Udskrivningsguiden

Til dig, der vil lave undervisning med
brug af Udskrivningsguiden
Til dig, der vil lave undervisning for sundhedsfagligt personale
med udgangspunkt i Udskrivningsguiden.
Undervisningen vil typisk vare 45 – 60 minutter. Vi har selv brugt
personalemøder som ramme for vores undervisning.
Du kan frit tilpasse indholdet og slides, så de passer
til dit formål med undervisningen.
Foreslået formål med undervisningen
At introducere Udskrivningsguiden for personalegruppen, og gennemføre en faglig drøftelse af
guidens relevans i forhold til det daglige samarbejde med patienter og pårørende om:
•
•
•

Patienternes egne mål for behandlingen og koblingen til behandlingsplanen
Patientens netværk og hverdag
Væsentlige aftaler og bekymringer i forhold til tilværelsen efter udskrivelsen

Sådan gør du
På de følgende sider er der forslag til hvad du kan gøre til hver enkelt PowerPoint slide.
•
•
•

I manus har vi forslag til hovedpointer.
Giv plads til spørgsmål.
Vær opmærksom på at samtalen ikke ender med at handle om, hvad andre burde gøre, men hvordan
hverdagen er og hvad man kan gøre.

Slides kan downloades her: www.udskrevet.dk/materialer

Du kan
•

Gennemføre undervisningen i samarbejde med en
recovery-mentor eller invitere en (tidligere) patient med

•
•

Printe uddelingskopier på forhånd
Evt. printe følgende støttematerialer:
• Best practice for brug af Udskrivningsguiden
• Personlige mål skema
• Andre bilag fra vejledningen
Hent materialerne på www.udskrevet.dk/materialer
Henvise til yderligere fag på Skolen for Recovery

•
•

Du skal bruge
•

Projektor til at vise PowerPoints (ellers brug print).

•

Tilstrækkeligt med eksemplarer af Udskrivningsguiden

Hvis du mangler inspiration er der også
en undervisningsvejledning, med mere
præcise forslag til hvordan man kan
arbejde med indholdet i
Udskrivningsguiden. Vejledningen
indeholder blandt andet cases, der
understøtter hvert enkelt kapitel.
Sådan bestiller du Udskrivningsguiden
Arbejder du i Region Hovedstadens
Psykiatri, kan du bestille guiden på SAP
under bestillingsnummer 4000052RHP
Arbejder du ikke i regionen, kan du
bestille op til ti eksemplarer på
www.outsideren.dk/udskrivningsguiden

Udskrivningsguiden

Dit manus
Vejledning
Før du går i gang med undervisningen
•
•
•
•

•

Tid
Før

Download og tilpas slides så titel dato og
afsnit passer
Lad denne slide være på imens alle sætter
sig.
Lad folk tage kaffe m.m. – det giver mere
ro senere
Det forudsættes at folk kender hinanden.
Hvis ikke, skal du tilføje en præsentationsrunde.

Skab tryghed – forklar hvad der skal ske
•

Tilhørende slides

Præsentér programmet (varighed,
udgangspunkt i Udskrivningsguiden m.m.)
Udskrivningsguiden er en del af det skriftlige
patientinformationsmateriale og skal ligge i
patienternes velkomstmappe (Region H).

Sæt den indholdsmæssige ramme
•

Brug denne slide til at spore deltagerne ind
på, hvad I skal opnå sammen

•

Ønsker du et mere konkret formål, fx hvordan
der laves kriseplaner, udskrivningssamtaler
eller andet, skal du blot rette i slides.

Baggrundsviden så alle er med
Vælg det ud, du synes er mest relevant:

5 -10
min.

5 min.

5-10
min.

•

http://udskrevet.dk/om-os/hvad-skal-projektdin-gode-udskrivning/
• http://udskrevet.dk/om-os/hvad-laerte-vi-iprojekt-din-gode-udskrivning/
• http://udskrevet.dk/om-os/hvad-laerte-vi-iprojekt-din-gode-udskrivning/de-vigtigsteerfaringer/
Eller andet – fx Region H’s egne dokumenter
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Udskrivningsguiden
Hvad ved vi
•

5 min.

Det er sjældent det samme, der er vigtigt for
patienterne, som for personalet.
Udskrivningsguiden er en mulighed for at tage
udgangspunkt i det, der fylder hos
patienterne.
Der er en række temaer som næsten altid
fylder hos patienterne, og vi ved at
Udskrivningsguiden kommer rundt om disse
temaer.
Ved at have kendskab til disse bekymringer og
behov, styrkes personalet i at tilrettelægge
behandlingsforløb med relevante invitationer
til patientens aktive deltagelse.
Vi ved også at patienter har størst udbytte af
guiden, når den bruges sammen med
personalet
At guiden opleves som omfangsrig. Det er
ikke meningen at man skal læse den hele –
tænk på den som et krak-kort.

•

•

•

•

•

Øvelse

15 min.

•

Formål: At personalet prøver at åbne
guiden og får muligheden for selvstændigt
at tage stilling til dens anvendelighed.

•

Instruktion fremgår af sliden

•

Alle kapitler er relevante, men her laves
et nedslag.

Opsamling
•
•

10 min.

Grupperne præsenterer, hvad de har talt om
Fokuser på indholdet af drøftelserne – hvad
var det konkrete I talte om i forhold til jeres
dagligdag, samt hvilken forskel man kan se
man kan gøre i samarbejdet med patienterne
Nb: Hvis du har et helt andet formål med
undervisningen, så husk at rette i hvilke
temaer, du vil samle op på.

•

Afrunding:
•

5 min.

”Kan det bruges” – runde
o

Hvad er udfordringerne ved at
bruge guiden i praksis?

o

Husk at give plads til kritik

o

Hvad er fordelene

Er der noget de har manglet i undervisningen?
(tag en runde, spørg evt. kun hver 2 + afsluttende
kommentarer)
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Udskrivningsguiden
Når slut / eventuelt
•

Hvis du får spørgsmål om
Udskrivningsguiden, kan du bruge denne
slide

Til inspiration
•

Hvis der er temaer I ønsker at arbejde videre
med, er der mange forskellige materialer I
kan trække på.

God fornøjelse!
Udskrivningsguiden er lavet af mennesker, der selv har været indlagt – i samarbejde med pårørende og sundhedsfagligt
personale. Udskrivelser er bedst, når alle samarbejder. Derfor kan guidens også bruges af pårørende og medarbejdere.
Over 100 brugere, pårørende, psykiatere, socialrådgivere, psykologer, sygeplejersker og mange andre har været
involveret i processen med at definere og færdigskrive indholdet af Udskrivningsguiden og www.udskrevet.dk.
Efterfølgende har der været holdt workshops med deltagelse af flere end 400 sundhedsfaglige medarbejdere og 200
patienter. Denne undervisningsvejledning bygger på disse erfaringer.

Hvem har lavet denne undervisningsvejledning:
Udskrivningsguiden bor hos Foreningen Outsideren og SIND Hovedstaden.
Vi arbejder for:
•
•
•
•

At styrke patienter i selv at arbejde aktivt for at komme sig
At understøtte patienters muligheder for at formulere og tage ejerskab for eget behandlings- og
rehabiliteringsforløb
Sikre adgang til erfaringsbaseret viden
At styrke samarbejdet mellem patienter, peer-støttemedarbejdere og sundhedsfagligt personale

4

