
SAMMENHÆNG FRA PATIENTENS PERSPEKTIV 

Program: 

• Kl. 13.00-13.05: Præsentation af workshop v/ DSKS bestyrelse 

• Kl. 13.05-13.35: Hvad får vi øje på, når vi kigger på de komplicerede forløb på tværs 

af sektorer – med patienter og pårørendes øjne? 

Præsentation af indsamlet viden fra tværsektorielt projekt på tværs af Aalborg Universitetshospital, Aalborg 

Kommune og Almen Praksis v/ Rikke Beckermann, Aalborg Universitetshospital og Charlotte Laubek, Aalborg 

Kommune 

• Kl. 13.40-14.10: Hvordan ser det tværgående sundhedsvæsen ud fra patientens 

perspektiv? v/ Patientrepræsentant Søren Waldorff Rasmussen

• Kl. 14.10-14.30: Debat og interaktiv workshop med afsæt i oplæggene
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Sammenhæng fra patient og 

pårørendes perspektiv

SAMMEN FOREBYGGER VI (GEN)INDLÆGGELSER

DSKS ÅRSMØDE 11. JANUAR 2019



PATIENTER OG PÅRØRENDES OPLEVELSER AF SAMMENHÆNG

Film med pårørende Carsten

Film med pårørende Lone

https://video.rn.dk/secret/37069479/c1d6258a174e346144952c7a862a31c6
https://video.rn.dk/secret/35525388/70ba7fcdccdb76df6b80ba032066594c


VÆSENTLIGSTE BUDSKABER FRA INTERVIEW MED CARSTEN
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Alle gør deres 

bedste, men der 

mangler en 

vognstyrer!

Der er stor ulighed i 

forløbene. 

Forskellen mellem at 

have ressourcestærke 

pårørende og være 

alene er markant!

De mange skift mellem sektorer og 

sundhedsprofessionelle kræver 

virkelig mange ressourcer for det 

enkelte menneske, men også for 

systemet, både menneskeligt og 

økonomisk

Mere pleje og behandling skal 

klares uden for sygehuset i et 

tværsektorielt samarbejde. Så 

vidt det er muligt, så skal vi 

forebygge  indlæggelser. 



VÆSENTLIGSTE BUDSKABER FRA INTERVIEW MED LONE
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”Det, der betyder noget for mig at 

se ind bagved CPR-nummeret. 

Jeg har brugt denne sætning flere 

gange, når jeg er løbet panden i 

mod en mur: Hvad ville du gøre, 

hvis det var din mor? ”

”Det er noget med at læse den 

enkelte patient og se deres behov 

og udfordringer.

De gange hun har været indlagt har 

man f.eks. udspurgt min mor om, 

hvad hun får af medicin. Det kan 

hun jo ikke svare på som dement”. 



HVAD FÅR VI ØJE PÅ, NÅR VI KIGGER PÅ DE KOMPLICEREDE FORLØB 
PÅ TVÆRS AF SEKTORER? 
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REFLEKSION

• Hvilke tanker sætter de pårørendes oplevelser og overvejelser i gang hos dig?
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Kort drøftelse med sidemand

2 min.



PROJEKTETS SPRINGBRÆT

FÆLLES STRATEGISK VISION OG AMBITION, SOM RAMMESÆTTENDE

Fælles mål

Fælles ledelse

Fælles økonomi
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Mulighedsrum



Mange medarbejdere og ledere 

skal involveres og ændre 

adfærd

Der følges løbende op på om 

forandringerne er forbedringer

Udvikling 

af 

kvalitet ?

REAL WORLD

Projekt 

design

Projekt 

design

Projekt 

design

God-

kendelse

Projektkontor

REAL WORLD

Imple-

mentering

Forbed-

ringer i 

praksis

MULIGHEDSRUM

Fælles 

strategisk 

vision og 

ambition

Fælles mål, fælles ledelse og fælles økonomi

Projekt: Sammen forebygger vi (gen)indlæggelser

Pårørende og patienter involveres i 

afdækning, udvikling og test



HVAD OG HVORDAN GJORDE VI?
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Vi opsøgte 
og fulgte

Vi lyttede

Vi 
snakkede 

med

Vi fik ideer 
sammen

Vi 
prioriterede 

sammen

Vi testede 
sammen

Pragmatisme på højt 

niveau!
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ALMEN PRAKSIS OG VAGTLÆGER
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REFLEKSION

• Hvilke tanker sætter personalets oplevelser og overvejelser i gang hos dig?
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Kort drøftelse med 

sidemanden

2 min.



HVAD INDEHOLDER PROJEKTET?
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RESULTATER INDTIL VIDERE…..
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PJECE TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE

Udviklet som mulig løsning på patienternes behov 

for hjælp til at ”finde rundt i systemet” og som dialogværktøj

• Dialog med patienter, pårørende og personale

• Kortlægning af behov ved besøg på samtlige enheder

• Tilskæring via feedback fra pårørenderepræsentant +                                            

projektgruppe 
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VIGTIGSTE LÆRING!

• Patienter og pårørende skal involveres fra starten og løbende! - både når det gælder 

organisatorisk udvikling og det konkrete individuelle forløb!

• Startopstilling, spillerstrategi og den løbende udskiftning skal koordineres af et samlet og 

nært sundhedsvæsen – IKKE af patienten!
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Projekt / eller patientforløb

Patient

På-

rørende

På-

rørende Egen 

læge
Sygehus

Sygehus

Sygehus Kommune

Kommune

Vagtlæge

Kommune

Kilde: DBU. https://www.dbu.dk/

https://www.dbu.dk/


KONTAKTOPLYSNINGER

Rikke Beckermann

Kvalitetskonsulent, Kvalitet og Sammenhæng, Aalborg Universitetshospital

Mail: r.beckermann@rn.dk

Mobil: 30473920

Charlotte Laubek

Konsulent, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune

Mail: laub-aeh@aalborg.dk

Mobil: 22346813
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WORKSHOP 1
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Drømmescenariet: 

• Hvis det var din mor….. Hvad tænker du, der kunne gøre anderledes i samarbejdet mellem 
hospital, kommune og almen praksis?

1. Snak med sidemanden

2. Opsamling i plenum 



WORKSHOP 2

21

Hvad er det første I får øje på, som er vigtigt for et sammenhængende patientforløb? 

1. Snak med sidemanden

2. Opsamling i plenum 


