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Metodebeskrivelse af brugerstyret behandling 
i individuelle forløb
Helle Max Martin, Line Hjøllund Pedersen & Anne Mette Uhre Johansen

Behandlings- og plejeopgaver flytter i stigende grad fra 
hospitaler ud til primærsektoren og ud i patienternes 
hjem. Det skyldes blandt andet nye behandlingsmulig-
heder, ny teknologi og kortere indlæggelsestid [1]. 
Dette giver patienterne et større ansvar for deres be-
handlingsforløb, men på hvilke præmisser? 

Brugerstyret behandling giver patienterne mere 
indflydelse på tilrettelæggelsen af deres forløb. Det er 
også en metode, der understøtter, at patienternes be-
hov og præferencer bliver styrende for, om de vil tage 
nye opgaver og mere ansvar på sig. 

I denne artikel gøres der status over brugerstyret 
behandling, og metodens brug i praksis beskrives. Den 
er primært baseret på erfaringer fra projektet »Det bru-
gerinddragende hospital«, hvor 18 afdelinger på Aar-
hus Universitetshospital arbejder med metoderne fæl-
les beslutningstagning og brugerstyret behandling i 
udvalgte patientforløb. Brugerstyret behandling findes 
endnu ikke som et særligt forskningsfelt, og studier af 
implementering og effekt er sparsomme. 

HVAD ER BRUGERSTYRET BEHANDLING? 

Brugerstyret behandling er en metode til individuel 
brugerinddragelse, det vil sige inddragelse af patienter 
og eventuelt deres pårørende i deres behandlingsforløb 
[2]. Det er en metode, som er forankret i centrale prin-
cipper i patientcentreret behandling. Hermed menes en 
inddragende praksis, der skal målrette sundhedsvæse-
nets ydelser til patientens ønsker, værdier og behov for 
at skabe det bedst mulige patientforløb [3]. Brugersty-

ret behandling hviler derved på et humanistisk menne-
skesyn, hvor inddragelse handler om individers ret til 
selvbestemmelse og mulighed for at tage ansvar for de-
res eget liv. 

Formålet med brugerstyret behandling er at tilpasse 
forløbet til patientens behov, ressourcer og hverdagsliv. 
Formålet er desuden at give patienterne mere kontrol 
over deres behandling og kontakt med sundhedsvæse-
net, hvor det er organisatorisk muligt og sundhedsfag-
ligt forsvarligt. Der er især erfaringer med metoden 
blandt patienter med kroniske lidelser og andre lang-
varige forløb [4]. 

Brugerstyret behandling omfatter flere trin, hvor 
patienten får indflydelse: valg af tilbud, tilrettelæggelse 
af tilbud og den individuelle tilpasning af forløbet 
(Figur 1).

VALG AF TILBUD

For at man kan tale om brugerstyring, skal det bruger-
styrede tilbud være et tilvalg. Hvis et tilbud, som giver 
patienten ansvar for at udføre en bestemt opgave, ikke 
er et tilvalg, men et krav, er der i stedet tale om opgave-
flytning.

En systematisk beslutningsproces om øget brugersty-
ring, giver patienten det bedst mulige grundlag at træffe 
sit valg på. Beslutningen kan for eksempel træffes ud fra 
metoden fælles beslutningstagning [5] eller en mere 
simpel tilgang. En tommelfingerregel er, at jo større og 
mere indgribende beslutningen er, jo grundigere skal 
beslutningsprocessen være. Patienternes præferencer og 
ressourcer kan ændre sig over tid, og derfor skal de altid 
senere kunne vælge et brugerstyret tilbud fra. 

