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Forord

FORORD

Der blæser nye vinde over det danske sundhedsvæsen i disse år. 

Flere og flere medarbejdere og ledere tager initiativ til at tænke opgaveløs-
ningen på nye måder: Kendte arbejdsgange og rutiner bliver udfordret af 
en ambition om at indrette sundhedsvæsenet, så det tager udgangspunkt 
i patienternes og de pårørendes behov, viden, kompetencer, holdninger og 
ønsker. 

Udviklingen sker dog fortsat sporadisk. I lommer af sundhedsvæsenet ryk-
ker man hurtigt, men alt for mange steder møder patienter og pårørende 
fortsat et system, der ikke inviterer dem til at tage aktiv del i beslutninger 
om deres behandlingsforløb eller tager hensyn til den enkelte patients sær-
lige behov. Mange års politiske ambitioner om at sætte patienten i centrum 
er kun delvist blevet udmøntet i konkrete initiativer.

Danske Regioner, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Mandag Morgen og 
TrygFonden deler visionen om en kulturforandring i hele det danske sund-
hedsvæsen. Uanset hvor den begynder, og hvilke stop der er undervejs, skal 
patienter og pårørende opleve, at deres rejse gennem det danske sundheds-
væsen er tilrettelagt, så de har mulighed for at overskue og forstå deres for-
løb, tage aktiv del i de beslutninger, der skal træffes, og opnå den bedste effekt 
af behandlingen. 

Det handler ikke kun om at vise patienterne mere respekt eller empati. 
Meget peger også på, at et tættere og mere ligeværdigt samarbejde mel-
lem sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende kan resultere i en for-
bedret oplevet kvalitet for patienterne, bedre behandlingsresultater og et 
mere bæredygtigt sundhedsvæsen med større arbejdsglæde.

Det er en forandringsproces, der kræver aktiv deltagelse af alle sundheds-
væsenets nøglepersoner. 

Blandt de vigtigste forudsætninger for succes er positivt og professionelt 
medspil fra de tusinder af læger, sygeplejersker og andre fagpersoner, der 
hver dag møder patienterne og deres pårørende i deres praksis. 

Dette kræver, at lederne i sundhedsvæsenet påtager sig rollen som kultur-
bærere for forandringen – og aktivt understøtter en tænkning, der sætter 
patienten i centrum. 
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Forord

Men uden borgernes deltagelse når vi aldrig i mål: Sundhedsvæsenet kan 
kun indrette sig efter det, der er vigtigt for patienter, hvis dette bliver ud-
trykt. Derfor skal sundhedsvæsenet invitere patienter og pårørende med i 
kampen for forbedring, ligesom patienter og pårørende skal kræve at blive 
lyttet til og påtage sig et større ansvar for deres eget forløb.

Det sidste og afgørende led i kæden er de politiske beslutningstagere. Skal 
omstillingen lykkes, må de sikre, at kompetencer, incitamenter og andre 
styringsredskaber fremmer et sundhedsvæsen, der systematisk sætter pa-
tienten i centrum. 

Derfor er det umiddelbart glædeligt, at regeringen i sit nye sundhedsudspil, 
”Jo før, jo bedre” (2014), lægger op til at arbejde for at skabe en kulturæn-
dring, der sætter mere fokus på kvalitet og effekt for patienterne i sund-
hedsvæsenet. En endelig vurdering af udspillet må dog afvente de konkrete 
initiativer, der sætter handling bag ordene. 

Med denne publikation ønsker vi at tage initiativ til en debat om, hvilke  
afgørende skridt der skal tages – og hvem der skal gøre hvad. Vores forhåb-
ning er, at vi allerede om et år kan se hinanden i øjnene og konstatere, at 
”nu sker det!”.

Vi glæder os til at debattere med jer og følge udviklingen.

Bent Hansen, 
formand for Danske Regioner

Beth Lilja, 
direktør i Dansk Selskab 
for Patientsikkerhed

Erik Rasmussen, 
adm. direktør i Mandag Morgen

Gurli Martinussen, 
direktør i TrygFonden

Med denne publikation ønsker vi at tage initiativ til 
en debat om, hvilke afgørende skridt der skal tages 
– og hvem der skal gøre hvad. Vores forhåbning er, 
at vi allerede om et år kan se hinanden i øjnene og 

konstatere, at ”nu sker det!”.
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Om publikationen

INITIATIVTAGERNE 

Danske Regioner
Danske Regioner og de fem regioner har ind-
dragelse af patienter, kvalitet og patientsik-
kerhed som et højt prioriteret indsatsområde. 
Regionsrådene har vedtaget politikker på om-
rådet, og mere end 400 lokale initiativer er i 
gang på sygehusene. Erfaringer viser, at en 
række af projekterne – f.eks. Fælles Beslut-
ningstagen, hvor læger og patienter i fællesskab 
finder frem til den bedste behandling i forhold 
til den enkeltes livssituation – har været med til 
at højne kvaliteten i behandlingen og gjort den 
mere sikker. Regionerne har også været primus 
motor for at give patienterne adgang til deres 
journaler på sundhed.dk. I den kommende tid 
sætter Danske Regioner projektet ”Borgernes 
Sundhedsvæsen” i gang. 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Med en bred forankring hos sundhedsvæse-
nets mange parter har Dansk Selskab for Pa-
tientsikkerhed siden 2001 arbejdet målrettet 
for at forbedre patientsikkerheden og skabe et 
sundhedsvæsen, som patienterne ser og mær-
ker er til for dem. Store projekter som ”Ope-
ration Life” og ”Patientsikkert Sygehus”, der 
er gennemført i samarbejde med TrygFonden 
og Danske Regioner, har vist, at det er muligt 
at sikre, at en større andel af patienterne får 
den rette behandling. Andre projekter og kam-
pagner sigter direkte på at styrke patienter og 
pårørende i mødet med sundhedsvæsenet. Det 
gælder bl.a. ”Sikker patient”, ”Patientens bog”, 
”I patientens fodspor”, ”Spørg løs” og senest 
den store kampagne ”Hej Sundhedsvæsen”.

Mandag Morgen
Som uafhængig tænketank har Mandag Morgen 
de sidste 25 år arbejdet for at styrke vækst og 
velfærd i Danmark, herunder hvordan borgere 
kan spille en større og mere aktiv rolle i udvik-
lingen af vores velfærdssamfund. Det gælder 
ikke mindst i rollen som patient eller pårørende 
i sundhedsvæsenet. Under denne overskrift bi-
drager Mandag Morgen sammen med en bred 
vifte af samarbejdspartnere løbende med viden 
og debat. Senest med publikationerne ”Dan-
skernes farligste rejse”, der satte gang i en nød-
vendig diskussion om patientsikkerhed, samt 
”Person-Centered Care – Co-Creating a Healt-
care Sector for the Future”, der peger på mulig-
heder for øget samskabelse i sundhedsvæsenet i 
et internationalt perspektiv.

TrygFonden
TrygFonden har arbejdet med patientsikkerhed 
gennem en årrække. Et af fondens primære fo-
kusområder er, under overskriften ”Patienten 
først”, at forbedre patientsikkerheden i sund-
hedsvæsenet gennem fokus på både sundheds-
personale, patienter og pårørende. Det hand-
ler ikke alene om, at sundhedsvæsenet skal 
levere den bedste og mest sikre behandling. 
Det handler også om at tage udgangspunkt i 
hele patientens livssituation i forløbet fra ind-
læggelse over behandling og til udskrivning. 
TrygFonden samarbejder om og støtter en lang 
række projekter, der har til formål at nå denne 
målsætning og øge den fælles viden på områ-
det, herunder etableringen af Videnscenter for 
Brugerinddragelse (ViBIS).

Denne publikation er en del af et samarbejde mellem Danske Regioner, Dansk Selskab for 
Patientsikkerhed, Mandag Morgen og TrygFonden. Gennem en række forskellige aktiviteter 
arbejder de fire parter hver for sig og sammen for at fremme udviklingen af en kultur, der 
sætter patienten i centrum i det danske sundhedsvæsen.



Om publikationen

HVORDAN ER 
PUBLIKATIONEN 

BLEVET TIL?

I efteråret 2013 var Mandag Morgens de-
batoplæg ”Danskernes farligste rejse” 
anledning til, at debatten om manglen-

de sikkerhed og tryghed for patienter i det 
danske sundhedsvæsen blussede op igen. 
Med afsæt i debatten besluttede parterne 
bag dette projekt sig for at iværksætte et 
længere projektforløb. 

Første skridt var en rundbordssamtale i 
marts 2014. Her drøftede en kreds af nøg-
leaktører fra sundhedsvæsenet åbent og for-
domsfrit, hvilke værdier der bør kendetegne 
det danske sundhedsvæsen i mødet med pa-
tienterne, og hvilke udfordringer der endnu 
består på vejen dertil. Deltagerne så et be-
hov for at reformere et system, der alt for 
ofte tager magten fra både medarbejdere, 
patienter og pårørende og skaber en kultur, 
der med en af deltagernes ord ”accepterer 
det uacceptable”.

Hovedpointerne fra rundbordssamtalen 
blev afsættet for den videre proces, hvori 
denne publikation indgår. 

I arbejdet med publikationen har en ræk-
ke aktører i og omkring sundhedsvæsenet 
bidraget med personlige erfaringer, viden 
og overvejelser gennem personlige samtaler 
og interview. 

Arbejdsmetoden har været journalistisk. 
Kontakten til patienterne, der er inter-

viewet til kapitel 1, er formidlet af en række 
forskellige patientforeninger. I processen 

har vi været i kontakt med flere patienter, 
end der var plads til at portrættere. De pa-
tienter, der fortæller deres historie i denne 
publikation, er udvalgt, så de tilsammen 
repræsenterer forskellige lidelser og typer 
af udfordringer med sundhedsvæsenet. Det 
har også været en ambition at sikre spred-
ning på køn, alder og geografisk placering.

De eksempler på praksis og ledelse, der 
allerede i dag sætter patienten i centrum, og 
som beskrives i kapitel 2, er indhentet i en 
eksplorativ proces med research og inter-
view, som genererede en bruttoliste af cases. 
De fire minicases, der præsenteres, er dels 
valgt ud fra et kriterium om, at de kan gen-
nemføres med de eksisterende ressourcer, 
og dels som eksempler på, at det er muligt at 
skabe forbedringer på hele patientens rejse 
– fra diagnose over behandling til kontrol 
og feedback.

I kapitel 3 fokuserer vi på tre specifikke 
indsatsområder. De skal, som det også 
fremhæves, ikke læses som en udtømmende 
liste over strategiske initiativer, men som et 
kvalificeret bud på særligt lovende indsats-
områder, hvor man kan bidrage til at foran-
dre kulturen i sundhedsvæsenet ”fra oven”. 

Mandag Morgen har haft fuld redaktionel 
frihed, og det er derfor også alene Mandag 
Morgen, der er ansvarlig for den foreliggende 
tekst.
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”Det kan ikke nytte, at 
vi først selv skal have 

været enten patient eller 
pårørende for at se, at der 

er noget galt.”

Ida Gøtke, 
sygeplejefaglig direktør på 

Hospitalsenheden Vest
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MANGLENDE 
GENNEMBRUD 
GENNEM 20 ÅR

I mere end 20 år har skiftende regeringer og top-
politikere talt om at sætte patienten i centrum og 
skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen 

med udgangspunkt i patienternes behov, præferen-
cer og ressourcer. Men indtil videre har ændringerne 
ude på de enkelte sygehuse og afdelinger langtfra 
stået mål med de politiske ambitioner.  

Noget er dog sket. Der er skabt en bredere for-
ståelse af, at patientinddragelse ikke kun handler 
om ”mere information”, men kræver dybtgående 
organisatoriske og kulturelle ændringer, der gør pa-
tienten til en ligeværdig partner med reel medind-
flydelse på sit eget behandlingsforløb.

At det gør en positiv forskel, beviser en lang ræk-
ke enkeltprojekter og -initiativer, som hver for sig 
og tilsammen har givet værdifulde erfaringer med 
at forandre rutiner, arbejdsgange og organisation 
for i højere grad at imødekomme patienternes be-
hov. Danske og internationale erfaringer dokumen-
terer både de kvalitetsmæssige og de økonomiske 
gevinster ved at sætte patienten i centrum.  

Spørgsmålet er derfor: Hvorfor udebliver de af-
gørende gennembrud? Hvorfor konfronteres vi år 
efter år med de samme typer udfordringer, de sam-
me patientklager? Hvis der er bred enighed om at 
udvikle en ny patientkultur, hvorfor er det så ikke 
allerede sket?

Lederskab er nøglen
Denne rapport forsøger at give nogle af svarene, 
også på hvad det kræver at omsætte de mange gode 
enkelteksempler til almindelig daglig praksis i 
sundhedsvæsenet. 

Det enkle og meget korte svar er: Det danske 

sundhedsvæsen styres af incitamenter, strukturer 
og vaner, der direkte blokerer for at involvere patien-
terne. Sundhedsvæsenet er opbygget som en pro-
duktionsvirksomhed med det klare formål at kurere 
sygdomme frem for at behandle patienter. 

Et udpræget eksempel er patientjournalerne. De 
beskriver sygdommen i et for patienten uforståeligt 
sprog, men siger intet om patientens generelle og 
mentale tilstand. Alle formelle succeskriterier er 
indrettet efter at sikre, at sygdomme kureres så hur-
tigt, effektivt og billigt som muligt, og tilgodeser 
ikke de enkelte patienters behov. 

At ændre dét mindset og dét fokus kræver en gen-
nemgribende ændring af arbejdsgange, processer 
og prioriteringer. Og det er til syvende og sidst en 
stor og krævende ledelsesopgave.

I sit nye sundhedsudspil, ”Jo før, jo bedre”, lægger 
regeringen op til, at der skal ske en kulturændring i 
sundhedsvæsenet. Deri har den ret. Men skal am-
bitionen indfries, forudsætter det et lederskab, der 
i langt højere grad tager ansvar for at skabe en ny 
patientkultur – og i øvrigt støttes af incitamenter, 
der både belønner og motiverer lederne til at ind-
drage patienternes store, men oversete ressourcer. 
Med andre ord: Der er brug for en ny ledelseskultur 
i sundhedsvæsenet.

Patienterne vil inddrages
Langt de fleste læger og sygeplejersker vil allerede i 
dag sige, at de hver dag sætter patienten i centrum. 
Men spørger man patienterne selv, er billedet ofte 
noget anderledes. 

Både Danmarks Lungeforening og Hjertefor-
eningen har for nylig fremlagt undersøgelser, hvor 

Sammenfatning
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patienter efterlyser en bedre dialog med læger, syge-
plejersker og andre sundhedsprofessionelle.1 Man-
gelfuld og standardiseret information, stive systemer 
og arbejdsgange, uforståelige medicinske termer og 
manglende forståelse for patientens personlige situa-
tion er nogle af de kritikpunkter, der går igen. 

Billedet bekræftes af de patienter og pårørende, 
der i kapitel 1 fortæller deres egne historier om 
mødet med sundhedsvæsenet. Mange har oplevet, 
at de nærmest blev henvist til en birolle i deres 
eget behandlingsforløb. Disse oplevelser føjer sig 
til rækken af undersøgelser, der tegner det samme 
billede af en sundhedssektor, der tilsyneladende 
har svært ved at omstille sig til en mere patient-
centreret kultur.

Usund kultur
Udfordringen er dog også ved at blive erkendt ”in-
defra”. 

De samtaler med sundhedsvæsenets nøgleaktø-
rer, der har bidraget til denne publikation, har af-
sløret en udbredt erkendelse af, at sundhedsvæsenet 
risikerer at tage magten fra både medarbejdere, pa-
tienter og pårørende. 

De udtrykker sig forskelligt, men meget tydeligt: 
”Indretningen af vores sundhedsvæsen gør, at 

der bliver meget lidt plads til en empatisk, indivi-
duel tilgang til den enkelte patient,” siger Bruno 
Melgaard Jensen, formand for PLO, Praktiserende 
Lægers Organisation.

”Vi accepterer uacceptable holdninger,” siger vi-
cedirektør Torben Mogensen, Hvidovre Hospital.

”Det kan ikke nytte, at vi først selv skal have væ-
ret enten patient eller pårørende for at se, at der er 
noget galt,” siger Ida Gøtke, sygeplejefaglig direktør 
på Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland.

Overordnet peger diskussionerne på, at sund-
hedsvæsenet har indrettet sig på en måde, hvor 
både medarbejdere, ledere og patienter oplever af-
magt. Dette er hverken hensigtsmæssigt eller ac-
ceptabelt i et moderne sundhedsvæsen.

Viden udnyttes ikke
Heldigvis er dette ikke hele billedet. Rundt om i 
landet spirer initiativer frem, hvor læger, sygeple-

Udviklingen i danskernes sygdomsbillede stiller 
nye krav til sundhedsvæsenet:

✳  Flere ældre, plejekrævende borgere
Vi lever generelt længere, men den stigende mid-
dellevetid er kun i en vis grad fulgt af en tilsva-
rende stigning i gode leveår. 

✳ Flere og flere skal leve med sygdom i 
længere perioder af livet
34,9 % af danskerne har en eller flere langvarige 
sygdomme, og forekomsten af kroniske sygdom-
me er steget i de senere år.

✳  Sygdomsforløbene bliver mere komplekse
Andelen af borgere, som lever med to eller flere 
langvarige sygdomme (multisygdom) er stigende.

Kilde - Sundhedsstyrelsen: Danskernes sundhed 
– Den Nationale Sundhedsprofil, 2013.

DANSKERNES 
SYGDOMSBILLEDE 

STILLER NYE KRAV TIL 
SUNDHEDSVÆSENET

Sammenfatning

”Vi accepterer                               
uacceptable holdninger.”

Torben Mogensen, vicedirektør på Hvidovre Hospital

1  Danmarks Lunge-
forening og Palliativt 
Videncenter: Palliativ 
indsats til KOL-patienter, 
2013; Statens Institut for 
Folkesundhed, Syddansk 
Universitet og Hjertefor-
eningen: Hjertekarpa-
tienters oplevelser med 
sundhedsvæsenet og livet 
med en hjertekarsygdom 
– en forundersøgelse til 
Hjerteforeningens Baro-
meterundersøgelse, 2014.
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jersker og ledere på forskellig måde afprøver nye 
metoder til at inddrage patienter og pårørende i be-
handlingsforløb og planlægning. 

