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Hvem har udført testen? 
• Primært af ut - øvrige tværfaglige samarbejdspartnere 

er opfordret til øget fokus 
 

Hvornår er testen udført? 
•  De sidste 3 uger 

 
Hvor mange patienter er testen udført i forhold til?  
• 3 patienter 
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Hvordan er testen udført 



Er der faglige elementer i pakken I ikke forstod? 
• Nej 
Fandt I fejl i pakken? 
• Ikke fejl, men rum for forbedring 
Er det de rigtige patienter, der er målgruppe for pakken? 
• Ja 
Er der på baggrund af jeres test lavet justeringer i det faglige 
indhold, hvis ja – hvilke? 
• Det kommer der… 

Erfaringer med det kliniske indhold i 
pakken 
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Patienter/pårørendes reaktion på pakken? 
• Meget imødekommende 
• Katalyserede samtaler fremadrettet 

- også pt/pårørende imellem 
• Førte til ro og afklarethed 

 
 

Gav det en faglig tilfredsstillelse at arbejde med pakken? 
• Meget 
 

Gevinster 
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Var der udfordringer ift. at indtaste de relevante data 
i KMS, hvis ja, hvordan kan det løses? 
 
• Udfordring: Vi er usikre på, hvornår samtalen skal 

finde sted, skal det være inden EORTC 2? Eller skal 
vi også vi også ind og efter-registrere dette? 
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KMS 



Var der forhold hos jer, der 
besværliggjorde implementering, hvis ja, 
hvordan kan det løses? 
• Dokumentation, hvor?  
• Hvordan på tvær af sektorerne,  
• Hvordan opdatering….                                                                   

Løsning? , et standart dokument, der 
følger patienten 
 

Var det tidskrævende at implementere 
pakken, hvis ja, tror I tidsforbruget vil 
falde, I takt med, at I bliver mere 
rutinerede?  
• Ikke tidskrævende, for det er allerede 

en del af vores arbejde, men vi kan blive 
meget bedre 

 
 

Udfordringer 
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Hvad er det vigtigste I har lært af at teste pakken? 
• At den er til glæde for alle parter  
• Vi kan blive meget bedre 
 
Hvilke 3 gode råd vil I give andre teams til,  
hvordan de får succes med pakken? 
1 : Afklar hvad ACP betyder i jeres team, så I har en 
fælles forståelse 
2:  Afklar hvor og hvordan I vil dokumentere, og 
hvordan  dokumentationen er tilgængelig for Alle 
3: Hjælp hinanden med at holde ”pakken” i live, for 
nogle tager samtalen tid at lære at mestre - og                    
implementering tager tid. 
 

Tak for opmærksomheden 

Gode råd 
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