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Forord
Denne rapport er et resultatet af et toårigt forskningssamarbejde, der har søgt svar på, hvad der virker for
sundhedsprofessionelle aktører i arbejdet med at koordinere forløb for ældre medicinske hjertepatienter på

tværs af hospital, kommune og almen praksis, og hvorfor det virker. Projektet bygger på data fra samtaler
mellem sundhedsprofessionelle aktører i fire mono sektorielle fokusgrupper, og har været organiseret med
en projekt og en følgegruppe. Denne organisering har givet projektet en vigtig forankring i klinisk praksis.
Det er en forhåbning, at denne rapport kan medvirke til at præcisere og fremhæve betydningen af at udvikle
det der virker, relateret til at løse opgaven med at koordinere patientforløb på tværs af hospital, kommune og
almen praksis.
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Resumé
Med stigende alder er det sandsynligt, at man som menneske får behov for regelmæssig kontakt til
sundhedsvæsenet. En kontakt, der gerne skulle betyde, at patienten oplever tryghed og støtte til at håndtere
symptomer og sygdom i et aktivt liv. Tværsektoriel koordinering af patientforløb er imidlertid en kompleks
opgave. Historisk set har forskning på dette område mest været fokuseret på barrierer og udfordringer
forbundet med denne kompleksitet, mens virksomme mekanismer i den daglige praksis ikke har været i
fokus.

Formålet med dette samarbejdsprojekt har været at undersøge den vellykkede koordinering af patientforløb.
Med et positivt fokus efterlyses svar på, hvad der virker, og hvorfor det virker, når sundhedsprofessionelle
aktører samarbejder om opgaven med at koordinere forløb for ældre medicinske hjertepatienter.
Projektet bygger på materiale fra fire mono sektorielle fokusgrupper med sundhedsprofessionelle aktører fra
henholdsvis hospital, kommune og almen praksis. Data er analyseret med anvendelse af
meningskondensering og kvalitativ tematisering af kontraster og paradokser indenfor og imellem grupperne.
Resultaterne peger på, at samarbejdsrelationer, ansvarsplacering og faglighed er centrale temaer for, at
opgaven med at koordinere patientforløb bliver vellykket. Temaet vedrørende samarbejdsrelationer handler
om vigtigheden af at være fleksibel og at have tillid til og respekt for hinandens perspektiver på samarbejdet.
Temaet om ansvarsplacering handler om vigtigheden af et menneskeligt ansvar for at præcisere, hvem der
gør hvad, hvornår og hvorfor, således at patienten opnår en oplevelse af tryghed. Temaet om faglighed
handler om at tydeliggøre og efterspørge faglige begrundelser i forbindelse med en overlevering,
eksempelvis i udskrivningsbreve og epikriser. På denne baggrund understøttes individualisering af
behandling og pleje til patienten, der baseres på etablerede standarder.
I projektet konkluderes, at målet med opgaven om at koordinere patientforløb er, at patienten oplever
sammenhæng og tryghed i sti forløb. Det virker for sundhedsprofessionelle aktører:
•

Når de mødes ansigt til ansigt i en direkte kontakt, og at der gensidigt udvises vilje til at være
fleksibel i samarbejdet, der tager udgangspunkt i patientens situation som en helhed.

•

Når arbejdet med relationen og den praktiske opgave med at koordinere patientforløb går hånd i
hånd.

•

Når sundhedsprofessionelle aktører hver især anerkender, at den rolle de har, er en del af en kæde og
en større sammenhæng i forhold til helheden i patientforløbet.

•

Når de får afklaret ansvarsfordelingen og videreformidlet faglige begrundelser både i mundtlig og
skriftlig form.

I det fremtidige samarbejde om at koordinere patientforløb på tværs af sektorer, er det derfor vigtigt:
 At gennemføre flere opfølgende hjemmebesøg med udgangspunkt i patientens situation og behov i
sin helhed, og med deltagelse af involverede sundhedsprofessionelle aktører.
 At der udvises fleksibilitet i samarbejdet om at løse opgaven.
 At afklare ansvaret ud fra en enighed om, hvad patientens konkrete forløb består i, og hvem der er
ansvarlig, hvor og hvornår.
 At understøtte implementering af kommunale plejehjemslæger.
 At dele viden på tværs af sektorer.
 At tale om det der virker, frem for det der ikke virker.
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1. Introduktion
Dette samarbejdsprojekt bidrager med succeshistorier og konkrete anbefalinger, der fremadrettet forventes at
kunne styrke samarbejdet om at koordinere forløb for ældre medicinske hjertepatienter på tværs af hospital,
kommune og almen praksis.

1.1 Baggrund
Tværsektoriel koordinering af patientforløb er på dagsordenen i det danske sundhedsvæsen og i regeringen
(1). Der findes etablerede og formaliserede sundhedsaftaler mellem region, kommune og almen praksis (2)