Alene Videnscenter for Brugerinddragelse (ViBIS) 
har registreret 300 af den slags projekter fordelt over 
hele landet.  

I kapitel 2 følger vi nogle af de medarbejdere og 
ledere, der går forrest for at skabe fremtidens sund-
hedsvæsen, og udforsker muligheder for at sætte 
nysgerrigheden på formel. 

Der er dog lang vej igen, før de gode ideer og viljer 
forvandles fra enkeltstående succeshistorier til ud-
bredt praksis i hele sundhedsvæsenet. 

De positive eksempler bliver flere og flere, men 
er fortsat relativt spredte. Ofte er udviklingen af-
hængig af lokale ildsjæle. Deres arbejde er typisk 
forankret i deres nærmeste omgivelser, og de erfa-
ringer, de gør sig, bruges ikke som inspiration på 
andre afdelinger og hospitaler. 

Konsekvensen af den svage videndelingskultur 
i sundhedsvæsenet er, at en potentiel guldgrube af 
praksisviden slet ikke anvendes. 

Udfordringen bag linjerne
Sundhedsvæsenets rutiner og traditioner stammer 
i mange tilfælde fra en helt anden tid. Stuegangen 
kan f.eks. spores tilbage til Struensee eller tidligere 
– en tid, hvor lægen var den dominerende autoritet, 
hvis udsagn ikke kunne diskuteres eller udfordres.  

At give patienten en stærk og selvstændig auto-
ritet kræver, at sektoren underkaster gamle vaner, 
institutioner og rutiner et kritisk eftersyn.
Det er en ledelsesopgave på flere niveauer: 

Sygehusdirektører og afdelingsledere må under-
støtte kulturforandringen med tydelige priorite-
ringer, der viser, at det at sætte patienten i centrum 
ikke er ”projektmageri”, men en kerneværdi, der 
skal gennemsyre hele organisationen. 

De politiske ledere skal sikre incitamenter og 

strukturer, der direkte fremmer en langt større 
involvering af patienterne. Det er deres opgave og 
ansvar at fastlægge de overordnede rammer og mål 
for et sundhedsvæsen, der efterlever sin egen mål-
sætning om at sætte patienten i centrum.

I kapitel 3 undersøger vi tre af de forhold, der bag 
linjerne bremser omstillingen. 

✳  Det økonomiske incitamentssystem præ-
mierer i dag aktivitet snarere end resultater. Sat 
på spidsen honoreres en hospitalsafdeling både, 
når den opererer en patient, og hvis patienten 
genindlægges som følge af en fejl ved den første 
operation. Det fremmer ikke motivationen for 
at reducere antallet af genindlæggelser. Samtidig 
retter incitamenterne sig mod det enkelte led i 
behandlingen og ikke hele forløbet. Det er i mod-
strid med mange års bestræbelser på at skabe et 
sammenhængende patientforløb. Bl.a. svenske 
erfaringer med en mere holistisk styringsmodel 
viser gode resultater. Det samme gør de første 
hjemlige forsøg i Region Midtjylland. 

✳  Patienternes adgang til viden og data er 
stærkt begrænset. Sundhedsvæsenet har ingen 
tradition for at involvere patienterne i patient-
relevant viden. Generelt kommunikerer sund-
hedsvæsenet ud fra en strengt faglig retorik og 
ikke ud fra, hvad patienterne måtte forstå og 
have behov for. Det gælder lige fra skiltningen 
på hospitalerne til patientjournalerne. Mange 
steder er man begyndt at give patienter adgang 
til deres egne journaler, men stadig i et svært 
tilgængeligt format og et sprog præget af medi-
cinske termer og forkortelser. Bl.a. i USA er man 
gået langt mere radikalt til værks, så patienterne 
kan læse med i journalen og bl.a. forberede sig 
bedre til konsultationer. Nogle eksperter fore-
slår, at man går endnu længere og lader patien-

Sammenfatning



12         PAT I E N T E R N E S N Y E R E JS E

Sammenfatning

terne selv skrive med i journalerne, så de f.eks. 
kan korrigere misforståelser og levere supple-
rende information om deres sygdom. 

✳  Uddannelses- og forskningsinstitutionerne 
har kun sporadisk fokus på patientperspektivet. 
Der er tilsyneladende ikke prestige i at forske 
i patienternes behov. Ifølge Mogens Hørder, 
professor ved Center for Anvendt Sundheds-
tjenesteforskning ved Syddansk Universitet, er 
det ”en alvorlig mangel”, at ønsket om at sætte 
patienten i centrum ikke rigtig har bredt sig til 
universiteterne. ”Hvis ikke vi ser på borgeren og 
patienten som en ressource, er der mange ud-
fordringer, vi ikke kan løse.” Han mener det vil 
tage fem-ti år, før holdningen er slået igennem 
på universiteterne. Men hvis sundhedsvæsenet 
ikke sætter ind i dette første led af ”fødekæden” 
for viden og kompetencer, risikerer sektoren at 
fastholde en tænkning, der fokuserer på syg-
dommen frem for på patienten. Brug af såkaldte 
patientinstruktører er et af de små greb, som 
kan give de kommende generationer af læger en 
større forståelse af patienterne. Men der er også 

brug for større satsninger, herunder investerin-
ger i forskning, der supplerer det kliniske per-
spektiv med en større forståelse af patienterne 
og deres behov.

På disse tre områder må sundhedsvæsenets beslut-
ningstagere nødvendigvis påtage sig en langt stær-
kere rolle som forandringsagenter. De må udfordre 
det eksisterende system, drøfte, hvordan det kan 
ændres, og være villige til at investere i tilpasning 
og udvikling af systemer og rammer, der sætter 
patienterne i centrum. Denne rapport beskriver 
udfordringerne – og viser, at forandringerne er 
mulige, når ledere tager ansvaret personligt og ned-
bryder traditionelle barrierer og dogmer. 

Men ildsjælene kan ikke løfte opgaven alene. De 
kan dokumentere mulighederne og udfordre und-
skyldningerne. Et egentligt paradigmeskifte og en 
ny kultur forudsætter en bred indsats, der spænder 
fra det politiske niveau til lederne i de enkelte af-
delinger – alt sammen udtrykt igennem konkrete 
målsætninger og incitamenter, der demonstrerer, at 
”patienten i centrum” ikke blot er en intention, men 
en højt prioriteret indsats.

”Indretningen af vores sundhedsvæsen gør, 
at der bliver meget lidt plads til en empatisk, 

individuel tilgang til den enkelte patient.” 

Bruno Melgaard Jensen, formand for                                                                                            
Praktiserende Lægers Organisation
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Rejse-
fortællinger 
fra patienter 

og pårørende 

For mange patienter bliver mødet med sundhedsvæsenet en unødvendigt barsk oplevelse. Alt 
for mange får ikke den behandling, de burde, og på deres rejse gennem systemet oplever de 
ofte, at der hverken er vilje eller overskud til at lytte til, hvad de selv og deres pårørende har at 
sige. I nogle tilfælde er konsekvenserne fatale.

På de følgende sider fortæller seks meget forskellige patienter og pårørende hver deres 
personlige beretning om en rejse i sundhedssystemet, hvor læger og andre professionelle ikke 
leverede den optimale behandling og hverken inddrog patienten eller de pårørende undervejs. 

Hver fortælling slutter med patienternes og de pårørendes råd til, hvad der kan gøres bedre.

#1
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Kapitel 1

”Det at blive alvorligt syg er en slags rejse, 
man kommer ud på. Det er en rejse med 
en masse afstikkere, man hverken kunne 
have forestillet sig eller selv er herre over. 
For en del vil det sikkert være sådan, at 
rejsen slutter, når de bliver raske. For mit 
vedkommende kommer jeg aldrig helt 
hjem fra den igen.”
Per Kracht, patient

         15 
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Rejsefortællinger fra patienter og pårørende

Hvis man kaster et blik ind i sundhedsvæsenet i dag, 
er det desværre alt for let at finde eksempler på, at 
patienter og pårørende tager dårlige og unødven-

dige oplevelser med sig hjem fra deres rejse gennem sund-
hedsvæsenet. 

Mange beretter om en kultur, hvor de bliver behandlet 
som ”et cpr-nummer med en diagnose”, og om livsvigti-
ge beskeder, der bliver leveret i et uforståeligt lægefagligt 
sprog. Mange har savnet en klar plan for – eller bare et mi-
nimalt overblik over – deres behandling.

På de følgende sider fortæller seks mennesker om den 
rejse, de selv oplevede som patienter og pårørende. Deres 
oplevelser lå langt fra det, de havde ventet, og satte på for-
skellig vis spor i deres liv længe efter. 

Deres beretninger er ikke repræsentative for alle for-
løb i sundhedsvæsenet – heldigvis. Men de er heller ikke 
enestående, og netop derfor er de vigtige at læse. Ikke for 
at kunne forarges over sundhedsvæsenets svigt, fejl og 
mangler eller for at udpege skurke, men fordi de hver især 
og tilsammen bærer på en værdifuld viden, som vores 
sundhedsvæsen bør lytte til og lære af.

Dermed rummer de et potentiale til at skabe en bedre 
rejse for os alle sammen, når vi af den ene eller anden 
grund begiver os ind i sundhedsvæsenet. 

PATIENTERNE 
HAR ORDET
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Rejsefortællinger fra patienter og pårørende

En mandag aften i februar 2011 oplever Gitte 
Andersen, at hendes venstre arm uden umid-
delbar grund begynder at sove. Selv om det 

undrer hende, går hun i seng uden at gøre mere 
ved det, og da hun vågner, synes kroppen at fun-
gere normalt. Fredag morgen er følelsen tifold til-
bage. Hverken hendes venstre arm eller venstre ben 
fungerer, som de skal. Nu ringer alle alarmklokker, 
så hun kontakter sin praktiserende læge, der giver 
hende en tid samme dag.

Hos lægen får hun den besked, at det principielt 
ligner en blodprop, men at det er usandsynligt i hen-
des unge alder. Gitte er 38 år gammel. Lægen opfor-
drer hende alligevel til at tage en taxa til Aalborg 
Sygehus for at få tjekket, hvad der kan være i vejen. 

Mens hun venter på, at taxaen når frem, giver 
hun sig til at græde. Hun kan ikke forstå, at lægen 
ikke tager det mere alvorligt, hvis det rent faktisk 
er en blodprop. Burde nogen ikke ringe efter en 
ambulance? 

”Lige der var jeg bare pissebange for at sige det 
ligeud,” fortæller hun. 

På sygehuset bliver hun undersøgt af en yngre 
reservelæge. Lægen beder hende gå på tæer, røre sig 
selv på næsen med skiftevis højre og venstre hånd og 
flere andre øvelser. På et tidspunkt kommer en anden 
læge, der skal være med til at vurdere Gittes tilstand.

”De siger begge to, at det er meget mystisk, for 
symptomerne passer åbenbart ikke sammen. De 
spørger mig også flere gange, om jeg er sikker på, at 
jeg faktisk har de symptomer, jeg fortæller om. Det 
giver mig helt klart en fornemmelse af, at de ikke 
tror på, hvad jeg siger.” 

Indtil nu har Gitte været alene på sygehuset. Hun 
er frustreret over, at lægerne ikke lytter til hende. Det 
føles, som om de tror, hun er hypokonder. I alt er tre 
forskellige neurologer forbi for at undersøge hende.

Senere på dagen kommer Gittes svigermor op på 
sygehuset, og ved fælles overtalelsesevner bliver de 
enige med lægerne om, at Gitte skal indlægges. De må 
vente til efter weekenden med at få endelig vished, for 
den MR-scanner, der kan undersøge, hvorvidt hun 
faktisk har en blodprop, er ikke tændt før mandag. 

I løbet af weekenden bliver hun dårligere. Hendes 

ansigt er begyndt at hænge i den ene side, hun er 
inkontinent og har svært ved at tale. Samtidig bli-
ver hun mere og mere bekymret for, hvad hun kan 
fejle. Lægerne taler om tumor på rygraden, sklerose 
og om meningitis. Gitte, der har en sundhedsfaglig 
uddannelse, ved godt, hvad de potentielle diagnoser 
kan betyde. Hun er bekymret og forvirret, og hun 
savner nogen, der stopper op og taler med hende 
om, hvad der sker. 

”Imens jeg ligger der, har jeg tusind spørgsmål 
kørende rundt i hovedet: Kommer jeg til at gå igen? 
Hvad sker der med mit ægteskab? Mit sexliv? Kom-
mer jeg til at skulle have hjælp til alting resten af 
mit liv?”.

Om mandagen bliver Gitte MR-scannet, og tirs-
dag kommer det endelige svar. Hun har haft en 
blodprop på højre side af hjernestammen og er lam 
i det meste af venstre side. Forude venter et langt 
forløb med genoptræning af kroppens funktioner. 

”LIGE DER VAR JEG BARE 
PISSEBANGE”

”Man kan sige det helt kort: Patienten kender 
patienten bedst. Det er man nødt til at tage al-
vorligt. Jeg er godt klar over, at nogle patienter 
kan have en tendens til at overdrive symptomer 
og på den måde være svære at tage alvorligt. 
Men det ændrer jo ikke på, at langt de færreste 
er hypokondere. Derfor må man altså i udgangs-
punktet tage det, patienten siger, for gode varer.”

Navnet Gitte Andersen er opdigtet, da kvinden 
ønsker at være anonym. Hendes rigtige navn er 
Mandag Morgen bekendt.

HVAD KAN 
SUNDHEDSVÆSENET             

LÆRE AF DIN HISTORIE?
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”De siger begge to, at det er meget mystisk, for 
symptomerne passer åbenbart ikke sammen. De 

spørger mig også f lere gange, om jeg er sikker på, at 
jeg faktisk har de symptomer, jeg fortæller om. Det 
giver mig helt klart en fornemmelse af, at de ikke 

tror på, hvad jeg siger.” 

Gitte Andersen, patient
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Rejsefortællinger fra patienter og pårørende

Per Kracht er en travl mand. Han er vicedirek-
tør i en større dansk virksomhed og, med egne 
ord, ikke typen, der render lægen på dørene i 

tide og utide. Så det er først efter et stykke tid med 
mavesmerter, at det en nat bliver for meget, og hans 
kone ringer efter vagtlægen. Vagtlægen anbefaler, 
at Per tager kontakt til egen læge dagen efter. Da 
han næste morgen opsøger sin praktiserende læge, 
er smerterne så voldsomme, at lægen mener, det er 
bedst at indlægge Per på sygehuset i Randers til flere 
undersøgelser. Her konstater man efter et par dages 
indlæggelse, at der er væske i bughulen, og vælger 
derfor at operere for at finde frem til årsagen. 

Da Per vågner efter operationen, kan han konsta-
tere, at lægerne har valgt at give ham en stomi. 

”Der var altså ingen, der havde fortalt mig, at dét 
kunne ligge i kortene,” siger han. 

I det hele taget føler han ikke, at nogen fortæller 
ham, hvad der foregår. I den uge han er indlagt ef-
ter operationen, oplever han gang på gang, at sund-
hedsfagligt personale besøger ham på stuen og tager 
prøver uden at forklare ham hvorfor. 

”De trak på skuldrene og sagde, at de bare gjorde, 
hvad de fik besked på. De fortalte mig ingenting. 
Intet.” 

Som en del af operationen og indlæggelsen har 
lægerne rutinemæssigt taget en biopsi af et stykke 
af Pers tarm, der viste tegn på, at noget ikke helt var, 
som det skulle være. Efter en uge ligger resultaterne 
klar, og Per får beskeden af den overlæge, der går 
stuegang den morgen: 

”Han kom ind på stuen og sagde: ’Ja, hr. Kracht, 
De har så kræft. Hvad tænker De om det?’ Det vid-
ste jeg ikke lige, hvad jeg skulle svare på. Manden 
havde jo lige givet mig en temmelig voldsom be-
sked. Så sagde han, at han lige ville give mig lidt tid 
til at tygge på den. Og så gik han.” 

”DE FORTALTE MIG 
INGENTING. INTET”

”Når man lige har fået en alvorlig diagnose, er det ikke lige til at finde ud af, hvilke spørgsmål der er 
vigtige at stille. Lægerne må efterhånden have så meget erfaring med at overbringe den slags diagnoser, 
at de også godt ved, hvilke spørgsmål der siden melder sig. Jeg mener, man bør udarbejde en tjekliste til 
de her samtaler, så man er sikker på, at patienten er ordentligt informeret. Og så er kernen i det hele, at 
man skal tage den her samtale sammen med patienten og ikke over for patienten.” 

HVAD KAN SUNDHEDSVÆSENET LÆRE                                                          
AF DIN HISTORIE?

”De trak på skuldrene og 
sagde, at de bare gjorde, hvad 

de fik besked på.” 

Per Kracht, patient
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”Han kom ind på stuen og sagde: ’Ja, hr. Kracht,                 
De har så kræft. Hvad tænker De om det?’ Det vidste 
jeg ikke lige, hvad jeg skulle svare på. Manden havde 

jo lige givet mig en temmelig voldsom besked. Så 
sagde han, at han lige ville give mig lidt tid til at 

tygge på den. Og så gik han.” 

Per Kracht, patient

Overlægen forlader stuen, og Per bliver alene til-
bage. Han har fået beskeden om sin kræftsygdom, 
uden at hans kone eller anden familie var i nærhe-
den, og lægen har ladt ham alene med alle spørgs-
målene. Han er ikke bare bange og forvirret, men 
også vred. Det er ikke meningen, det skal foregå på 
den her måde, tænker han. 

Efterfølgende overføres Per til onkologisk afdeling 
i Aarhus, der er eksperter i behandling af kræftsyg-
domme. Han begynder på et kemoforløb, der hurtigt 
viser sig at have større effekt end først forventet. Men 
Per er ikke lettet. Han er ked af oplevelsen i Randers 
og kan ikke forholde sig til, at han har været meget 
syg og nu er på vej til forhåbentlig at blive meget 
hurtigt bedre igen. En dag bliver det hele for meget, 
og Per får det, han selv kalder et regulært nervesam-
menbrud, mens han er på afdelingen i Aarhus.

”Det var først, da jeg kom til Aarhus og oplevede, 

at der var nogen, der lyttede til mig, at der gik en 
proces i gang med rent faktisk at forstå, at jeg havde 
kræft. Pludselig var der et rum, hvor jeg kunne rea-
gere på, hvordan hele forløbet havde været.” 

