
Den gode dialog
En guide til personalet



”Region Nordjylland ønsker, at dialogens form og 
indhold medvirker til at genoprette patienternes og 
de pårørendes tillid til sundhedsvæsenet samt sikrer 

læring på baggrund af klagerne.”   



En ny lov inden for Klage- og Erstatningsadgange i 

Sundhedsvæsenet har fra 1. januar 2011 medført, 

at patienter, der indgiver en sundhedsfaglig klage til 

Patientombuddet - det tidligere Patientklagenævn, 

skal tilbydes en dialog med regionen.

Har en patient eller pårørende klaget over en afdeling, et 
sygehus eller en navngiven person til Patientombuddet og 
takket ja til tilbuddet om dialog, er regionen forpligtiget til 
at invitere til en dialog. Er patienten eller den pårørende 
efterfølgende tilfreds med udfaldet af dialogen, kan klagen 
afsluttes uden sagsbehandling i Patientombuddet. Er pa-
tient eller den pårørende derimod ikke tilfreds med udfal-
det af dialogen, bliver klagen som vanligt behandlet i Pa-
tientombuddet. 

Dialog hjælper til fælles forståelse og læring
Dialogen giver mulighed for, at afdelingen kan få indblik 
i patientens eller den pårørendes oplevelse af hændelsen. 
Dels ved at lytte til deres beretning og dels ved at stille ud-
dybende spørgsmål til oplevelsen. Samtidig giver dialogen 
mulighed for at give patienten eller den pårørende en for-
klaring og måske sammen nå frem til en fælles forståelse. 
Endelig skal dialogen medvirke til læring og på den bag-
grund forebygge nye klager. 

Deltagere i dialogen
Klager patienten over forløbet på en eller flere afdelinger, 
vil det som oftest være repræsentanter fra afdelingsledel-
sen, der deltager i dialogen. Er der klaget over en navngiven 
person, kan det i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt, at 
netop denne person deltager i dialogen. Patienten eller den 
pårørende kan have specifikke ønsker i forhold til, hvilke 
sundhedspersoner der skal deltage eller ikke deltage i dia-
logen. Det kan være væsentligt for dialogens udfald, at de 
relevante personer er inviteret til dialogen, men man kan 
ikke pålægges at deltage. 

Tidsfrist på fire uger
Sygehuset har fire uger til at indkalde, afholde og give Pa-
tientombuddet besked om udfaldet af dialogen. Overhol-
des denne tidsfrist ikke, vil klagen blive behandlet på vanlig 
vis i Patientombuddet. De fire uger regnes fra det tidspunkt, 
hvor regionen modtager klagen.  

Råd og vejledning
Står jeres afdeling over for at skulle holde en dialog, og har I 
brug for yderligere information eller rådgivning, er I velkom-
men til at kontakte Region Nordjyllands Rådgivnings- og 
Dialogteam på: Tlf.  9635 1049/9635 1200 eller e-mail: 
ankap@rn.dk

Dialog som redskab



Inden dialogen med patienten er det væsentligt at over-

veje, hvordan du bedst muligt på forhånd kan skabe en 

tryg ramme for patienten. 

Patienten, der har klaget, er som oftest følelsesmæssigt påvir-
ket. Patienten kan være sårbar og nervøs, ked af det og måske 
vred. Det er derfor væsentligt, at du skaber en tryg ramme, 
hvor patienten åbent kan fortælle om sin oplevelse. 

En tryg ramme skabes dels ved, at de ydre rammer for dialo-
gen er velovervejede og i orden. Det handler blandt andet om 
at finde et lokale, hvor der er ro, ikke at invitere for mange 
deltagere og at slukke for telefon, personsøger og lignende. 

Personlig fremtoning og stemmeføring har også betydning 
for patientens oplevelse af at befinde sig i et trygt rum. Tal 
derfor i et roligt og afdæmpet toneleje og vær imødekom-
mende i dit kropssprog. 