(centrale uddrag af figurer fra eksisterende sundhedsaftaler findes i Bilag 1). Til trods for de formaliserede
aftaler er udfordringerne med at varetage en hensigtsmæssig tværsektoriel koordinering af forløb
veldokumenteret nationalt (3–7) og internationalt (8,9).
Der er megen uforudsigelighed knyttet til at leve med en kronisk tilstand som eksempelvis hjertesvigt
og/eller forkammerflimren (10,11). Gennem en forebyggende tilgang, hvor der foreligger en plan for, hvad
der er tidlige tegn på forværring samt hvornår, hvordan og af hvem, der skal reageres ved forværring af
patientens tilstand, kan disse patientforløb styrkes (12,13). For at kunne levere behandling, pleje og omsorg,
således at patienten oplever sammenhæng i sit forløb og dermed tryghed, er sundhedsprofessionelle aktører
fra hospital, kommune og almen praksis gensidigt afhængige af hinanden (1,2).
Koordineringsopgaven er i særlig grad markant i forbindelse med en indlæggelse og derpå følgende
udskrivelse fra hospitalet. Denne opgave er underlagt et vist tidspres, og involverer mange forskellige
sundhedsprofessionelle aktører på forskellige tidspunkter. Hermed er der stor risiko for, at
sundhedsprofessionelle kun opnår et fragmenteret kendskab til det samlede patientforløb (14).
Ansvarsfordelingen i patientforløb kan derfor nemt blive implicit og delt mellem involverede
sundhedsprofessionelle aktører (15). I et dansk studie (4) har det vist sig, at et implicit og delt ansvar,
sammen med et fragmenteret kendskab til patientens samlede forløb, kan øge risikoen for, at ingen tager
ansvar. Patienten er derfor i risiko for at blive ladt alene med ansvaret, og blive mødt med en forventning om
at være proaktiv og koordinere eget forløb. Ved hjertesvigt er det essentielt at have en proaktiv tilgang. En
rettidig intensivering af vanddrivende behandling, som reaktion på et halvt kilos vægtøgning over få dage,
kan medføre forebyggelse af yderligere vægtøgning, dermed følgende åndenød og potentielt behov for akut
indlæggelse (13). Ved forkammerflimren er det essentielt, at der foreligger en plan for blodfortyndende
behandling, der er konsistent og informeret på tværs af hospital og almen praksis, og ofte også til
kommunale aktører i form af hjemmesygepleje og hjemmehjælp (16,17). Desuden en plan for hvor patienten
skal henvende sig ved opblussen i symptomer, som kan opstå akut ved eksempelvis åndenød og
hjertebanken (12).
På baggrund af en systematisk gennemgang af national og international videnskabelig litteratur omkring
aktørperspektivet på det tværsektorielle samarbejde (skema over søgestrategi og litteraturgennemgang findes
i Bilag 2, 3 og 4), ses ofte, at det kun er ét eller to af de tre led i det tværsektorielle samarbejde, der er blevet
undersøgt (14,15,18–22). Dette kan være et udtryk for den kompleksitet, der ligger i at samarbejde på tværs
af både hospital, kommune og almen praksis (23). Desuden beskrives ofte udfordringer, problemer og
begrænsninger relateret til afprøvede interventioner (24). Dette forhold kan være et udtryk for
kompleksiteten og de kendte udfordringer, der er forbundet med at samarbejde på tværs af sektorovergange.
Således er det tværsektorielle samarbejde tidligere blevet karakteriseret ved hjælp af metaforen –’en
kampplads’. Betegnelsen ’en kampplads’ dækker over, at samarbejdspartnere har begrænset kendskab til
hinandens praksis og ser hinanden som modstandere. Desuden beskrives, at mangel på en dialogisk praksis

og de eksisterende institutionelle rammer og vilkår er medvirkende til at fastholde problemer med at
samarbejde på tværs af sektorer (7).

1.1 Formål
Med afsæt i en oplevelse fra praksis om, at mange patienter til trods for udfordringer og barrierer oplever at
komme godt igennem deres forløb, er formålet med dette forskningsprojekt:
At undersøge, hvad der virker for sundhedsprofessionelle aktører fra henholdsvis hospital, kommune
og almen praksis i arbejdet med at koordinere forløb for den ældre medicinske hjertepatient, og
hvorfor det virker.

2. Metode
Projektet tog afsæt i koordinering af forløb for ældre patienter (+65 år) (25), der lever med hjertesvigt
og/eller forkammerflimren. For at få indblik i, hvad der virkede for sundhedsprofessionelle aktører, og
hvorfor det virkede, har perspektivet fra sundhedsprofessionelle aktører været udgangspunktet for
dataindsamlingen. Viden herom blev indsamlet ud fra metoden for fokusgrupper. Styrken ved fokusgrupper
var, at aktørerne blev konfronteret med hinandens synspunkter, hvorved det var muligt at øge den enkelte
aktørs selvforståelse, og dermed kompleksiteten i den meningsdannelse, der fremkom af fokusgruppens
drøftelse (26–28). For at favne nuancer af den kompleksitet, der findes i arbejdet med at koordinere
patientforløb blev sammensætning af fokusgrupperne gennemført under hensyntagen til homogenitet og
heterogenitet inden for grupperne (26,29). For at styrke den sociale genkendelighed og indbyrdes tryghed i
gruppen, var det vigtigt at aktørerne, havde den samme rolle i sundhedsvæsenet. Samtidigt ønskedes et højt
fokus på at beskrive forhold, der opleves som vellykkede og ikke en diskussion mellem faggrupper af
årsager til barrierer. Hensyntagen til homogenitet bestod derfor i, at grupperne blev afholdt organisatorisk
adskilte. Hvad angik heterogenitet, blev der rekrutteret aktører med henholdsvis kort og lang anciennitet,
både i deres aktuelle jobfunktion og tid siden endt uddannelse. Desuden blev der både rekrutteret aktører,
der var positivt indstillet for at samarbejde på tværs af sektorer og aktører, som synes at samarbejdet på
tværs var alt for besværligt.
Inspireret af anbefalinger vedrørende størrelser på fokusgrupper (26) var et antal omkring seks deltagere i
hver gruppe forventet at være optimalt for at understøtte både homogenitet, heterogenitet og dynamikken i
fokusgrupperne. Dette var begrundelsen for at tilføje Gruppe 3, da der på den planlagte dag for Gruppe 2 var
sygdom blandt afdelingens personale, og dermed kun tre fremmødte aktører. Derfor blev der sammensat og
afholdt fire mono sektorielle fokusgrupper. Demografiske data over aktørerne ses i Tabel 1.
Tabel 1. Demografiske data over aktører i de fire fokusgrupper.
Alder
(år)

Køn

År I
nuværende
funktion

År som
færdig
uddannet

Jobfunktion

Gruppe 1 – Kommune

1
2
3
4
5
6

45
42
52
37
51
62

Mand
Kvinde
Kvinde
Kvinde
Mand
Kvinde

8½
3½
3
4½
3
17

15½
17
26
10
8
30

Hjemmesygeplejerske
Udskrivningskoordinator
Udskrivningskoordinator
Koordinerende sygeplejerske
Hjemmesygeplejerske
Hjemmesygeplejerske
Gruppe 2 – Hospital

1
2
3

55
45
33

Kvinde
Kvinde
Kvinde

25
16
7

30
22
7

Ambulatorie/projektsygeplejerske
Akut sengeafsnit og rehabilitering
Sygeplejerske akut sengeafsnit
Gruppe 3 – Hospital

