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Klar tale med patienten
implementering og evaluering af SLB’s kommunikationsprogram
ved hjælp af RE-AIM modellen

Med dette studie vil vi fremskaffe ny viden om:

-

hvilken betydning det har for patienter, for personale og for
organisationen, hvis alt klinisk sundhedspersonale trænes i de
kernekompetencer og de tilgrundliggende værdier, der er
indeholdt Lægeforeningens kommunikationskursus

-

gennemførligheden af at implementerer Sygehus Lillebælts
kommunikationsprogram i hele organisationen. Hvad fremmer
og hvad hæmmer processen? Hvilke ressourcer og hvilke
barrierer kan identificeres?

-

hvordan evidensbaseret viden inden for
sundhedstjenesteforskning kan implementeres i klinisk praksis i
en stor organisation ved hjælp af ”The RE-AIM framework”

Succeskriterier:
At 90% af personalet på de kliniske og ikke kliniske afdelinger har
deltaget i kommunikationskurset i 2014
At der efter implementering af kurset kan ses:
- et fald i antallet af utilsigtede hændelser
- en stigning i antallet patienter der har en god oplevelse af
kommunikationen
- en stigning i andelen af personaler der oplever at de i høj grad
magter kommunikationen
- en stigning i andelen af personaler, der oplever høj grad af trivsel
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Baggrund
Kommunikation mellem patienten og den sundheds professionelle er en kerneydelse, og god
kommunikation er en afgørende forudsætning for, at man hos den enkelte patient kan afdække de
symptomer, problemer, og bekymringer, der er grundlaget for en sikker diagnostik, behandling,
pleje og rehabilitering.
Kommunikationen mellem patient og sundhedspersonalet har således vist sig at have væsentlig
indflydelse på patienternes oplevelser og udbytte af pleje og behandling (1-8).
Patienter, der oplever at blive lyttet til, som får mulighed for at stille spørgsmål, og som oplever, at
der bliver responderet på deres følelser, har generelt større udbytte af pleje og behandling (3;4;918). Det gælder eksempelvis i forhold til smerte reduktion, til stabilisering af blodtryk og
blodsukker (3;9), reduktion af stress (11) og compliance med behandlingen (4;13;14). Derudover
har man kunnet påvise en reduktion i antallet af patientklager (2;9;19).
Tilsvarende har utilstrækkelig og uhensigtsmæssig kommunikation vist sig at være medvirkende til
en stor andel af de patientklager, der indberettes (19-21). Ifølge det danske patientklagenævn klager
patienterne i mange tilfælde over fejlbehandling, men med manglende information eller lignende
som underpunkt i forhold til behandlingsforløbet (20).
De temaer, der går igen i disse klager, er utilstrækkelig information, patienternes følelse af at blive
ignoreret, at de oplever, at deres synspunkter og forklaringer blive nedvurderet, og at de ikke føler
sig forstået (19;21;22).
En af de hyppigst anvendte metoder til optimering af kommunikationen er træningskurser i
kommunikation for de sundhedsprofessionelle. Nogle af kurserne er blevet undersøgt i
videnskabelige studier, hvor det i de fleste tilfælde har været muligt at registrere en ændring af den
kommunikative adfærd hos klinikerne, medens det har vist sig vanskeligt at påvise signifikante
effekter på patienterne (23).
På Kolding Sygehus har effekten af Lægeforeningens Kommunikationskursus været afprøvet i et
randomiseret kontrolleret studier i pædiatrisk ambulatorium (24;25). Studiet viste, at lægers og
sygeplejerskers self-efficacy, dvs. deres vurdering af, hvordan de magtede kommunikationen med
forældrene, var signifikant højere, efter de havde deltaget i kurset (24). Kurset og brush-up kurser
blev derefter implementeret i hele børneafdelingen og efterfølgende studier viste, at der umiddelbart
efter kurset og 2 år efter kunne måles signifikante forbedringer af patienternes tilfredshed og af
deres oplevelse af kommunikationen (26;27).
På trods af de positive resultater og de lovende tendenser i mange af disse studier, så har det ikke
været muligt at finde litteratur, der beskriver hvorledes disse eller lignende erfaringer kan overføres
i den daglige kliniske praksis i en større organisation.
De fleste interventioner er kendetegnet ved at være små studier, og der efterlyses større studier, med
klart definerede interventionsstrategier og med velbeskrevne effektmål evalueret over både en
kortere og en længere periode (1;28-30).
Problemer med overførsel af erfaringerne fra forskningsprojekter til klinisk praksis er velkendt, og
generelt kan man konstatere, at der eksisterer et meget stort gab mellem den forskningsbaserede
viden og implementeringen af denne viden i klinisk praksis (31-33). Dette er bl.a. en følge af, at
vilkårene i forskningsstudier kan være meget forskellig fra den kliniske praksis eksempelvis fordi
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det gennemføres af et højt motiveret forskerteam med eget budget, og det inkluderer en specifik
målgruppe af patienter og personale etc. (33;34).
Studierne på Kolding Sygehus har også været udført på en afdeling, der er kendetegnet ved at være
en motiveret afdeling med stor lederopbakning og med værdier, der i øvrigt svarer meget til
kerneværdierne i det kommunikationskursus, der blev udbudt.
De interessante spørgsmål er derfor, om det vil være muligt at implementere Lægeforeningens
kommunikationskursus og brush-up kurser på alle kliniske afdelinger i hele sygehusorganisationen,
og hvilke konsekvenser, det vil få for patienterne og for organisationen.
Formål
Det primære formål er at undersøge:
o hvordan og i hvilket omfang Lægeforeningens kommunikationskursus kan implementeres i
alle kliniske afdelinger og kliniske serviceafdelinger i hele organisationen
o om centrale elementer af kurset og dets kerneværdier kan spores i hele organisationen efter
at det er blevet implementeret
o hvilke konsekvenser det vil få for patienternes og personalets oplevelser af
kommunikationen og for antallet af patientklager og utilsigtede hændelser

