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Betydningen af god, Betydningen af god, 

forstforstååelig kommunikation.elig kommunikation.

Mere end halvdelen af alle Mere end halvdelen af alle 
klagesager i det danske klagesager i det danske 

sundhedsvsundhedsvææsen kunne have sen kunne have 
vvææret undgret undgåået, hvis der havde et, hvis der havde 

vvææret god kommunikationret god kommunikation



Kommunikation  
Evidens og tricks

Evidensen for samtalens betydning.Evidensen for samtalens betydning.

UndersUndersøøgelser af patienters / pgelser af patienters / påårrøørendes rendes 

øønsker og forventningernsker og forventninger

Evidensen for samtalers form og indholdEvidensen for samtalers form og indhold

Tips & tricks fra EuropTips & tricks fra Europææiske konferencer iske konferencer 

og redskaber fra min egen vog redskaber fra min egen væærktrktøøjskassejskasse



DenDen vanskeligevanskelige samtalesamtale

31 l31 lææger diskuterer med 31 patienter mulig CPR.ger diskuterer med 31 patienter mulig CPR.

Hvor lang tid tog samtalerne? Hvor lang tid tog samtalerne? 

10 minutter (spredning 2.5 til 36 minutter).10 minutter (spredning 2.5 til 36 minutter).

Hvem talte mest? Og procentvis hvor meget?Hvem talte mest? Og procentvis hvor meget?

llæægerne talte i gerne talte i 73% af tiden73% af tiden
(median tid patienterne talte var kun 2 min. og 36 (median tid patienterne talte var kun 2 min. og 36 
sek.)sek.)

Hvor mange spurgte om Hvor mange spurgte om pttptt’’ss eget eget vvæærdisrdisæætt og og 
øønsker for pleje?nsker for pleje?

10% 10% ””God livskvalitetGod livskvalitet”” blev aldrig defineretblev aldrig defineret

Pt. vPt. væærdier srdier sååledes ikke sikkert afklaret.ledes ikke sikkert afklaret.

Tulsky et al. J Gen Intern Med 1995;10:436-42 



Intensiv terapi Intensiv terapi 

bbøør starte uden for dr starte uden for døøren.!.ren.!.

332 cancer332 cancer--patienter indgik i underspatienter indgik i undersøøgelsengelsen

37% fik 37% fik endend--ofof--lifelife samtale.samtale.

EOL: Ikke flere depressioner EOL: Ikke flere depressioner 8.3%    5.8%8.3%    5.8%

EOL: Ikke mere bekymring (EOL: Ikke mere bekymring (McGillMcGill) ) 6.56.5 7.07.0

FFæærre intensiv indlrre intensiv indlææggelser ggelser 4.1%4.1% 12.4%12.4%

FFæærre respirator behandlinger rre respirator behandlinger 1.6%   11%1.6%   11%

FFæærre genoplivningsforsrre genoplivningsforsøøg g 0.8%    6.7%0.8%    6.7%

Tidligere pTidligere påå hospice: hospice: 66% 66% 44%44%

Aggressiv terapi => Aggressiv terapi => lavere livskvalitet hos lavere livskvalitet hos pttptt..

Aggressiv terapi => Aggressiv terapi => Flere depressioner i Flere depressioner i famfam..

Wright et al. JAMA 2008;300:1665-73



ITA ophold sidste ugeITA ophold sidste uge 2.7%2.7% 14.3%14.3%

RespiratorRespirator 1,3%1,3% 14.3%14.3%

Fysisk ubehagFysisk ubehag 3.63.6 4.54.5

Kemoterapi (NS)Kemoterapi (NS) 5.3%5.3% 10.0%10.0%

Psykolog. ubehag (NS) Psykolog. ubehag (NS) 3.03.0 3.23.2

QualityQuality of of DeathDeath (NS) (NS) 6.36.3 5.75.7

Overlevelse (NS) Overlevelse (NS) 88 (5488 (54--218)  85 (30218)  85 (30--253)253)

Omkostninger sidste ugeOmkostninger sidste uge 11.256 kr.11.256 kr. 17.502 kr.17.502 kr.