UDFORMNING AF TILBUD

Brugerstyret behandling vil typisk kræve, at personalet 
skal oplære patienterne i deres nye opgaver, tilbyde 
faglig rådgivning og kontaktmuligheder samt sikre, at 
kvaliteten i behandlingsforløbet forbliver god. For at 
disse elementer bedst muligt kan opfylde patientgrup-
pens behov, er det nødvendigt at inddrage deres per-
spektiv i udformningen af tilbuddet. Patienternes syns-
punkter kan indhentes ved »organisatorisk bruger- 
inddragelse«. Her kan repræsentanter for patientgrup-
pen blive hørt om gruppens behov og ønsker og eventu-
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 ▶ Patienter bærer i stigende grad et 

stort ansvar i deres forløb, bl.a. for at 

udføre opgaver, som tidligere blev  

varetaget af sundhedsfagligt perso-

nale. For at tage hensyn til patienter-

nes individuelle behov og ressourcer 

bør dette foregå på patienternes 

præmisser. 

 ▶ Brugerstyret behandling giver mulig-

hed for at inddrage patienterne aktivt 

i tilrettelæggelsen af deres forløb,  

således at det tilpasses efter deres 

ønsker, behov og ressourcer. 

 ▶ Brugerstyret behandling er et samle-

begreb for metoder, hvor man giver 

konkrete anvisninger til, hvordan, 

hvornår og med hvilke midler patienter 

kan inddrages.
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elt komme med forslag til oplæring, kontaktmuligheder 
med videre [6]. 

TRE FORMER FOR BRUGERSTYRET BEHANDLING

Brugerstyret behandling kan inddeles i tre former for  
at tydeliggøre måder, hvorpå brugerstyring kan fore-
komme i forskellige patientforløb (Figur 2). Ved bru-
gerstyret behandling er patientens vurdering af sin til-
stand (delvist) styrende for behandlingen og kontakten 
med sundhedsvæsenet. I praksis vil et brugerstyret til-
bud ofte omfatte flere brugerstyrede elementer. 

Brugerudført behandling og brugerinitieret kontakt 
er de mest vidtgående former for brugerstyret behand-
ling, men alle tre former kan give øget medbestem-
melse og fleksibilitet for patienten. Opdelingen i disse 
tre former har til formål at tydeliggøre patientens rolle. 

Brugerudført behandling 

Patienterne tilbydes selv at udføre større eller mindre 
dele af deres behandling frem for at modtage behand-
ling på hospitalet eller af en sundhedsprofessionel i an-
det regi. Hvis de ønsker tilbuddet, oplæres de i at ud-
føre behandlingsopgaven. Det kan for eksempel være 
patienter med nyresvigt, der gennemfører dialyse i 
hjemmet. Ofte vil disse tilbud også rumme brugeriniti-
eret kontakt. 

Brugerinitieret kontakt 

Patienten overvåger egne symptomer og har mulighed 
for at kontakte sundhedsvæsenet efter behov. Det kan 
for eksempel være kronisk syge patienter, der gennem 
monitorering i hjemmet får indflydelse på, hvorvidt/
hvornår de har behov for konsultation/indlæggelse.  
Anvendelse af patientrapporterede outcome (PRO)-data 
kan være en del af sådanne tiltag. Dette foregår f.eks.  
på flere hospitaler i forløb for patienter med leddegigt.

Brugerstyret planlægning 

Patienten har mulighed for at planlægge og tilrette-
lægge, hvornår bl.a. undersøgelser eller kontroller skal 
finde sted. Det kan f.eks. ske via webbooking, hvor pa-

tienten bestemmer konsultationstidspunkt ved at be-
stille en mødetid på internettet, som passer med ved-
kommendes hverdag. Denne form for brugerstyring er 
meget udbredt og umiddelbart mindre indgribende end 
de to foregående. Brugerstyret planlægning kan også 
handle om at planlægge indhold i konsultation eller 
stuegang.

