3).
3 patienter oplever i meget høj grad eller i høj grad, at Udskrivningsguiden har hjulpet dem til at tale
med en medarbejder om deres udskrivelse, og 6 patienter svarer i nogen grad til dette spørgsmål. 16 patienter svarer, at Udskrivningsguiden i mindre grad eller slet ikke har hjulpet dem til at tale med en medarbejder om deres udskrivelse (spg. 8). Samme billede tegner sig for spørgsmålet om, hvorvidt Udskrivningsguiden har hjulpet dem til at tale med deres pårørende om deres udskrivelse. 3 patienter oplever
henholdsvis, at den i høj grad og i nogen grad har hjulpet dem, mens 17 patienter svarer i mindre grad
eller slet ikke til, at Udskrivningsguiden har hjulpet dem i relation til deres pårørende (spg. 9).
Patienterne er blevet spurgt, om de oplever, at Udskrivningsguiden indeholder oplysninger, der er relevante for dem i forbindelse med deres udskrivelse. 9 patienter svarer i meget høj grad eller i høj grad. 10
patienter svarer i nogen grad, og 5 patienter svarer i mindre grad eller slet ikke til spørgsmålet om, hvorvidt Udskrivningsguiden indeholder oplysninger, der er relevante for dem i forbindelse med deres udskrivelse (spg. 7).
Endelig er patienterne blevet spurgt, om de oplever, at Udskrivningsguiden forbereder dem på at blive
udskrevet. 5 patienter svarer i høj grad eller i meget høj grad. 10 patienter svarer i nogen grad til dette
spørgsmål, mens 7 patienter svarer, at Udskrivningsguiden i mindre grad eller slet ikke forbereder dem
på at blive udskrevet (spg. 10).

4.2

Næsten alle afdelingssygeplejersker kender guiden

Det følgende afsnit omhandler resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen til afdelingssygeplejersker.
Blandt de 27 afdelingssygeplejersker der har svaret på spørgeskemaet, svarer 18 afdelingssygeplejersker,
at de i meget høj grad eller i høj grad har kendskab til Udskrivningsguiden. Der er kun én afdelingssygeplejerske, der angiver slet ikke at have kendskab til Udskrivningsguiden6 (spg. 1). De videre analyser og
resultater baseres på svar fra de 26 afdelingssygeplejersker, der har kendskab til Udskrivningsguiden.

6

Samtlige figurer med svarfordelinger for hvert spørgsmål findes i bilag 4
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Figur 4.4 Resultater af spørgeskemaundersøgelsen til afdelingssygeplejersker
Figuren viser svarfordelingen for spørgsmålene 1, 2, 4, 6, 7, 8 og 11.

1. Har du kendskab til udskrivningsguiden: "Når du skal udskrives"?

1

2. Udleverer medarbejderne i din afdeling udskrivningsguiden til
patienter i forbindelse med en indlæggelse?
4. Taler medarbejderne i din afdeling med patienterne om indholdet i
udskrivningsguiden?

8

4

8

1

4

8. Oplever du, at udskrivningsguiden hjælper medarbejderne og
patienterne i din afdeling, til at kunne tale sammen om, hvad der skal
ske i forbindelse med patienternes udskrivelse?

Slet ikke

8

9

9

7. Opfordrer medarbejderne i din afdeling patienterne til at bruge de
værktøjer, som udskrivningsguiden indeholder?

6

6

8

6. Synes du, at udskrivningsguiden indeholder nyttige oplysninger, for
patienterne, i forbindelse med deres udskrivelse?

11. Oplever du, at udskrivningsguiden forbereder patienterne godt på at
blive udskrevet?

12

6

9

8

11

7

1

8

12

I nogen grad

2

6

15

I mindre grad

1

1

7

I høj grad

I meget høj grad

Tallene i søjlerne henviser til den procentvise svarfordeling. Tallenene yderst til højre angiver det samlede antal afdelingssygeplejersker, der har be
svaret det pågældende spørgsmål.

Figur 4.5 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen til afdelingssygeplejersker
Figuren viser svarfordelingen for spørgsmål 9.

9. Har du oplevet, at patienter slet ikke kan anvende
udskrivningsguiden?

13

6

Ja

4.2.1

Nej

Medarbejdere udleverer primært Udskrivningsguiden ved indlæggelsen

Ingen af afdelingssygeplejerskerne som har kendskab til Udskrivningsguiden svarer, at medarbejderne
slet ikke udleverer Udskrivningsguiden til patienter. 14 afdelingssygeplejersker (54 %) svarer, at medarbejderne i deres afdeling i meget høj grad eller i høj grad udleverer Udskrivningsguiden til patienter i
forbindelse med en indlæggelse, 8 svarer i nogen grad, mens 4 svarer at medarbejderne i mindre grad
udleverer Udskrivningsguiden (spg. 2).
Afdelingssygeplejerskerne angiver, at det fortrinsvis er i forbindelse med patienternes indlæggelse (fx i
velkomstmappen), at medarbejderne i afdelingen typisk udleverer Udskrivningsguiden til patienter. Dette
gælder for 21 afdelingssygeplejersker (81 %). 3 afdelingssygeplejersker (12 %) udleverer den typisk i
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forbindelse med en udskrivelse, mens 7 afdelingssygeplejersker (27 %) angiver, at der ikke er nogen fast
procedure for udlevering7 (spg. 3).

4.2.2

Medarbejderne anvender Udskrivningsguiden forskelligt

Det er forskelligt, i hvilken grad afdelingssygeplejerskerne oplever, at medarbejderne i deres afdeling taler med patienterne om indholdet i Udskrivningsguiden. 7 afdelingssygeplejersker svarer, at medarbejderne i meget høj grad eller i høj grad taler med patienterne om Udskrivningsguiden (27 %). 9 svarer i
nogen grad til dette spørgsmål (35 %). 9 afdelingssygeplejersker angiver, at de i mindre grad eller slet
ikke taler med patienterne om indholdet i Udskrivningsguiden (35 %) (spg. 4).
Med hensyn til hvornår medarbejderne i afdelingen taler med patienterne om indholdet i Udskrivningsguiden, svarer 11 afdelingssygeplejersker (46 %), at det foregår i kontaktpersonens samtaler med patienterne, hvor de gennemgår Udskrivningsguiden. 10 afdelingssygeplejersker (42 %) svarer også, at det foregår i forbindelse med psykoedukation (se Figur 4.6). Afdelingssygeplejerskerne havde mulighed for at
angive andre tidspunkter for, hvornår medarbejderne taler med patienterne om Udskrivningsguiden. Her
skriver flere afdelingssygeplejersker, at medarbejderne taler med patienterne om indholdet i Udskrivningsguiden, når de vurderer, at informationen er relevant for patienterne, og når de vurderer, at patienterne er modtagelige for informationen8 (spg. 5).
Figur 4.6 Tidspunkter for hvornår medarbejderne taler medpatienterne om Udskrivningsguiden
Spørgsmål 5: Hvornår taler medarbejderne i din afdeling med patienterne om indholdet i udskrivningsguiden?

Afdelingssygeplejerskerne havde i svarkategorien ”andet, skriv her” mulighed for at angive andre tidspunkter for, hvornår medarbejderne taler med patienterne om udskrivningsguiden.

Der er forskel på, i hvilken grad afdelingssygeplejerskerne mener, at medarbejderne i afdelingen opfordrer patienterne til at bruge de værktøjer, som Udskrivningsguiden indeholder. 10 svarer i meget høj grad
eller i høj grad (39 %), mens 11 svarer i nogen grad. Ingen afdelingssygeplejersker svarer, at de mener,
at medarbejderne i deres afdeling slet ikke opfordrer patienterne til at bruge værktøjerne i Udskrivningsguiden (spg. 7). Afdelingssygeplejerskerne oplever i varierende grad, at Udskrivningsguiden hjælper
medarbejderne og patienterne i deres afdeling til at kunne tale sammen om, hvad der skal ske i forbindelse med patienternes udskrivelse. 7 afdelingssygeplejersker svarer i meget høj grad eller i høj grad (27

7

Her summer tallene ikke op til 100 %, idet afdelingssygeplejerskerne ved spørgsmålet har haft mulighed for at sætte kryds ved flere svarmuligheder.
8

Her summer tallene ikke op til 100 %, idet afdelingssygeplejerskerne ved spørgsmålet har haft mulighed for at sætte kryds ved flere svarmuligheder.
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%), mens 12 svarer i nogen grad (46 %). 7 svarer i mindre grad (27 %). Ingen afdelingssygeplejersker
svarer slet ikke (spg. 8).
Adspurgt om afdelingssygeplejerskerne oplever, at Udskrivningsguiden forbereder patienterne godt på at
blive udskrevet, svarer 7 i høj grad (27 %) og 11 svarer i nogen grad. Ingen afdelingssygeplejersker svarer i meget høj grad eller slet ikke til dette (spg. 11).