EOL samtale med 75 cancer patienter EOL samtale med 75 cancer patienter 

matches med 70 kontroller uden samtalematches med 70 kontroller uden samtale

35.7%Zhang B et al. Arch Intern Med 2009;169:480-88



Patienterne Patienterne øønsker og forventer at nsker og forventer at 

vi taler med demvi taler med dem

100 engelske COPD patienter med sv100 engelske COPD patienter med svæær r 

lungesygdomlungesygdom

50% 50% øønsker ethvert behandlingstilbud.nsker ethvert behandlingstilbud.

10% 10% øønsker absolut intet gjort.nsker absolut intet gjort.

20% 20% øønsker ikke genoplivning.nsker ikke genoplivning.

10% 10% øønsker CPR men ikke respirator.nsker CPR men ikke respirator.

98% fandt at disse sp98% fandt at disse spøørgsmrgsmåål bl bøør / skal r / skal 

diskuteres med patienterne.diskuteres med patienterne.
Gaber KA et al Palliat Med 2004 18: 626-29



Family satisfaction with family conferences
about end-of-life care in ICU

214 familiemedlemmer i 51 konferencer b214 familiemedlemmer i 51 konferencer bååndnd--optaget.optaget.

Gennemsnitlig Gennemsnitlig konferencetidkonferencetid 32 minutter (732 minutter (7--74 minutter)74 minutter)

LLæægerne talte gerne talte 71% af tiden.71% af tiden.

Signifikant stSignifikant støørre tilfredshed rre tilfredshed -- jo ljo læængere tid familierne fik ngere tid familierne fik 

lov at tale.lov at tale.

Familierne angav fFamilierne angav fæærre konflikter med lrre konflikter med læægerne gerne –– jo jo 

llæængere tid de fik lov at tale.ngere tid de fik lov at tale.

Hvor lHvor læænge skal en konference snge skal en konference såå vare?vare?

Her havde konferencens lHer havde konferencens læængde ingen betydning.ngde ingen betydning.

McDonagh JR. et al. Crit Care Med 2004;32:1609-11



Konferencer og samtaler Konferencer og samtaler 

med patienter og familier tager tid.med patienter og familier tager tid.

2% ITA mortalitet => 2 timer om ugen p2% ITA mortalitet => 2 timer om ugen påå samtalersamtaler

20% ITA mortalitet => 2 timer om dagen samtaler.20% ITA mortalitet => 2 timer om dagen samtaler.

Pengene kommer hjem igen.Pengene kommer hjem igen.

Lilly et al. Am J Med 2000;109:469-75



Tips & TricksTips & Tricks



KonscensusKonscensus i i 

behandlergruppenbehandlergruppen

inden man afholder inden man afholder 

EE--OO--L samtaler.L samtaler.



GameGame--planplan



5 overvejelser f5 overvejelser føør en samtaler en samtale

1.1. ForstForståår jeg det kliniske scenarie, og r jeg det kliniske scenarie, og 

behandlingsbehandlings--optionerne?optionerne?

2.2. Er jeg parat til at uddanne patienten eller Er jeg parat til at uddanne patienten eller 

familien i disse optioner?familien i disse optioner?

3.3. Er jeg i en sEr jeg i en såådan sindsstemning at jeg kan dan sindsstemning at jeg kan 

klare denne diskussion?klare denne diskussion?

4.4. Kan jeg afsKan jeg afsæætte tid nok til denne samtale?tte tid nok til denne samtale?

5.5. Hvis svaret er NEJ til et af de spHvis svaret er NEJ til et af de spøørgsmrgsmåål?l?

Rialon KL et al. J Palliative Care Med 2012;2:108
Surgery and the D-word.



Tips & tricksTips & tricks

Samtalerum

Sid ned !



””FatherFather of of ModernModern medicinemedicine””
Sir William Sir William OslerOsler 1849 1849 –– 1919.1919.

Er kendt for fEr kendt for føølgende citat:lgende citat:

””Lyt til din patient Lyt til din patient –– han forthan fortææller ller 
dig diagnosendig diagnosen””

””Hvad tHvad tæænker I om situationen?nker I om situationen?””
TOTO--VEJS kommunikationVEJS kommunikation

Stilheden er et magtfuldt vStilheden er et magtfuldt vååben.ben.

Og dette citat: Og dette citat: ””a a goodgood physicianphysician
treatstreats the the diseasedisease, a , a greatgreat oneone
treatstreats the patientthe patient””..