EKSEMPEL: PATIENTINITIERET  

UDVIDELSE AF SPISERØR

På Mave- og Tarmkirurgi på Aarhus Universitetsho spi-
tal behandler man patienter, der har godartet forsnæv-
ring af spiserøret, ved en kikkertundersøgelse. Her  
udvides spiserøret i ganske kort tid ved brug af en op-
pustelig ballon. Patienterne tilbydes, at de selv kan 
styre, hvornår en udvidelse er nødvendig. I standard-
forløb får disse patienter udvidet spiserøret med inter-
valler, der fastlægges fra gang til gang. Det brugersty-
rede tilbud er udviklet, fordi behovet for udvidelse af 
spiserøret er individuelt og kan variere over tid. Dette 
er et eksempel på brugerinitieret kontakt. 

Beslutning om at indgå i tilbuddet 

En læge vurderer, om patienten er egnet til at indgå i 
det selvstyrede forløb. Patienten præsenteres for tilbud-
det ved en samtale med en sygeplejerske eller forløbs-
koordinator. Efter en fælles dialog beslutter patienten, 
om han/hun ønsker at deltage i det brugerstyrede til-
bud eller fortsat ønsker at have en fast tid. Aftalen kan 
senere ændres, hvis patienten ønsker det. 

Oplæring af patienter 

Hvis patienten ønsker at indgå i det brugerstyrede til-
bud, præsenteres han/hun for et skema, som i et letfor-
ståeligt sprog og et enkelt design guider patienten til at 
vurdere egne symptomer og behov for behandling. Sy-
geplejersken instruerer patienten i anvendelse af ske-
maet og informerer om, hvilke muligheder der er for at 
kontakte afdelingen. Patienten får skema og skriftlig 
vejledning med hjem.

FIGUR 1

VALG

TILBUD A
Tilbud med 
brugerudført element

TILBUD B

Individuel brugerinddragelse:
struktureret dialog om valg, eventuelt 
fælles beslutningstagning

Organisatorisk brugerind-
dragelse i udvikling af tiltag.
Individuel tilpasning af 
patientforløbet

Inddragelse i brugerstyret behandling.



4

Videnskab

Patientens opgave 

På baggrund af skemaet overvåger patienten, om der 
sker forværring af forsnævringen. Overvågningen ved-
rører synkefunktion og smerter. Patienten tager selv 
kontakt til afdelingen ved at ringe til en sygeplejerske i 
sengeafsnittet, når han/hun oplever behov for udvi-
delse af spiserøret. På baggrund af patientens input af-
tales der dato for udvidelsen.

Oplæring af personale 

Der er til personalet udviklet en beslutningsalgoritme, 
som giver anvisninger på, hvad der skal ske, når patien-
ten kontakter afdelingen. Det kan for eksempel være 
udvidelse af spiserør et par dage efter eller akut indlæg-
gelse. Dette vurderes på baggrund af patientens synke-
funktion, smertescore og almentilstand. Relevant per-

sonale på sengeafsnittet oplæres i 
beslutningsalgoritmen. 

Adgang til behandling 

Mave- og Tarmkirurgi på Aarhus Universitetshospital 
har oprettet et særligt forløb, således at patienter med 
spiserørsforsnævring hurtigt kan få behandling. Narko-
sepersonalet, personalet på operationsstuen og kirur-
gen har aftalt, at patienterne behandles om morgenen, 
før det øvrige program på en stue afvikles. På den måde 
undgår patienterne unødig ventetid på hospitalet – 
både i forhold til aftale om behandling og på selve da-
gen for udvidelsen. Tabel 1 illustrerer flere eksempler 
på brugerstyret behandling. 

FIGUR 2

Tre former for brugerstyret behandling.