I et stykke tid kan han mærke, at han stadig er 
vred og skuffet, men med tiden beslutter han sig for 
at give slip. Han vil ikke være bitter – han vil videre. 
Per er i dag i kemobehandling og vil med egne ord 
formentlig ”dø med kræften”, idet hans type cancer, 
med spredning til lymfen, ikke umiddelbart lader 
sig behandle. 

”Det at blive alvorligt syg er en slags rejse, man 
kommer ud på. Det er en rejse med en masse afstik-
kere, man ikke kunne have forestillet sig og ikke 
selv er herre over. For en del vil det sikkert være 
sådan, at rejsen slutter, når de bliver raske. For mit 
vedkommende kommer jeg aldrig helt hjem fra den 
igen,” siger han.

Rejsefortællinger fra patienter og pårørende
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”DET MÅ JO GÅ, SOM 
DET GÅR, TÆNKTE JEG” 

I 2003 får Bente Ravn en rift under venstre fod, 
lige under trædepuden. Det er ikke noget særligt, 
bare en lille rift. Men den vil ikke rigtig hele, og 

efter nogen tid går der betændelse i såret. Som diabe-
tiker er Bente opmærksom på den øgede risiko for, at 
selv helt små infektioner på fødderne udvikler sig, så 
hun kontakter sin egen læge. Her får hun lagt en for-
binding og bliver henvist til Hillerød Hospital, hvor 
hun i forvejen går til diabeteskontrol.

Såret heler imidlertid ikke, og et langt forløb 
med skiftende behandlinger tager sin begyndelse. 
De næste tre år går hun til kontrol og bliver be-
handlet med forskellige typer antibiotika. Under-
vejs er hun sygemeldt fra sit arbejde på en tandlæ-
geklinik i op til tre måneder ad gangen, fordi såret 
og infektionen udvikler sig til diabetisk fodsår. 
Flere gange er hun indlagt og bliver lagt i fuld nar-
kose for at få såret renset og behandlet. 

”Når jeg tænker tilbage på det her forløb, har det 
virkelig været tålmodighedens prøve. Det er tre år, 
hvor jeg er mere eller mindre syg hele tiden og end-
da er sygemeldt en del af tiden. Samtidig husker jeg, 
at jeg tænkte, ’det jo må gå, som det går. Lægerne 
ved bedst’,” siger hun. 

En af de ting, der står tilbage hos Bente i dag, er 
oplevelsen af ikke at blive involveret i sit eget be-
handlingsforløb. ”Det var, som om jeg bare var en 
i rækken af patienter på et samlebånd. Som om de 
sagde: ’Så, nu er det din fod. Op med benet. Videre.’”

Samtidig oplever hun et forløb med meget skif-
tende personale. Flere gange går hun hjem med 
følelsen af, at den behandling, hun får, er en lap-
peløsning og ikke en del af en sammenhængende 
plan. Til tider fornemmer hun, at lægerne er me-
get skeptiske, over for om hun er god nok til at 
passe på sig selv. ”De var meget efter mig: om jeg 
nu havde støttet på foden og været på arbejde, når 
jeg ikke måtte. Alligevel fik jeg ingen hjælpemid-
ler, så jeg kunne klare mig uden at støtte på foden,” 
fortæller hun.

Næsten tre år efter forløbets begyndelse er Bente 
stadig syg. Såret under hendes fod er fra tid til an-
den i bedring, men det heler stadig ikke, som det 
skal. Fra en kunde på tandlægeklinikken har hun 
hørt om Videnscenter for Sårheling på Bispebjerg 
Hospital. Bente har brug for, at der skal ske noget og 
prøve nye løsninger af. Derfor går hun til sin egen 
læge og beder om at blive henvist dertil. 

”Den dag fortalte jeg ham, at jeg faktisk var rig-
tig ked af det. Jeg var bekymret og følte ikke, at der 

Rejsefortællinger fra patienter og pårørende

”Det var, som om jeg bare var 
en i rækken af patienter på et 
samlebånd. Som om de sagde: 
’Så, nu er det din fod. Op med 

benet. Videre.’”

Bente Ravn, patient
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var nogen, der havde styr på min behandling. Og 
så havde jeg også bare brug for, at der skulle ske 
noget andet. Noget, der kunne give mig håbet til-
bage,” siger hun. 

Hendes egen læge kender godt til klinikken på Bi-
spebjerg og indvilliger i at lave en henvisning dertil 
i stedet for klinikken på Hillerød. På Bispebjerg får 
hun en såkaldt Aircast-støvle på, der støtter foden, 
når hun går, samtidig med at lægerne poder såret 
for at finde den rette antibiotika at behandle med. 
De undrer sig over, at hun ikke tidligere har fået la-
vet den slags undersøgelser, der nu bliver iværksat. 
Tre uger senere er såret stort set helet.

Som følge af det lange forløb har Bente senere 
fået konstateret charcot-fod. Det betyder, at hendes 
knogler i foden er faldet sammen og har brug for 
støtte i form af ortopædisk fodtøj og aflastning. 

Bente var sammenlangt sygemeldt så længe, at hun 
mistede sit arbejde, og modtager i dag førtidspension. 

”De var meget efter mig: om jeg nu havde støttet 
på foden og været på arbejde, når jeg ikke måtte. 
Alligevel fik jeg ingen hjælpemidler, så jeg kunne 

klare mig uden at støtte på foden.”
Bente Ravn, patient

”Jeg synes, det ville være godt, hvis de arbej-
dede mere sammen og sparrede med hinanden 
på tværs af sygehusene. Hvis de på Hillerød 
havde søgt viden et andet sted, kunne jeg have 
fået den rigtige behandling meget tidligere. Det 
er vigtigt, at de er klar til at lære af hinanden 
og sende en patient videre, hvis de kan se, at 
deres behandling ikke virker. Det ville have 
sparet både mig og sundhedsvæsenet for en 
masse besvær.” 

Navnet Bente Ravn er opdigtet, da kilden øn-
sker at være anonym. Hendes rigtige navn er 
Mandag Morgen bekendt.

HVAD KAN 
SUNDHEDSVÆSENET 

LÆRE AF DIN HISTORIE?
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Noget var anderledes, end det plejede at 
være. Den følelse havde 74-årige Lonny 
Kronhøj Larsen, da hun sidst i januar 2013 

henvendte sig til Holbæk Sygehus. I 38 år havde 
hun lidt af tarmsygdommen Chrons. Hun kendte 
sin sygdom og vidste, hvordan hun skulle håndte-
re den, men i januar 2013 var der noget, der føltes 
anderledes. Værre. 

Lonny var selv overbevist om, at de nye smerter 
og ubehaget ikke havde noget med hendes eksiste-
rende sygdom at gøre. Alligevel blev hun på Holbæk 
Sygehus kun undersøgt for ting, der relaterede sig til 
den. Lægerne konstaterede, at noget var galt, men 
fandt ikke ud af hvad. 

Lonnys historie bliver fortalt af hendes ældste 
datter, Tinna Kallenbach. Tinna beretter om, hvor-
dan hendes mor ikke oplevede at blive taget alvor-
ligt. Gang på gang blev hun sendt videre eller hjem 
uden behandling eller opfølgning. 

”Det var et meget langt forløb, hvor min mor kæm-
pede mod vindmøller. Hun udtrykte mange gange 

frygt for, at der var noget helt galt, men oplevede ikke, 
at lægerne lyttede til hende,” fortæller Tinna. 

I Lonnys journal fra april 2013 er det noteret, at hun 
mener, hun er udsat for ”amatøragtig” behandling. 

I de følgende måneder bliver Lonny sendt ind og 
ud af forskellige sjællandske hospitaler, alt imens 
hun taber mere end 20 kilo og bliver stadig dår-
ligere. I begyndelsen af juli er hun endnu engang 
indlagt med smerter. Samtidig har hun i længere tid 
døjet alvorligt med brok, som lægerne ikke vil ope-
rere, da de mener, det vil gøre mere skade end gavn. 

Da lægerne i august taler med Lonny om endnu 
engang at udskrive hende uden afklaring, modsæt-
ter hun sig og siger, at hun vil lægge sig foran hospi-
talets hovedindgang, hvis hun ikke bliver behand-
let. Lægerne går til sidst med til at operere hende og 
fjerner under operationen både brok og cirka 25 cm 
beskadiget tarm som følge af tarmslyng. Et stykke 
af tarmen bliver rutinemæssigt sendt til undersø-
gelse, men da svaret på prøverne kommer tilbage, 
er det for sent. 

”HUN KÆMPEDE 
MOD VINDMØLLER”

Rejsefortællinger fra patienter og pårørende

”Det helt primære må være at lytte til patienterne. Selv om man har én grundsygdom, kan man jo 
godt komme til at fejle noget andet alvorligt. Lægerne må ikke blive så fikserede på grundsygdommen, 
at de kommer til at overhøre og overse en masse vigtig information fra patienten. Det kan lyde meget 
simpelt, men det handler jo ganske enkelt om at blive bedre til at høre, hvad patienterne siger, og tage 
det alvorligt.” 

HVAD KAN SUNDHEDSVÆSENET LÆRE                                                          
AF JERES HISTORIE?
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Lonny får besked om, at hun har kræft i ende-
tarmen, og at den ondartede sygdom allerede har 
spredt sig så meget, at den ikke kan behandles. 
Lonny er herefter terminalpatient og dør på ho-
spice den 22. februar 2014.  

”Da hun får at vide, at hun skal dø, bliver hun 
vred over ikke at være blevet hørt. Hun tænker 
nok meget pragmatisk, at når hun nu skal dø, 
har det lange forløb med alle frustrationerne og 
manglende afklaring jo bare været spild af tid, 
som hun kunne have brugt på noget andet,” siger 
Tinna. 

Hvis lægerne havde undersøgt Lonny ordent-
ligt, da de opdagede, at noget var galt, havde hun 

haft langt større chance for at overleve. Det havde 
hun på fornemmelsen, og Patientforsikringen 
har efterfølgende tilkendt hende en erstatning for 
den behandling, hun fik. Deres vurdering lyder, 
at den undersøgelse og behandling, Lonny fik i 
februar 2013, ikke var i overensstemmelse med 
den undersøgelse og behandling, som en erfaren 
specialist ville have foretaget, og derfor burde de 
implicerede parter lære af fejlene. Den ledende 
overlæge, der efterfølgende har modtaget og rea-
geret på vurderingen fra Patientforsikringen, fast-
holder, at der ikke er noget at lære af forløbet. 

Det er endnu uvist, hvornår familien får en af-
klaring om forsikringssagen. 

”Da hun får at vide, at hun skal dø, bliver 
hun vred over ikke at være blevet hørt. Hun 
tænker nok meget pragmatisk, at når hun 
nu skal dø, har det lange forløb med alle 

frustrationerne og manglende afklaring jo 
bare været spild af tid, som hun kunne have 

brugt på noget andet.”
Tinna Kallenbach, pårørende

Rejsefortællinger fra patienter og pårørende



”Jeg har tit tænkt på, at man skulle have en slags 
”behandlings-gps” – ét sted, hvor alle informationer 
var samlet, og der lå en plan for, hvad der skulle ske. 
Hvis man havde det, kunne man sikre, at den lagte 

linje fastholdes – også selv om der er mange forskellige 
aktører på banen og patienten flytter fra et system til 
et andet. Det tror jeg ville have hjulpet os og Louise 

rigtig meget,” siger Mette Tandrup Madsen.

HVAD KAN SUNDHEDSVÆSENET 
LÆRE AF JERES HISTORIE?

Rejsefortællinger fra patienter og pårørende
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Da Louise Tandrup Madsen er 14 år, stifter 
hun for første gang bekendtskab med det 
psykiatriske system. Louise har lukket sig 

inde i sig selv, er deprimeret og tænker ofte på at 
tage sit eget liv. Efter en samtale med skolesund-
hedsplejersken bliver hun henvist til egen læge, der 
peger på psykiatrisk behandling. 

Efter et udredningsforløb ender Louise med at 
blive indlagt på det, der dengang hed Børnepsykia-
trisk Afdeling på Herning Sygehus. Hun er det ene-
ste barn, der bor fast på afdelingen, og er mindst en 
håndfuld år ældre end de andre. Mens hun er ind-
lagt, kommer hendes forældre på besøg hver tirsdag, 
og hun er hjemme i weekenderne. Hun er ked af det, 
forsøger flere gange at begå selvmord og savner sin 
mor og far i hverdagen.

Efter seks måneder på afdelingen beslutter hendes 
forældre sammen med overlægen, at det ikke giver 
mening for Louise at blive der. Hun udvikler sig ikke 
positivt og har fået det, der populært kaldes for ”ind-
læggelseskuller”. 

”Det var en lidt blandet fornemmelse. På den ene 
side glædede jeg mig til at få hende hjem igen. På 
den anden side var der også en stor uvished forbun-
det med det. Sådan som jeg husker det, var der nu 
en slutdato på Louises indlæggelse, og så var det det. 
Så var vi ligesom overladt til os selv igen,” fortæller 
Klaus Munkholm Madsen, der er far til Louise. 

Den psykiatriske afdeling laver udskrivningsdo-
kumenter om Louise og anbefaler kommunen, at 
hun overgår til at være ambulant patient, så hun 
fremover skal gå til faste samtaler med en psykia-
ter på afdelingen. Den aftale laver forældrene og læ-
gerne derfor med en sagsbehandler fra kommunen.

Denne sagsbehandler holder imidlertid op i kom-
munen, og familien får en anden. Scenariet genta-
ger sig to gange. 

I mellemtiden har en række forskellige forsøg og 
planer for Louise været i spil. Hun har været tre må-
neder på efterskole og hjemme igen. Snart er et år 
gået, siden hun blev udskrevet. 

”Gennem hele det her forløb var vi virkelig på 
overarbejde – især fordi vi stod så alene. Vi mang-
lede i virkeligheden, at det var nogen, der gav os 
nogle redskaber til at være forældre i denne situa-
tion. Fordi vi ikke vidste, om der var nogle bestemte 
signaler eller andre ting, vi skulle være særligt op-
mærksomme på, var vi mere eller mindre i panik 
hele tiden,” fortæller Klaus. 

En dag beder Louises mor, Mette Tandrup Mad-
sen, om en samtale med familiens nu fjerde sags-
behandler og dennes leder. Familien har brug for 
afklaring og hjælp til at handle. Den forespørgsel 
afviser lederen, og det bliver dråben. I stedet for at 
vente længere sætter Mette sig til tasterne og forfat-
ter et brev til den daværende borgmester samt kom-
munens børne- og ungeudvalg. Responsen kommer 
prompte. 

Ugen efter sidder familien til møde med sagsbe-
handleren, hendes ledelse og en repræsentant for 
PPR. De aftaler, at der skal sættes ind på at finde 
et psykiatrisk bosted, hvor Louise kan bo og være 
i tæt kontakt med en psykiater til daglig. Samtidig 
tilbydes både Louises mor, far og lillebror psykolog-
hjælp, så de kan få luft igen. 

”Når jeg tænker tilbage på det år, så tænker jeg 
på det, man siger om, at for mange kokke fordær-
ver maden. Det var også lidt det, der skete. Alt for 
mange mennesker havde Louises sag i hånden, og 
det var først, da vi gik til højeste sted, at der var no-
gen, der rykkede på det,” siger Mette. 

Kort efter får Louise plads på et psykiatrisk bosted 
og flytter hjemmefra. I dag bor hun i egen lejlighed og 
har netop afsluttet sin HF. 

”HJÆLPEN SLUTTER, 
DEN DAG HUN 

BLIVER UDSKREVET”

Rejsefortællinger fra patienter og pårørende
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Da Anne Jespersens far er 48 år gammel, 
dør han af en blodprop i hjertet. Anne ved 
derfor godt, at hun skal være opmærksom 

på, at det også kan ramme hende selv. Hun ryger 
ikke, spiser sundt og løbetræner for at holde krop-
pen i bedst mulig form. På sit arbejde som lægese-
kretær får hun med jævne mellemrum en kollega 
til at måle sit kolesteroltal. Resultatet er altid det 
samme: Det ser fint ud. 

En nat i december 2004 sker det alligevel. Anne 
får en blodprop i hjertet og bliver indlagt akut til 
operation på Odense Universitetshospital. 

”Selv om jeg godt vidste, at det kunne ske, var 
det alligevel et chok pludselig at være der. Jeg syn-
tes jo, at jeg havde gjort alt det rigtige for at undgå 
det,” siger hun. 

Operationen er en ballonudvidelse, hvor patien-
ten er vågen, mens lægen opererer med en kikkert, 
der indsættes i lysken. Målet er samtidig at ind-
sætte en såkaldt stent, der kan holde den forkalke-
de pulsåre åben og potentielt forhindre fremtidige 
blodpropper. Imidlertid sidder Annes blodprop et 
sted, hvor det er svært at komme til med stenten, 
så lægen må nøjes med at gennemføre ballonud-
videlsen. Mens lægen opererer, taler han og giver 
udtryk for, at tingene ikke går, som han gerne vil.

”Han kommer med sådan nogle udbrud under-
vejs, fordi han ikke kan få stenten til at sidde. Jeg 

bliver flyttet frem og tilbage på operationsbordet 
og kan tydeligt mærke, at der er noget galt. Det er 
meget ubehageligt, for som jeg ligger der, har jeg 
jo ikke andet at forholde mig til end hans reaktio-
ner,” fortæller Anne. 

Efter operationen fortæller lægen hende, at han 
ikke er tilfreds med resultatet, og at det ikke er 
sikkert, at ballonudvidelsen virker. Han siger, at 
næste gang bliver det nok en bypass-operation i 
stedet. Den oplevelse kommer til at betyde meget 
for Anne og hendes nye liv som hjertesyg. Hun 
hæfter sig især ved, at lægen taler om en ”næste 
gang”. 

”Det flyttede ligesom ind i mig. Han havde 
plantet et skrækscenarie i mig uden egentlig at tale 
mere med mig om det. Det var svært at komme 
over igen. Der gik lang tid, også efter at jeg var 
kommet hjem, hvor jeg var meget utryg og be-
kymret for, om der vil ske noget igen,” siger hun. 