Metode
Studiet hører ind under kategorien implementerings forskning (translation research) og vil blive
evalueret i forhold til ”The RE-AIM framework” (Reach, Efficacy or Effectiveness, Adoption,
Implementation, and Maintenance) (34;35).
Setting
Studiet udføres på Sygehus Lillebælt som inkluderer Kolding, Vejle/Give, Middelfart og Fredericia
sygehuse. Sygehus Lillebælt er det femte største hospital i Danmark og det totale antal ansatte er
4800. Der er 18 kliniske afdelinger og 10 kliniske serviceafdelinger
Deltager
Personaler med patientkontakt vil deltage i studiet svarende til omkring 3000
sundhedsprofessionelle. De endelige inklusionskriterier besluttes i samråd med de enkelte
afdelinger.
Sygehus Lillebælts kommunikationsprogram
Programmet til implementering af Lægeforeningens kommunikationskursus er udviklet i et
samarbejde mellem Sygehus Lillebælt, Region Syddanmark og Lægeforeningen. Det tager
udgangspunkt i det kursuskoncept, der benævnes Lægeforeningens kommunikationskursus og
indebærer, at der bliver uddannet et internt undervisningskorps, som skal varetage undervisningen
af det kliniske personale. Samt at der etableres en model for:
- hvorledes alle kliniske afdelinger gennemfører afdelingsbaserede kommunikations kurser
over en 3 årig periode
- kontinuerlige brush-up kurser
- supervision af undervisere
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- undervisergruppe
- lokale korte kurser for yngre læger som supplement til deres basisuddannelse
Formålet med kurserne er, at deltagerne udvikler deres færdigheder i at kommunikerer med
patienter, pårørende og samarbejdspartnere og får forståelse for kommunikationens betydning for de
professionelle relationer.
Kurserne, der har en varighed af 2 + 1 dage, foregår afdelingsvis og skræddersys til den enkelte
afdeling. Undervisningen foregår som en blanding af teori og rollespil. I perioden mellem de to
undervisningsmoduler træner man de færdigheder, der er undervist i på første modul og laver en
videoptagelse af en samtale med en patient. Videooptagelsen får deltagerne feedback på i det sidste
modul.
Kurserne er inspireret at Peter Maguire’ praktiske og videnskabelige erfaringer med træning i
kommunikationsfærdigheder (36;37). En metode der tager udgangspunkt i Banduras teori om Social
Learning (38) og har til hensigt at træne kompetencer og at øge deltagernes self-efficacy.
Implementering af programmet
Jvf. den foreløbige plan vil der i løbet af en periode på ca. 3 år blive uddannet et internt
underviserkorps på ca. 100 undervisere, som skal varetage undervisningen og brush-up af
personalet i egen afdeling, fungere som lokale ambassadører i afdelingen og indgå i det centrale
underviserkorps.
For at blive underviser skal man have deltaget i et kommunikationskursus (2+1 dag), deltaget i
Lægeforeningens underviserkursus (5 dage) og have undervist under supervision.
For de største afdelinger vil uddannelse af undervisere og implementering af kurset komme til at
strække sig over knap et år. Brush-up kurser tilbydes efter ca. et år og vil derefter blive etableret