1
2
3
4
5
6
7

42
41
55
45
45
38
38

Kvinde
Kvinde
Kvinde
Kvinde
Kvinde
Kvinde
Kvinde

1
16
25
20
16
13
11

9
17
30
21
16½
13
14

Sygeplejerske akut sengeafsnit
Sygeplejerske akut sengeafsnit + ambulatorium
Ambulatorie/projektsygeplejerske
Sygeplejerske Akut sengeafsnit + Hjertestopkoordinator.
Sygeplejerske akut sengeafsnit
Sygeplejerske akut sengeafsnit + Ambulatorium
Sygeplejerske akut sengeafsnit

Gruppe 4 – Almen praksis

1
2
3
4
5

Alder

Køn

42
67
39
42
40

Mand
Mand
Mand
Kvinde
Kvinde

År som
praktiserende
læge
4
30
5
3
4

Type af praksis – område

Kompagniskabspraksis – By
Solopraksis – Land
Kompagniskabspraksis – By
Kompagniskabspraksis – By
Kompagniskabspraksis – By

2.1 Dataindsamling
Rekruttering af aktører fra hospital og kommune foregik i samarbejde med daglige ledere, der foreslog
aktører, som så modtog invitation til at deltage. Aktører fra almen praksis blev rekrutteret i samarbejde med
Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland. Der blev udsendt en åben invitation i en ugentlig
nyhedsmail til alle praktiserende læger med praksis i Region Nordjylland. Ellers var strategien personligt at
udlevere invitationer til praktiserende læger i Aalborg Kommune. Fokusgrupperne blev afholdt i efteråret
2017. Alle fire grupper blev ledet af den samme moderator, hvis opgave var at styre samtalen hen imod at
berette om, hvad der virker i forhold til at koordinere patientforløb, og hvorfor det virker. Moderatorens
rolle var at sikre, at samtalen fokuserede på emnet. Dette arbejde blev støttet af en tematiseret
moderatorguide (26,29), der indeholdt undersøgelsesspørgsmål, introduktion til fokusgruppen, øvelser, samt
forslag til uddybende og evaluerende spørgsmål, slutøvelse og afsluttende spørgsmål. Selve fokusgruppens
møde havde en varighed på ca. to timer. Overordnet tog valg af lokaliteter afsæt i anbefalinger om at lade
fokusgrupper foregå på steder, som så vidt muligt er kendte for deltagerne med henblik på at skabe tryghed
(26). Gruppe 1, 2 og 3 blev afholdt indenfor normal arbejdstid og i tæt tilknytning til aktørernes arbejdssted
med henblik på at sikre let tilgængelighed og kendte rammer for samtalerne. Gruppe 4 blev afholdt udenfor
normal arbejdstid, imellem kl. 18 og 20. Aktørerne i Gruppe 4 blev derfor honoreret for at deltage efter
gældende konsulenttakst, støttet af midler fra det Regionale Kvalitets og Efteruddannelsesudvalg for Almen

Praksis i Region Nordjylland. For at sikre let og hurtig adgang, uden praktiske opgaver med at booke lokaler
i tilknytning til aktørernes eget arbejdssted, blev Gruppe 4 afholdt på et neutralt og geografisk centralt sted.
Samtalerne i fokusgrupperne fandt sted omkring et bord, hvor alle kunne se hinanden. Der var en klar
rollefordeling, hvor moderatoren styrede fokusgruppen, især i starten og mod afslutningen. Observatørens
rolle var primært at observere interaktionerne og samtalerne i fokusgrupperne samt at skrive feltnoter, der
havde fokus på deltagernes kropssprog, mimik og indbyrdes dynamik.

2.2 Analyse
Samtalerne i de fire fokusgrupper blev optaget digitalt og transskriberet ordret, med tydelig angivelse af tryk
på ord, suk eller lignende til brug i fortolkning og analyse af materialet. Efterfølgende blev der foretaget en
kvalitativ analyse med meningskondensering og tematisering af henholdsvis transskriberede data og
feltnoter (30,31). Analysen indbefattede fem trin. Trin 1 bestod af en global læsning, hvor hele materialet
blev gennemlæst flere gange med henblik på overblik (Hvad bliver der sagt?). Trin 2 bestod i at identificere
meningsbærende enheder i det transskriberede materiale, som blev formuleret i et hverdagssprog med
udgangspunkt i det sagte (Hvad handler det om, det der siges?). Trin 3 handlede om at omsætte de
meningsbærende enheder til kondenserede meninger i temaer, for at adressere spørgsmålet: Hvordan forstår
vi, hvad det handler om? Trin 4 handlede om at organisere temaerne til centrale temaer rettet mod projektets
formål, og hermed formulere centrale temaer, der er relevant for projektet. Trin 5 bestod i at beskrive
indholdet af centrale temaer. To personer fra projektgruppen kodede individuelt alle data fra de fire
fokusgrupper, og udledte heraf foreløbige temaer. Den videre analyseproces var fælles internt i
projektgruppen og foregik frem og tilbage mellem del og helhed i det samlede materiale. Af denne proces
fremkom tre centrale temaer – samarbejdsrelationer, ansvarsplacering og faglighed. I beskrivelse af de tre
centrale temaer er der lagt vægt på kontraster og paradokser indenfor og imellem de fire grupper.
Datahåndteringsprogrammet NVIVO blev anvendt til at systematisere den store mængde af data.

2.3 Etiske overvejelser
Projektet blev gennemført i overensstemmelse med Helsinki Deklarationen (32), Etiske Retningslinjer for
Sygeplejeforskning i Nordiske lande (33) og godkendt at Datatilsynet (Registreringsnummer 2008 58 0028.
Projekt identifikationsnummer 2017 75). Inden afholdelse af fokusgrupperne indgav alle deltagerne både
mundtligt og skriftligt informeret samtykke om, at de deltog i projektet på frivillig basis, og at de kunne
trække sig på hvilket som helst tidspunkt. Desuden blev deltagerne garanteret, at deres udtalelser blev
anonymiseret, således at de ikke kunne genkendes i den endelig afrapportering.

3. Resultater
De tre centrale temaer vil herunder blive beskrevet. Beskrivelserne af hvert centralt tema startes med at
fremhæve essensen af temaets indhold i punktform, efterfulgt af en beskrivelse af temaet, og afrundes med
en kort opsummering af konkrete eksempler på, hvad der virker, og hvorfor det virker for aktørerne.

3.1 Samarbejdsrelationer
Samarbejdsrelationer handler om:
•

At have en rettidig og effektiv korrespondancevej mellem aktørerne.

•

At have adgang til at få afklaret spørgsmål hos hinanden.