Da Anne bliver udskrevet fra sygehuset et par 
dage efter operationen, er der ikke lavet aftaler om 
opfølgning eller genoptræning. Det er kun, fordi 
hendes mand tilfældigt ser et opslag om et forløb, 
man kan deltage i, at de får spurgt på sygehuset, 
om det kunne være noget for Anne. Forløbet varer 
tolv uger og er en blanding af overvåget motion, 
gruppesamtaler og foredrag. Hun øver sig på løbe-
båndet i at forstå, at det ikke er farligt, når hendes 

”DET FLYTTEDE LIGESOM 
IND I MIG”

Rejsefortællinger fra patienter og pårørende
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puls begynder at stige eller hjertet banker hårdere, 
og taler med de andre patienter om, hvordan de 
lever med sygdommen. Hjemme fylder bekymrin-
gerne meget, og Anne har svært ved at lægge ang-
sten for endnu en blodprop fra sig, selv om hun 
gerne vil. 

”Det første halve år røg jeg ind og ud af syge-
huset, fordi jeg hele tiden troede, der var noget i 
vejen. Hver gang jeg fik den mindste trykken for 
brystet, blev jeg bange. Samtidig udviklede jeg no-
get, der ligner en spiseforstyrrelse og blev helt hy-
sterisk omkring mad og især fedt. Det var en måde 
at få kontrol i en situation, jeg i bund og grund 
ikke kunne kontrollere,” siger hun.

I tre år efter at Anne Jespersen får sin diagnose, 
går hun en gang om måneden hos Hjerteforenin-
gen i en samtalegruppe for hjertesyge under 50 
år. Det hjælper at lukke op og tale med andre, der 
kender sygdommen fra sig selv. I dag er det næsten 
ti år siden Anne blev opereret, og hun har med ti-
den sluppet en del af den angst, hun tog med hjem:   

”Jeg føler mig på ingen måde fuldstændig rask i 
dag. Det bliver jeg aldrig. Men som tiden går, læ-
rer jeg at leve med det. Sygdommen er blevet en 
del af mig og noget, jeg hele tiden har med mig. 
Jeg er ikke længere bange hele tiden, men jeg vil 
nok altid være lidt ekstra opmærksom på, hvilke 
signaler jeg får fra min krop.” 

”Han kommer med sådan nogle udbrud undervejs, fordi 
han ikke kan få stenten til at sidde. Jeg bliver flyttet 
frem og tilbage på operationsbordet og kan tydeligt 

mærke, at der er noget galt. Det er meget ubehageligt, 
for som jeg ligger der, har jeg jo ikke andet at forholde 

mig til end hans reaktioner.”

Anne Jespersen, patient

”Det er enormt vigtigt, at personalet – både 
læger og sygeplejersker – er opmærksomme 
på, hvordan de taler med patienten og får gi-
vet den rigtige information på en måde, der 
er til at forstå. De skal fortælle, hvad der fore-
går, og hvad der skal ske bagefter. Det gælder 
både midt i en operation, og når patienten 
er på vej hjem til sig selv igen. Som patient 
og som menneske har man brug for at være 
grundigt involveret i, hvad der foregår.”

Navnet Anne Jespersen er opdigtet, da kilden 
ønsker at være anonym. Hendes rigtige iden-
titet er Mandag Morgen bekendt.

HVAD KAN 
SUNDHEDSVÆSENET                

LÆRE AF DIN HISTORIE?

Rejsefortællinger fra patienter og pårørende
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SVARENE FINDES 
HOS PATIENTERNE

De seks patientfortællinger viser, hvor-
dan rejsen ind i sundhedsvæsenet 
langtfra altid er den trygge oplevelse, 

den burde være. 
De fortæller tilsammen en historie om 

mangel på information og overblik, om ikke 
at blive taget med på råd og om ikke at blive 
taget alvorligt. Nogle oplever, at kommuni-
kationen er uforståelig eller mangelfuld – 
andre oplever et system, der ikke slår til og 
i værste fald modarbejder den gode løsning. 
Patientfortællingerne viser, at når sundheds-
væsenet ikke sætter patienterne i centrum for 
behandlingen, lægger det ekstra anstrengel-
ser oven i den byrde, det i sig selv er at være 
alvorligt syg og kæmpe for at blive rask.

For Louises forældre tog det et år at nå 
ind til et system, der virkede uigennem-
trængeligt, og endelig få den behandling, 
deres datter havde brug for. Per måtte be-
arbejde chok, bitterhed og vrede over en 
kontant og upersonlig overbringelse af sin 
dødsdom – samtidig med at han skulle 
kæmpe mod sygdommen. For Lonny blev 
konsekvensen af ikke at blive taget alvorligt 
den værst tænkelige.

Hvis erfaringer som disse ikke skal 
være gjort forgæves, må sundhedsvæse-
net udvikle en oprigtig interesse i at forstå 
de mennesker, der er på rejse i systemet. 
Sundhedsvæsenet må bruge den viden og 
de ressourcer, patienterne og de pårørende 
hver især har med sig, til at skabe det bedste 
forløb for den enkelte patient.

Patienterne oplever ofte, at informatio-
nerne er standardiserede og ikke tager hen-
syn til deres individuelle behov. 

En undersøgelse foretaget af Institut for 
Folkesundhed på vegne af Hjerteforeningen 

slår f.eks. fast, at hjertepatienter i særlig grad 
oplever ”inkonsistent information og man-
gelfuld patientinvolvering”.1

Lungeforeningen har gennemført en un-
dersøgelse af KOL-patienters oplevelser af 
deres sygdom og kontakten med sundheds-
væsenet. Mange af de interviewede oplever, 
at de bliver overset af det sundhedsfaglige 
personale, og føler, at der ikke bliver draget 
omsorg for dem i løbet af deres indlæggelse.2 

Begrænset viden
Undersøgelser som disse kan være med til 
at give et indblik i, hvordan enkelte patient-
grupper oplever sundhedsvæsenet. Men 
den eksisterende viden om patienternes er-
faringer og oplevelser på tværs af hele sund-
hedsvæsenet er stærkt begrænset. 

Det eneste redskab til dette er Landsdæk-
kende Undersøgelse af Patientoplevelser 
(LUP). LUP offentliggøres en gang om året 
og viser, hvor mange patienter der samlet 
set har et godt indtryk af deres behand-
lingsforløb og deres oplevelser med bl.a. 
ventetid, håndtering af fejl og uddelt infor-
mationsmateriale.

Den lange tidsmæssige afstand mellem 
indsamlingstidspunktet og offentliggørel-
sen begrænser anvendeligheden af under-
søgelsen markant. LUP kan nok udpege 
generelle problemstillinger, men i arbejdet 
med at forbedre resultaterne har man brug 
for omgående feedback fra patienter for at 
kunne vurdere, hvilke løsninger der funge-
rer bedst.

Rundt omkring i landet er der afdelinger, 
der anvender LUP-resultaterne som et led i 
deres udvikling. Men arbejdet med resulta-
terne foregår stort set udelukkende i orga-

1  Statens Institut for 
Folkesundhed, Syddansk 
Universitet og Hjertefor-
eningen: Hjertekarpa-
tienters oplevelser med 
sundhedsvæsenet og livet 
med en hjertekarsygdom 
– en forundersøgelse til 
Hjerteforeningens Barome-
terundersøgelse, 2014.

2 Danmarks Lungeforening 
og Palliativt Videncenter: 
Palliativ indsats til KOL-
patienter, 2013.
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nisationen og anvendes ikke som redskab til 
dialog med patienterne eller samfund. Til 
trods for at LUP måler udviklingen helt ned 
på afdelingsniveau, er der f.eks. ikke tradi-
tion for, at resultaterne lægges ud på den 
enkelte afdelings hjemmeside, så patien-
terne kan orientere sig i dem, når de vælger 
behandlingssted. 

Hvis sundhedsvæsenet skal udnytte det 
store forbedringspotentiale, som patienter-
nes oplevelser rummer, må en bredere palet 
af dialogmetoder og -værktøjer tages i brug 
– såvel på nationalt plan som på afdelings- 
og hospitalsniveau.

På nationalt niveau er der behov for at 
diskutere, hvordan indsamlingen og bru-
gen af feedback fra patienterne og de pårø-
rende kan tilrettelægges, så den kan indgå 
i sundhedspersonalets daglige forbedrings-
arbejde. Samtidig skal feedbacken være et 
redskab til, at patienter og pårørende kan få 
indtryk af udviklingen på det hospital eller 
den afdeling, de er i kontakt med. 

På det enkelte hospital må direktion og 
afdelingsledere overveje, hvilke løsninger 
der er behov for til at supplere de nationale 
data, så dialogen med patienterne og de på-
rørende bliver så tæt og sammenhængende 
som muligt. 

De kan f.eks. invitere patienterne ind på 
direktionsgangen og tage dem med på råd, 
når der skal træffes beslutninger. Nogle ste-
der har man allerede oprettet brugerråd og 
reserveret pladser til patienter i bestyrelser-
ne. Andre steder afholder læger på de enkel-
te afdelinger uformelle gruppemøder med 

en håndfuld af den sidste måneds indlagte 
patienter for at få feedback i realtid og have 
mulighed for at stille uddybende spørgsmål. 
I mindre skala kan både opfølgende telefon-
samtaler og feedbackpostkort fra patienter-
ne give adgang til en masse viden, der ellers 
går tabt. 

Uanset formen handler det helt grund-
læggende om at sende et klart signal til pa-
tienterne: ”Vi lytter til dig og bruger dine 
erfaringer til hele tiden at give dig en bedre 
behandling.”

Inddragelse kan ikke standardiseres
Mangel på kvalificeret viden – og anvendel-
se af den – behøver dog ikke stå i vejen for, 
at arbejdet med at sætte patienten i centrum 
kan begynde. 

Direktør i Danske Patienter Morten Freil 
understreger, at det er helt afgørende, at alle 
patienter oplever at blive taget alvorligt og 
inddraget i deres egen behandling. 

”Sundhedsvæsenet skal blive bedre til at 
efterspørge patienternes viden og behov sy-
stematisk – og ikke sporadisk, som det sker 
i dag,” siger han.

Morten Freil understreger også, at man 
ikke kan udarbejde én universel model for, 
hvordan patientinddragelse skal praktise-
res. Ligesom de seks patientfortællinger er 
meget forskellige, så er ingen patienter, der 
træder ind i sundhedsvæsenet, ens. 

Det er derfor afgørende, at patientind-
dragelsen ikke standardiseres, men altid 
indrettes efter den konkrete patientgruppe 
og den kontekst, den skal foldes ud i. Der 
skal systematisk arbejdes med redskaber, 
som kan afdække patienternes individuelle 
behov og præferencer.

”Metoder, der har vist sig succesfulde ét 
sted, kan ikke nødvendigvis overføres di-
rekte til andre steder. De bør altid tilpasses 
den specifikke situation, de skal implemen-
teres i,” siger Morten Freil. 

I det kommende kapitel dykker vi ned i en 
række konkrete bud på, hvordan patientind-
dragelsen kan indrettes efter patienternes 
behov forskellige steder i sygehusvæsenet.

”Sundhedsvæsenet skal blive bedre til 
at efterspørge patienternes viden og 

behov systematisk – og ikke sporadisk, 
som det sker i dag.”

Morten Freil, direktør i Danske Patienter

Rejsefortællinger fra patienter og pårørende

Uanset formen handler det helt grundlæggende om at sende 
et klart signal til patienterne: ”Vi lytter til dig og bruger dine 

erfaringer til hele tiden at give dig en bedre behandling.”
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Ildsjælene 
viser vej

Der er mange muligheder for at kickstarte forandringen mod et sygehusvæsen, der sætter 
patienten i centrum. Fra de helt små, praktiske forandringer, der gør logistikken på sygehusene 
mere fremkommelig, til de store opgør med rutiner og traditioner, hvor man f.eks. ændrer 
stuegangen eller lader patienterne selv tage del i overvågningen af deres sygdomsudvikling. 

Rundt om i landet finder man eksempler på store og små forandringer, der viser, at det er 
muligt at lade sig inspirere til at gå i gang allerede i morgen.

Samtidig er videndeling samt viljen til at viderebringe og tage imod erfaringer en nødvendig 
forudsætning for én gang for alle at lykkes med at sætte patienten i centrum i hele 
sundhedsvæsenet. 

Det er især landets sygehusledelser og afdelingschefer, der har muligheden for at udbrede de 
mange gode eksempler og sætte dem i system. Nogle af dem, der allerede har gjort sig en masse 
vigtige erfaringer med dette, kommer til orde på de følgende sider.

#2
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Kapitel 2

”Jeg kan godt mene, at en operation er det 
absolut bedste valg for en patient, mens 
patienten er hundeangst og på ingen måde 
tør blive opereret. Så må jeg respektere det, 
selv om det godt kan føles som et nederlag. 
Det vil være en ny problemstilling for de 
fleste læger.”
Claus Munk Jensen, ledende overlæge  på 
Ortopædkirurgisk Afdeling på Gentofte Sygehus
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Ildsjælene viser vej

TILFÆLDIG OG 
SPREDT FORNYELSE

Mange steder i landet kan man al-
lerede i dag se konturerne af en 
forbedret patientrejse. På alle 

niveauer, fra læger og sygeplejersker til af-
delingsledere og direktører, er der dygtige 
og handlekraftige mennesker, som ikke 
stiller sig tilfredse med de begrænsninger, 
det traditionelle forhold mellem patienter 
og sundhedsvæsen sætter. De kaster sig i 
stedet ud i nye metoder til at inddrage pa-
tienternes og de pårørendes viden i de be-
slutninger, der træffes.

Alene Videnscenter for Brugerind-
dragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) har 
registreret mere end 300 projekter, som 
inddrager patienter eller pårørende i deres 
egen behandling. Også de fem regioner har 
registreret en lang række projekter i for-
skellige videns- og idébanker. 

Nogle projekter går igen flere steder, men 
det er en rimelig antagelse, at der samlet set 
er gang i 400-500 projekter på landsplan. 

Projekterne skaber vigtig viden om, 
hvordan patienter og pårørende helt kon-
kret kan sættes i centrum. De synlige re-
sultater af indsatsen bliver stadig flere og 
mere overbevisende. Og tilsammen un-
derstreger de én gang for alle, at en pa-
tientcentreret tilgang til sundhed ikke er 
begrænset til enkeltstående områder, men 

har en berettigelse på hele patientens rejse 
gennem forskellige sundhedsfaglige spe-
cialer og sektorer.

Projekterne afslører samtidig, at en stor 
del af ansvaret for kulturforandringen lig-
ger hos de medarbejdere og ledere, der hver 
dag møder patienterne. Allerede inden for 
de eksisterende rammer har de betydelige 
muligheder for at flytte vigtige hegnspæle 
i forholdet mellem sundhedsvæsenet og 
patienterne. 

Til gengæld er de mange projekter også 
et signal om, at mange bække små ikke al-
tid gør en stor å. Når patienten sættes i cen-
trum, sker det på projektbasis og ikke ud 
fra en grundlæggende helhedstanke. Line 
Hjøllund Pedersen, der er projektleder i 
ViBIS, peger på, at koordinering og viden-
deling kun finder sted i meget lille omfang. 

”Det er yderst begrænset, hvor meget der 
bliver arbejdet på tværs, når det kommer 
til at udvikle og starte projekter eller ny 
praksis i forhold til patientinddragelse. På 
enkelte hospitaler er man så småt begyndt 
at gøre det internt, men hospitalerne imel-
lem sker det nærmest ikke,” siger hun. 

Det vidner om et system, der ikke er 
gearet til at dele viden og lære af hinanden. 
Bag den problemstilling ligger også en le-
delsesopgave og venter. 
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”Det er yderst begrænset, hvor 
meget der bliver arbejdet på 
tværs, når det kommer til at 
udvikle og starte projekter 
eller ny praksis i forhold til 

patientinddragelse. På enkelte 
hospitaler er man så småt 

begyndt at gøre det internt, men 
hospitalerne imellem sker det 

nærmest ikke.”

Line Hjøllund Pedersen, projektleder i ViBIS
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Man skal ikke have været længe på et sygehus, før man kan 
se, høre og føle, at her hersker mangeårige systemer, vaner 
og traditioner, der på mange måder har forrang for patien-
ternes behov. 

Det kommer til udtryk i arbejdsgangene, den fysiske ind-
retning, prioriteringen af opgaver og de samtaler, der føres 
om og med patienterne og de pårørende.

Problemet viser sig f.eks., når man som patient har afsat 
10 minutter af sin frokostpause til at ringe til sygehuset for at 
aftale en tid og bliver mødt af en telefonsvarer, der fortæller, 
at man er nummer 19 i køen. 30 minutter senere får man at 
vide, at den næste ledige tid, der ikke kræver, at man tager fri 
fra arbejde, ligger to måneder ude i fremtiden. Og når man 
dukker op til aftalt tid, bliver man bedt om at sætte sig i ven-
teværelset uden nærmere besked om, hvor længe det varer. 

Et andet eksempel er, når man ved indlæggelse skal iføre 
sig hvidt hospitalstøj i stedet for sit eget, som man føler sig 
bedst tilpas i – og senere skal spise den præfabrikerede syge-
husmad siddende i sengen. 

Alt for mange steder findes der små og store eksempler på, 
at systemet er indrettet på en måde, der nærmest modarbej-
der visionen om at sætte patienten i centrum.

At skabe et sundhedsvæsen, der sætter patienterne i cen-
trum på alle niveauer – som en grundlæggende tilgang og 
som en organisatorisk og strukturel logik – er et langt, sejt 
træk. Men det er heldigvis også en udvikling, som kan tage 
fart meget hurtigt, hvis først sundhedsvæsenets medarbej-
dere og ledere beslutter sig for det.

På de følgende sider slår vi ned et par af de steder, hvor 
forandringerne allerede er begyndt. Eksemplerne tegner til-
sammen de første konturer af en ny, forbedret patientrejse.

PÅ VEJ MOD 
EN NY REJSE

Ildsjælene viser vej
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PASTELFARVER OG 
PIKTOGRAMMER 

Når patienter eller pårørende første 
gang træder ind på et sygehus, ved 
de færreste med det samme, hvil-

ken vej de skal gå for at finde den rigtige 
skranke, stue eller venteværelse. Skilte med 
latinske betegnelser og indforståede forkor-
telser hænger højt oppe under loftet, og det 
kan være en udfordring bare at finde den 
snor, der får døren til at gå op. 

På Middelfart Sygehus har man sat sig for 
at skabe et sygehus, der helt ned til vejviser-
systemet er til for patienten. 