som et fast tilbud for afdelingernes personale.
Der er udarbejdet en foreløbig plan for det tempo implementering kan udrulles i på de kliniske
afdelinger (se bilag: plan for implementering),
Planen er opdelt i blokke med 2- 4 afdelinger i hver blok (afhængig af størrelse), i hver blok er der:
- 4 kurser til rekruttering af undervisere a 8 deltager (2+1 dag)
- 2 underviserkurser a 8 deltager (5 dage)
- den efterfølgende undervisning af afdelingens personale
De kliniske afdelinger er groft delt op i afdelinger med over 200 personaler (i alt 5 afd.), afdelinger
med mellem 100 og 200 personaler (i alt 6 afd.) samt de afdelinger med under 100 personaler (i alt
3 afd.).
På den baggrund vil der i gennemsnit være henholdsvis 25, 15 og 10 hold a 8 deltagere, der skal
uddannes på hver afdeling. Da der stiles mod, at der er 2 undervisere på hvert hold, vil det svare til
at hver uddannet underviser skal undervise gennemsnitlig 6 gange.
Planen er godkendt af Direktionen på Sygehus Lillebælt, som har valgt at ”Klar tale med
patienterne” skal være et prioriteret indsatsområde de næste 3 år.
Evaluering i henhold til RE-AIM modellen
RE-AIM er en ramme udviklet til at forbedre implementeringen af effektive og evidensbaserede
interventioner, og kan anvendes til planlægning, udførsel, evaluering og afrapportering af
implementeringsforskning (34;35).
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”The RE-AIM framework” har vist sig at være et brugbart redskab til implementering af nye
programmer specielt inden for forebyggelse (39-41), og har vist sig velegnet som et redskab til at
evaluerer den interne og eksterne validitet (32;42).
RE-AIM står for Reach, Efficacy or Effectiveness, Adoption, Implementation, and Maintenance.
Reach: refererer til størrelsen og karakteristika af den potentielle og den faktiske målgruppe
Efficacy eller Effectiveness: vedrører effekten af interventionen
Adoption: henviser til de faktorer, der spiller ind på gennemførslen eks. politisk og kulturel
overensstemmelse, tilstedeværelsen af de nødvendige ressourcer og kompetencer.
Implementation: refererer til kvaliteten og konsistensen af implementeringen
Maintenance: refererer til hvordan adfærdsmæssige ændringer kan fastholdes over længere tid og i
hvilken grad nye praksiser bliver institutionaliseret.
Indenfor hver dimension er der udviklet en række spørgsmål, som vil være styrende for
evalueringen i dette studie (43).
De primære effektmål er:
- Andelen af personale, der har gennemført kurset
- Andelen af utilsigtede hændelser
- Andelen af patienter, der har en positiv oplevelse af pleje og behandling
- Andelen af klinisk personale, der oplever høj trivsel og høj self-efficacy
- Personalets og ledelsens vurdering af betydningen af kurset
- Vurdering af om nøglekomponenter er implementeret og kan spores i organisationen
Disse samt de øvrige variabler fremgår af tabel 1
Table 1. Oversigt over de RE-AIM spørgsmål, der skal besvares i forbindelse med evaluering
Reach
Deltager rate
Frafald
Barrierer for at
deltage
Årsager til ikke at
deltage
Repræsentativitet