GODE RÅD TIL AT SKABE TRYGHED

Overvej hvem og hvor mange, der skal deltage 
i samtalen. For mange repræsentanter fra sy-
gehuset kan virke overvældende på patienten. 
Inviter derfor blot de deltagere, som har en cen-
tral rolle for at imødekomme klagen. Det kan 
for eksempel være en fra afdelingsledelsen og  
eventuelt en medarbejder med et særligt fagligt 
kendtskab til det klagen handler om. Dette kan 
medvirke til at sikre fremtidig kvalitet og læring. 
Det sender ligeledes et signal om, at klagen ta-
ges alvorlig. 

Sæt dig ind i patientens journal og medbring 
denne til dialogen i tilfælde af tvivlspørgsmål. 

Afhold dialogen i et uforstyrret lokale. Sæt elek-
tronisk udstyr på lydløs eller sluk det. Hvis det 
er muligt, så undlad uniform.

Placér stolene sådan, at de ikke står direkte over 
for hinanden. Det kan virke konfronterende.

Lad ikke patienten vente alene i mødelokalet. 
Gå sammen ind i lokalet. Det skaber tryghed 
for patienten at blive modtaget personligt in-
den dialogen, for eksempel i et  venteværelse.

Lad patienten sidde nærmest døren. Mulighe-
den for at kunne forlade rummet er beroligende.

Tilbyd kaffe/the/vand

Sådan forbereder 
du dialogen



Patienten kan have mange forskellige dagsordener 

for dialogens indhold og retning. Det er derfor væ-

sentligt, at du mundtligt over for patienten indled-

ningsvis formidler formålet med dialogen. 

Patienten kan for eksempel forvente at få placeret ansvar 
og få en grundig forklaring på baggrunden for hændelsen. 
Det er vigtigt at få afstemt disse forventninger og indlede 
dialogen med at forklare dialogens formål, og derved sætte 
nogle klare rammer for dialogen. Det kan for eksempel gø-
res ved at sige: 

”Formålet med vores dialog i dag er at indhente så mange 
informationer om din oplevelse af hændelsesforløbet som 
muligt. Vi er meget interesseret i at høre, hvad du har ople-
vet. Vi vil blandt andet bruge dine informationer til at be-
lyse, hvordan vi i fremtiden kan gøre vores sygehus bedre.”

Det er samtidig væsentligt at anerkende, at patienten tager 
sig tid til at fortælle om sin klage. Det kan du for eksempel 
gøre sådan:  ”Vi sætter stor pris på, at du har taget dig tid 
til, at vi sammen kan se på din klage, og hvad vi i fremtiden 
kan gøre anderledes”.

Dialogens varighed - for eksempel ” Der er afsat 60 min  
til dialogen”.

Hvem der deltager i dialogen.

Hvad informationen fra dialogen anvendes til – herunder 
tavshedspligt.

At det er sygehuset, der har inviteret til samtalen, men at 
det er patientens oplevelse af hændelsesforløbet, der er 
centralt for samtalens indhold.

Hvad dialogens dagsorden er, for eksempel: ”Vi er meget 
interesseret i at lytte til dig, og vi ser alvorligt på din klage. 
Hvordan lyder det for dig?”

Hvad dit eget kendskab er til sagen, og gør din egen rolle 
i forhold til hændelsesforløbet tydelig. Det er væsentligt 
for patienten at vide i hvilken grad, du har spillet en rolle 
i forløbet. 

SÆT RAMMERNE VED AT FORTÆLLE: 

Sæt rammerne for dialogen



SÅDAN STRUKTURERER DU DIALOGEN

Vær nysgerrig og støt patienten i at give sin 
beretning: ”Lad mig høre om din oplevelse”, 
”Hvad kan du mere fortælle”. ”Er der andre 
ting, som kunne være vigtige at fortælle?”.

Vær sikker på, at du har forstået, hvad patien-
ten ønsker at pointere: ”Sådan som jeg forstår, 
det du siger er… Er det også det, du mener?”

Lad patienten ”tale sig tom”, så vedkommen-
de føler sig taget alvorligt i sin oplevelse.