•

At have en god tone og være fleksibel i samarbejdet.

Samarbejdsrelationerne mellem hospital, kommune og almen praksis er kontrastfyldte. Afbilledet, som en
stor grøn pil, i Figur 1 beskrives samarbejdsrelationen fra almen praksis til kommune som stærk,
velfungerende og effektiv. Her kommunikeres der gennem et velfungerende IT system, idet der kommer
kvittering tilbage på modtagelse af en henvendelse. Der er her erfaring for, at der bliver fulgt op på
henvendelsen. Som en kontrast, og som afbilledet med en lille grøn stiplet pil beskrives samarbejdet fra
almen praksis til hospitalet, som en oplevelse af, at korrespondancer og henvisninger sendes ud i et tomt
rum uden at vide, om henvisningen er modtaget, og om der vil blive handlet herpå. Afbilledet i Figur 1 som
en stor dobbeltrettet grøn pil beskrives samarbejdsrelationen mellem kommune og hospital fra begge sider
som fungerende. Dette til trods for, at det fremhæves, at der overvejende kommunikeres skriftligt, og at der
sker uforudsigelige fejl i IT systemet, både den ene og den anden vej mellem parterne.
Hjemmesygeplejerskerne oplever, at de modtager en fragmenteret besked fra sygehuset, fx i forbindelse med
en udskrivelse. Sundhedsprofessionelle på hospitalet oplever, at den information som de modtager fra
kommunen i forbindelse med en indlæggelse, ikke er opdateret, og de mangler relevante oplysninger om, fx
hvilken hjælp patienten aktuelt modtager i hjemmet. Samarbejdsrelationen fra kommune til almen praksis,
og fra hospital til almen praksis italesættes stort set ikke i Gruppe 1, 2 og 3.

Figur 1. Samarbejdsrelationer mellem hospital, kommune og almen praksis.

Konkrete eksempler på hvorfor samarbejdsrelationer virker.
•

Kommunikationen via det Fælles Medicin Kort (FMK) fremhæves af aktørerne i Gruppe 1 som et
godt samarbejdsredskab, både i forhold til samarbejdet med hospital og med almen praksis. I den
sammenhæng fremhæves, det at implementering af nye måder at kommunikere på tager tid.
”Tiden skal arbejde, så det bliver hverdag, og det bliver naturligt, selvom man synes, at de to år, det
er lang tid, men det er det altså ikke i det her system. Der er det lang tid undervejs, inden at det
kommer hele vejen rundt, og bliver naturligt og hverdag” (Citat Gruppe 1).

•

Fleksibilitet i samarbejdet udtrykkes af aktørerne fra Gruppe 1 som vigtig, fordi det er ofte de små
ting, der får det hele til at fungere.
”Så det er altså de der små ting, som gør nogle gange noget stort i den sidste ende, at det hele bare
bliver vellykket” (Citat fra Gruppe 1).
Eksemplet nævnes her i forbindelse med forebyggelse af tryksår. Sygeplejersken reagerer hurtigt på
observeret rødme, og igangsætter handlinger, i stedet for blot at give besked videre med opfordring
til, at andre skal handle. Det er hermed ofte et spørgsmål om fleksibilitet, og om at aktørerne udviser
villighed til at gøre det, der skal til, for at det hele kommer til at fungere. Det er, når aktører ser på
helheden i patientens situation, fremfor udelukkende at fokusere på lige præcis den opgave, de er sat
til at løse. Fra Gruppe 3 blev der fremhævet et eksempel på, at samarbejdet kan lykkes, når der tages
direkte kontakt til den hjemmesygeplejerske, der skal modtage patienten i hjemmet. Her var
eksemplet en terminalt syg hjertepatient, der havde et stort ønske om at dø hjemme.
”Sygeplejerske: Ja, jeg fik arrangeret al ting på halvanden time, så manden kom hjem, fordi at hans
største ønske, det var at dø derhjemme, og så kunne alting lige pludselig lade sig gøre. Han fik 23
timer derhjemme. Der tænker jeg på, at der er vi fleksible. Jeg skrev til dem om morgenen, og hun
ringede til mig indenfor et kvarter. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle skrive, men jeg tænkte, at det
der, det var min pleje og forløbsplan. Og den er egentlig akut, for ”Jeg har brug for at snakke med
jer. Kan I ringe til mig?” (Citat fra Gruppe 3).

3.2 Ansvarsafklaring
Ansvarsafklaring handler om:
•

At huske sin etik og menneskebevidsthed i relationen til patienter og samarbejdspartnere.

•

At sundhedsprofessionelle er forpligtet til at kende og stå ved deres ansvar.

•

At sætte ansigt på hinanden, og aftale hvem der gør hvad, hvornår og hvorfor.

Fra Gruppe 1 udtrykkes, at det som aktør handler om at huske sin etik og bevidsthed om at anerkende
hinanden som mennesker. Billedliggjort i Figur 2 hænger ansvaret for opgaven om at koordinere
patientforløb således sammen med et universelt og mellemmenneskeligt ansvar for etik og
menneskebevidsthed. Det er vigtigt selv at gå i front og vise et godt eksempel. Som afbilledet i den
midterste cirkel, handler det om, at der mellem fagprofessionelle udvises anerkendelse og respekt i
samarbejdet om at afklare og have en opdateret plan for, hvem der gør hvad, hvornår og hvorfor. Hermed at
samarbejde om ’sagen’, som her er et patientforløb i sin helhed. Centralt i figurens inderste cirkel er målet
med ansvarsafklaring illustreret ved at patienten oplever tryghed og funktionsevne i egen sygdoms og
livssituation.

