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Beskrivelse  
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Baggrund 

På Rigshospitalet, Onkologisk klinik, afsnit 5042/44, 
har vi forandret klinisk praksis således at patienterne 

deltager i vagtoverleveringen mellem sygeplejersker i 

dagvagt og aftenvagt. Vagtoverlevering sammen med 
patienter, og eventuelt pårørende, øger 

patientinddragelsen, patientsikkerheden og 
patienttilfredsheden. I litteraturen beskrives det, at 

vagtoverlevering sammen med patienterne kan øge 
sygeplejerskers effektivitet, ansvarlighed, 

informationernes nøjagtighed og teamsamarbejdet. 
Endelig fremmer patienttavler på patientstuerne 

overblik og skaber struktur for indlagte patienter. 

Formål 

I januar 2018 påbegyndte vi projekt vagtoverlevering 

med patienterne. Projektet havde følgende formål: 

• At øge patient- og pårørendeinddragelsen. 

• At øge patienternes empowerment. 

• At øge patientsikkerheden og trygheden for 

indlagte patienter. 

• At sikre systematisk anvendelse af patienttavler 

på stuerne. 

• At øge den sygeplejefaglige kvalitet. 



Metode 

Projektet er evalueret via en 

spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte patienter 

før og efter projektstart (n=42). Desuden har vi 
afholdt to fokusgruppeinterviews med implicerede 

sygeplejersker (n=11) samt udført individuelle 

kvalitative interviews med indlagte patienter (n=4). 

Resultater 

Resultaterne viser, at patienterne oplever en 

forbedring på flere parametre, f.eks. oplever 
patienterne sig i højere grad tilstrækkeligt inddraget i 

pleje og behandling: 86 % svarede ”i meget høj grad” 
tre måneder efter projektstart mod 68 % ved 

baseline. Derudover oplever patienterne at 
overleveringen af information mellem 

sygeplejerskerne er forbedret: 76 % svarede ”i 
meget høj grad” tre måneder efter projektstart mod 

56 % ved baseline. 

Blandt sygeplejerskerne i afsnittet er der også stor 

tilfredshed bl.a. på grund af øget faglighed og 
arbejdsglæde samt at vagtoverlevering letter 

prioritering og overblik. Imidlertid kan 
vagtoverlevering med patienterne medføre, at den 

enkelte sygeplejerske kan føle sig eksponeret og 
utilstrækkelig, f.eks. på grund af manglende 

detaljeret viden om patienterne.  

Konklusion 

Vagtoverlevering med patienterne øger trygheden og 
inddragelsen af indlagte patienter. Desuden er både 

patienter og sygeplejersker glade for patienttavlerne, 
som giver et godt overblik over patientens aktuelle 

planer. Vagtoverlevering med patienterne kan med 

modifikationer overføres til andre specialer og 

kontekster.  
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