4.2.3

Guiden indeholder nyttige oplysninger, men ikke for alle patienter

Afdelingssygeplejerskerne er blevet spurgt, om de synes, at Udskrivningsguiden indeholder nyttige oplysninger for patienterne i forbindelse med deres udskrivelse. Her anvender de alle sammen svarkategorierne i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad med cirka en tredjedel af besvarelserne i hver kategori (spg. 6).
13 (50 %) af afdelingssygeplejerskerne har oplevet, at nogle patienter slet ikke kan anvende Udskrivningsguiden (spg. 9). Blandt dem der har oplevet, at patienter slet ikke kan anvende Udskrivningsguiden,
begrunder godt halvdelen det med, at patienterne er for syge (54 %). Derudover oplever flere, at det
skyldes, at patienterne ikke er i målgruppe (fx pga. misbrug eller retspsykiatri), at medarbejderne ikke
kender Udskrivningsguiden, eller at Udskrivningsguiden er for omfattende og uoverskuelig for patienterne (spg. 10).
Afdelingssygeplejerskerne har haft mulighed for at skrive kommentarer i fritekstfelter, hvad de finder
særlig brugbart i Udskrivningsguiden, og hvad de synes, den mangler. Enkelte har anvendt denne mulighed. I forhold til det særligt brugbare nævner de blandt andet, at den indeholder mange ting, som er vigtige at huske. Med hensyn til mangler er der flere, der oplever, at den mangler overskuelighed.
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5 Resultater af interviewundersøgelsen
Kapitlet indeholder en gennemgang af resultaterne fra interviewundersøgelsen. Kapitlet indledes med at
beskrive, hvordan den konkrete praksis omkring Udskrivningsguiden er på afdelingerne og hvad den oplevede effekt er af at anvende Udskrivningsguiden. Herefter følger et afsnit om Udskrivningsguidens
indhold og layout. Kapitlet afsluttes med en beskrivelse af, hvilke faktorer der henholdsvis kan udgøre
barrierer og virke fremmende for at implementere Udskrivningsguiden. Således forholder dette kapitel
sig til evalueringens andet formål (se afsnit 2.2).

5.1
5.1.1

Udskrivningsguidens liv på afdelingerne
Begrænset fokus på Udskrivningsguiden

Det er besluttet i Regions Hovedstadens Psykiatri, at Udskrivningsguiden indgår i patientens velkomstmappe og skal udleveres til alle patienter, der er indlagt i mere end syv dage. Alligevel tegner der sig et
billede af, at Udskrivningsguiden fylder relativt lidt blandt medarbejdere og patienter på afdelingerne.
Når medarbejderne i interviewundersøgelsen bliver spurgt om, hvor meget Udskrivningsguiden samlet
fylder på deres afdeling på en skala fra et til fem, hvor et på skalaen svarer til at ingen kender og anvender guiden og fem svarer til, at alle medarbejdere kender og anvender guiden, svarer de et eller to. Medarbejderne beskriver, at Udskrivningsguiden nok ligger i velkomstmappen eller på anden måde bliver udleveret, men at den ikke bliver anvendt yderligere.
Vi udleverer den til alle [patienter] i velkomstmappen, men der er ikke særlig mange af mine kollegaer, der tager fat i den. Patienterne glemmer, at den er der. Så måske to [på en skala fra et til fem], fordi vi udleverer den,
men vi ikke så meget selv tager initiativ til at introducere den til patienterne. Medarbejder

For patienterne er det et lignende mønster, der gør sig gældende. De patienter der indgår i interviewundersøgelsen, har alle kendskab til Udskrivningsguiden, da det var et kriterie for at deltage, men deres
konkrete anvendelse af Udskrivningsguiden er begrænset. De der har anvendt Udskrivningsguiden mest,
har bladret i den. Kun en enkelt har læst hele Udskrivningsguiden.

5.1.2

Medarbejdernes introduktion til Udskrivningsguiden

Måden medarbejderne er blevet introduceret til Udskrivningsguiden på varierer. Nogle medarbejdere er
blevet præsenteret for guiden i forbindelse med workshops, hvor projektgruppen bag Udskrivningsguiden har været ude på de enkelte centre eller afdelinger og fortælle om Udskrivningsguiden, og hvordan den kan anvendes. Andre medarbejdere husker ikke, at de er blevet introduceret til Udskrivningsguiden. En medarbejder fortæller, at guiden pludselig var en del af det materiale, som ligger i den velkomstmappe, der bliver udleveret til patienter i forbindelse med en indlæggelse. En anden medarbejder
fortæller, at hun og hendes kollegaer blot fik at vide, at de skulle udlevere guiden til patienterne, men ikke hvorfor.
De medarbejdere der er blevet introduceret til Udskrivningsguiden af projektgruppen enten på workshops
eller møder fortæller alle positivt om denne introduktion. De fortæller ligeledes, at det motiverede dem til
at anvende Udskrivningsguiden. En anden medarbejder tilføjer, at det vil være givende, hvis der er løbende introduktion til Udskrivningsguiden, da der ofte kommer nye medarbejdere.
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Vi har jo løbende medarbejdere, der kommer ud og ind ad huset. Derfor kunne det godt være noget, der var
kontinuerligt, at der kom nogle ud og lige gav et brush up i forhold til Udskrivningsguiden og hørte, hvordan det
går med at få den brugt. Medarbejder

5.1.3

Udlevering af Udskrivningsguiden

Om patienterne får udleveret Udskrivningsguiden eller ej er forskelligt, ligesom det varierer hvordan udleveringen sker. Nogle medarbejdere fortæller, at Udskrivningsguiden ligger i patienternes velkomstmappe, som på nogle afdelinger bliver udleveret til patienterne, når de bliver indlagt. Velkomstmappen
er en del af introduktionen til afdelingen og indeholder forskelligt materiale, og bliver af medarbejdere
og patienter beskrevet som omfattende. Men der er patienter, som ikke får velkomstmappen, enten fordi
de har været indlagt før, eller fordi medarbejderne glemmer det. En medarbejder pointerer, at én ting er at
Udskrivningsguiden ligger i velkomstmappen – som så meget andet gør det – en anden ting er, om den
bliver taget frem og anvendt.
Det er jo heller ikke alle, der i gruppen er gode til at dele en velkomstmappe ud. Det falder ikke naturligt for
alle og heller ikke at sætte sig ind i, hvilke dokumenter der egentlig ligger i den. Man giver ligesom bare patienterne den her mappe, der er samlet på forhånd. Det kræver, at man også tager lidt fat i sig selv og bliver nysgerrig på, hvad der er i den mappe. Medarbejder

En medarbejder fortæller, at de på hendes afdeling ikke udleverer Udskrivningsguiden systematisk til alle patienter, men mere spontant til de patienter som de vurderer, den er relevant for. Det kan fx være patienter, der selv søger svar på spørgsmål, som Udskrivningsguiden kan give dem, eller patienter som synes, det er svært at skulle udskrives.
I de tilfælde hvor Udskrivningsguiden ligger i velkomstmappen, er den en del af den indledende fase i
patienternes indlæggelse. Der er blandt medarbejderne en udbredt forståelse af, at Udskrivningsguiden
ikke er egnet til udlevering den første dag, hvor patienten bliver indlagt, fordi patienterne ofte har det
dårligt og ikke kan overskue ret meget information.
Den første dag, hvor de kommer, der er det mest en generel introduktion. De fleste plejer ikke at kunne rumme, at man gennemgår alle de ting, der ligger i den og derfor plejer jeg også at sige til dem, der siger nej tak,
at det kan godt være, at du ikke føler, at du har brug for noget af det lige nu eller kan overskue det, men jeg
synes stadig, at du skal tage imod det, og så kan vi tale om det løbende. Det er min måde at gøre det på. Jeg
kan godt forstå, at når man kommer i en afdeling, og der er mange ting; man bliver vist rundt, og man skal tale
med mange forskellige og møde nye mennesker, dele stue med folk, og der er rigtig mange ting at forholde sig
til, og så får man stukket en mappe i hånden med en masse pjecer, og det virker måske sådan lidt uoverskueligt, og mange takker nej. Medarbejder