”Vi havde indrettet et sygehus, der var 
let at bevæge sig i for dem, der arbejder her, 
men meget svært at finde rundt på, når man 
kom her første gang. Det er ganske enkelt 
ikke godt nok, for når alt kommer til alt, er 
det jo borgerens sygehus og ikke kun vo-
res arbejdsplads,” siger Bo Lunddal Krogh, 
overlæge og matrikelkoordinator på Mid-
delfart Sygehus. 

Det såkaldte ”wayfinding-system”, der 
endnu kører på forsøgsbasis, er udviklet i 
samarbejde med Kolding Designskole og 

bygger på en række forskellige farver og 
piktogrammer, der erstatter de traditionelle 
skilte og intuitivt skal guide patienter og 
pårørende på rette vej. Et piktogram med to 
dråber viser vej til blodprøvetagning, mens 
en tegning af en figur på et løbebånd fortæl-
ler, hvor idrætsklinikken ligger. 

”De fleste mennesker vil, helt uden at 
tænke over det, opleve, at det visuelle er 
meget lettere at forstå. Når man kommer 
som pårørende eller patient, er man som re-
gel allerede påvirket af situationen. Derfor 
kan det med at finde vej også være en meget 
større udfordring, end den ellers er. Det skal 
vi tage alvorligt,” siger Bo Lunddal Krogh. 

Han sammenligner det nye system med 
IKEA og lufthavne over hele verden:

”Her har man længe haft et system, der 
helt intuitivt giver mening for det store fler-
tal, uanset om de kan læse eller taler spro-
get. Alle kan finde vej, fordi skiltningen 
både er enkel og meningsfuld. Det er klart, 
at det også skal være sådan, når man træder 
ind på et sygehus i Danmark.”

1

”Vi havde indrettet et sygehus, der var let at 
bevæge sig i for dem, der arbejder her, men meget 
svært at finde rundt på, når man kom her første 
gang. Det er ganske enkelt ikke godt nok, for når 
alt kommer til alt, er det jo borgerens sygehus og 

ikke kun vores arbejdsplads.”

Bo Lunddal Krogh, overlæge og matrikelkoordinator                              
på Middelfart Sygehus

Ildsjælene viser vej
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Ildsjælene viser vej

KONSULTATION 
FORAN SKÆRMEN

Tidligere blev epilepsipatienter i Re-
gion Midtjylland indkaldt til kon-
trolsamtaler på sygehuset med faste 

intervaller. I dag svarer mange i stedet på 
et digitalt spørgeskema op til fire gange 
om året og indkaldes kun til kontrol, hvis 
de selv beder om det, eller hvis deres svar 
giver grund til bekymring. Spørgeskemaet 
er valgfrit, og patienterne kan til enhver tid 
bede om en konsultation, hvis de føler, de 
har brug for det.

Skemaet indeholder en række spørgsmål 
om patienternes sundhedstilstand. De bli-
ver spurgt til, hvordan de tager deres medi-
cin, om de oplever, at den virker som den 
skal, og hvor mange epileptiske anfald de 
har haft siden sidst. Samtidig svarer de på 
spørgsmål af mere generel karakter: Føler 
de sig trætte, er de deprimerede, eller har 
de problemer med deres sexliv? Alle sam-
men spørgsmål, der er relevante for patien-
ter med kroniske sygdomme, men som før 
var svære at nå omkring på en almindelig 
konsultation. Dem kan patienterne nu i ro 
og mag besvare hjemme i deres egen sofa. 

”Det er en måde at udnytte ressourcerne 
mest fornuftigt på. Der er ingen grund til, at 
patienter, der ikke synes, at de har behov for 
en konsultation, kommer hele vejen herind 
for at fortælle os det. For manges vedkom-
mende betyder det også, at de føler sig min-
dre syge, når de ikke hele tiden skal på ho-
spitalet og kontrolleres, men kan nøjes med 
at sidde derhjemme og svare på spørgsmål,” 
siger Mette Abildgaard Høi, afdelingssyge-
plejerske i ambulatoriet på Neurologisk Af-
deling på Aarhus Universitetshospital.

I den anden ende sidder sygeplejersker 
med specialviden om epilepsi og læser pa-
tienternes svar igennem. Systemet bag spør-
geskemaerne, Ambuflex, bygger på en algo-
ritme, der foretager en første screening af 

patienternes svar og med farverne grøn, gul 
og rød markerer, om der er noget galt. Hvis 
der er det, bliver patienterne ringet op eller 
får tilbudt at komme ind til en samtale hos 
enten en læge eller sygeplejerske. 

Trine Laura Overgaard Nielsen har i 
forbindelse med sit speciale i antropologi 
spurgt patienterne, hvordan de oplever 
forskellen mellem at udfylde skemaet der-
hjemme og at møde ind til kontrolsamtale 
på sygehuset. 

”Flertallet af patienterne oplever en klar 
fordel ved spørgeskemaet. Mange af dem 
har tidligere haft en oplevelse af, at konsul-
tationerne på sygehuset gik meget stærkt, og 
at der derfor var ting, de glemte at fortælle, 
eller spørgsmål, de ikke fik stillet. De oplever 
spørgeskemaet og den respons, de får på dem, 
som et udtryk for, at hospitalet tager dem og 
deres sygdom alvorligt,” fortæller hun.

Noget af det, patienterne fremhæver, er, 
at der med skemaet er blevet plads til, at ho-
spitalet stiller langt flere spørgsmål end tid-
ligere. ”Det giver anledning til mere reflek-
sion over, hvordan de egentlig har det med 
deres sygdom, hvor det før i højere grad var 
lægens vurdering af, hvordan de havde det, 
der blev styrende.”

2
”For manges vedkommende betyder det 

også, at de føler sig mindre syge, når 
de ikke hele tiden skal på hospitalet 
og kontrolleres, men kan nøjes med 

at sidde derhjemme og svare på 
spørgsmål.” 

Mette Abildgaard Høi, afdelingssygeplejerske på 
Neurologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital
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STUEGANG UDEN 
GIVNE KONKLUSIONER 

Apopleksi-enheden på Glostrup Hos-
pital har skrottet den traditionelle 
stuegang. I stedet mødes læger, sy-

geplejersker og andre professionelle med 
patienterne og deres pårørende til en halv 
times samtale om ugen. 

Mødet finder sted under overskriften 
”Den involverende stuegang”, og hensigten 
er at involvere patienter og pårørende mest 
muligt i beslutninger og planlægning. Der-
for forbereder læger, sygeplejersker og an-
dre specialister på afdelingen sig til mødet 
hver for sig og udveksler ikke meninger og 
vurderinger på forhånd.

”Vi blev overraskede over, hvor vigtigt 
det er, at vi ikke aftaler, hvad der skal siges 
på et tværfagligt møde, før vi ser patienten 
og de pårørende. Patienterne vil gerne have 
vores ekspertise, men det er ikke det samme 
som, at vi bare skal give dem konklusionen. 
Nogle gange er der flere løsninger, og jeg 
tror, at patienterne tager mere ansvar, når 
de selv har været med til at træffe beslutnin-
gerne og selv har sagt ja,” siger Helle Iver-
sen, der er ledende overlæge på afdelingen.

Når patienterne får at vide, at de bør tage 
blodfortyndende medicin, siger Helle Iver-
sen ikke til dem, at de skal tage medicinen. I 
stedet anbefaler hun dem at tage medicinen, 
fordi den er med til at mindske risikoen for 
at få endnu en blodprop. 

“Det er ikke kun os professionelle, der 
skal forstå baggrunden for, hvad vi anbefa-
ler,” siger hun. 

Flere studier peger på, at en sådan tilgang 
er med til at øge chancerne for, at patien-
terne følger op på deres behandling, når de 
er udskrevet og selv skal kontrollere eksem-
pelvis medicinindtag. 

Helle Iversen fortæller, at den nye type 
stuegang har været med til at åbne hendes 
og kollegernes øjne for, hvordan de generelt 
tænker om og arbejder med patienterne til 
daglig. 

“Da vi først begyndte at spørge os selv 
om, hvornår og hvordan vi inddrog patien-
terne, gik det op for os, at vi næsten hele ti-
den talte med hinanden om patienterne og 
meget mindre med patienterne.”

3

”Da vi først begyndte at spørge os selv om, hvornår og 
hvordan vi inddrog patienterne, gik det op for os, at vi næsten 

hele tiden talte med hinanden om patienterne og meget 
mindre med patienterne.”

Helle Iversen, ledende overlæge på                                                                                    
Apopleksi-enheden på Glostrup Hospital
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TILBAGEMELDING 
SIKRER LÆRING

Hver mandag samler Annemette 
Lundmark spørgeskemaer sammen 
og nærlæser dem. Hun er udvik-

lings- og kvalitetskoordinator på Gynæ-
kologisk-Obstetrisk Afdeling på Nordsjæl-
lands Hospital, Hillerød, og skemaerne er 
udfyldt af kvinder, der har været indlagt 
eller har født ambulant på afdelingen. 

Skemaerne fortæller stort og småt om, 
hvordan kvinderne har oplevet deres besøg 
på fødegangen. De kan fortælle, hvis de ikke 
brød sig om maden, der blev serveret, eller 
hvis der var en sygeplejerske, der gjorde deres 
ophold til en særlig god eller dårlig oplevelse. 
Det er vigtigt, at skemaerne bliver samlet ind 
hver mandag, for hvis der går for lang tid 
imellem, mister den indsamlede viden sin 
værdi, forklarer Annemette Lundmark. 

Ud over at sætte krydser i skemaet, får 
kvinderne også mulighed for at blive ringet 
op, hvis de skulle have beskrevet noget sær-
ligt positivt eller negativt i deres skema. Det 
er der mange, der takker ja til.

”Det er, når vi taler med dem i telefonen, 
at den helt store gevinst ligger. Så kan man 
for alvor begynde at tale om inddragelse 
som noget, vi faktisk gør og ikke bare snak-
ker om. Grundlæggende handler det om at 
være nysgerrig efter, hvad patienterne har at 
sige,” fortæller Annemette Lundmark. 

Det er ikke kun patienterne, der er glade. 
Ifølge Annemette Lundmark har deres feed-
back også i høj grad ændret medarbejdernes 
syn på deres egen rolle. Den hurtige og di-
rekte respons på deres arbejde har givet en 
større forståelse af, hvordan et besøg på af-
delingen ofte opleves meget anderledes, hvis 
man er patient frem for f.eks. sygeplejerske. 

”Jo mere vi arbejder med det her, jo flere 
øjenåbnere får vi. Det gør helt klart en for-
skel at få så konkret feedback – uanset om 
det er positivt eller negativt. Det giver os 
alle sammen adgang til meget direkte læ-
ring, som så senere kan danne grobund for 
mere generelle forandringer i arbejdsgange 
og metoder,” siger hun.

4
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”Det er, når vi taler med dem 
i telefonen, at den helt store 

gevinst ligger. Så kan man 
for alvor begynde at tale 

om inddragelse som noget, 
vi faktisk gør og ikke bare 

snakker om. Grundlæggende 
handler det om at være 

nysgerrig efter, hvad 
patienterne har at sige.” 

Annemette Lundmark, 
udviklings- og kvalitetskoordinator på 

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, 
på Nordsjællands Hospital
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FRA MODEORD TIL 
DAGLIG PRAKSIS

De patientcentrerede initiativer er gode og 
vigtige, men endnu alt for få og spredte. 
Skal de bagvedliggende ideer præge den 

gennemgående praksis i hele sundhedsvæsenet, må 
de øverste ledere landet over være med til at drive 
udviklingen frem. Det er dem, der skal sørge for, at 
patienten i centrum ikke alene er noget, vi taler om 
som anekdoter og gode eksempler. 

Christina Holm-Petersen, seniorprojektleder i 
KORA og forfatter til rapporten ”Ledelse af bruger-
inddragelse” fra 2013, fremhæver, at der er et stort 
behov for ledere, der kan og vil løfte ideer og hen-
sigtserklæringer fra strategipapirerne ud i virkelig-
heden.

”Der er gået mode i at tale om patientinddragelse. 
Man er blevet enige om, at det er noget, alle skal 
gøre, men mange steder glemmer man at forholde 
sig til, hvad det er, vi vil med det, og hvad det så 
betyder for måden, vi arbejder på,” siger hun.

Det er i de forskellige ledelseslag, at der skal ligge 
en indsats i at få formuleret, hvordan det patient-
inddragende skal fortolkes. Christina Holm-Pe-
tersen opfordrer til, at medlemmer af direktionen 
prioriterer at formulere klare mål på både visions- 
og handlingsniveau. 

”For det første skal man spørge sig selv og hin-

anden: ’Hvad er det, vi vil med det her – ud over 
bare at kunne bevise, at vi gør det?’ Dernæst skal det 
opfølges af en synlig ledelse, der tør gøre noget ud 
af at ’walk the talk’. Det er farligt, hvis direktionen 
bevæger sig for langt væk fra det, der skal ske i det 
daglige.” 

Ledelse i første geled
På Sygehus Lillebælt har direktionen allerede lavet 
denne øvelse. Siden 2010 har lægelig direktør Dor-
the Gylling Crüger med jævne mellemrum afsat en 
dag til at agere ”pap-pårørende” for en eller flere 
patienter i udvalgte afdelinger på sygehuset. Den 
praksis har fået navnet ”I Patientens Fodspor”, og 
det er netop dér, hun går. Fra sidelinjen observerer 
Dorthe Gylling Crüger, hvor der er plads til forbed-
ringer, og signalerer samtidig til personalet, at pa-
tienten altid skal stå forrest. Rolleskiftet er en del af 
en helt bevidst strategi om at skabe forbedringer for 
patienterne ved at være en synlig og tydelig leder for 
sine medarbejdere. 

”Jeg kan se, at hvis der er noget, der er vigtigt for 
direktionen, så bliver det vigtigt for afdelingsle-
derne, hvorfor det igen bliver vigtigt for medarbej-
derne. Derfor er det helt afgørende, at vi i direktio-
nen sender et klart signal om, at det fineste arbejde, 

Ildsjælene viser vej



         43 

”For det første skal man spørge sig selv og 
hinanden: ’Hvad er det, vi vil med det her – 
ud over bare at kunne bevise, at vi gør det?’ 

Dernæst skal det opfølges af en synlig ledelse, 
der tør gøre noget ud af at ’walk the talk’. Det 

er farligt, hvis direktionen bevæger sig for 
langt væk fra det, der skal ske i det daglige.” 

Christina Holm-Petersen, seniorprojektleder i KORA

vi laver, er det, hvor vi sætter patienten i centrum. 
Helt konkret er vi ofte ude på afdelingerne og taler 
med personalet om patienterne og om, hvad der er 
vigtigst for dem. Vi kan se, at det gør en forskel. 
Uanset om de er sygeplejersker, læger eller noget 
tredje, er de drevet af at gøre noget godt for patien-
terne – og de har brug for at vide, at vi har dette til 
fælles,” fortæller Dorthe Gylling Crüger.

Hun understreger, at den forandring, sygehuset 
forsøger at skabe, forudsætter, at ledelsen tror på 
projektet – og på medarbejderne.

”Jeg stoler på og regner med, at medarbejderne til 
enhver tid vil patienternes bedste og er villige til at 
sætte dem forrest. Hvis ikke de vil det, skal de være 
et andet sted end her,” siger hun.

Også Morten Noreng, lægefaglig direktør på 
Aalborg Universitetshospital, lægger stor vægt på 
at være synlig og tilgængelig for sine medarbejdere. 

”Omstilling er altid svært. Derfor er det vigtigt 
med helt klar tale: Hvad mener vi, når vi siger ’pa-
tienten i centrum’? Det kan vi ikke svare ordentligt 
på uden først at diskutere medarbejdere og ledere 
imellem. Det nytter ikke noget, hvis det kun er top-
down. Jeg har brug for at få de mennesker, der står 
med patienterne til daglig, til at udtrykke, hvad de 
ved. Det er dem, der har en masse af den viden, der 

kan gøre forskellen for patienterne,” fortæller han. 
I 2013 tog man på Aalborg Universitetshospital 

et vigtigt skridt hen imod et sygehus, der er organi-
seret efter patienternes sygdomsforløb frem for de 
sundhedsfaglige specialer. Det betyder eksempel-
vis, at én klinik i dag rummer både lungemedicin, 
hjertemedicin og hjertekirurgi. For hver klinik er 
der ikke kun en chef, men også to viceklinikchefer, 
hvoraf den ene har et særligt ansvar for patienter-
nes forløb.

”Før i tiden ville patienter mange gange opleve at 
blive flyttet rundt mellem flere afdelinger, fordi de 
på den ene eller anden måde faldt i flere kategorier. 
Det var der mange, der oplevede som utrygt. Sand-
synligheden for, at det sker, er væsentligt mindre 
med den nye struktur,” forklarer Morten Noreng.

Han er godt klar over, at han selv spiller en særlig 
rolle i at få omstillingen til at glide og give mening 
for de medarbejdere, der skal til at gøre noget an-
det, end de plejer: 

”Jeg er meget bevidst om, at jeg som repræsentant 
for hospitalsvæsenet er en rollemodel og skal gå for-
rest. Hvis jeg ikke gør det, vi siger, så kan jeg ikke 
forlange, at andre skal gøre det. Jeg tror, jeg har en 
særlig rolle, idet jeg som lægefaglig direktør er den, 
der skal sørge for at få lægerne med. De fleste læger 

Ildsjælene viser vej
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”Det fineste arbejde, vi 
laver, er det, hvor vi sætter 

patienten i centrum. 
Helt konkret er vi ofte 

ude på afdelingerne og 
taler med personalet om 
patienterne og om, hvad 
der er vigtigst for dem.”

Dorthe Gylling Crüger, 
lægelig direktør på Sygehus Lillebælt
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er helt overbeviste om, at de hver eneste dag sætter 
patienten i centrum. Så det kræver noget af mig, når 
jeg skal forklare dem, at der er flere måder, man kan 
gøre det på – og at de nu skal til at gøre det på en 
anden måde end deres egen,” fortæller han.

Et ansigt på udfordringen
Ida Gøtke, sygeplejefaglig direktør i Hospitalsenhe-
den Vest, arbejder hele tiden på at sætte de bedste 
billeder på, hvorfor hendes medarbejdere skal gøre 
noget andet end det, de tror er det bedste for pa-
tienten. For at kunne sætte patienten i centrum må 
man i hendes optik helt bogstaveligt kunne sætte sig 
i patientens sted. Derfor har man i Hospitalsenhed 
Vest nedsat et såkaldt brugerråd – en gruppe af pa-
tienter og pårørende, der kan videregive viden og 
erfaringer, der gør det muligt at forbedre arbejds-
gange, metoder og kommunikation. 