Figur 2. Baggrund for ansvarsafklaring i forhold til opgaven om at koordinere patientforløb.
Konkrete eksempler på hvorfor ansvarsafklaring virker.
•

Ansvarsafklaring forventes at give større mulighed for at udføre en koordineret indsats i forhold til et
specifikt patientforløb. En koordineret indsats kan betegnes som en form for brobygning. Via
brobygning kan patienten sikres i overgangen mellem sektorer, således at der bliver tale om
sektorovergange mere end sektorspring. Ansvarsplaceringen er således vigtig for en forebyggende og
tidlig indsats, således at patienten kan opleve tryghed og sikkerhed i sit forløb. I Gruppe 2 omtales
oplevelser med, at en aftale om hvem der gør hvad, hvornår og hvorfor er vigtig for patientens oplevelse af
tryghed.
”Det er så vigtigt, at patienten ser, at stafetten bliver givet videre. At de nu ved, at det er den og den,

der har ansvaret. Det har vi oplevet i forbindelse med de her samtaler i hjemmet [Tværsektorielle
opfølgende hjemmebesøg], at patienten kan sætte ansigt på og se, at nu taler vi faktisk sammen”
(Citat fra Gruppe 2).
Perspektiverne mellem aktører fra de fire fokusgrupper er dog ikke entydige. Fra Gruppe 4 lægges
der vægt på, at samarbejdet om at placere ansvar for et patientforløb har stor betydning, men også at
det må kunne løses på anden vis end ved at arrangere store rundbordsmøder for alle patienter.
•

Implementering af plejehjemslæger og en øget vidensdeling ved at afholde flere opfølgende
hjemmebesøg, tværfagligt og tværsektorielt, nævnes som potentialer for fremadrettet at arbejde mere
bevidst med ansvarsafklaring. Fra Gruppe 4 fremgik det, at flere praktiserende læger er begyndt at
afsætte en ugentlig eftermiddag, som øremærkes til at køre hjemmebesøg. Hermed sættes der
rammer for at tilgodese en forespørgsel om et tværfagligt og tværsektorielt hjemmebesøg fra en

hjemmesygeplejerske. Konkret blev der i Gruppe 2 udtrykket stor tilfredshed fra patienterne og
pårørende for de tværsektorielle og tværfaglige hjemmebesøg.
”Vi havde feedbackmøder. Det at de kom tilbage med, det var at de turde slippe sygehuset. Og se
den der overdragelse blive givet, og at den praktiserende læge tog imod det. At de faktisk overværede
den der stafet blive givet videre, og det gav dem den der tryghed i at: ”Jamen han har faktisk forstået
det”. Og han har sagt ”ja” til opgaven, så han tager mig alvorligt. Så mødet det er vigtigt! At det
ikke bare foregår på papir eller skrift og så noget, som er usynligt for patienterne” (Citat fra Gruppe
2).

3.3 Faglighed
Faglighed handler om:
•

At faglige begrundelser er afgørende for, at standarder kan udfoldes og individualiseres.

•

At arbejde med menneskebevidsthed og relation mellem mennesker og give sig tid til at tage faglig
stilling til patientens situation i sin helhed.

•

At videregive faglige argumenter, når der overleveres opgaver. Hermed for at øge muligheden for at
arbejde ud fra en forebyggende tankegang, og opsporing af tidlige tegn på forværring.

Som afbilledet i Figur 3 er standarder udviklet på baggrund af viden om en hel population af mennesker.
Standarder beskrives således som fundamentet for behandling, pleje og omsorg. Faglighed og
menneskebevidsthed beskrives som afgørende for, at standarden kan udfoldes og tilpasses til den aktuelle
situation, som patienten befinder sig i (i Figur 3 afbilledet som Fru Nielsen, Hr. Jensen og Hr. Hansen).
Dermed udtrykkes, at standarder ikke kan stå alene. Det er nødvendigt, at de udfoldes og tilpasses i et
helhedssyn på hver enkelt situation for at give mening. Individualisering stiller dermed krav til både
faglighed og menneskebevidsthed. Der skal ligeledes være faglighed og menneskebevidsthed til stede for at
udføre et godt og bevidst arbejde omkring relationen til patienten og med andre sundhedsprofessionelle
aktører. På den måde får faglige argumenter stor betydning for, at opgaven bliver vellykket givet videre,
modtaget og løst. I den sammenhæng fremhæves nødvendigheden af, at opgaven, relateret til patienten,
defineres og beskrives med en faglig argumentation. I Gruppe 3 fremhæves en oplevelse af, at når dette
faglige ’hvorfor/fordi’ tydeliggøres, så bliver det nemmere for den sundhedsprofessionelle aktør at holde fast
i, hvad der skal gøres. En faglig indsigt betyder, at sundhedsprofessionelle ser den situationen, som patient
og pårørende befinder sig i, som udgangspunkt for arbejdet. I Gruppe 3 og 4 er der enighed om, at der bliver
større mulighed for at arbejde ud fra en forebyggende tilgang, når sundhedsprofessionelle tager sig tid til at
tage ordentlig og faglig stilling til patientens situation i sin helhed.

Figur 3. Skitsering af hvordan faglighed og menneskebevidsthed er afgørende for at udfolde og tilpasse
standarder til den enkelte patients situation.
Konkrete eksempler på hvorfor faglighed virker.
•

Tydelige faglige begrundelser i forbindelse med overleveringer mellem sektorer, eksempelvis i
epikriser, korrespondancemeddelelser og udskrivningsbreve, fremhæves som potentialer til at styrke
sundhedsprofessionelles faglighed og menneskebevidsthed i en forebyggende tilgang. I Gruppe 3
fremhæves dette i følgende eksempel:

”Sygeplejerske 1:Men når at du siger det, så er det jo også hvorfor’et, at der er vigtigt. Altså, fordi, at
”du skal have taget væsketal, fordi..”. Sygeplejerske 2: Ja, for ellers så får de bare at vide, at de skal
have taget væsketal, men hvorfor? Sygeplejerske 3: Ja, hvorfor? For så glemmer man da dét
igen. Sygeplejerske 4: Der er faktisk nogen, at der ringer ind og siger, at ”jeg skal have taget nogle
blodprøver, men det er vel ikke nødvendigt nu her? Vel, fordi at jeg har det jo godt. Eller ”den her
medicin behøver jeg vel heller ikke at tage mere, fordi nu har jeg det jo godt” (Citat fra Gruppe 3).
Hermed ses fagligheden som central for, at patienten er informeret om egen behandling og pleje, og
at andre aktører kan udfolde og anvende standarder i forhold til patientforløbet og sætte ind med en
proaktiv indsats som reaktion på tidlige tegn på forværring.
•