En leder fortæller, at det ikke er tilstrækkeligt at udlevere Udskrivningsguiden - udleveringen skal også
følges op af dialog.
Medarbejderne skal tænke, at det ikke er nok at udlevere den, men at medarbejderne også skal sætte sig
sammen med patienten og spørge, om der er noget i guiden, der er særlig relevant for dig, og om der er noget
vi skal gøre og kigge på. Leder
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Patienterne har samme oplevelse af udleveringsproceduren som medarbejderne: Nogle patienter fortæller, at Udskrivningsguiden lå i deres velkomstmappe, og at de selv har fundet den der, mens andre fortæller, at det var en medarbejder, der har udleveret Udskrivningsguiden til dem og opfordret dem til at læse i
den. Ligesom medarbejderne er patienterne af den overbevisning, at Udskrivningsguiden ikke er relevant
i den indledende fase af deres indlæggelse. En patient fortæller, hvordan hun ville opleve at få udleveret
Udskrivningsguiden som det første:
Det ville jeg ikke have overskud til, men jeg havde det også rigtig, rigtig dårligt, det havde virket fuldstændigt
urealistisk altså at skulle have læst den her bog. Altså, jeg prøvede bare at holde sammen på mig selv. Patient

Patienterne fortæller, at de ikke læste eller kiggede i Udskrivningsguiden i den første tid af deres indlæggelse, da de ikke har det overskud, der skal til for at sætte sig ned og forholde sig til indholdet af Udskrivningsguiden. De patienter der har læst i Udskrivningsguiden har først gjort det senere i deres indlæggelsesforløb, typisk når de har fået en dato for deres udskrivelse. Patienterne oplever, at det først er på
det tidspunkt, at Udskrivningsguiden bliver relevant for dem.

5.1.4

Medarbejdernes anvendelse af Udskrivningsguiden

Det er forskelligt, hvordan medarbejderne anvender Udskrivningsguiden. En medarbejder fortæller, at
hun kigger i Udskrivningsguiden sammen med patienten. Andre fortæller, at de som medarbejdere udvælger information, som de synes er relevant for den enkelte patient og gennemgår det med patienten.
En medarbejder fortæller, hvordan hun anvender Udskrivningsguiden:
Den måde jeg bruger den på – især hos patienter, der synes, det er svært at skulle udskrives – så minder jeg
dem om, at den ligger i velkomstmappen, og vi tager den frem og kigger lidt i den sammen. Jeg fortæller dem
lidt om, at det er en opslagsbog, og at det ikke er meningen, at de skal læse den fra den ene ende til den anden. Især kigger vi også på de telefonnumre, som der er i den. Medarbejder

Medarbejderen fortæller, at hun tager guiden frem, når hun enten fornemmer, at patienten er klar til det,
eller når patienten har fået en udskrivelsesdato.
På nogle afdelinger er brugen af Udskrivningsguiden sat i system. Fx er der en afdeling, hvor Udskrivningsguiden hver tirsdag er på dagsordenen til morgenmødet, hvor patienter og medarbejdere deltager.
Til morgenmødet medbringer medarbejderne nogle eksemplarer af Udskrivningsguiden og fortæller
hvilke kapitler, der kan være nyttige at læse for patienterne. Her har medarbejderen gode erfaringer med,
at patienterne selv fortæller de andre patienter om, hvor de har brugt den. Medarbejderen fortæller, at det
er en god måde at få Udskrivningsguiden i spil, da de andre patienter tager det mere til sig, når det er en
patient, der fortæller, frem for dem som medarbejdere.
En anden medarbejder fortæller, at Udskrivningsguiden indgår som en del af et gruppeforløb, der handler
om udskrivelse. Gruppeforløbet er startet op fornylig og forløber én gang hver anden uge. Her viser
medarbejderne hjemmesiden for Udskrivningsguiden og forklarer, hvad de enkelte indholdsdele kan anvendes til. Medarbejderen fremhæver særligt relationskortene som gode, og de opfordrer patienterne til at
medbringe dem til det tværfaglige møde, der afholdes, inden en patient bliver udskrevet. Ved at lade Udskrivningsguiden indgå som en del af et gruppeforløb kan patienterne udveksle gode råd og erfaringer,
forklarer medarbejderen. Medarbejderens fornemmelse er dog, at Udskrivningsguiden primært anvendes
under selve gruppeforløbene og ikke mellem gruppeforløbene.
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På andre afdelinger er det mere begrænset og tilfældigt, hvor meget Udskrivningsguiden bliver anvendt
af medarbejderne. Medarbejderne fortæller, at Udskrivningsguiden ligger i velkomstmappen – og der
bliver den så liggende.
Så den ligger i mappen, men jeg tror ikke der er så voldsomt mange, der har fokus på den. Patienterne kan
selvfølgelig selv kigge i mappen og finde guiden frem, men jeg tror ikke, der er så mange medarbejdere, der
har fokus på den. Medarbejder

På andre afdelinger står Udskrivningsguiden fremme i deres reoler med diverse informationsmateriale, så
patienterne selv kan kigge i den. Medarbejderne fortæller, at de som medarbejdere ikke får fulgt op på, at
bruge guiden sammen med patienterne.

5.2
5.2.1

Udbytte af Udskrivningsguiden
Patienternes udbytte af Udskrivningsguiden

Hvad har patienterne så brugt Udskrivningsguiden til? Langt de fleste patienter fortæller, at de har brugt
Udskrivningsguiden alene og ikke sammen med en medarbejder. Nogle patienter fortæller, at de er blevet
opfordret af personalet til at kigge i den, mens andre fortæller, at de selv har fundet Udskrivningsguiden i
deres velkomstmappe.
En patient fortæller, at hun kun har kigget i den under sin indlæggelse men ikke efter sin udskrivelse, da
hun i forvejen havde en kriseplan med fra den afdeling, som hun havde været indlagt på. En anden patient fortæller, at vedkommende primært har anvendt Udskrivningsguiden mellem indlæggelser. Denne patient er ofte indlagt – typisk en gang om måneden af få dages varighed. Mellem disse indlæggelser anvender hun telefonnumre på de rådgivningslinjer, der er i Udskrivningsguiden. Hun fortæller, at det giver
hende tryghed at have mulighed for at ringe et sted hen, når hun får det dårligt.
Den har haft betydning, at hvis man sidder en aften og har brug for at tale med nogen, så giver den [Udskrivningsguiden] der fornemmelse af, at der er nogen, der er tilgængelige. Det giver tankemylder, hvis ikke man
kan verbalisere det over for et andet menneske. Patient

Videre fortæller denne patient, at visheden om at have telefonnumre, som hun kan ringe til eventuelt har
reduceret antallet af hendes indlæggelser eller i hvert tilfælde øget hendes livskvalitet, når hun er hjemme.
En anden patient fortæller, at vedkommende har anvendt Udskrivningsguiden i forbindelse med sin egen
forberedelse af en stuegang for at blive mere bevidst om hvad målet med indlæggelsen skulle være.
Nogle patienter fortæller også, at de via Udskrivningsguiden er blevet opmærksomme på behandlingsplanen, og at den skal udarbejdes som en del af deres indlæggelse. En patient fortæller, at han ikke er så
god til selv at få stillet spørgsmål, og at han derfor har haft gavn af Udskrivningsguiden til at få viden
om, hvilke rettigheder, han har som patient, som fx at han kan være med til at udarbejde behandlingsplanen.
Andre patienter fortæller, at Udskrivningsguiden har givet dem en oplevelse af, at de ikke er alene om at
synes, at det at blive udskrevet er svært. En patient fortæller, at det har været brugbart at finde ud af, at
der er flere, der er i samme båd som ham selv, som han formulerer det.
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Andre patienter fortæller, at de kan bruge Udskrivningsguiden som et opslagsværk, når de bliver udskrevet til at få svar på spørgsmål, eller hvis de oplever problemer efter deres indlæggelse. Disse patienter er
dog indlagt og har derfor ikke konkret erfaring med at bruge Udskrivningsguiden efter deres indlæggelse.
Som udgangspunkt er medarbejderne af den opfattelse, at Udskrivningsguiden er et godt redskab for patienterne. Andre medarbejdere fortæller, at de ikke har kendskab til, hvad patienterne får ud af at anvende
Udskrivningsguiden – eller om de i det hele taget gør det.