– Varetage større eller mindre 
   dele af egen behandling

Former for brugerstyret behandling

Brugerudført behandling

Patientens rolle

Sundhedsfaglig 
rolle

Redskaber

Eksempler

Brugerinitieret kontakt

En indsats kan bestå af flere brugerstyrede elementer

Brugerstyret planlægning

– Overvåge og vurdere egne symptomer
   og tage kontakt til sundhedsvæsenet
   ved behov

– Indflydelse på planlægning af sundheds-
   væsenets aktiviteter i eget forløb eller
   indlæggelse

– Oplære patienten i at varetage behandling
– Inddrage patientens viden, behov og
   præferencer i oplæring
– Sikre rammer for støtte
– Løbende dialog
– Monitorere behandlingskvalitet

– Oplære patienten i at overvåge symptomer
– Inddrage patientens viden, behov og
   præferencer i oplæring
– Sikre rammer for støtte
– Løbende dialog
– Monitorere sygdomsprogression

– Instruere patienten i at planlægge
– Sikre at patienten har relevante
   værktøjer og færdigheder
– Sikre rammer for planlægning
– Løbende dialog

– Undervisningsmateriale
– Informationsmateriale
– Mobil app
– Hotline til hospital

– Undervisningsmateriale
– Informationsmateriale
– Spørgeskema (PRO)
– Selvstyringsskema

– Indkaldelsesbrev med vejledning
– Brugerflade på bookingmodul
– Telefontid afsat til booking

– Hjemmedialyse
– Ernæringssonde i hjemmet
– Kemobehandling i hjemmet

– Patienter med gigt styrer selv, hvornår 
   de skal til kontrol
– Patienter med skizofreni indlægger sig
   selv ved behov for behandling

– Tidsbestilling via telefon eller internet
– Patienter er med til at beslutte dags-
   orden for samtaler under indlæggelse

PRO = patientrapporteret outcome.
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RESULTATER AF BRUGERSTYRET BEHANDLING

Evalueringen af Det brugerinddragende hospital for-
ventes afsluttet i sommeren 2017. De meget tidlige re-
sultater af det brugerstyrede tilbud på Mave- og Tarm-
kirurgi på Aarhus Universitetshospital indikerer, at 
patienterne er yderst tilfredse med muligheden for selv 
at vurdere, hvornår de har behov for en udvidelse, og at 
den øgede styring giver en oplevelse af autonomi og 
bedre kontrol med forløbet. Resultaterne indikerer 
også et længere interval mellem behandlingerne, når 
patienterne selv vurderer deres symptomer.

Brugerstyret behandling findes som tidligere nævnt 
ikke som et særligt forskningsfelt. Set på tværs viser en-
keltstående studier, at patienter i tiltag, der omfatter 
brugerstyring, oplever højere self-efficacy (tro på egen 
formåen til at handle hensigtsmæssigt og håndtere ud-
fordringer) og større tilfredshed end patienter i tradi-
tionelle forløb [7, 8]. I flere studier er der påvist øget 
patient- og medarbejdertilfredshed [9-12]. 

Det er påvist i flere studier, at man med tiltag med 
brugerstyring opnår tilsvarende eller forbedrede kliniske 
og psykologiske resultater som med traditionelle be-
handlingsforløb, og at risikoen for, at behandlingskvali-
teten daler, er lav eller ikkeeksisterende [4, 8, 12-14]. 
Resultaterne af et projekt på Rigshospitalet med kemo-
behandling i hjemmet indikerer en højere faglig kvalitet 
med lavere infektionsrisiko og færre bivirkninger [15].

Andre studier viser en reduktion i antallet af konsul-
tationer som følge af øget brugerstyring [11, 16]. I et 
nyere review har man konkluderet, at der er evidens 
for, at brugerinitieret kontakt giver færre konsultatio-
ner, tilsvarende eller forbedret livskvalitet og kliniske 
resultater for en række kroniske sygdomme (gigt, in-
flammatorisk tarmsygdom og brystkræft), som traditio-
nelle behandlingsforløb gør [17]. Erfaringer med bru-
gerstyrede indlæggelser i Norge viser en reduceret brug 
af tvang, flere indlæggelser, men af kortere varighed og 
mere administrativt arbejde [18, 19]. Langt kortere 
indlæggelsestid er også set i Rigshospitalets projekt 
med kemobehandling i hjemmet [20]. 