Ved en stærk, velfungerende og effektiv korrespondancevej mellem aktørerne kan patientens
problemstillinger behandles i tide, inden situationen bliver akut. Implementering af
plejehjemslægeordning og understøttelse af tværsektorielle konferencer, specielt mellem
hjemmesygeplejersker og praktiserende læger, men også mellem udskrivningsenheden og hospitalet,
nævnes som potentiale for at styrke fagligheden på tværs mellem hospital, kommune og almen
praksis. Af analysen på tværs af fokusgrupperne fremkom et paradoks, idet aktørerne fra Gruppe 4

udtrykte en opfattelse af, at hjemmesygeplejerskerne ikke måtte bruge timer på at frekventere
strukturerede konferencer med praktiserende læger. Aktørerne fra Gruppe 1 udtrykte i den
sammenhæng et ønske om mere kontakt til de praktiserende læger i deres geografiske område. De
var af den opfattelse, at praktiserende læger ikke havde tid til sådanne aktiviteter. Dermed var der et
ønske om mere tværsektoriel konferenceaktivitet fra begge sider. Fra Gruppe 1 blev der fremhævet et
konkret eksempel, hvor den praktiserende læge inviterede sygeplejerskerne til månedlige
konferencer med henblik på faglig sparring, læring, undervisning, og udveksling af erfaring om
fælles patienter.
”Der var en af de læger, der sagde at i stedet for, at vi altid ringede, så sagde han at en gang om
måneden, så kunne vi mødes ude hos ham i forbindelse med, at han også skulle have sin
middagspause. Og så kunne vi komme med de problematikker, at vi sådan havde. Så kunne vi snakke
om dem, og der kunne være lidt undervisning i det også. Jamen, det gav jo faktisk også et godt
kendskab til hinanden, og han vidste jo også godt, at hvis nu jeg ringer om en eller anden, som vi
havde snakket lidt om, så var det jo faktisk nogle hurtige samtaler bagefter. Det var i hvert fald
noget, som fremmede det gode samarbejde” (Citat fra Gruppe 1).

4. Metodiske overvejelser
Det optimale antal af deltagere til en undersøgelse er til stadighed et diskussionspunkt indenfor den
kvalitative forskningstradition (26,30). Generelt for alle aktører, havde de meget at fortælle. Det var
oplevelsen i dette projekt, at seks aktører var et passende antal for at stimulere gruppedynamikken, og stadig
tillade, at alle fik taletid. Med kun tre aktører i Gruppe 2 var det tydeligt, at moderatoren i højere grad måtte
indgå i samtalen. Med det store frafald i Gruppe 2, blev der inviteret ni aktører til Gruppe 3, hvilket
resulterede i et tilfredsstillende fremmøde på syv aktører. Rekruttering af deltagere til Gruppe 4 var en
udfordring, og et afbud ca. en uge før mødet skulle afholdes, betød at vi endte på fem deltagere. Til trods for
udfordringerne med at rekruttere aktører, var dynamikken i gruppen oplevet som tilfredsstillende.
Det kunne have været valgt at sammensætte tværsektorielle fokusgrupper. Ud fra vurdering om at ulige
magtforhold kunne hæmme nogle af aktørerne i en tværsektoriel gruppe, mens en tryghed i en mono
sektoriel gruppe bedre ville anspore et fokus på positive, tværfaglige og tværsektorielle oplevelser, blev det
valgt at holde fokusgrupperne organisatorisk adskilte.
Temaerne, der fremkom af den kvalitative analyse, blev løbende diskuteret i en dynamisk proces internt i
projektgruppen, med den tværsektorielle følgegruppe og individuelt med aktører fra projekt og følgegruppe.
Denne dynamiske proces medvirkede til at sikre relevans, forståelse og perspektivering af temaerne.
Udgangspunktet for dette projekt har været ældre medicinske hjertepatienter med behov for
hjemmesygepleje i eget hjem. Jævnfør principperne for genkendelighed inden for den kvalitative
forskningstradition (34), er der mulighed for, at projektets resultater kan genkendes hos og relateres til
patienter, der lever med andre sygdomme, og som bor på plejehjem.

5. Konklusion
Målet med opgaven om at koordinere patientforløb er, at patienten oplever sammenhæng og tryghed i sit
forløb. Det virker for sundhedsprofessionelle aktører:
•

Når de mødes ansigt til ansigt i en direkte kontakt, og at der gensidigt udvises vilje til at være
fleksibel i samarbejdet, der tager udgangspunkt i patientens situation som en helhed.

•

Når arbejdet med relationen og den praktiske opgave med at koordinere patientforløb går hånd i
hånd. Det vil sige, at arbejdet med samarbejdsrelationen er mindst lige så vigtigt, som den praktiske
opgave om at koordinere patientforløb på tværs af sektorovergange i sundhedsvæsenet.

•

Når de anerkender, at den rolle de hver især har som sundhedsprofessionelle, er en del af en kæde
og en større sammenhæng i forhold til helheden i patientforløbet.

•

Når de får afklaret ansvarsfordelingen og videreformidlet faglige begrundelser både i mundtlig og
skriftlig form.

6. Anbefalinger
På baggrund af dette projekt kan følgende konkrete anbefalinger for at styrke samarbejdet om at koordinere
patientforløb på tværs af hospital, kommune og almen praksis opsummeres:
 At gennemføre flere opfølgende hjemmebesøg med udgangspunkt i patientens situation og behov i
sin helhed, og med deltagelse af involverede tværsektorielle sundhedsprofessionelle aktører.
 At der udvises fleksibilitet i samarbejdet om at løse opgaven med at koordinere patientforløb på
tværs af hospital, kommune og almen praksis, således at alle er indstillet på nogle gange at gøre dét
ekstra, der skal til, for at opgaven lykkes.
 At afklare ansvaret ud fra en enighed om, hvad patientens konkrete forløb består i og hvem, der er
ansvarlig, hvor og hvornår.
 At understøtte implementeringen af kommunale plejehjemslæger (særligt for ældre, der bor på
plejehjem).
 At dele viden i fora på tværs af sektorer, eksempelvis ved at afholde regelmæssige tværsektorielle
konferencer, med fokus på fælles patienter og med undervisningsindhold.
 At det giver god energi, at tale om det der virker, frem for det der ikke virker.

7. Perspektiver
Trods udfordringer og barrierer i koordineringen oplever mange patienter og sundhedsprofessionelle aktører
gode patientforløb med effektiv kommunikation og samarbejde, som giver en god behandling, pleje og
omsorg. Visionen bag dette projekt har været at beskrive, hvad der virker for sundhedsprofessionelle aktører
fra henholdsvis hospital, kommune og almen praksis. Hermed for at tydeliggøre opgaven med at koordinere
patientforløb og fremadrettet at gøre mere af det, som allerede opleves vellykket og virksomt.