5.2.2

Pårørende kan også have udbytte af Udskrivningsguiden

Ifølge medarbejderne er det ikke kun patienter, der kan anvende Udskrivningsguiden. Også pårørende
kan have gavn af guiden. To medarbejdere fortæller, at Udskrivningsguiden indgår som en del af et
gruppeforløb for pårørende.
Jeg tror, de pårørende kan have gavn af den [Udskrivningsguiden] – også mere end patienter. Vi har den med
i pårørendegrupper. De vil gerne vide, hvor de kan henvende sig, og hvad de kan gøre for at forhindre tilbagefald. Udskrivningsguiden er med i pårørendegruppen blandt andre pjecer, og vi anbefaler dem at tage en med
hjem. Flere pårørende har sagt, at de synes den er rigtig god og informativ. Medarbejder

En anden medarbejder fortæller, at hun oplever, at de pårørende bruger guiden for at få viden om, hvor
de kan henvende sig for at få kontakt til andre pårørende. Andre medarbejdere fortæller, at de udleverer
den til pårørende, men at de ikke ved, om de pårørende læser i den.
Det er forskelligt, hvorvidt patienterne har vist Udskrivningsguiden til deres pårørende. Nogle patienter,
fortæller, at de har vist Udskrivningsguiden til deres pårørende. En patient fortæller, at hun har vist den
til sin mand og to voksne børn, men at de ikke har brugt den til noget – bare skimmet den igennem. Andre patienter har ikke vist den til deres pårørende.
Den pårørende, der indgår i interviewundersøgelsen, fortæller, hvordan han bruger Udskrivningsguiden i
forhold til sin søns forløb.
Jeg tænkte, at den [udskrivningsguiden] var lige det, man skulle bruge for at få en struktureret måde at tackle
mange løse tråde, der er i forbindelse med indlæggelser og udskrivelser. Pårørende

Den pårørende fortæller, at han, som forælder, har Udskrivningsguiden med til alle møder, som han er
med til – både i forbindelse med indlæggelser, men også på sin søns bosted. Han skriver aftaler, som bliver indgået, ned i Udskrivningsguiden. Udskrivningsguiden fungerer her som en form for notesbog, der
er kortere end den lange journal. Den pårørende oplever, at Udskrivningsguiden er med til at kvalificere
ham som pårørende, fordi den samler alle informationer og noter ét sted, så han altid kan slå op i den for
at se, hvilke aftaler, der er indgået tidligere.

5.2.3

Hvad kan medarbejderne bruge Udskrivningsguiden til?

Blandt medarbejderne er der en oplevelse af, at Udskrivningsguiden primært er et redskab for patienterne
fremfor dem som medarbejdere. Med det in mente er der dog medarbejdere, der peger på, at Udskrivningsguiden har betydet at de har fået et større indblik i, hvad der sker, når patienten bliver udskrevet, og
hvad der kan være svært for en patient i forbindelse med en udskrivelse. Konkret peger en medarbejder
på de seks spørgsmål, som man kan stille i forbindelse med en udskrivelse, som et godt arbejdsredskab
for hende. Hun beskriver, at den fungerer som en slags huskeliste for, hvad det er vigtigt at få talt om
forud for en udskrivelse. En anden medarbejder forklarer, at det giver en struktur for det, at skulle tale
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med patienten om at komme hjem – på den måde kan Udskrivningsguiden facilitere en dialog om udskrivningen, forklarer hun.
En anden medarbejder fremhæver, at Udskrivningsguiden er god i forhold til at inddrage patienten, fordi
guiden beskriver, hvad patienten selv skal have styr på i forbindelse med en udskrivelse.
En medarbejder fortæller også, at Udskrivningsguiden ville være et godt arbejdsredskab for hende, hvis
hendes kendskab til den var større:
Det kunne den [Udskrivningsguiden] nok godt være, hvis jeg tog mig tid til at læse den ordenligt igennem igen.
Så kunne den ruste mig til bedre at kunne vejlede patienterne i forbindelse med patienternes udskrivelse og
tiden derhjemme efter en udskrivelse, og hvordan man bliver opmærksom på nogle advarselssignaler, og hvad
man kan gøre. Det er jo voldsomt at blive indlagt, og hvis man kunne fange nogle ting i tide eller vide, at her
kan jeg ringe og få en samtale, så kunne det måske lindre nok i forhold til nødvendigvis at skulle indlægges
igen. Medarbejder

5.2.4

Udskrivningsguiden understøtter arbejdet med recovery

Recovery er et begreb, som psykiatrien arbejder meget med. Når medarbejderne bliver spurgt om, hvordan de ser, at Udskrivningsguiden indgår i det arbejde, fortæller de, at Udskrivningsguiden ikke er blevet
præsenteret som en del af recovery, og at de har andre værktøjer, der understøtter det arbejde. Dog fortæller de også, at Udskrivningsguiden fint understøtter arbejdet med recovery. En leder forklarer nærmere, hvordan hun ser Udskrivningsguiden, som en del af arbejdet med recovery.
Vi er bare et lille kort afbræk i forhold til alt det, som de klarer derude. Det synes jeg, den understøtter i dens
sprog og tilgang. Den taler jo om, at man skal hjem og klare sig, og at der er håb og muligheder, og at patienten kan rigtig meget. Så på den måde, synes jeg, den ligger godt i tråd med vores recovery tilgang. Leder

En anden leder fortæller, at hun oplever, at Udskrivningsguiden understøtter arbejdet med recovery, da
den giver patienterne viden og kan udgøre et redskab til at gå i dialog med medarbejderne. På den måde
får patienterne et redskab til at huske at få spurgt medarbejderne om de rigtige ting, forklarer hun.
En medarbejder fortæller, at det på hendes afdeling er deres recovery mentor, der bruger den.
Vores recovery mentor lægger stor vægt på den og italesætter den ofte over for patienterne. Det er godt, at
guiden bliver præsenteret af tidligere brugere - nogen der har været i samme situation. Det, tror jeg, er den
bedste måde at få den mere synliggjort og mere anvendt. Medarbejder

5.3
5.3.1

Udskrivningsguidens indhold og opbygning
Hvad kan Udskrivningsguiden som andre pjecer ikke kan?

Medarbejdere og patienter er enige om, at Udskrivningsguiden har mindst en force, som andre pjecer og
informationsmateriale ikke har: Den indeholder en samling af informationer og er skrevet på en måde,
der henvender sig direkte til patienten.
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Den er jo bred, fordi den tager fat på flere forskellige ting. Der er både noget i forhold til det at være indlagt, og
så er der det om udskrivelsen og tiden efter. Så der kommer den bredt omkring modsat mange andre pjecer,
der er relateret til ét emne. I Udskrivningsguiden har du nogle flere ting samlet i sådan et slags opslagsværk.
Medarbejder

En patient uddyber, at Udskrivningsguiden handler om hende som individ og går i dybden med, hvad der
er godt for den enkelte. Den viden har hun ikke fundet andre steder. Modsat andre pjecer handler Udskrivningsguiden ikke om diagnoser eller husordener og anden information af mere objektiv karakter.
Derudover beskriver en medarbejder, at Udskrivningsguiden er med til at sætte et fokus på udskrivelse,
og hvordan patienterne kan opleve frygt for netop det.
Det er netop det om at få det samlede overblik over, hvad der sker, når man bliver udskrevet, og en tryghed
og ro om at der bliver taget hånd om nogle ting. Medarbejder