Efficacy/
Effectiveness
Patienternes oplevelser
af pleje og behandling
Antallet af
patientklager
Antallet af utilsigtede
hændelser
Personale trivsel
Personalets selfefficacy

Adoption

Implementation

Maintenance

Personalets og leders
vurdering af
afdelingens politiske
og kulturelle værdier i
forhold til de centrale
værdier i kurset

Personalets evne til at
implementere nøgle
komponenter af
kommunikationskurset
i den kliniske praksis

Langtids evaluering af
patienternes og
personalets oplevelser

Vurdering af
tilstedeværelsen af de
nødvendige ressourcer
og kompetencer.
Vurdering af de
økonomiske
omkostninger

Konsistensen af
hvordan det er
gennemført i hele
organisationen

Videreførelse af
kursusprogrammet
(oplæring af nye, brush
up kurser etc.
Kan kerneelementerne af
kommunikationskurset
spores I organisationen
(målsætninger,
retningslinier,
introduktionsprogrammer
etc)
Er den originale model
modificeret?

Dataindsamling
Andelen af personale, der har gennemført kurset
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I forhold til underviser kurset, kommunikationskurset og brush up kurset skal følgende data
registreres: Inklusions kriterier, antal potentielle deltagere, antal deltagere, frafald, barrierer og
årsager til ikke at deltage og for frafald.
Derudover registreres implementeringsperioden og antallet af gennemførte og aflyste kurser.
Andelen af patienter, der har en positiv oplevelse af pleje og behandling
Patienternes oplevelser opgøres ved hjælp af elektroniske spørgeskemaer besvaret på trykfølsomme
skærme opstillet i afdelingerne (44). På de afdelinger, der allerede har skærmene, kan det foregå
kontinuerligt. På de andre afdelinger kan det foregå ved stikprøver udført ved hjælp af transportable
computer skærme, der indkøbes til formålet.
Spørgsmålene tager udgangspunkt i de spørgsmål, der anvendes ved den landsdækkende
patienttilfredshedsundersøgelse (45), samt de spørgsmål om kommunikation, der er udviklet i
børneafdelingen (25;26).
Andelen af klinisk personale der oplever høj trivsel og høj self-efficacy
Til vurdering af personalets trivsel anvendes det spørgeskema, der i dag bruges på sygehusene i
Region Syddanmark.
Personalets self-efficacy vil blive registreret umiddelbar før kurset, efter kurset og derefter en gang
årligt over en periode på 5 år
Personalets og ledelsens vurdering af betydningen af kurset
På hver afdeling vil der umiddelbart efter implementeringen afholdes fokusgruppe interview med
henholdsvis ledere og personale. Interviewene har til hensigt at undersøge deltagernes oplevelse af
både positive og negative oplevelser i forbindelse med implementering af kurset, deres oplevelser af
hvad det har betydet for afdelingen, og deres vurdering af, om det passer ind i afdeling og
eventuelle forslag til justeringer.
Der udarbejdes en semistruktureret interviewguide til formålet. Alle interview optages på bånd,
transskriberes og analyseres ved hjælp af Kvales meningskondenserende metode (46)
Interviewene gentages igen (evt. på udvalgte afdelinger) efter 1-2 år.
Vurdering af om nøglekomponenter er implementeret og kan spores i organisationen
Om nøglekomponenter er implementeret i daglig praksis kan undersøges ved hjælp af
spørgeskemaer til personalet og evt. ved anvendelse af lydoptagelser af konsultationerne og
efterfølgende kodning i henhold til Calgary Cambridge Scale (2).
Organisering
Til justering og videreudvikling af modellen er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af
repræsentanter fra Sygehus Lillebælt, HR afdelingen i Region Syddanmark og Lægeforeningen.
Kommunikationsafdelingen på SLB bliver den overordnede ansvarlige for vedligeholdelse og
videreudvikling af kursustilbudet. HR Uddannelse og Udvikling, Region Syddanmark vil i
samarbejde stå for logistikken, dvs. udsendelse af materiale, tilmelding til kurserne, leje af lokale
(ved behov) etc.
Effekten af implementering af kommunikationskurset vil bliver undersøgt af Enhed for
Sundhedstjenesteforskning, Sygehus Lillebælt / IRS Syddansk Universitet. Til varetagelse af
henholdsvis de kvantitative og de kvalitative aspekter af implementeringen og effekten ansættes to
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ph.d. studerende. Der udarbejdes efterfølgende 2 ph.d. protokoller, der mere specifikt beskriver
disse forskningsprojekter.
Tidsplan
Der er udarbejdet en foreløbig plan for implementering af kommunikationskurset på de kliniske
afdelinger (bilag 1)
Detailplanlægning af implementering og evalueringen vil foregå i tæt samarbejde med afdelingerne.
Evalueringen vil blive planlagt i overensstemmelse med denne plan.

Mulige publikationer.
• Implementing and evaluating a large scale communication program. Translation research by
using the RE-AIM framework
•

Facilitators and barriers for implementing a large scale communication program in clinical
praxis

•

The impact of implementing a communication program on patient perception of care and
treatment

•

Health professionals perception of self-efficacy and working environment after
implementation of a communication program

•

Adoption and maintenance of a communication program according to the RE-AIM
framework
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