NorskNorsk--klinisk ordbogklinisk ordbog

IltkravetIltkravet er 80%. Der er 21% i luften, er 80%. Der er 21% i luften, 
din pdin påårrøørende krrende krææver altsver altsåå 4 x mere ilt4 x mere ilt

BT er 80, det er 2/3 af normalenBT er 80, det er 2/3 af normalen

InfektionstalletInfektionstallet er 300, det er 30 x over er 300, det er 30 x over 
normalen.normalen.

Slap af, de fleste alarmer er falskeSlap af, de fleste alarmer er falske



Intensiv terapi er ikke Intensiv terapi er ikke 

Rema 1000 !Rema 1000 !



SSåå fføølgende skal ikke omtaleslgende skal ikke omtales

DialyseDialyse

ECMOECMO

Overflytning til hOverflytning til høøjere specialiseret afd.jere specialiseret afd.

Hvis det ikke er relevant for den
pågældende patient !!



Et billede kan sige mere end 1000 ordEt billede kan sige mere end 1000 ord



ÆÆrlighedrlighed

Udsted aldrig en garanti for udfaldet !!!Udsted aldrig en garanti for udfaldet !!!

Vi kan ikke forudse forlVi kan ikke forudse forløøbetbet

Det her kan blive et Det her kan blive et maratonmaraton--lløøbb

Vi prVi prøøver os frem og titrerer behandling ver os frem og titrerer behandling 
((inotropiinotropi, ilt, antibiotika), ilt, antibiotika)

Tingene kan Tingene kan æændre sig pndre sig påå minutterminutter

Vi kommunikerer pVi kommunikerer påå forskellig mforskellig måådede

Skyd altid varselsskudSkyd altid varselsskud



””The healing power of The healing power of listeninglistening in the ICUin the ICU””

VVæærdsrdsæætte og anerkende hvad patient og familie kommunikerertte og anerkende hvad patient og familie kommunikerer

AAcceptere deres fcceptere deres føølelser og opsummere hvad de sigerlelser og opsummere hvad de siger

LLytte til patient og familiemedlemmerneytte til patient og familiemedlemmerne

UUndersndersøøge hvem pt. er som person, vha. ge hvem pt. er som person, vha. ååbne spbne spøørgsmrgsmåål.l.

Nogle gange en rNogle gange en røørende oplevelse.rende oplevelse.

EEnde samtalen. Ikkende samtalen. Ikke ””Flere spFlere spøørgsmrgsmåål?l?””

Men hellereMen hellere ””Hvad mangler vi at tale om?Hvad mangler vi at tale om?””

Lilly & Daly. NEJM 2007;356:469-78
Danis M. CCM 1999;27:2005-2013



OM DAGENS MEDICINS DEBATOM DAGENS MEDICINS DEBATOM DAGENS MEDICINS DEBATOM DAGENS MEDICINS DEBAT

Forlad aldrig en patient uden en ny aftale



Samtalen der gik galt.Samtalen der gik galt.



See See oneone, Do , Do oneone, , TeachTeach oneone

100 yngre l100 yngre lææger udfylder spger udfylder spøørgeskemargeskema

I gennemsnit holder de 1 samtale om I gennemsnit holder de 1 samtale om 

””endend--ofof--lifelife”” om ugen.om ugen.

Hovedparten havde overvHovedparten havde overvææret 3ret 3--4 4 

samtaler udfsamtaler udføørt af rt af æældre kolleger.ldre kolleger.

1/3 var aldrig blevet superviseret.1/3 var aldrig blevet superviseret.

70% var superviseret 70% var superviseret ≤≤ 2 gange.2 gange.

Tulsky et al. Arch Intern Med 1996



TakeTake Home Home MessagesMessages

Forbered dig og hav en game-plan.

Konferer hyppigt og Konferer hyppigt og gensidigt forpligtende, 
med involveret personale, herunder spl. og 
alle involverede lægelige specialer

Informer patient og pårørende hyppigt, reelt 
og realistisk, så tidligt i forløbet som muligt

Gå aldrig ind som moderator i familiefejder.

Skriv referat af alle konferencer og aftaler + 
samtaler med patient og pårørende



Hvis du aldrig har begHvis du aldrig har begåået en fejl,et en fejl,

ssåå er det fordi du aldrig har er det fordi du aldrig har 

prprøøvet noget nytvet noget nyt

Albert EinsteinAlbert Einstein