5.3.2

Udskrivningsguiden har relevant indhold – men er for omfangsrig

Medarbejdere og patienter er overordnet af den overbevisning, at indholdet i Udskrivningsguiden er relevant og brugbart – der er bare for meget. Medarbejderne har både generelle kommentarer til indholdet og
konkrete bemærkninger.
De generelle kommentarer fra medarbejderne handler om, at indholdet i Udskrivningsguiden ikke er ny
viden for dem, men noget de i forvejen arbejder med og har materiale om. Fx er kriseplanen et eksempel
på et element, som er i Udskrivningsguiden, og som medarbejderne arbejder med, men ud fra et andet
materiale end Udskrivningsguiden.
En medarbejder beskriver, at Udskrivningsguidens indhold og hjælp til selvhjælp med telefonnumre, relationskort og tjekliste til udskrivelse kan være med til at forebygge genindlæggelser. I følge hende er det
med til at skabe en tryghed for patienten i forhold til udskrivning, at patienten ved, hvad der skal ske, og
hvor, der er hjælp at hente. På den måde kan Udskrivningsguiden potentielt udgøre en kobling mellem
indlæggelse og udskrivelse. Dog har medarbejderen ikke oplevet et konkret eksempel.
Medarbejdere og patienter fortæller også, at det er positivt, at Udskrivningsguiden er skrevet til og af patienter og anvender et personligt sprog direkte til patienten.
Det er rart at vide, at det er tidligere patienter, der har været med til at skrive den. Det er altid rart at vide, at der
er nogen, der har været med til at fremhæve noget, som de som brugere, har synes har været brugbart og relevant. Også citaterne. Det gør, at den bliver mere menneskelig, fordi det er nogle, der har oplevet det og forhåbentlig er blevet raske. Det giver en fornemmelse af, at der har været nogen med [til at skrive Udskrivningsguiden], der ved, hvordan det er at være patient. Patient

Nogle medarbejdere fremhæver, at de i deres præsentation af Udskrivningsguiden for patienterne lægger
vægt på, at Udskrivningsguiden er udarbejdet af personer, der selv tidligere har været indlagt på en psykiatrisk afdeling. Medarbejderne fortæller, at patienterne reagerer positivt på dette, og ifølge medarbejderne er det med til at øge troværdigheden af Udskrivningsguiden sammenlignet med andet informationsmateriale –det er Udskrivningsguidens særegnethed og styrke, at den er skrevet af og til patienter.
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Medarbejderne og patienterne synes alle, at telefonnumrene til forskellige rådgivningslinjer og akuthjælp
i Udskrivningsguiden er anvendelige. For medarbejderne giver det et overblik, at telefonnumrene er samlet ét sted, som de kan henvise patienterne til, da det kan være svært at huske alle relevante rådgivningskanaler. For patienterne giver det en tryghed at vide, hvor de kan henvende sig, hvis de får det dårligt efter deres udskrivelse.
Det er smart, der står alle de her linjer, man kan ringe til. Patient

Dog er der én patient, der fortæller, at henvisningen til telefonnummeret på akutlinjen allerede på side ét
gjorde ham nervøs for at blive udskrevet, da det for ham skabte en forventning om, at han vil få det dårligt, når han kommer hjem, og derfor ville få brug for en nødlinje, som han udtrykker det.
Et andet konkret indholdselement i Udskrivningsguiden, som medarbejdere og patienter fremhæver som
brugbart er tjeklisten i forbindelse med udskrivelse. En medarbejder fortæller, at hun oplever, at det skaber en form for orden og struktur på det kaos, som patienterne kan opleve i forbindelse med en udskrivelse. Tjeklisten kan på den måde være med til at holde styr på de ting, der skal være styr på inden en udskrivelse.
Dog oplever medarbejdere såvel som patienter, at Udskrivningsguiden indeholder ”for mange ord”, som
en medarbejder formulerer det. Det handler om, at patienter – særligt under indlæggelse – har svært ved
at koncentrere sig. Nogle patienter fortæller, at det var meget overvældende at se Udskrivningsguiden,
som de beskriver som en halv bog. De foreslår, at Udskrivningsguiden anvender punktform eller evt.
inddeles i to dele, der retter sig mod henholdsvis indlæggelsen og udskrivelsen, da det vil gøre den mere
overskuelig.
Medarbejderne fortæller, at det er godt, at Udskrivningsguiden samler forskellige informationer og redskaber og giver et samlet overblik. Det står i modsætning til patienternes oplevelser, der hellere ser, at
Udskrivningsguiden er kortere.
Derudover beskriver patienter og medarbejdere, at de første kapitler9, der handler om det være indlagt og
tanker og følelser i forhold til det, er gode og anvendelige.

5.3.3

Udskrivningsguidens layout

Medarbejdere og patienter roser Udskrivningsguidens materiale, da det til forskel fra andre pjecer er af
tykkere kvalitet. En patient fortæller, at materialet gør, at guiden virker som en lille bog, og at almindelige pjecer smider vedkommende ud.
Blandt både patienter og medarbejdere er der en oplevelse af, at Udskrivningsguidens forside kan virke
skræmmende. Det gælder dels selve titlen og den røde markering af overskriften.
Det ser mærkeligt ud med de bokse omkring overskriften. Og de er røde. Det lyder næsten som et advarselsstempel: ’Når du skal udskrives’. Patient

I forhold til titlen på Udskrivningsguiden fortæller patienterne, at den kan være misvisende i forhold til
indholdet, og hvornår man som patient kan anvende den.

9
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Hvis ikke jeg var blevet introduceret til guiden og fået den vist og sagt ’her, den er god at læse, når du er indlagt’, så ville jeg kigge og tænke: ’Okay, den skal jeg læse, når jeg blive udskrevet’. Patient

Medarbejderne fremhæver desuden som en generel kommentar, at det er godt, at Udskrivningsguiden er
inddelt i kapitler og dermed nem at slå op i.
Der er blandede meninger blandt interviewpersonerne om guidens layout med de forskellige bokse med
farver. Nogle synes, at det er godt og giver overblik, mens andre fortæller, at de synes, det virker forvirrende. Et opmærksomhedspunkt i forhold til det er, at en patient fortæller, at layoutet kan virke uprofessionelt.
Det er lidt kulørt. Så er der forskellige farveinddelinger. Jeg vil sige, det her er grænsen for, hvad jeg tager alvorligt. Patient

En medarbejder fortæller også, at hun oplever, at Udskrivningsguiden fremstiller et for rosenrødt billede
af det at blive udskrevet. Fx er billedet af en patient i boblebad med til at give et skævt billede af tiden
lige efter udskrivelse, der for nogle patienter ofte er svær og ikke så idyllisk. Det skal dog understreges,
at patienter og medarbejdere overordnet roser Udskrivningsguidens layout, da det adskiller sig fra andre
eksisterende informationspjecer.

5.4
5.4.1

Barrierer og fremmere for at anvende Udskrivningsguiden
Hvad kan være med til at begrænse anvendelsen af Udskrivningsguiden?

Årsagerne til medarbejdernes begrænsede anvendelse kan inddeles i to overordnede kategorier, der handler om kontekstuelle forhold og konkrete forklaringer i forhold til Udskrivningsguidens indhold og udformning.
Medarbejderne fortæller for det første, at det handler om, at Udskrivningsguiden er en pjece blandt mange andre, som medarbejderne også skal have fokus på, og derfor drukner Udskrivningsguiden i mængden. Derudover er manglende tid også en forklaring blandt medarbejderne.
Jeg tror, der er mange [medarbejdere], der tænker, at der er så mange ting, vi skal, og skal vi nu også sætte
os ind i hver enkelt pjece og gennemgå dem med patienterne, så kan vi nærmest ikke nå andet. Udskrivningsguiden er ikke en tyk folder, men der er alligevel meget, hvis man skal sidde og gennemgå den. Det er ikke
fordi, den er stor, men hvis jeg skal sidde og gennemgå den med samtlige af mine patienter så kommer jeg på
arbejde. Jeg tror, mange [medarbejdere] tænker, at det må patienterne ligesom selv, når de er parate til det.
Medarbejder

En anden medarbejder fortæller, at de, som medarbejdere, glemmer, at Udskrivningsguiden findes, og at
det skyldes, at der er travlhed på afdelingerne, og at der i forvejen bliver igangsat mange indsatser.
Det, der hæmmer at vi anvender den, er, at vi glemmer, at den er der. Der er travlt og der bliver implementeret
så mange ting. Medarbejder