Brugerrådet tæller repræsentanter for patienter, 
pårørende og patientforeninger såvel som ledelses-
repræsentanter og udviklingskonsulenter. Rådet er 
ifølge Ida Gøtke den bedste vej til læring, man kan få. 

”Vi oplever det ofte som en øjenåbner, når vi får sat 
konkrete ord på, hvad der betyder noget for patien-
terne. De er med til at sætte billeder på, hvordan det 
system, vi har opbygget, rent faktisk bliver oplevet,” 
siger hun. 

Ligesom Morten Noreng oplever hun, at det ikke 

altid er lige let for de ansatte at erkende, at patien-
terne ved bedst. 

”Alle synes jo, at de gør deres absolut bedste. Det 
er bare ikke det samme som, at det er det rigtige, vi 
gør. Det er ikke altid lige populært, men jeg plejer 
at sige, at vi skal gå fra at være et undertrykkende 
system til et understøttende system. Det kan vi kun 
gøre, hvis vi rent faktisk lytter til patienterne hele 
tiden,” fortæller Ida Gøtke. 

For at sikre sig, at patientinddragelsen bliver et 
gennemgående princip i hele hospitalsenheden, 
har Ida Gøtke lavet aftaler med alle afdelingslede-
re, hvor de forpligter sig på at udarbejde en model 
for, hvordan inddragelsen bedst muligt kan fun-
gere på deres respektive afdelinger. På børneafde-
lingen er det blevet til et forløb, hvor en antropolog 
i en periode observerer og undersøger, hvordan 
forældre til indlagte børn oplever mødet med af-
delingens ansatte. 

”Der er ikke en standardmodel for, hvordan det her 
skal gøres på alle afdelinger. Det, jeg har sat som mål, 
er, at alle afdelingsledere går i gang og siger: ’Hvad 
vil give mening at gøre her hos os?’,” siger Ida Gøtke. 

De sorte bokse skal åbnes
En engageret og insisterende topledelse kan ikke 
skabe forandringen alene. Sygehusene er store og 
komplekse organisationer, og derfor er det ofte 

”De fleste læger er helt overbeviste om, at de 
hver eneste dag sætter patienten i centrum. 

Så det kræver noget af mig, når jeg skal 
forklare dem, at der er flere måder, man kan 

gøre det på – og at de nu skal til at gøre det på 
en anden måde end deres egen.” 

Morten Noreng, lægefaglig direktør på                                                                          
Aalborg Universitetshospital

Ildsjælene viser vej
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ledere på afdelingsniveau, der skal gå forrest og 
sætte retningen i den daglige praksis. 

Christina Holm-Petersen fra KORA peger på, at 
klinikchefer, ledende sygeplejersker og overlæger 
skal kunne kommunikere mål og handlingsplaner 
klart, så det giver mening for medarbejderne, og 
ikke mindst være parat med vejledning, når de nye 
arbejdsgange viser sig som en udfordring for med-
arbejderne i hverdagen.

Claus Munk Jensen er ledende overlæge på Or-
topædkirurgisk Afdeling på Gentofte Hospital. Her 
forberedes patienterne på at træffe beslutninger om 
deres egen behandling ved hjælp af en informa-      
tionsvideo forud for konsultationen med lægen. Det 
fordrer ikke alene, at patienten er parat til at deltage 
i beslutningstagningen, men også at lægerne er klar 
til at gå ind i den dialog, det kræver. 

For at blive bedre klædt på til den opgave har læ-
gerne på afdelingen bl.a. videooptaget konsultatio-
ner og sammen med en sprogpsykolog evalueret, 
hvad der blev sagt, og hvordan. 

”Konsultationerne har før været sådan en sort 
boks, som ingen andre end lægen kendte indholdet 
af. Det kan godt være, det er grænseoverskridende 
at lukke den op, men det skal den altså nu. Jeg er 
med på, at det er en svær øvelse, men alle kan gøre 
det, hvis de vil,” siger Claus Munk Jensen. 

Han peger på, at det i bund og grund handler om 
at gentænke den traditionelle lægerolle og turde 
åbne rummet mellem læge og patient – også selv 
om det er vanskeligt. 

”Jeg tror, det for mange kan være svært at lade 
patienten komme så meget på banen. Jeg kan godt 
mene, at en operation er absolut det bedste valg for 
en patient, mens patienten alligevel fravælger opera-
tionen. Så må jeg respektere det, selv om det godt kan 

Ildsjælene viser vej

”Konsultationerne har før været sådan 
en sort boks, som ingen andre end lægen 
kendte indholdet af. Det kan godt være, 
det er grænseoverskridende at lukke den 
op, men det skal den altså nu. Jeg er med 
på, at det er en svær øvelse, men alle kan 

gøre det, hvis de vil.” 
Claus Munk Jensen, ledende overlæge på                                                       

Ortopædkirurgisk Afdeling på Gentofte Hospital
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føles som et nederlag. Det vil være en ny problemstil-
ling for de fleste læger,” siger han.  

Christina Holm-Petersen peger på, at det netop 
er i de situationer, hvor medarbejderne bliver ud-
fordret på deres traditionelle roller, at afdelingsle-
delsen skal gå ind og spille en særlig rolle: 

”Det gælder om at kunne argumentere menings-
fuldt for, at folk skal gøre noget nyt, der ofte også 
vil kræve mere tid eller flere ressourcer – ellers gør 
de det ikke. Det er helt afgørende, at ledelsen tager 
ansvar for at kommunikere klart og holde dampen 
oppe,” siger hun. 

Sæt nysgerrigheden på formel
De skridt, der bliver taget af ildsjæle over hele landet 
– både på stuerne og på direktionsgangen – er uhyre 
vigtige. Her udvikles modeller og arbejdsmetoder, 
der giver mening i lige præcis den kontekst, de er 
skabt – sammen med de patienter og medarbejdere, 
der skal bruge dem i praksis. De er hver især eksem-
pler på, at det er muligt at gøre tingene anderledes 
uden nødvendigvis at tilføre store ekstra ressourcer 
eller besværliggøre arbejdet.

Ildsjæle er bare ikke nok. Og vi risikerer at få et 
falsk billede af, hvor langt udviklingen er, hvis vi 
fokuserer for meget på dem, der gør noget ekstra-
ordinært. Det bliver for let at tro, at det blot er et 
spørgsmål om tid, før de gode eksempler er blevet 
til de mange. 

Realiteten er, at der er mange gode og konkrete 
erfaringer, som man kan lære af, men at de alt for 
sjældent bliver udnyttet andre steder end der, hvor 
de er skabt. Det kan undre, at ingen af regionerne 
har udviklet en samlet strategi for, hvordan gode 
erfaringer kan udbredes, så afdelinger og hospitaler 
kan lære af hinanden. 

Her kunne regionerne lade sig inspirere af deres 
eget arbejde med udvikling og brug af it. I 2010 etab-
lerede de den fælles projektorganisation RSI (Regio-
nernes Sundheds-it), der bl.a. arbejder systematisk 
med udbredelse af erfaringer fra enkeltprojekter. 

Et af principperne er, at projekter kun kan gen-
nemføres, hvis afdelinger i mere end én region 
deltager. For at forankre arbejdet med det enkelte 
projekt bredest muligt, tæller styregruppen altid re-
præsentanter fra flere regioner. Og regionernes fem 
sundhedsdirektører mødes løbende for at prioritere 
og følge op på arbejdet. 

Det bedst kendte resultat af RSI’s arbejde er 
Sundhedsjournalen, der giver borgeren adgang til 
at læse med i sin egen lægejournal. Lige nu arbej-
der RSI bl.a. med et projekt, der skal give patienter 
adgang til at booke aftaler med sygehusene online.

RSI’s og andres erfaringer giver sundhedsvæ-
senets beslutningstagere et afsæt for at diskutere, 
hvordan man sikrer, at viden fra udviklingsprojek-
ter ikke bare gøres tilgængelige, men skaber nytte 
og værdi andre steder, end hvor de er genereret. 

Skal man f.eks. fortsætte med at lave enkelt-
stående projekter på specifikke afdelingsnære 
præmisser eller begynde at stille krav om, at alle 
projekter fra starten skal designes, så de løser ud-
fordringer for mere end én afdeling ad gangen? Og 
kan man styrke efterspørgslen efter viden og er-
faringer fra gennemførte projekter ved at indføre 
ledelse og strukturer, der belønner, at man henter 
inspiration udefra?

Svarene på de spørgsmål kan give en vigtig pej-
ling på, hvor langt sundhedsvæsenets ledere er vil-
lige til at gå for at støtte udviklingen af en lærings-
kultur i sundhedsvæsenet.

Ildsjælene viser vej

Skal man begynde at stille krav om, at alle projekter fra 
starten skal designes, så de løser udfordringer for mere 

end én afdeling ad gangen? 

Og kan man styrke efterspørgslen efter viden og 
erfaringer fra gennemførte projekter ved at indføre 
ledelse og strukturer, der belønner, at man henter 

inspiration udefra?
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En fælles 
destination 

Hvis vi for alvor skal udvikle et sundhedsvæsen, der er indrettet med patienten i centrum, 
er det ikke nok, at praktikere demonstrerer, at det kan lade sig gøre. De politikere og 
embedsmænd, der træffer de afgørende beslutninger om sundhedsvæsenets udvikling, må 
også vise, at det skal lade sig gøre.

Der er mange måder, hvorpå de kan drive omstillingen fremad: Incitamentsstrukturerne 
kan ændres, så de inddrager patienters oplevelse af kvalitet. Viden og data kan åbnes og 
deles, så de i højere grad bliver et fælles værktøj for læger og patienter. Ligesom politikere kan 
tydeliggøre målet om at sætte patienten i centrum over for uddannelsesinstitutionerne og 
lægge op til en dialog om, hvordan de kan supplere en overvejende klinisk fagforståelse med 
andre fagligheder, der ser på det hele menneske bag sygdommen.

#3
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”Vi skal bevæge os fra et fokus på, hvad der 
er galt, til at fokusere på, hvad der betyder 
noget for patienten. Det er den samme 
kerne af faglighed og viden, vi har fat i, men 
vi skal ikke bare levere behandlinger – vi 
skal også producere vores ydelse sammen 
med patienten.”

Jens Winther Jensen, sundhedsfaglig direktør i Region Nordjylland

Kapitel 3
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En fælles destination 

BESLUTNINGSTAGERNE 
SKAL VÆRE 

FORANDRINGSAGENTER

De mange eksisterende projekter, hvor pa-
tienter og pårørende sættes i fokus for op-
gaveløsningen, fortæller historien om, at 

meget kan lade sig gøre inden for de eksisterende 
rammer, trods travlhed og effektiviseringspres. 

Men der er lang vej igen, og der er brug for foran-
dring på mange niveauer. 

Medarbejdere, mellemledere og direktører må 
have mod og vilje til at opsøge feedback fra patien-
ter og pårørende, udfordre indgroede rutiner og ar-
bejdsgange og give hinanden konstruktiv kritik på 
patientkommunikation og behandling. Patienterne 
må føle sig trygge nok til at bringe sig selv i spil, 
stille spørgsmål og tage stilling til forskellige mu-
ligheder for behandling, og de pårørende må tage 
mere aktiv del i omsorgen for deres nærmeste. 

Omstillingen er i bund og grund en ledelsesopga-
ve. De mange eksisterende projekter, hvor patienter 
og pårørende sættes i centrum for opgaveløsningen, 
vidner om, at sygehusenes direktører og afdelingsle-
dere har rige muligheder for at sætte gang i en kul-
turforandring lokalt: i den rolle, de giver patienter 
og pårørende, i deres personaleledelse, i prioriterin-
gen af opgaver, i valget af kompetenceudvikling og 
ikke mindst i form af organisatoriske forandringer, 
som imødekommer patienterne bedre.

Men ledelsesopgaven er ikke kun lokal. En me-
get væsentlig del af kulturforandringen kræver en 
koordineret indsats fra de politikere og embeds-
mænd, der træffer de strategiske beslutninger i sta-
ten, regionerne og kommunerne. De må anlægge et 
langt mere holistisk syn på hele sundhedsvæsenets 
infrastruktur, udnytte alle muligheder for at skabe 

rammer og strukturer, der sætter patienterne i cen-
trum, og sikre, at indsatsen koordineres på tværs 
af sundhedsvæsenets mange aktører og instanser.

Ikke mindst har de et ansvar for at sikre, at den 
udvikling, der spirer frem nedefra, bakkes op med 
et tydeligt signal fra oven: At omstillingen til et 
sundhedsvæsen, der sætter patienterne i centrum, 
skal lykkes.

I kapitel 1 fortalte en række patienter og pårø-
rende, hvordan de ofte føler sig afmægtige over for 
sundhedsvæsenets systemer, strukturer og kul-
tur. Kapitel 2 gav en række positive eksempler på, 
hvordan man kan gøre tingene anderledes til gavn 
for patienterne. 

Begge dele kalder på handling oppefra. Der er 
behov for, at beslutningstagerne tør stille kritiske 
spørgsmål til det eksisterende system og er villige til 
at drøfte, hvordan det kan ændres. De må sørge for 
at investere i tilpasning og udvikling af systemer og 
rammer, der med udgangspunkt i den nyeste viden 
på området sætter patienterne i centrum. 

Der er mange steder, man kan begynde. I det føl-
gende retter vi opmærksomheden mod tre områ-
der, hvor sundhedsvæsenets beslutningstagere kan 
gøre en afgørende forskel: 

✳  Økonomiske incitamenter, der sætter patient-
forløb og kvalitet i fokus.

✳  Infrastruktur for information, der gør vi-
den og data tilgængelige og forståelige for patien-
ter og pårørende.

✳  Uddannelse og forskning, der har patient-
samarbejde som øverste mål.



Økonomiske incitamenter, der sætter 
patientforløb og kvalitet i fokus.

Infrastruktur for information, der gør 
viden og data tilgængelige og forståelige for 

patienter og pårørende.

Uddannelse og forskning, der har 
patientsamarbejde som øverste mål.

En fælles destination 
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En fælles destination 

Krone for krone leverer de danske sygehuse 
hvert år mere for pengene. De behandler sta-
dig flere patienter, og ventelisterne skrumper. 

Siden årtusindeskiftet er produktiviteten på syge-
husene gennemsnitligt steget med 2,3 pct. om året 
– dobbelt så meget som produktivitetsstigningen i 
dansk økonomi som helhed. Det er en succeshisto-
rie af de sjældne.

En vigtig forklaring er en økonomisk incita-
mentsstruktur, som belønner aktivitet og i særlig 
grad meraktivitet. 

I både Danmark, Sverige og de fleste andre 
OECD-lande aflønnes hospitalerne hovedsage-
lig efter aktivitet, dvs. det antal behandlinger, der 
foretages på den enkelte afdeling. Hver behandling 
takseres efter den diagnose, patienten har fået. I 
Danmark opdeles patienter og behandlinger i mere 
end 600 af de såkaldte Diagnoserelaterede Grupper 
(DRG) med hver deres behandlingstakst. 

Men det snævre fokus på at fremme antallet af 
behandlinger kommer på flere måder til at tilside-
sætte andre hensyn: 
✳   For det første fremmer systemet ikke i sig 

selv kvalitet. Hvis en patient f.eks. genindlægges 
på grund af en fejlslagen operation, udløser det 
ny betaling til sygehuset. 

✳   For det andet bliver afdelinger og hospitaler 
kun belønnet for lige netop deres del af behand-
lingen, men ikke for at sikre patienten gennem 
hele forløbet. 

✳   For det tredje er der ingen økonomiske til-
skyndelser til at udvikle og anvende nye be-
handlinger. Set fra den enkelte afdeling kan te-
lemedicin f.eks. være en dårlig forretning.

Netop disse problemer blev fremhævet, da en 
gruppe embedsmænd fra kommuner, regioner og 
ministerier i forsommeren 2013 formulerede en 
usædvanligt åbenmundet kritik af de økonomiske 
incitamenter i sundhedsvæsenet. 

Kritikken er i et vist omfang blevet hørt. Umid-
delbart efter, i økonomiaftalen mellem regionerne 
og Finansministeriet for 2014, blev den statslige del 
af systemet justeret. Parterne aftalte derudover at 
arbejde for, at afregningen blev mere forløbsbaseret, 
og at der skulle ske en evaluering af de kommunale 
incitamenter i løbet af kalenderåret 2014. 

Men spørgsmålet er, om justeringerne er nok til 
at reducere problemerne væsentligt. 

Styring i et patientperspektiv
I Region Midtjylland er man skeptisk. Her har et 
enigt regionsråd taget konsekvensen og sat gang i 
et forsøg, der over to år skal ”udvikle styringsmo-
deller med fokus på kvalitet” i det regionale sund-
hedsvæsen. Det sker under overskriften ”Projekt 
Ny Styring i et Patientperspektiv”, der løber over 
to år, 2014 og 2015, og omfatter i alt ti afdelinger 
på fem af regionens hospitaler. De spænder over en 
bred vifte af aktiviteter – fra en akutmodtagelse på 

BELØN PATIENTERNES 
OPLEVELSER AF 

KVALITET

I dag belønnes sygehusene for høj behandlingsaktivitet. Det har reduceret ventelisterne, men 
er ingen garanti for, at patienterne får den rigtige behandling. Bl.a. svenske erfaringer viser, 
at styringsmodeller, der tager udgangspunkt i patienternes perspektiv, kan give billigere 
behandling og mere tilfredse patienter. 

1



         53 

En fælles destination 

Den medicinske afdeling på Hospitalsenheden 
Horsens har udpeget følgende styringsmål for 
sine aktiviteter i den toårige projektperiode:
✳  Færre indlæggelser pr. patient
✳ Reduktion i antallet af sygehusinfektioner 
✳ Flere telemedicinske løsninger
✳  Mere patient-”empowerment”/ ”egenmestring” 

for hjerte-, KOL- og diabetespatienter
✳  Øget patientoplevet kvalitet.