•

Vidensdeling på tværs er meget vigtig for et succesfuldt samarbejde. En styrket samarbejdsrelation
vil komme patienterne til gode i forhold til en bevidsthed om at gøre sit arbejde godt, og formulere,
hvordan der skal ageres i forhold til patientens situation. Et tidligere gennemført ph.d. projekt, der
har fokuseret på samarbejdet mellem praktiserende læger, hjemmesygepleje og hjemmehjælp, har
vist, at gennemførsel af strukturelle møder og en åbenhed for at udfordre egne antagelser, kan styrke
meningsskabelse i samarbejdet (23). Det er hermed vigtigt, at organiseringen af aktiviteter på tværs
af sektorer tilgodeser alle led i samarbejdet, og at aktiviteterne er meningsfulde for alle aktører. Der
har indenfor hospital, kommune og almen praksis været arbejdet med relationel koordinering (35–
41). Arbejdet med relationel koordinering kan med fordel udvides til at gå på tværs af sektorer. Det
er der i litteraturen endnu ikke set konkrete eksempler på.

•

Implementeringen af plejehjemslæger opleves som en ordning, der giver mening for alle
involverede aktører, og som er med til at forbedre patientforløb og muligheden for at handle
proaktivt i forhold til en forværring af patientens tilstand og situation. Ordningen med
plejehjemslæger er et tilbud til borgerne. Praktiske erfaringer fra ordningen viser, at patienter som
udgangspunkt kan være lidt skeptiske i forhold til, om de vil tage imod tilbuddet fremfor at beholde
deres vanlige praktiserende læge. Men når de først har talt med plejehjemslægen og fået indblik i,
hvad denne ordning kan tilbyde dem, er de ikke i tvivl, og vælger plejehjemslægen.

•

Ved at gennemføre tværsektorielle opfølgende hjemmebesøg, med deltagelse af alle involverede
aktører i patientforløbet, kan den direkte ansigt til ansigt kontakt styrkes. Det er dog meget vigtigt, at
organiseringen af besøget tilrettelægges, således at det giver mening for patientforløbet og de
involverede aktører. Dermed ikke, at alle per automatik skal have et opfølgende hjemmebesøg, men
et spørgsmål om at skønne, hvor det giver mening. Denne vurdering bør være faglig, og er vigtig for
at være i stand til at løfte opgaven og fastlægge en ansvarsafklaring i forhold til et konkret
patientforløb. En plan for, hvad der skal reageres på, hvorfor der skal reageres, og af hvem. Det er
derfor vigtigt i det fremtidige arbejde på hospital, i kommune og almen praksis at indgå aftaler om,
hvem der skal varetage opgaven med at arrangere disse hjemmebesøg. Fremadrettet vil det handle
om at danne tværsektorielle fællesskaber, eksempelvis i form af formaliserede konferencer mellem
praktiserende læger og hjemmesygeplejersker, eller dialogmøder mellem hospital, kommune og
almen praksis.

•

I alt fremtidigt arbejde med tværsektoriel koordinering af forløb, må opmærksomheden rettes mod
betydningen af ledelsesmæssig forankring og engagement i alle led af organisationen på tværs af
sektorer. Tidligere udgivne rapporter viser, at ledelsesmæssig opbakning er nødvendig for at
ansvarsafklaringen finder sted, i forhold til opgaven med at koordinere patientforløb (42,43).
Desuden at ledelse har en betydelig rolle for at organisere komplekse opgaver relateret til
tværsektorielle patientforløb (44). Det er vigtigt, at der arbejdes med at skabe sammenhæng i
patientforløb, således at patienten kan få større mulighed for at opleve tryghed i hverdagslivet.

•

I dette forskningsprojekt havde vi fokus på perspektivet fra sundhedsprofessionelle aktører. Ud fra
projektets resultater, kan vi derfor ikke sige, hvordan patienterne oplever at koordineringen af deres
forløb lykkes. Fremadrettet vil det derfor være relevant at inddrage patienter i en vurdering af
anbefalingerne, der fremkommer af arbejdet med dette projekt. Dermed at undersøge
patientoplevelser af hvordan der skabes tryghed og sammenhæng i deres forløb.

•

Fremtidige forskningsprojekter vil desuden med fordel kunne have fokus på at afprøve mere
konkrete interventioner med sigte på at styrke og forandre klinisk praksis, således at det kommer
patienterne til gode. Det er en kompleks, omfattende og udfordrende, men også nødvendig opgave at
involvere både hospital, kommune og almen praksis i et samlet projekt. Forankring både i klinisk
praksis og ledelsesmæssigt i både hospital, kommune og almen praksis har derfor stor betydning. I
denne sammenhæng må opmærksomheden rettes mod tilstrækkelig tid og engagement fra de
involverede aktører. Desuden at der gives tilstrækkelig tid til at afprøve interventioner, inden deres
effekt evalueres.

•

I analysen gik vi på tværs af de fire grupper. En anden interessant dimension for fremtidige projekter
kunne være at udfordre sammensætningen af en tværsektoriel fokusgruppe med
sundhedsprofessionelle aktører fra både hospital, kommune og almen praksis. På denne måde kan
der arbejdes videre med at konkretisere tiltag, der forventes at kunne forbedre det tværsektorielle
samarbejde om at koordinere patientforløb.
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Fokus på planlægning, organisering og
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Bilag 4. Skema over formål, data, resultater og kommentarer for de syv udvalgte videnskabelige artikler til
gennemgang.
Formål

Data

Resultater

Kommentarer

Både praktiserende læger og
onkologer er interesseret i at
samarbejde.
Fremmende faktorer:
Fælles forståelse
Samarbejdsvilje
Ønske om dialog
Ønske om
informationsudveksling.
Hæmmende faktorer:
Praktiserende læger er usikre med
hensyn til specifik faglig viden.
Onkologerne usikre på egen læges
specifikke faglige viden.
Manglende tillid.
Manglende kendskab til hinandens
arbejde.
Ideer til at forbedre samarbejdet.
Handleplaner i forhold til viden.
Delt medicinsk journal
Forbedret information fra almen
praksis til hospital.
Behandler teams.
Accept af og forståelse for patient
adfærd.
Diskussion af omkostninger og
kvalitet og hvordan man kan måle
kvaliteten.
Der er behov for lægernes
involvering, engagement og
deltagelse.
Alle samarbejdspartnere skal
mødes med gensidig respekt og
tillid i et partnerskab.