En medarbejder uddyber, at det særligt er vanskeligt at få nye tiltag implementeret blandt aftenvagterne.
Det skyldes, at introduktion til de nye initiativer som fx Udskrivningsguiden foregår i dagstimerne, hvor
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aftenvagterne selvsagt ikke er på arbejde. Medarbejderen fortæller, at det er om aftenen, at der er mere
tid til at tale med patienterne om guiden, mens der er flere opgaver i løbet af dagen.
Udover manglende tid og konkurrerende dagsordener beskriver medarbejderne konkrete årsager om selve Udskrivningsguiden, der kan gøre det vanskeligt at anvende Udskrivningsguiden. Det handler fx om
titlen på Udskrivningsguiden: ”Når du skal udskrives”. Medarbejderne fortæller at mange patienter frygter udskrivelsen og, at titlen derfor virker skræmmende for patienter, der netop er blevet indlagt.
En patient fortæller, at en del af forklaringen på, hvorfor hun ikke har anvendt Udskrivningsguiden er, at
hun har flere indlæggelser bag sig, og derfor oplever hun, at hun har læst og hørt det, der står i Udskrivningsguiden tidligere.
Selve udleveringstidspunktet for guiden kan også udgøre en barriere. Som en patient forklarer, skal der
gå noget tid, før man er modtagelig overfor information.
I starten af en indlæggelse er man ikke så modtagelig – heller ikke over for en Udskrivningsguide. Det kommer
først senere i forløbet, når man får det bedre. Patienter kommer lige ind på et psykiatrisk afsnit og har det måske ikke særlig godt. De får ikke ret meget ud af at få stukket noget i hånden. Der kan gå noget tid før man registrerer det, men når der er gået noget tid, kan man forholde sig til, hvordan man skal udskrives. Patient

Derudover kan koncentrationsbesvær, hos nogle patienter, gøre det vanskeligt at anvende udskrivningsguiden.

Det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at psykisk sårbare mennesker er plaget af tankemylder og koncentrationsbesvær og ikke engang kan læse en avis. Det er svært at få sat sig ned og få kigget i den. Patient

5.4.2

Systematik og vedvarende fokus kan være med til at forankre Udskrivningsguiden

De fleste medarbejdere såvel som patienter ser gerne, at Udskrivningsguiden bliver anvendt mere, da
indholdet af den er relevant. Men hvad er så vigtigt for at øge implementeringen af Udskrivningsguiden?
Både medarbejdere, ledere og patienter er blevet spurgt, hvad der kan være med til at de anvender den
mere.
En medarbejder fremhæver det som fremmende for anvendelse at systematisere, hvornår Udskrivningsguiden bliver italesat.
At vi sætter det i system – at vi har det på som punkt om tirsdagen på morgenmøderne, så skal man tale om
udskrivningsguide. Der er så mange pjecer og ting, man kan gøre brug af, så det er vigtigt at man sætter det i
system, hvis det ikke skal drukne. Medarbejder

En måde at sætte det i system er ved at tage Udskrivningsguidenop, fast, på morgenmøder eller ved at
gøre Udskrivningsguiden til en del af et gruppeforløb. Som en medarbejder forklarer, er det vigtigt, at der
afsættes tid og rum til at have fokus på Udskrivningsguiden.
En anden medarbejder fortæller, at det kan være en god idé at sætte Udskrivningsguiden på en tjekliste fx
en tjekliste i forbindelse med udskrivelsen af en patient for på den måde at gøre opmærksom på Udskrivningsguiden og understøtte, at den bliver anvendt af medarbejderne.
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Flere medarbejdere pointerer også, at det er vigtigt for at understøtte implementeringen af Udskrivningsguiden at medarbejderne har ejerskab til den for at kunne videreformidle indholdet til patienterne og motivere dem til at anvende den. Ejerskabet til Udskrivningsguiden opnås via et godt kenskab til indholdet
af guiden.
Hvis man virkelig skal gøre nytte af guiden, er det vigtigt, at vi som personale tager mere ejerskab til den,
bruger den mere aktivt og henviser mere til den. Hvis vi brugte den mere aktivt, ville det smitte af på
patienterne. Men også vigtigt bare at italesætte den og få andre patienter til at sige, hvad de har fået ud af
guiden. Det motiverer! Medarbejder

En medarbejder foreslår, at man i implementeringen af Udskrivningsguiden, kan inddrage andre medarbejdergrupper som fx læger, ergoterapeuter og fysioterapeuter så det ikke udelukkende er sygeplejersker,
der kender Udskrivningsguiden og bruger den. Et konkret forslag er, at Udskrivningsguiden kan være en
del af udskrivningssamtalerne.
En medarbejder pointerer væsentligheden af, at der er en medarbejder, på afdelingen, der er hovedansvarlig for, at et nyt tiltag som Udskrivningsguiden bliver implementeret. Hun fortæller, at der ikke har
været en ansvarlig på hendes afdeling og, at Udskrivningsguiden derfor er blevet glemt af medarbejderne. Hun mener, at effekten af en ansvarlig medarbejder er, at vedkommende kan påminde resten af medarbejdergruppen og, at Udskrivningsguiden derfor vil blive anvendt mere.
Andre forslag fra medarbejderne er at fokusere på, at personer med brugerbaggrund fx en recovery mentor, der er ansat på en afdeling, har Udskrivningsguiden som en del af sin opgaveportefølje. Medarbejderne oplever, at det motiverer patienter, når tidligere eller nuværende patienter fortæller om deres oplevelser og erfaringer med at bruge et konkret redskab.
En leder fortæller om sine oplevelser af, hvad der er vigtigt for at forankre Udskrivningsguiden i hverdagen.
Jeg kan holde vedvarende fokus på guiden ved at blive ved med at spørge til den og ved at være nysgerrig på,
hvad der sker i afdelingerne, om jeg kan se den, og om jeg kan se, hvordan de bruger den og tage den op i
lederforum med jævne mellerum. Men også at spørge til den: Hvordan bruger I den? Hvordan introducerer I
den til personalet osv.? Leder

Patienterne har forskellige opfattelser af, hvorvidt medarbejderne skal gøre mere for, at de som patienter
bruger Udskrivningsguiden mere. Nogle patienter er af den opfattelse, at det er op til den enkelte patient
at tilegne sig information.
Det skal ikke være sådan, at personalet spørger, så man får dårlig samvittighed, hvis ikke man har læst i den.
Man behøver ikke at have læst den. Det skal være frivilligt. Der skal ikke være noget tvang. Patient

Samtidig er der andre patienter der oplever, at medarbejderne godt kan motivere dem mere til at anvende
guiden og spørge ind til, om de har anvendt Udskrivningsguiden og komme med forslag til, hvad de kan
bruge og hvordan.
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5.5

Hvilke patienter kan anvende Udskrivningsguiden?

Der er nogle patienter, der ifølge medarbejderne har større udbytte af Udskrivningsguiden end andre.
Medarbejderne beskriver, at den typiske patient, der har gavn af Udskrivningsguiden er ressourcestærk,
kan koncentrere sig om en længere tekst, er ikke psykotisk, har sygdomserkendelse og er førstegangsindlagt. Medarbejderne beskriver videre, at Udskrivningsguiden givet et overblik over de tilbud, der findes
for patienter der er indlagt for første gang. Patienten, der har glæde af Udskrivningsguiden, beskriver
medarbejderne endvidere som en patient med; Et mindre komplekst sygdomsforløb, en egeninteresse i at
gøre en indsats for at få det bedre og en åbenhed i forhold til at modtage hjælp.
Medarbejderne fortæller derudover, at Udskrivningsguiden anvendes mest på åbne afsnit, hvor patienterne ofte er indlagt længere tid og er i mere stabile forløb end på de intensive afsnit.
Den egner sig nok rigtig godt til dem, der er meget bange for udskrivning, også dem med lange forløb. Men
dem, der oftest gør brug af den, er dem, der har mere overskud. Dem, der har mindst behov for den, tror jeg.
De har ikke så meget modstand mod guiden, som dem, der virkelig frygter udskrivning. Medarbejder

Medarbejderne fortæller at de patienter der har vanskeligt ved at anvende Udskrivningsguiden, er de såkaldte gengangere. Medarbejderne karakteriserer gengangere ved at de har flere indlæggelser bag sig, har
få - eller ingen pårørende og har meget få ressourcer. For dem er Udskrivningsguiden ikke et redskab,
som hjælper dem, fordi den er for uoverskuelig i dens form og indhold.
En patient, der har læst i Udskrivningsguiden, beskriver, hvorfor hun ikke fandt den relevant for hende.
Det afhænger også af, at jeg havde et hjem at komme hjem til og en familie at komme hjem til. Jeg havde ikke
nogen økonomiske problemer, og jeg har ikke et arbejde med en arbejdsgiver, der skal adviseres. Jeg får ikke
dagpenge, og jeg får ikke kontanthjælp. Jeg har ikke det store behov for viden omkring, hvad der nu skal ske
omkring det ene, det andet og det tredje. Hvis jeg var på kontanthjælp, var der måske mere, jeg kunne bruge
her, eller hvis jeg ikke havde noget netværk, fordi det beskriver den jo også meget. Med mit liv og min baggrund så oplyser guiden om meget, som jeg ikke vil bruge fordi, det har jeg ikke behov for. Patient
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5.6

Forslag til forbedringer

Den nedenstående boks samler interviewpersonernes forslag til forbedringer af Udskrivningsguiden, og
hvad der kan være med til at øge forankringen af Udskrivningsguiden. I parentesen er der angivet, hvilken informantgruppe, forslaget kommer fra.