Hoved-Neuro-Centret ved Aarhus Universitets-
hospital har udpeget følgende styringsmål:
✳  Andelen af patienter, hvis sundhedsproblem 

løses, skal stige med 2 procentpoint pr. år
✳  Forebyggelige genindlæggelser skal reduce-

res med 5 pct. 
✳  Den tid, patienternes behandlingsforløb ta-

ger, skal forkortes med 5 pct., både for ind-
lagte og ambulante patienter

✳  Flere patienter skal være tilfredse og i LUP-

undersøgelserne give højest mulige score på 
spørgsmål som: ”Fik du hjælp af ambulato-
riet/afdelingen til det problem, du henvendte 
dig med?” 

✳  Antal udeblivelser og aflysninger skal falde 
med 20 procentpoint

✳  Antallet af hospitalsbesøg for patienter i am-
bulante behandlingsforløb skal falde med 6 
pct. om året i projektperioden

✳  Antallet af indlæggelser skal nedsættes og er-
stattes af flere ambulante behandlingsforløb

✳  Antallet af genoperationer skal falde med 5 
pct. pr. år.

Projektet følges bl.a. af forskere fra Center for 
Folkesundhed og Kvalitet og fra Institut for 
Statskundskab ved Aarhus Universitet.

Kilde - Region Midtjylland: Projekt Ny Styring i 
et Patientperspektiv, 2013.

STYRING AF SYGEHUSE I ET PATIENTPERSPEKTIV

Ti afdelinger på fem hospitaler i Region Midtjylland deltager i ”Projekt Ny Styring i et Patient-
perspektiv”, hvor de aflønnes efter alternative styringsmål. Målene er forskellige fra afdeling til 
afdeling og udviklet af afdelingerne selv.

Hospitalsenheden Vest, over den medicinske afde-
ling på Hospitalsenheden Horsens, til flere kirurgi-
ske afdelinger.

I stedet for kun at afregne efter antallet af be-
handlinger, bliver disse afdelinger belønnet ud fra 
en række alternative styringsmål. 

De konkrete styringsmål, der er udviklet af de 
deltagende afdelinger selv, er forskellige. Men der er 
gennemgående fokus på at effektivisere forløb, så pa-
tienter ”kommer hurtigere gennem systemet”, und-
gå genoperationer og øge patienternes tilfredshed.

”Det har været en meget givende proces selv at 
udpege og diskutere de parametre, vi vil styre efter. 
Vi håber, projektet vil bidrage til en ny udvikling 
i sundhedsvæsenet og flytte fokus fra produktivi-

tet til omkostninger og effektivitet,” siger Kirsten 
Wisborg, den ene af de to centerchefer på Hoved-
Neuro-Centret på Aarhus Universitetshospital, 
som indgår i forsøget. Se tekstboks.

”Indtil nu har de økonomiske tilskyndelser været 
gode til at fremme en høj produktivitet, men de er 
ikke lige så gode til at fremme, at patienterne får 
mest mulig sundhed for pengene. Derfor er vi glade 
for at deltage i projektet og bidrage til udvikling af 
nye styringsmål,” siger den anden centerchef, Eva 
Sejersdal Knudsen.

Patienter vil sove hjemme
Godt fem måneder inde i projektet siger Kirsten 
Wisborg, at målsætningen om at styre aktiviteterne 
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ud fra patientens perspektiv allerede påvirker hver-
dagen på centrets forskellige afdelinger. 

Et eksempel er den mund- og kæbekirurgiske 
afdeling, hvor et mål er at nedbringe den tid, pa-
tienten er på afdelingen. En konsekvens af målet er, 
at stadig flere patienter udskrives efter en operation 
og ikke længere skal overnatte på en af afdelingens 
sengestuer. Umiddelbart kan det lyde som en for-
ståelig og overskuelig målsætning, men det er også 
noget, der griber ind i den måde, afdelingen hidtil 
har arbejdet på.

”Vi har jo altid haft fokus på den enkelte patient 
og så alligevel ment, at det nok var det bedste for 
patienten at overnatte hos os. Nu taler vi med pa-
tienterne og aftaler sammen det forløb, der passer 
bedst til deres situation. På den måde kører vi ikke 
længere på autopilot,” siger Kirsten Wisborg.

Flere patienter siger ja tak og udskrives med det 
samme, når de tages med på råd. Det betyder også, 
at de indirekte siger nej tak til den service, persona-
let på sengeafdelingerne traditionelt har ydet. Det 
er også med til at udfordre medarbejdernes syn på 
deres eget arbejde.

”Det er en ny måde at tænke behandling og pleje 
på. Vi mener jo, at vi har gjort det allerbedste for 
patienten, når de blev indlagt hos os. Derfor virker 

det hårdt for nogle medarbejdere, når vi siger, at vi 
ikke længere skal yde den service på sengeafdelin-
gerne, vi tidligere har gjort,” siger Kirsten Wisborg.

Her har det været en god hjælp at høre fra tilfred-
se patienter. Som en første form for evaluering har 
afdelingen ringet udvalgte patientgrupper op for 
at høre deres vurdering af det forløb, de har været 
igennem.

”Patienternes historier indgår i evalueringen, og 
det er med til at overbevise personalet om, at vi gør 
det rigtige,” siger Kirsten Wisborg.

Svensk succes med holistisk afregning
Hvor Region Midtjylland stadig befinder sig på for-
søgsstadiet, er alternative styringsmål allerede hver-
dag for hospitaler i en række svenske regioner. Siden 
2008 har hospitalerne i Stockholms län, herunder 
det internationalt anerkendte Karolinska Univer-
sitetssjukhuset, på udvalgte områder arbejdet efter 
en holistisk styrings- og afregningsmodel, der ikke 
tager udgangspunkt i den enkelte behandling, men 
hele det forløb, en patient gennemgår. Se figur 1.

Erfaringerne viser, at helt op til 98 pct. af patien-
terne er tilfredse med deres forløb – et niveau, der 
ligger et par procentpoint over de bedste danske 
hospitaler. Også økonomisk er erfaringerne gode: 

En fælles destination

”Vi har jo altid haft fokus på den enkelte 
patient og så alligevel ment, at det nok var det 

bedste for patienten at overnatte hos os. Nu 
taler vi med patienterne og aftaler sammen det 
forløb, der passer bedst til deres situation. På 
den måde kører vi ikke længere på autopilot.”

Kirsten Wisborg, centerchef på Hoved-Neuro-Centret                                                     
på Aarhus Universitetshospital 
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Stockholm-modellen belønner forløb, mens den danske model belønner aktivitet.

SVENSKE REGIONER BETALER FOR FORLØB, IKKE FOR AKTIVITETER

Komplikation

Operation Opfølgende 
forløb GenbesøgSyg 

patient
Rask(ere) 
patient

FIGUR 1  I Stockholm-modellen er det ikke bare enkeltaktiviteter, der belønnes, men hele behandlingsforløbet. Modellen 
anvendes med variationer i seks af de 21 svenske län. Den omfatter dermatologi, hjertesvigt, KOL, voksenpsykiatri samt 
knæ-, ho�e- og rygoperationer.
Kilde — Peter Lindgren: Ersättning i sjukvården. Modeller, e�ekter, rekommendationer, 2010. 

Komplikation

Første 
besøg

Omkostningerne pr. patient er reduceret med 16 
pct., og de totale omkostninger er, trods et stigende 
antal patienter, faldet med 4 pct.

”Vi har vist, at vi kan få en bedre kvalitet til en 
lavere pris. Vi har nu en betalingsmodel, som ikke 
bare fremmer aktivitet, men også effektivitet og 
udvikling,” siger Holger Stalberg, overlæge og me-
dicinsk rådgiver i Stockholms läns landsting, der 
helt som en dansk region har ansvaret for driften 
af sygehusene.

Hvis en patient f.eks. skal opereres i knæ eller 
hofte, indebærer en såkaldt ”komplikationsgaran-
ti”, at afdelingen ikke bliver aflønnet, hvis patienten 
må genindlægges og operationen gentages. Efterbe-
handlingen omfattes af garantien og har medvirket 
til, at afdelingerne fokuserer mere på kvaliteten i 
behandlingen.

Stockholmere udvikler nye incitamenter
I alt seks af de 21 svenske regioner arbejder nu 
med modeller, som afregner efter hele det forløb, 
en patient skal igennem. Flere modeller indehol-
der som i Stockholm en såkaldt ”komplikations-
garanti”, som betyder, at der ikke betales for gen-
indlæggelser, der kunne være undgået. 

”Når man har ansvar for komplikationerne, er der 

et stærkt incitament til hele tiden at forbedre kvali-
teten,” siger Holger Stalberg.

I den nyeste model afhænger afregningen lige-
frem af, om patienten oplever færre eller flere smer-
ter efter en operation.

”I stedet for at afregne efter aktivitet, skal man 
tage udgangspunkt i patientens behov. Vi skal være 
sikre på, at vi ikke bare producerer flere og flere be-
handlinger, men at vi giver patienterne den rigtige 
behandling,” siger dr.med. Peter Lindgren, forfatter 
til bogen ”Ersättning i sjukvården. Modeller, effek-

En fælles destination 

”Vi har vist, at vi kan få en bedre 
kvalitet til en lavere pris. Vi har 
nu en betalingsmodel, som ikke 

bare fremmer aktivitet, men også 
effektivitet og udvikling.” 

Holger Stalberg, overlæge og medicinsk 
rådgiver i Stockholms läns landsting
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En fælles destination

ter, rekommendationer”. Lindgren er både tilknyt-
tet Karolinska Institutet og den svenske tænketank 
IVBAR, som arbejder med udvikling af nye vær-
dibaserede metoder til aflønning af sygehuse. Helt 
ligesom man i DRG-systemet udregner en takst for 
behandlingen af hver enkelt diagnose, arbejder sven-
skerne på at opstille mål ud fra patientens behov, for-
løb for forløb.

”Det har ført til et øget fokus på kvalitet i hele 
behandlingsforløbet. Der afregnes efter det resultat, 
patienten oplever, og ikke på antal gennemførte be-
handlinger,” siger Peter Lindgren.

Han vurderer, at udviklingen ikke vil stoppe med 
de seks svenske regioner, der lige nu afprøver an-
dre afregningsmodeller. Men han advarer samtidig 
mod at tro, at man kan udvikle en enkelt model, der 
kan omfatte alle typer behandlinger. 

Professor efterlyser ny aflønning af sundhed 
Herhjemme medgiver en af Danmarks førende 
sundhedsøkonomer, Kjeld Møller Pedersen, profes-
sor ved Syddansk Universitet, at DRG-taksterne har 
deres begrænsninger.

”DRG er ikke den bedst tænkelige måde at aflønne 
hospitalerne på. Der er intet system, der kan klare 
det hele – det er helt utopisk. Men jeg skal være den 
første til at sige, at systemet kan forbedres,” siger han.

Kjeld Møller Pedersen peger blandt andet på 
behovet for at udvikle metoder, der inddrager den 
kvalitet, patienterne oplever, og ikke kun fokuserer 
på begivenhederne på afdelinger og hospitaler.

”Det er godt at eksperimentere og afprøve nye 
metoder, som man gør i Region Midtjylland. Det er 
helt relevant at fokusere på den kvalitet, patienten 
oplever,” siger han.

”Når man har ansvar for komplikationerne, 
er der et stærkt incitament til hele tiden at 

forbedre kvaliteten.” 

Holger Stalberg, overlæge og medicinsk rådgiver i                                             
Stockholms läns landsting
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Danskerne er glade for at kunne læse med i 
deres patientjournaler. Næsten halvdelen 
(47 pct.) af befolkningen ved, at journaler 

og oplysninger på Fælles Medicinkort (FMK), er til-
gængelige på sundhed.dk, og hver femte har på et 
eller andet tidspunkt logget ind på deres journal for 
at læse med i, hvad deres læge har skrevet. I tørre tal 
registreres der hver eneste uge 250.000 sidevisnin-
ger på sundhed.dk.

”Mange borgere ved, at de kan se deres journaler 
på sundhed.dk, og så kan de logge sig ind, når det er 
relevant for dem. Når borgerne har deres egne data, 
kan de handle ud fra dem og for eksempel forberede 
sig bedre, når de møder sundhedsvæsenet,” fortæl-
ler Morten Elbæk Petersen, direktør for sundhed.dk.

Han ser portalen som en måde at styrke patien-
terne på og give dem mulighed for at få mere magt 
over deres eget liv i en situation, hvor de lider af en 
eller flere sygdomme.

Men mange borgere vil mere end det. Årlige 
holdningsundersøgelser for sundhed.dk viser, at 
borgerne ikke bare vil have mulighed for at læse 
med i journalen, men også for selv at skrive med. Se 
figur 2, side 58.

Ifølge borgerne er journalerne ikke bare et ar-
bejdsredskab for læger og andre professionelle i 
sundhedsvæsenet, men et potentielt redskab til dia-
log og til at udveksle viden mellem sundhedsvæse-
net og patienterne.

Det er ikke en vision, de er alene om. Jens 
Winther Jensen, sundhedsfaglig direktør i Region 
Nordjylland, stemmer i:

”Jeg kunne godt tænke mig, at vi udvikler den 

måde, vi bruger journalerne på. I dag er journalen 
kun baseret på lægens undersøgelser, men behand-
lingen og forløbet skal udvikles i fællesskab. Her 
kunne journalerne blive et redskab i dialogen mel-
lem læge og patient.”

Amerikanske læger beder patienter læse med
I USA er denne udvikling godt på vej. Under over-
skriften ”Open Notes” har forskere fra bl.a. Harvard 
University udviklet journalerne, så de ikke bare er 
et redskab på sygehusene, men også for de praktise-
rende lægers dialog med patienterne. 

Det er gået stærkt, siden de første forsøg med at 
åbne journalerne fandt sted i 2010, hvor godt 22.000 
patienter deltog. I dag kan mere end 3 millioner 
amerikanere læse med i deres journaler. 

Samarbejdet om journalerne omfatter to dele: 

✳  Så snart et lægebesøg er slut, underskriver lægen 
journalen og lægger den dermed op i en tilgænge-
lig version på nettet. Det betyder, at patienten kan 
læse med, fra det øjeblik konsultationen afsluttes.

✳  Forud for næste konsultation modtager patienten 
en opfordring fra lægen om at gå ind og læse jour-
nalen fra sidste besøg, så patienten kan forberede 
sig så godt som muligt på besøget. 

Forskerne har interviewet både læger og patienter 
om deres oplevelser med de åbne journaler.1 Se figur 
3, side 58. Og resultaterne er interessante.

Før det oprindelige forsøg tilbage i 2010 var sær-
ligt læger skeptiske over for de åbne journaler. Hver 

GØR VIDEN OG DATA TIL 
FÆLLESEJE

Journaler er et af lægernes ældste arbejdsredskaber. Men de er også et muligt redskab til dialog 
og videndeling mellem læge og patient. Syv ud af ti borgere vil gerne have mulighed for selv at 
skrive med i deres egne journaler. 2

En fælles destination

1 Tom Delbanco, Jan 
Walker m.fl.: Inviting 
Patients to Read Their 
Doctors' Notes: A 
Quasi-experimental 
Study and a Look 
Ahead, 2012.
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fjerde frygtede, at besøgene ville tage markant læn-
gere tid, fordi der også skulle være tid til at skrive 
journalerne, så de kunne læses af patienterne. Men 
efter ét år opretholdt kun 3 pct. af de deltagende læ-
ger deres skepsis, og trods tilbuddet om at droppe 
ud af ordningen valgte samtlige læger at fortsætte.

Læge deler viden
På Køge Sygehus bruger overlæge på Medicinsk Af-
deling, Lars Kristian Munck, aktivt oplysningerne i 
Fælles Medicinkort i sine samtaler med patienterne. 
Under konsultationerne vender han bevidst skær-
men, så de kan se de samme data som han. For ham 

er det ikke et spørgsmål om at overlevere viden, 
men om at dele viden.

”Når patienter for eksempel skal i gang med at 
tage ny medicin, så skal der være en dialog. Jeg kan 
jo kun komme med forslag til den medicin, patien-
ten skal tage – eller måske foreslå, at vi stopper med 
en type af behandling. Det er patienten selv, der skal 
tage stilling til, om de vil følge behandlingen, når de 
er informeret om virkninger og mulige bivirknin-
ger,” siger Lars Kristian Munck.

Han opfatter sig selv om patientens advokat, der 
rådgiver og anbefaler, men ikke selv tager den ende-
lige beslutning.

Andel af hhv. læger og patienter, der er 
enige eller delvist enige i flg. udsagn om 
potentielle fordele ved at åbne journalerne 
for patienterne.

PATIENTER OPLEVER FORDELE 
MED ÅBNE JOURNALER

FIGUR 3  Langt de �este patienter oplever fordele 
ved de åbne journaler.
Note: N=19.371 (svarprocent: 85)

Kilde — Tom Delbanco, Jan Walker m.�.: Inviting 
Patients to Read �eir Doctors' Notes: A 
Quasi-experimental Study and a Look Ahead, 2012.
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Læger Patienter

En fælles destination

Hvor enig eller uenig er du i følgende 
udsagn?: "For at min læge kan være bedre 
forberedt, vil jeg gerne kunne skrive om 
min tilstand og evt. stille spørgsmål til 
lægen inden konsultationen."

PATIENTER KLAR TIL AT DELE 
VIDEN

FIGUR 2  Et markant �ertal af patienter vil gerne i 
dialog med lægen via sundhedsjournalen. 69,5 pct. 
vil gerne kunne skrive til lægen om tilstanden 
inden konsultationen.
N=1.007
Kilde — Sundhed.dk: Holdningsundersøgelse, 2013.
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”Patienten skal tage ansvaret for sin egen lidelse 
og behandlingen,” siger han.

Derfor deler han bevidst viden med patienterne 
og informerer ikke bare. 

”Både vi sundhedsprofessionelle og borgerne skal 
vænne os til og udnytte, at det er muligt at dele data 
med patienten og andre behandlere,” siger Lars Kri-
stian Munck.

Patienterne og deres journal
I dag har danske patienter adgang til deres egne 
journaler fra sygehusene, men ikke fra deres prak-
tiserende læge. Journalerne er i almindelighed til-
gængelige efter 14 dage, mens laboratoriesvar vises 
med 21 dages forsinkelse.

”Vi arbejder på, at data skal være så åbne som 
muligt, men vi mener også, at der er et hensyn til 
patienten. Patienten skal ikke have oplysninger, der 
kan være ubehagelige, serveret på en skærm uden at 
få en sundhedsfaglig forklaring med på vejen,” siger 
Lone Kaalund Thiel, formand for Forretningsstyre-
gruppen for Sundhedsjournal.

