
Hvordan skabes mening og sammenhæng 
i dokumentationen ved brug af metoden 
Guidet Egen-Beslutning? 

-  Dokumentationskonferencen 2017 

v) Rikke Jørgensen, cand.cur., ph.d.  
Postdoc i Enheden for Psykiatrisk Forskning, Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien. 



Dokumentation og udfordringer i dokumentationen 



Dokumentation i journalen -  
ifølge de 7 abstracts fra poster og workshop sessionerne  

-  skal skabe kvalitet i sygeplejen 

-  grundlag for god patientsikkerhed  

-  synliggørelse af sygeplejen 

-  sikre den faglige dialog 

-   inddrage patienten aktivt 

-  arbejdsredskab for professionelle 

-  give patienterne information om egen sygdom + behandling 



Udfordringer i relation til dokumentation -  
ifølge de 7 abstracts fra poster og workshop sessionerne  

- inkongruens mellem pt. og spl. oplevelse af patient-involvering  

- ca. 50% oplever mangelfuld overblik og indblik i pt.s situation 

- ustruktureret med store mængder prosatekst 

- store variationer i dokumentationspraksis 

- mange spl. føler sig udfordret + mangler dokumentations kompetencer  

- sygepleje baseres på ikke-verificerede antagelser om pt.s ønsker  

 



Patient-involvering og dokumentation 

Hvad bygger den 
dokumenterede viden på? 
 
- Observation 
- Samtale med pt. 
- Antagelser 
- Verificerede antagelser  



Metoden Guidet Egen-Beslutning 



Metoden Guidet Egen-Beslutning 
- en sygeplejefaglig intervention  

Seniorforsker, Ph.d., MPH og 
sygeplejerske Vibeke Zoffmann 
Udviklet i hendes ph.d. studie: 

 
Guided Self-Determination – a 

life skills approach developed 
in difficult Type 1 diabetes 

 
  som bl.a. undersøger, hvad der sker 

når vanskelige problemer skal løses 
i diabetesbehandlingen 

 
     

 

. 



3 groundede teorier og empowerment filosofi danner 
baggrund for udviklingen af GEB 

 
• At holde liv og sygdom adskilt 
 
• Relationsbetinget forandringspotentiale 
 
• Person-specifik kommunikations- og refleksionsmodel 

+ formelle teorier som: judgementbuilding, self-determination theory, life skills 
theory, stages of change, values clarification.  



GEB´ virkemidler 

•  Skriftlig kommunikation – semistrukturerede refleksionsark 
•  Mundtlig kommunikation – f.eks. spejling, aktiv lytning, 

værdiklargøringsrespons. 
•  Skriftlig invitation til jeg-du-sortering 
•  Forskningsbaseret viden som formidles på en autonomistøttende 

måde, så patienten kan tage egne beslutninger angående egen 
adfærd og sundhed. 

•  Erfaringsbaseret viden.  



Guidet Egen-Beslutning 

Udviklet til: 
•  Type 1 diabetes 
Efterfølgende er GEB tilpasset 

til: 
•  Type 2 diabetes 
•  KOL 
•  Hjertelidelser 
•  Adipositas  
•  Børn og unge med diabetes 
•  Cancer 
•  Gynækologisk cancer  
•  Forældre til for tidligt fødte børn 
med  mange flere………. 
 

I psykiatrisk regi er GEB 
tilpasset: 

 
•  Misbrug – alkohol og stoffer 
•  Depression 
•  Skizofreni 
•  Skizoaffektiv sindslidelse 
•  ADHD 
 
 



Guidet Egen-Beslutning 
- en metode til problemløsning og delt beslutningstagning 

Formål: 
- At klarlægge patientens hidtige forhold til sygdom/tilstand. 
- At åbne patientens øjne for mønstre og konsekvenser af deres hidtige forhold 
til sygdom/tilstand. 
- At få fokus på hvilke dele af deres adfærd patienten vil ændre for at få det 
bedre. 

- Er systematisk og person-specifik, og udforsker unikke vanskeligheder 

i livet med en sygdom/tilstand 

- Understøtter individuel selvrefleksion 

- Understøtter patientinvolvering 
 



Eksempler fra den psykiatriske sygeplejepraksis 



Tak for at I lyttede 

E-mail: rijo@rn.dk 