Interviewpersonernes forslag til forbedringer af Udskrivningsguiden
Indhold
 Ændre titlen til fx: ’Fra indlæggelse til udskrivning’ eller ’Hjælp til den sårbare periode’ (medarbejdere og

patienter).
 Tilføje information om rettigheder og lovgivning ved tvangsindlæggelse (patient).
 Tilføje information om, hvordan patienter, kan tale med sine børn om ens sygdom (patient).
 Tilføje information om, hvordan misbrug (alkohol, hash og stoffer) påvirker ens psykiske sygdom (patient).
 Skrive ind at nogle af de tilbud, der er beskrevet i Udskrivningsguiden er betinget af visitering (patient).
 Gruppere telefonnumre, fx så særlige rådgivningslinjer for unge er samlet (patient).
 Forkorte Udskrivningsguiden ved at minimere mængden af tekst og i stedet anvende punktopstilling. Et

alternativ er at opdele Udskrivningsguiden i to pjecer, der henholdsvis omhandler indlæggelse og udskrivelse (medarbejdere og patienter).
 Oversættelse af Udskrivningsguiden til andre sprog end dansk, fx engelsk, så ikke dansktalende patienter

også kan anvende guiden (patienter).
Formidling
 Kort PowerPoint præsentation, som kan bruges til at introducere patienter til Udskrivningsguiden, fx på

gruppeforløb (medarbejder).
 Kort film, der indeholder samme information som Udskrivningsguiden, hvilket kan fungere som nemmere

formidling for patienter, der har svært ved at læse og koncentrere sig (patient).
 Plakater med information om Udskrivningsguiden (patient).

Personalets anvendelse
 Recoverymentor kan have Udskrivningsguiden som en del af vedkommendes opgaver (medarbejdere og

patienter).
 Udpege ansvarlig medarbejder i forhold til at tale med patienterne om Udskrivningsguiden, fx patientens

kontaktperson (medarbejder).
 Udskrivningsguiden bliver indlagt som et tema i gruppeforløb for patienter (medarbejder).
 Udskrivningsguiden bliver en fast del af morgenmøder med patienter og medarbejdere (medarbejder).
 Udvikle ”fem spørgsmål”, som medarbejderne kan bruge, når de skal introducere Udskrivningsguiden og

tale med patienterne om guiden (leder).
 Tilføje et punkt på medarbejdernes nuværende tjeklister om udlevering af og samtale om Udskrivnings-

guiden (medarbejder).
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6 Opsamling
Dette kapitel indeholder en diskussion, der samler evaluators refleksioner på tværs af datamaterialet. På
grund af få besvarelser af spørgeskemaet til patienterne er disse resultater ikke medtaget i diskussionen.

6.1

Diskussion

Spørgeskemaundersøgelsen til afdelingssygeplejerskerne viser, at alle 27 afdelingssygeplejersker, der har
deltaget, på nær én har kendskab til Udskrivningsguiden, og at der er et flertal af afdelingssygeplejerskerne, der vurderer, at medarbejderne i deres afdelinger udleverer Udskrivningsguiden til patienterne.
Samtidig peger spørgeskemaundersøgelsen på, at færre afdelingssygeplejersker oplever, at medarbejderne taler med patienterne om indholdet i Udskrivningsguiden. Der tegner sig således et billede af, at Udskrivningsguiden er udbredt og kendt materiale for afdelingssygeplejerskerne, og at der er en praksis om
at udlevere den til patienterne. At færre afdelingssygeplejersker oplever, at medarbejderne taler med patienterne om Udskrivningsguiden, kan være med til at forklare, hvorfor patienterne i interviewundersøgelsen har et begrænset kendskab til guiden.
Et lignende billede gør sig gældende for medarbejderne i interviewundersøgelsen. Medarbejderne kender
den og oplever Udskrivningsguiden som god, det er blot begrænset, hvor meget de anvender den sammen
med patienterne. Overordnet peger analysen af interviewundersøgelsen på, at Udskrivningsguidens udbredelse og anvendelse på afdelingerne er varierende. Den oplevede effekt af Udskrivningsguiden blandt
patienterne er naturligvis betinget af, at patienterne kender til guiden – og bruger den. Derfor er flere af
de effekter, som Udskrivningsguiden kan have, potentielle effekter og ikke direkte effekter, der er indfriet. Én direkte effekt af guiden er dog, at samlingen af telefonnumre bidrager positivt med et overblik for
patienter såvel som medarbejdere.
Analysen af interviewundersøgelsen viser, at både patienter, pårørende, medarbejdere og ledere er af den
oplevelse, at Udskrivningsguiden er et godt materiale og rummer potentiale for at hjælpe patienterne til
en bedre udskrivelse. Noget, som både medarbejdere og patienter fremhæver som positivt og det særlige
ved Udskrivningsguiden, er at den er skrevet til og af patienter. I forhold til videre implementering af
Udskrivningsguiden og lignende tiltag er det væsentligt at pointere dette, da det virker positivt for at fange patienternes interesse.
Et spørgsmål er, hvorfor Udskrivningsguiden, trods oplevelsen af at indholdet er godt og anvendeligt, ikke bliver anvendt mere. Rekrutteringen af patienter til interviewundersøgelsen var vanskelig, fordi det
var en udfordring at finde patienter, der havde kendskab til guiden. Det kan tyde på, at Udskrivningsguiden ikke er nået tilstrækkeligt ud til patienterne på afdelingerne. For medarbejderne kan det handle
om, at der er flere konkurrerende tiltag, der løbende også skal implementeres, og at Udskrivningsguiden
blot er ét af mange tiltag og opgaver.
Spørgsmålet er så, om Udskrivningsguiden er mere end en god idé med potentiale og om disse potentialer kan indfries i praksis. For selvom der blandt ledere, medarbejdere og patienter ikke er modstand mod
Udskrivningsguiden, beskriver patienter og medarbejdere, at Udskrivningsguiden kan være for omfattende og svær at forholde sig til for nogle patienter. Det handler om, at Udskrivningsguiden i sin form indeholder mange sider, og kan være svært at forholde sig til for patienter med koncentrationsbesvær og patienter med gentagne indlæggelser, der har få ressourcer og vanskeligt ved at forholde sig til et omfattende
materiale.
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Derimod peger medarbejderne på, at Udskrivningsguiden kan være mere anvendelig til de førstegangsindlagte patienter, der forventes at kunne vende tilbage til deres almindelige hverdag efter en indlæggelse. For disse patienter, der ikke har erfaring med indlæggelser fra tidligere, fortæller medarbejderne, at
Udskrivningsguiden kan bidrage med nyttige informationer og støtte i overgangen mellem at være indlagt og udskrevet.
Et spørgsmål, som evalueringen rejser, er derfor, om Udskrivningsguiden skal fokusere på en målgruppe
af patienter, der har flere udfordringer i form af fx gentagne indlæggelser og kognitive udfordringer, eller
en målgruppe af patienter, der er indlagt for første gang og har flere ressourcer. Målgruppen med kognitive udfordringer og gentagne indlæggelser kan kræve en nytænkning i forhold til Udskrivningsguidens
form.
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7 Bilag
Bilag 1: Spørgeskema til patienter

Spørgeskema om udskrivningsguiden
1. Har du kendskab til udskrivningsguiden: "Når du skal udskrives"?

Hvis "nej" gå til spørgsmål 13.

Udskrivningsguiden: ”Når du skal udskrives”

Ja

Nej

Ved ikke



 Gå til spørgsmål 13



2. Har du fået udleveret udskrivningsguiden i forbindelse med din indlæggelse?
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Ja

Nej

Ved ikke
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3. Har du talt om udskrivningsguiden sammen med en medarbejder?