LYT EMPATISK OG RESPEKTFULDT
At lytte empatisk til patienten kan blandt 
andet gøres ved mundtligt at spejle vedkom-
mende:
”Jeg forstår og kan høre, at du er vældig vred/
ked af det – det må have været et stort chok 
for dig.” eller ”Jeg kan høre, at du har haft en 
vældig frustrerende oplevelse”.

At fungere som ”container” for patientens 
følelser. Det handler om at kunne rumme pa-
tientens følelser af for eksempel vrede, uden 
selv at give et vredt modsvar tilbage.

At bevare roen, optræde med respekt og imø-
dekommenhed, også selvom du ikke er enig i 
patientens oplevelse af hændelsesforløbet.

Din rolle 
under dialogen
Det kan være svært at rumme patientens vrede og 

sårbarhed, og der kan opstå en følelse af at skulle for-

svare sig selv.  Men din rolle i dialogen er ikke, at du 

skal forsvare dine egne eller kollegers eventuelle fejl – 

formålet er at lytte til patientens beretning og hjælpe 

den på vej. Og på den baggrund svare på patientens 

spørgsmål. 

Patienten kan blive ked af det, når vedkommende igen for-
tæller om sine oplevelser og det kan være svært for patien-
ten at fremføre sin klage. Derfor er der her to væsentlige 
roller: at fungere som empatisk og respektfuld lytter samt 
at strukturere dialogen, således at patienten får formidlet 
informationer om oplevelsen. 

Det er derfor vigtigt, at du under dialogen sætter fokus på 
patientens behov og sætter dit eget ubehag til side. At ud-
trykke forståelse for patientens følelser er ikke det samme 
som at give ret eller at vedkende sig samme følelse.



Inden dialogen afsluttes er det vigtigt at sikre dig, at 

du har fået alle væsentlige informationer fra patien-

ten samt at forklare patienten forløbet efter dialogen.

Patienten vil være optaget af, at der bliver taget hånd om 
klagen i det videre forløb. Derfor er det væsentligt, at sags-
gangen formidles til patienten. Det handler blandt andet 
om at formidle, at patientens klage vil blive brugt til at fore-
bygge lignende situationer, hvis det er muligt. Derfor er det 
væsentligt, at den læring, som finder sted under dialogen, 
bliver formidlet ud på ledelses- og afdelingsniveau med 
henblik på at sikre fremtidig kvalitet og læring.

Anerkend patienten 
Det er væsentligt at anerkende, at patienten har taget sig 
tid til dialogen, og hvis det er berettiget enten beklage hæn-

delsen, misforståelsen eller konkret sige undskyld til patien-
ten. Det kan for eksempel gøres ved at sige:

”Jeg er glad for, at vi har haft denne dialog og har fået talt 
forløbet igennem.”

”Jeg vil gerne på vegne af afdelingen beklage det, der er 
overgået dig – der var bestemt ingen, der havde til hensigt, 
at det skulle gå på den måde. Det er vi særdeles kede af.”

”Jeg vil gerne på vegne af sygehuset/afdelingen sige und-
skyld til dig, det har aldrig været vores hensigt, at det skulle 
gå på den måde.”  

”Jeg vil gerne sige undskyld til dig, det har aldrig været min 
hensigt, at det skulle gå på den måde.”

Afslutning, opfølgning og læring

Først og fremmest skal du sikre dig, at patienten har fået 
sagt det væsentlige. ”Jeg vil her afslutningsvis spørge, om du 
har fået sagt alt det, du havde på hjertet.”

Spørg ind til, hvorvidt patienten vil fastholde klagen eller 
om den kan afsluttes.

Fortæl, hvordan forløbet er efter dialogen. Hvad kan pa-
tienten forvente. 

Få udfyldt og underskrevet skemaet fra Patientombuddet 
samt oplysningsskemaet fra Rådgivnings- og Dialogteamet.

Oplys patienten om muligheden for at ringe til dig (hvis det 
er muligt) og/eller til Rådgivnings- og Dialogteamet ved 
spørgsmål eller behov for yderligere samtale.

Følg eventuelt med patienten ud af rummet og sig farvel så 
tæt på sygehusets udgang som muligt.

SÅDAN AFSLUTTER DU DIALOGEN
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