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INTERPROFESSIONELLE OG 

SAMARBEJDSMÆSSIGE PERSPEKTIVER  

PÅ DEN PATIENTANSVARLIGE LÆGE  

SET FRA EN SYGEPLEJERSKES HVERDAG 

GRETE CHRISTENSEN 

FORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD 
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PATIENTERNE EFTERSPØRGER … 

 Overblik og sammenhæng 

 Tværprofessionel videndeling 

 Gennemgående livline 

 God gensidig planlægning 

 Gode overgange i systemet 

 Inddragelse og medbestemmelse 
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DEN PATIENTANSVARLIGE LÆGE  
– VISIONEN ER GOD 
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DEN PATIENTANSVARLIGE LÆGE  
– DET KRÆVER ET BREDERE FOKUS 

”Målet er en ordning, som 
skal gøre en reel forskel for 
patienternes oplevelse af 
sammenhæng, kontinuitet og 
tryghed i sygehusvæsenet.” 
 
”Den patientansvarlige læge 
er ét af flere svar på en 
kompleks problemstilling.” 

Fra den politiske aftale 
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TILGÆNGELIGHED OG FLEKSIBILITET 

”Hun er min livline, og 

det giver mig en stor 

tryghed at vide, at jeg 

kan ringe, hvis der 

opstår problemer. Jeg er 

ikke i tvivl om, at jeg har 

undgået indlæggelser på 

grund af hende.” 



1. NIVEAU:  

Overskrift Arial Bold 

 

2. NIVEAU:  

Brødtekst Arial Reg 

For at skifte fra  

Bold til Regular; klik på 

denne knap  

i topmenuen  

 

For at skifte tilbage klik på 

denne knap  

i topmenuen  

INDHOLDSSIDE      

MED TEKST 

DEN VANSKELIGE OVERGANG: 
MULTISYGDOM OG SEKTOROVERGANGE 
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FORLØBSKOORDINERENDE 
SYGEPLEJERSKER 

”Som forløbskoordinator 
handler det også om at forstå 
systemet og få afdelingerne 
til at tale sammen … Der er 
stor forskel på at tænke i 
afdelinger eller at tænke i 
forløb ud fra patientens 
perspektiv.” 

Anne Bjerrum, forløbskoordinator  
på Rigshospitalet 
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KULTURÆNDRING: PATIENTER OG 
PÅRØRENDE SKAL INDDRAGES 

”Med den involverende stuegang 

har vi fået ét effektivt og godt 

møde, der ikke alene hindrer, at 

vi bruger unødig tid på små 

koordinerende møder, men også 

sikrer, at den tid, vi bruger, bliver 

brugt sammen med patienten og 

de pårørende.” 



BLANK 

9 

LEDELSE OG ORGANISERING 

Barrierer for at lykkedes med  

et sammenhængende sundhedsvæsen: 

• Komplekse samarbejdsrelationer 

• Modstridende faglige og organisatoriske mål 

• Skæve økonomiske incitamenter 

• Silotænkning og enhedsegoisme 

• Kulturforskelle og fagkonflikter 

• Strukturelle barrierer 
 

Det er en ledelsesmæssig opgave at fjerne 

barrierer og opbygge en kultur for samarbejde. 



BLANK 

10 

TVÆRPROFESSIONEL FORSTÅELSE 
PÅ SKEMAET 



1. NIVEAU:  

Overskrift Arial Bold 

 

2. NIVEAU:  

Brødtekst Arial Reg 

For at skifte fra  

Bold til Regular; klik på 

denne knap  

i topmenuen  

 

For at skifte tilbage klik på 

denne knap  

i topmenuen  

INDHOLDSSIDE      

MED TEKST 

SAMMENHÆNG TIL ØVRIGE INDSATSER 
– FX KVALITETSARBEJDET 
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TAK FOR ORDET 

Tegning: Lars Andersen 