Ja

Nej

Ved ikke







4. Har du selv læst i udskrivningsguiden?
Hvis "slet ikke" gå til spørgsmål 6.

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke













5. Synes du, at udskrivningsguiden er let at læse og forstå?
I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke













6. Har du brugt udskrivningsguiden i forhold til din egen udskrivning?

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke













7. Oplever du, at udskrivningsguiden indeholder oplysninger, der er relevante for dig i forbindelse
med din udskrivelse?

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke
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8. Har udskrivningsguiden hjulpet dig til at kunne tale med en medarbejder om din udskrivelse?

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke













9. Har udskrivningsguiden hjulpet dig til at kunne tale med dine pårørende om din udskrivelse?

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke













10. Oplever du, at udskrivningsguiden forbereder dig, som patient, på at blive udskrevet?

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke













11. Hvad synes du især er brugbart i udskrivningsguiden?

12. Hvad du synes, at udskrivningsguiden mangler?

13. Hvilket køn er du?

Mand
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14. Hvilken alder har du?

________________________ år

15. Hvor lang tid varede din seneste indlæggelse?

____________________________ dage

16. Ønsker du at deltage i et fokusgruppeinterview om udskrivningsguiden?

Det er kun hvis du svarer ja, at du skal skrive navn, telefonnummer og e-mail.

Fokusgruppen afholdes på Frederiksberg Hospital

Ja

Nej

Navn:

Telefonnummer:

E-mail:

Returnér venligst skemaet i opsatte postkasse.
Tak for din medvirken!
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Bilag 2: Spørgeskema til afdelingssygeplejersker

Spørgeskema om udskrivningsguiden til afdelingssygeplejersker

1. Har du kendskab til udskrivningsguiden: "Når du skal udskrives"?
Hvis ”slet ikke”: Spring resten af spørgsmålene over.

Udskrivningsguiden: ”Når du skal udskrives”

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke













2. Udleverer medarbejderne i din afdeling udskrivningsguiden til patienterne i forbindelse med en indlæggelse?
Hvis ”slet ikke” spring til spg. 4.

I meget høj grad
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I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke
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3. Hvornår udleverer medarbejderne i din afdeling typisk udskrivningsguiden til patienter?

I forbindelse med pati-

I forbindelse med pati-

Hvis patient/pårørende

Ingen fast procedure for

enternes indlæggelse

entens udskrivelse

spørger

udlevering







Ved ikke

(fx i velkomstmappen)





4. Taler medarbejderne i din afdeling med patienterne om indholdet i udskrivningsguiden?
Hvis ”slet ikke” spring næste spm. over

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke













5. Hvornår taler medarbejderne i din afdeling med patienterne om indholdet i udskrivningsguiden?

Kontaktpersonen taler
med patienten om udskrivningsguiden



I forbindelse med et

Før behandlingskonfe-

I forbindelse med psy-

gruppeforløb

rencer

koedukation







Andet



6. Ved andet noter gerne her:
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7. Synes du, at udskrivningsguiden indeholder nyttige oplysninger, for patienterne, i forbindelse med deres
udskrivelse?

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke













8. Opfordrer medarbejderne på din afdeling patienterne til at bruge de værktøjer, som udskrivningsguiden indeholder?

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke













9. Oplever du, at udskrivningsguiden hjælper medarbejderne og patienterne i din afdeling, til at kunne tale sammen om, hvad der skal ske i forbindelse med patienternes udskrivelse?

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke













10. Har du oplevet, at patienter slet ikke kan anvende udskrivningsguiden?
Hvis ”nej”: Spring til spg. 13.

Ja

Nej

Ved ikke







11. Hvorfor kan patienterne ikke anvende udskrivningsguiden?
Sæt gerne flere krydser.
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For syge

Målgruppe faldt udenfor
kategori (fx misbrug,

Pjecen var ikke
anvendelig

retspsykiatrisk)







Medarbejderne kender

Andet

Ved ikke





ikke udskrivningsguiden



12. Ved andet noter gerne her

13. Oplever du, at udskrivningsguiden forbereder patienterne godt på at blive udskrevet?

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke













14. Hvad synes du især er brugbart i udskrivningsguiden?

15. Hvad du synes, at udskrivningsguiden mangler?
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Bilag 3: Patienternes besvarelser
Spørgsmål 1. Har du kendskab til udskrivningsguiden: "Når du skal udskrives"?

Spørgsmål 2. Har du fået udleveret udskrivningsguiden i forbindelse med din indlæggelse?

Spørgsmål 3. Har du talt om udskrivningsguiden sammen med en medarbejder?

Spørgsmål 4. Har du selv læst i udskrivningsguiden?

Spørgsmål 5. Synes du, at udskrivningsguiden er let at læse og forstå?
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Spørgsmål 6. Har du brugt udskrivningsguiden i forhold til din egen udskrivning?

Spørgsmål 7. Oplever du, at udskrivningsguiden indeholder oplysninger, der er relevante for dig i
forbindelse med din udskrivelse?
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Spørgsmål 8. Har udskrivningsguiden hjulpet dig til at kunne tale med en medarbejder om din
udskrivelse?

Spørgsmål 9. Har udskrivningsguiden hjulpet dig til at kunne tale med dine pårørende om din udskrivelse?

Spørgsmål 10. Oplever du, at udskrivningsguiden forbereder dig, som patient, på at blive udskrevet?
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Bilag 4: Afdelingssygeplejerskernes besvarelser
Spørgsmål 1. Har du kendskab til udskrivningsguiden: "Når du skal udskrives"?

Spørgsmål 2. Udleverer medarbejderne i din afdeling udskrivningsguiden til patienter i forbindelse med en indlæggelse?

Spørgsmål 3. Hvornår udleverer medarbejderne i din afdeling typisk udskrivningsguiden til patienter? Sæt gerne flere krydser.
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Spørgsmål 4. Taler medarbejderne i din afdeling med patienterne om indholdet i udskrivningsguiden?

Spørgsmål 5. Hvornår taler medarbejderne i din afdeling med patienterne om indholdet i udskrivningsguiden? Sæt gerne flere krydser.

Spørgsmål 6. Synes du, at udskrivningsguiden indeholder nyttige oplysninger, for patienterne, i
forbindelse med deres udskrivelse?
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Spørgsmål 7. Opfordrer medarbejderne i din afdeling patienterne til at bruge de værktøjer, som
udskrivningsguiden indeholder?

Spørgsmål 8. Oplever du, at udskrivningsguiden hjælper medarbejderne og patienterne i din afdeling, til at kunne tale sammen om, hvad der skal ske i forbindelse med patienternes udskrivelse?

Spørgsmål 9. Har du oplevet, at patienter slet ikke kan anvende udskrivningsguiden?

Spørgsmål 10. Hvorfor kan patienterne ikke anvende udskrivningsguiden? Sæt gerne flere krydser
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Spørgsmål 11. Oplever du, at udskrivningsguiden forbereder patienterne godt på at blive udskrevet?
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Den måde jeg bruger den på – især hos patienter, der synes, det er svært at skulle udskrives – så minder jeg dem om,
at den ligger i velkomstmappen, og vi tager den frem og kigger lidt i den sammen. Jeg fortæller dem lidt om, at det er en
opslagsbog, og at det ikke er meningen, at de skal læse den fra den ene ende til den anden. Især kigger vi også på de
telefonnumre, som der er i den. Medarbejder

Det er rart at vide, at det er tidligere patienter, der har været med til at skrive den. Det er altid rart at vide, at der er nogen, der har været med til at fremhæve noget, som de som brugere, har synes har været brugbart og relevant. Også citaterne. Det gør, at den bliver mere menneskelig, fordi det er nogle, der har oplevet det og forhåbentlig er blevet raske.
Det giver en fornemmelse af, at der har været nogen med [til at skrive Udskrivningsguiden], der ved, hvordan det er at
være patient. Patient

Hvis man virkelig skal gøre nytte af guiden, er det vigtigt, at vi som personale tager mere ejerskab til den, bruger den
mere aktivt og henviser mere til den. Hvis vi brugte den mere aktivt, ville det smitte af på patienterne. Men også vigtigt
bare at italesætte den og få andre patienter til at sige, hvad de har fået ud af guiden. Det motiverer! Medarbejder
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