Der findes endnu ikke solid og omfattende viden om 
økonomiske effekter af brugerstyret behandling, men 
der ses et økonomisk potentiale ved nogle former for 
brugerstyring [4, 11, 19, 21]. Det påpeges dog, at DRG-
systemet kan udgøre en økonomisk barriere for at ind-
føre nogle former for brugerstyret behandling [20]. 
Selv om ovenstående resultater er beskrevet meget 
overordnet og spredt over forskellige indsatser, indike-
rer de, at brugerstyret behandling har potentiale til 
både at øge patienternes indflydelse på eget forløb og 
komme sundhedsvæsenet til gode. En entydig doku-
mentation af effekter kræver mere forskning. 
PERSPEKTIVERING

Mange patienter lever længere end tidligere med kro-
niske sygdomme, som kræver håndtering i hverdagen 

samt jævnlig behandling og kontrol hos egen læge eller 
i hospitalsvæsenet [22, 23]. De opbygger ofte stor erfa-
ring og viden om deres sygdom og behandling, hvilket 
kan anvendes konstruktivt i kontakten med sundheds-
væsenet [23] og potentielt udgøre en ressource i et 
presset system. Brugerstyret behandling er en form for 
patientinddragelse, men også en del af den dagsorden, 
der handler om, at patienter i højere grad skal udføre 
opgaver og pleje i relation til sygdom og behandling.

Patienter efterspørger inddragelse og indflydelse 
[24-26]. Den centrale præmis i brugerinddragelse er 
tilliden til, at patienterne har viden, der kan omsættes 
til bedre patientforløb, og at de i et samarbejde med 
sundhedsvæsenet kan træffe gode beslutninger for sig 
selv. Brugerstyret behandling er et eksempel på, hvor-
dan man kan gribe det an på en konkret måde. Det gi-
ver samtidig fast form til forskelligartede forståelser af, 
hvad patientinddragelse er [27-29]. 

Samtidig er patienter forskellige, og nogle magter 
eller ønsker ikke selv at stå for at overvåge egne symp-
tomer eller varetage egen behandling [24]. Derfor er 
det vigtigt at holde sig for øje, hvad patienterne ønsker 
og magter. Ideelt vil det patientinddragende i bruger-
styret behandling understøtte, at sundhedsvæsenet kan 
trække på patienter og pårørendes ressourcer uden at 
pålægge dem opgaver, som de ikke ønsker eller magter. 
Et fokus på patienternes præferencer kan sikre, at det 
er de rigtige, der får et større ansvar i fremtidens sund-
hedsvæsen. 

SUMMARY
Helle Max Martin, Line Hjøllund Pedersen &  

Anne Mette Uhre Johansen:

Method description: user-led healthcare in patient pathways 

Ugeskr Læger 2017;179:V08160568

User-led healthcare is a method aimed at involving patients 

systematically in the planning and execution of their treat-

ment and care. The method ensures that the extent of the 

patients’ responsibilities is aligned with their individual 

TABEL 1

Patienter med nyresvigt tilvælger dialyse i hjemmet. Patienterne mod
tager grundig oplæring i anvendelse af udstyr og løbende opfølgning  
på afdelingen 

Patienter, der er i forløb med mange kontroller, tilvælger styring af  
kontrolforløb. Her besvares en række spørgsmål i et spørgeskema,  
som screenes og vurderes af en sundhedsprofessionel. Svarene afgør, 
om patienten indkaldes til kontrol, men patienten kan altid bede om  
en kontrol

Patienter med skizofreni har mulighed for selvindlæggelse på en  
psykiatrisk afdeling i op til fem dage, hvis de selv vurderer at have  
behov for behandling

Eksempler på bruger

styret behandling.
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preferences. It is a way to ensure patient-centeredness in a 

healthcare system which is under pressure, and in which 

patients become a critical resource. 
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