Ingen
information
omkring
hvordan
samarbejdet
skal forbedres
og hvordan
man
imødekommer
det fælles
ansvar.

8 fokusgrupper
med
sundhedsprofessi
onelle.

Udfordringer:
Mangel på ressourcer, færdigheder
og viden.
Kommunikations vanskeligheder
Afstand til specialister.
Samarbejde mellem dem der
udfører ydelser.
Specifikke forhold, der gør sig
gældende for patienterne.

Fokuseret på
udfordringen
ikke på
løsninger.

Interview med
nøgle personer
fra et multicenter
studie.

Øget opmærksomhed på
hinandens roller er gavnligt for
samarbejdet i et team.
Fokuseret opmærksomhed på
hvordan praksis er struktureret og
hvordan gruppe processer og
fortløbende støtte kan øge chancen
for en succesfuld implementering
af teambaseret samarbejde.

Fokuseret på
samarbejde
med
farmaceuter.

Kvalitative

Tilbud om

Ingen

Nielsen JD,
Palshof T &
Olesen F.
Tværsektorielt
samarbejde
omkring
kræftpatienter I
nystartede
behandlingsforl
øb.
Ideer og temaer
udsprunget af
fokusgruppe
interview med
praktiserende
læger og
onkologer.
1999

At identificere ideer
der kan forbedre
samarbejdet mellem
almen praktiserende
læger og onkologiske
specialister.

Kupka NJ,
Trubitt MJ &
Goldberg AI
Integrating
home health
care into
managed care:
getting the
physician
involved.
1998
Thomas C,
Cromwell J &
Miller H.
Community
mental health
teams’
perspectives on
providing care
for deaf people
with severe
mental illness.
2006

At reflektere over
virkeligheden og
hvordan man
fremadrettet kan
fremme potentialet
for primærsygepleje
fra tre forskellige
perspektiver, dem der
betaler, dem der
udfører og lægerne.

Diskussion af
artikler.

At identificere og
undersøge elementer
indeholdt i at yde
omsorg til mennesker
med hørenedsættelse,
døvhed og alvorlige
mentale
helbredsproblemer.
Perspektiver fra
kommunale
helbredsteam, der
arbejder indenfor
psykiatrien.
At undersøge
integrationen af
farmaceuters rolle og
integration I
samarbejdet med
læger og
sygeplejersker
omkring
beslutningstagen i
forhold til medicinsk
behandling og
forbedret kontinuitet
og sikkerhed i
patientens
behandling.

Makowsky MJ,
Schindel TJ et
al.
Collaboration
between
pharmacists,
physicians and
nurse
practitioners: a
qualitative
investigation of
working
relationships in
the inpatient
medical setting.
2009
Ploeg J, Denton

At forstå hvordan

2 fokusgrupper
med
praktiserende
læger og special
læger i onkologi.

Fokuseret på
samarbejdet
imellem
læger.

Ingen
information
om hvordan
udfordringen
med at
samarbejde
kan blive
gennemført.

M, Hutchison B,
McAiney C,
Moore A, Brazil
K, et al.
Primary Health
Care Providers’
Perspectives:
Facilitating
Older Patients’
Access to
Community
Support
Services.
2016

ikke lægefaglige
sundhedsprofessionell
ei
primærsundhedstjenes
te henviser ældre til
primærsundhedstjenes
te tilbud.

interview med
20
sundhedsprofessi
onelle fra
forskellige
discipliner (fx
sygeplejersker,
psykiatriske
terapeuter,
diætister,
socialrådgivere,
farmaceuter og
hjemmesygeplej
ersker).

Best S.
Facilitating
integrated
delivery of
services across
organisational
boundaries:
Essential
enablers to
integration.
2017

At identificere mulige
hæmmende faktorer
for integration af
ergoterapeuters tilbud
inden for social og
sundhedstilbud.

Ploeg J, Denton
M, Hutchison B,
et al.
Primary care
physicians’
perspectives on
facilitating older
patients’ access
to community
support
services:
Qualitative case
study.
2017

At forstå hvordan
familielæger
(praktiserende læger)
støtter patienters
adgang til tilbud om
primærsundhedstjenes
te, for at identificere
ligheder og forskelle
på tværs af modeller
for primær
sundhedstjeneste.

8
semistruktureret
en til en
interview og ét
gruppe interview
med 11
ergoterapeuter.
Interviews var
gennemført
baseret på tre
områder:
1) Ændringer i
praksis.
2) Styrkende
faktorer for
integration
3) Forhindring
er der
svækker
integratione
n af praksis.
Semi
struktureret
interview med
23 familielæger.

primærsundhedstjeneste har en
gavnlig effekt på borgerne, men
bliver ikke anvendt tilstrækkeligt
på grund af mangel på
opmærksomhed.
Der er utilstrækkelig og mangel på
viden om de forskellige tilbud om
primærsundhedstjeneste.
Familiemøder forsåles som
gavnlige for at fremme
sundhedsprofessionelles mulighed
for at anerkende og se borgerens
behov.
Sundhedsprofessionelle har
tendens til at anvende flere af
tilbuddene om
primærsundhedstjeneste end
praktiserende familie læger.
Der er aldrig kun én ting, der
forhindrer integration, men der er
behov for ’a perfect storm’ af
mennesker og hændelser, der
optræder på samme tid.
Lederskab, kommunikation og
fælles uddannelse er essentielle
faktorer for at styrke
integrationen.

information
om hvordan
samarbejdet
konkret kan
forbedres, og
hvordan
opmærksomhe
den omkring
tilbud om
primærsundhe
dstjeneste kan
øges.

Konsultation og kommunikation
imellem og indenfor
sundhedsprofessionelle teams, for
at skabe forbindelser.
Det er en udfordring at henvise
patienter og familier til
kommunale tilbud, fordi
beslutninger træffes på baggrund
af ikke opdateret materiale og
ineffektive søgestrategier.

Kun fokus på
lægernes
perspektiv på
problematikke
n.

En blanding af
én mands
interview og
et gruppe
interview, som
indgår i en
fælles analyse.
Fokus på
kommunal og
hospital
kontekst,
ingen
involvering af
almen praksis.
Giver ikke
svar på,
hvordan man
kan forbedre
integrationen.
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