Styregruppen har netop diskuteret forsinkel-
serne og muligheden for at give borgerne adgang til 
deres egne data hurtigere.

”Vi diskuterer løbende, hvornår patienter kan 
få adgang til journalnoter og laboratoriesvar, men 
indtil videre holder vi fast i, at en læge skal have 
mulighed for at tale med patienten om de data,”  
siger Lone Kaalund Thiel.

Det er dog langtfra alle, der deler den vurdering.
”Jeg kan slet ikke forstå, at der er behov for at 

forsinke borgernes adgang til at se deres egne data. 
Det er udtryk for en misforstået trang til at beskytte 

borgerne og hører til i gårsdagens sundhedssystem. 
I et moderne sundhedssystem er det uhørt,” siger 
Ida Gøtke, sygeplejefaglig direktør i Hospitalsenhe-
den Vest i Region Midtjylland.

Som hun ser det, kan data i journalerne hjælpe 
patienterne til bedre selvforvaltning. 

”Systemet skal hjælpe patienterne og give dem 
nogle redskaber, så de bliver bedre og bedre til at 
varetage deres eget liv,” siger Ida Gøtke.

Sprog for insidere
Patienternes direkte adgang til journalernes data 
nytter dog ikke meget, hvis journalerne er skrevet i 
et sprog, som det kræver en lægefaglig uddannelse 
at forstå. 

I dag er journalerne, der fungerer som vigtige ar-
bejdsnotater for læger og sygeplejersker, i udpræget 
grad skrevet i et svært tilgængeligt fagsprog med 
latinske betegnelser og forkortelser for kropsdele, 
sygdomme og behandlinger.

For en patient kan det være svært eller umuligt 
at stave sig igennem sin egen journal – selv om man 
i udgangspunktet kender hovedlinjerne i det, der 
står. 

Samlet set kan sproget være så indforstået, at 
også andre professionelle, der får brug for informa-
tionerne, kan have svært ved at afkode det. 

”Jeg synes, vi skal afprøve nye måder at bruge 
journalerne på i små forsøg for at se, om de ameri-
kanske erfaringer også kan give mening i en dansk 
sammenhæng,”  siger Jens Winther Jensen.

Patienters ressourcer hjælper lægen
Et eksempel på potentialet er behandlingen af 

En fælles destination

”Både vi sundhedsprofessionelle og 
borgerne skal vænne os til og udnytte, 

at det er muligt at dele data med 
patienten og andre behandlere.” 

Lars Kristian Munck, overlæge på Medicinsk Afdeling                            
på Køge Sygehus
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Patienten er generet af en godartet cyste (ganglion), der befinder sig ved neglelejet på venstre 
hånds tommelfinger. 

Jeg har fjernet cysten ved operation og har gået området igennem med en skarpske for at fjerne 
rester. Herefter er operationssåret lukket med nylontråd. 

Anbefalinger: Jeg har bedt patienten henvende sig til egen læge for at få fjernet nylontrådene efter 
10 dage. Derudover har jeg frarådet tunge løft i 2 uger.

Patienten har på begge hænder misdannelser på de yderste led af flere fingre. Det kunne være 
slidgigt eller en kronisk betændelsessygdom i leddene (reumatoid artrit). Jeg opfordrer patienten til 
at søge en gigtspecialist (reumatolog) for at få undersøgt, hvad der kan forårsage misdannelserne.

REUMATOID ARTRIT SV.T. YDERPHALANX

En journaltekst kan i dag se sådan ud:

En fælles destination

Hvis den var skrevet med henblik på, at patienten skulle læse med, kunne den i stedet se sådan ud:



         61 

kræftpatienter. Et kræftforløb involverer ofte mange 
specialister og strækker sig over lang tid. Det bety-
der også, at der er mange steder, hvor der kan op-
stå fejl. Per Gandrup, som er klinikchef på Klinik 
Kirurgi-Onkologi på Aalborg Universitetshospital, 
vurderer med udgangspunkt i Kræftens Bekæmpel-
ses barometerundersøgelse, at mellem 10 og 25 pct. 
af patienterne oplever fejl undervejs i deres forløb. 

Han undersøger nu mulighederne for at gøre 
journalerne til et fælles redskab for patienter og 
sundhedsprofessionelle, i første omgang ved at lade 
patienterne læse med og senere også skrive ind i 
journalerne.

”Vi skal have ekstra fokus på kræftpatienter. Dels 
fordi de ofte har komplekse forløb, og vi ved, at ri-
sikoen for fejl stiger med øget kompleksitet. Dels 
fordi fejl kan have mere alvorlige konsekvenser for 
kræftpatienter,” siger han.

Han tror på, at patienterne selv kan hjælpe med 
at holde styr på deres egen behandling, hvis de får 
mulighed for det.

”Vi skal se patienterne som en ressource og give 
dem adgang til de samme data, som lægen har. Så 
kan patienterne læse med og i dialog med sund-
hedspersonalet kommentere på, om det er rigtigt 
eller forkert,” siger Per Gandrup.

Det kan f.eks. ske ved at udlevere en tablet-com-
puter til patienterne ved indlæggelsen, så de – hvis 
de ønsker det – hele tiden kan følge med i journalen. 
Senere i forløbet forestiller Per Gandrup sig, at pa-
tienter kan skrive med i journalerne.

”F.eks. kunne patienterne, i forbindelse med op-
følgningsprogrammer efter kræftsygdomme, skrive 
i et spørgeskema udviklet til deres specifikke kræft-
sygdom, hvilke symptomer de har, eller hvad de op-
lever. Måske kunne de fortælle os, hvordan det går 
med behandlingen,” siger han.

I hans øjne er der rigtig mange muligheder for 
at åbne data og give patienter mulighed for selv at 
skrive med i journalen. Per Gandrup ser gerne, at 
der gennemføres kontrollerede forsøg, så én gruppe 
patienter kan arbejde med de åbne journaler og 
også selv skrive med, mens en anden gruppe fort-
sætter med de eksisterende tilbud.

Inden den type af forsøg kan sættes i gang, skal 
flere problemstillinger dog afklares. Det er f.eks. af-
gørende, at patienten ikke bare sender store mæng-
der data, men også får respons på dem inden for en 
fastsat tid. Er der tale om svar på blodprøver, kan 
en computer stå for overvågningen og give en syge-
plejerske eller en læge besked, hvis tallene viser af-
vigelser. Hvis patienterne selv kan skrive i fri tekst, 
skal den læses af en sygeplejerske eller af en læge.

Uanset behovet for valg og afvejninger er kernen i 
forsøget at bane vej for en ny relation mellem patient 
og læge præget af dialog og tovejskommunikation.

Styregruppen for Sundhedsjournal forbereder 
i dette efterår en version 2.0 af patientjournalen. 
Her kan det blive muligt at se sine egne rønt-
genbilleder, journalnoter fra speciallæger og den 
kommunale hjemmepleje samt, måske, selv skrive 
med i journalerne. 

”Jeg kan slet ikke forstå, at der er behov for 
at forsinke borgernes adgang til at se deres 
egne data. Det er udtryk for en misforstået 
trang til at beskytte borgerne og hører til i 
gårsdagens sundhedssystem. I et moderne 

sundhedssystem er det uhørt.” 
Ida Gøtke, sygeplejefaglig direktør i Hospitalsenheden Vest
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Skal man skabe et sundhedsvæsen, der er ind-
rettet med patienten i centrum, er det oplagt at 
se på, om universiteter og professionshøjskoler 

understøtter denne ambition, når de uddanner læ-
ger, sygeplejersker og de mange andre professionelle 
i sundhedsvæsenet.

Universiteternes lægeuddannelser er et oplagt 
sted at starte. Det er nogle af de faglige fyrtårne, der 
kan være med til at drive kulturforandringen frem. 

Jens Winther Jensen, sundhedsfaglig direktør i 
Region Nordjylland og tidligere formand for Læge-
foreningen, siger: ”Hvis vi skal sætte patienten først 
og kommunikere den målsætning gennem hele sy-
stemet, skal vi også have uddannelserne med.”

For ham er det et spørgsmål om en ændring af 
den måde, de sundhedsprofessionelle tænker pa-
tienten på: 

”Vi skal bevæge os fra et fokus på, hvad der er 
galt, til at fokusere på, hvad der betyder noget for 
patienten. Det er den samme kerne af faglighed 
og viden, vi har fat i, men vi skal ikke bare levere 
behandlinger – vi skal også producere vores ydelse 
sammen med patienten,” siger han. 

Jens Winther Jensen har i det seneste år deltaget i 

et senior-fellowship på IHI, Institute for Healthcare 
Improvement, i Boston.

”Jeg kom derover med en bestemt viden om, 
hvordan man bedst muligt behandler patienter. 
Men jeg er taget fra Boston med en tro på, at det 
er patienterne, der kan lære mig mest om, hvordan 
behandlingerne skal foregå,” siger han.

Direktørens vision
Der er ofte meget stor forskel på lægers og patienters 
opfattelse af, hvad der kendetegner et godt behand-
lingsforløb. 

”Læger og sygeplejersker er uddannede til f.eks. 
at score højt på, hvordan de behandler en patient 
med for højt blodtryk. Men de skal også uddannes 
til at kunne se, hvad der er vigtigt for patienterne, 
og de skal være klar til at reagere og sige fra, når 
de oplever behandlinger, der ikke hjælper patien-
terne,” siger Jens Winther Jensen.

”Deres relation til patienten betyder lige så meget 
som det lægefaglige. Betydningen af den relation skal 
vi have flyttet helt ind i kernen af, hvad sundhedsvæ-
senet beskæftiger sig med. Vi leverer først god kvali-
tet, når vi har inddraget patienten,” fortsætter han. 

Den mentale omstilling blandt sundhedsvæsenets medarbejdere må begynde allerede på ud-
dannelsesinstitutionerne. Det kræver, at den kliniske faglighed suppleres med en ny respekt 
for patienter og patientoplevelser. Der er brug for et paradigmeskifte i de sundhedsfaglige ud-
dannelser, mener Charlotte Ringsted, professor i medicinsk uddannelse.

LÆR MED UDGANGSPUNKT 
I PATIENTER

3
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Det handler ikke bare om at udvikle en ny forstå-
else af den kvalitet, sundhedsvæsenet leverer, men 
også om at udvikle redskaber til hele tiden at for-
bedre både behandling og relationer til patienterne.

”Vi skal give personalet mulighed for at forandre 
sig selv og deres klinik. De har ikke bare det daglige 
job med at ”samproducere” ydelser med patienterne, 
men skal samtidig være med til hele tiden at forbedre 
den måde, de gør det på,” siger Jens Winther Jensen.

Han forestiller sig, at de sundhedsprofessionelle 
som en del af deres uddannelse indøver redskaber 
til at udvikle og styre forandringer.

Reform nødvendig
Ifølge Mogens Hørder, professor ved Center for 
Anvendt Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk 
Universitet, SDU, er det ”en alvorlig mangel”, at øn-
sket om at sætte patienten i centrum ikke rigtig har 
bredt sig til universiteterne. 

Som dekan ved Sundhedsvidenskab på SDU ind-
til 2008 har han i godt 20 år været involveret i en 
række ændringer i medicinstudierne i Danmark.

”Hvis ikke vi ser på borgeren og patienten som 
en ressource, er der mange udfordringer, vi ikke 

kan løse. Vi skal selvfølgelig sikre helbredelse eller 
lindring, men vi skal jo også sikre livskvalitet for 
borgerne. Vejen til dette er mere inddragelse – og 
det er noget andet end kommunikation,” siger han.

Han tror på, at universiteternes uddannelser om 
bare fem eller ti år vil have gennemgået endnu en 
transformation, så lægen ikke bare har de rigtige 
faglige ”varer på hylderne”, men også har kompe-
tencer til at inddrage patienterne. Et argument for 
det er, at patienternes behov ændrer sig: Flere og 
flere patienter lider af kroniske sygdomme, og ofte 
har de mere end én diagnose. Over for sådanne pa-
tienter kommer en snævert fokuseret lægeuddan-
nelse til kort.

”Vi skal gøre helt op med den autoritære læge-
rolle, og det næste trin i udviklingen er at arbejde 
med brugerinddragelse. Vi skal ikke fjerne den fag-
lighed, vi har nu, men jo mere patienten selv kan 
tage ansvar, desto mindre går galt i mange forløb,” 
siger han.

Når Mogens Hørder bladrer i studieordningerne 
på lægeuddannelserne, kan han se et skifte fra en 
tilgang forankret i forskning i de enkelte sygdom-
me, til forløb, der tager udgangspunkt i patienterne 

En fælles destination 

”Hvis ikke vi ser på borgeren og patienten som 
en ressource, er der mange udfordringer, vi ikke 

kan løse. Vi skal selvfølgelig sikre helbredelse eller 
lindring, men vi skal jo også sikre livskvalitet for 

borgerne. Vejen til dette er mere inddragelse – og det 
er noget andet end kommunikation.”

Mogens Hørder, professor ved Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning 
på Syddansk Universitet



64         PAT I E N T E R N E S N Y E R E JS E

En fælles destination

og deres situation. Men han efterspørger samtidig 
en ny faglighed, så arbejdet med inddragelse af pa-
tienterne sker på et solidt videnskabeligt grundlag.

”Ingen tør sige nej til brugerinddragelse, men vi 
har brug for mere faglig viden om, hvilke former 
for brugerinddragelse der virker og ikke virker,” 
siger han.

Patienter som instruktører
Charlotte Ringsted, der er professor i Health Pro-
fessions Education Research ved The Wilson Cen-
tre, University of Toronto, er en af de få danskere, 
der har forsket i de medicinske uddannelser. Og for 
hende er der ingen tvivl: Uddannelserne kan ind-
drage patienterne langt mere, end de gør i dag.

Hun forklarer, at lægens rolle bliver meget ander-
ledes, når patienter ikke bare leverer ”krop og syg-
dom til behandling”, men selv kommer med viden 
om sygdommen.

”Som fagprofessionelle er vi ikke altid gode nok 
til at respektere den erfaring, patienterne har med 
deres sygdom. De ved jo meget mere end os om, 
hvad der virker, og hvad der ikke virker på dem. 
Den viden og erfaring skal vi blive bedre til at an-
erkende – ved siden af vores naturvidenskabelige 
baggrund,” siger Charlotte Ringsted. 

Til at bære den viden ind på uddannelserne kan 
man f.eks. bruge såkaldte patientinstruktører. 
Gigtforeningens patientinstruktører deltager såle-
des i undervisning af studerende, som uddanner sig 
til fysioterapeuter, ergoterapeuter og læger.

Alene det, at man giver patienter status som un-
dervisere, så de ikke ”bare” er patienter, men også 
instruktører, giver deres budskaber en højere vægt 
i undervisningssituationen. Og det skaber en ny re-
lation mellem studerende og patienter, med større 
respekt for hinandens forskellige vidensformer.

”De studerende udvikler en ny forståelse for at 
have patienten i centrum,” siger Charlotte Ringsted.

Gigtforeningens patientinstruktører har funge-
ret som undervisere siden 1990’erne. Men det er 
først fra 2013, at Region Hovedstaden er begyndt at 
overføre erfaringerne til andre patientgrupper.

Sundhed som service
Inddragelsen af patientinstruktører i Region Ho-
vedstaden er et eksempel på, hvordan lægeuddan-
nelserne på de fire universiteter – ved siden af den 
stramt fagligt fokuserede formålsbeskrivelse – ar-
bejder med undervisning, der sætter patienten i 
centrum.

”Vi skal ikke bare have kurser i patientinddragel-

”Som fagprofessionelle er vi ikke altid gode nok til at 
respektere den erfaring, patienterne har med deres 
sygdom. De ved jo meget mere end os om, hvad der 

virker, og hvad der ikke virker på dem. Den viden og 
erfaring skal vi blive bedre til at anerkende – ved siden 

af vores naturvidenskabelige baggrund.” 

Charlotte Ringsted, professor i medicinsk uddannelse ved The Wilson Centre                                      
på University of Toronto
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se. Vi skal sætte de studerende i en situation, hvor 
de i praksis møder patienter,” siger Allan Flyvbjerg, 
dekan ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på 
Aarhus Universitet.

I de afsluttende forløb er de studerende hele tiden 
i kontakt med patienterne i egent-lige behandlings-
forløb.

Allan Flyvbjerg, der er læge og har en fortid som 
formand for Diabetesforeningen, mener, at univer-
siteterne med fordel kan kigge de private service-
virksomheder over skuldrene.

”Jeg mener, at vi skal sætte patienten i centrum, og 
det betyder, at vi skal opfatte vores sundhedstilbud 
som en service,” siger han.

Som en konsekvens lover han at invitere repræ-
sentanter fra patientforeningerne med ved næste 
revision af studieordningerne på lægeuddannelsen 
på Aarhus Universitet.

Den nye elev i klassen
Som den eneste af Danmarks fire medicinske ud-
dannelser har uddannelsen på Aalborg Universi-
tet ikke en formålsbeskrivelse. 

Til gengæld er det kun her, at man beskriver en af 
de kommende lægers hovedkompetencer som det at 
kunne: ”handle ud fra patientens hele livssituation 
og forudsætninger og sammen med patienten finde 
en løsning, patienten kan bruge”.

”Vi er den nyeste af de fire uddannelser og har 
kunnet se på lægeuddannelsen med friske øjne. 
Det betyder, at vores uddannelse er mere patient-
centreret og har mere praktikophold på sygehuse 
og i almen praksis end nogle af landets øvrige læ-
geuddannelser,” fortæller Tom Buur, klinisk lek-
tor og koordinator på lægeuddannelsen, Aalborg 
Universitet.

Det indebærer f.eks., at de studerende trænes 
i hele tiden at tage udgangspunkt i patienternes 
symptomer og ikke kun i lærebøgernes kapitler om 
de enkelte sygdomme.

”Det er ikke nok at kunne en masse data om de 
enkelte sygdomme. Det første skridt er at undersøge 
de symptomer, patienterne oplever,” siger Tom Buur.

Tradition forpligter – for meget
I forskningsverdenen arbejder tusindvis af klini-
kere ved mikroskoperne for at udvikle stadig bedre 
behandlingsmetoder. Ser man derimod på, hvor 
mange der forsker i patienter og patientinddragelse, 
er feltet anderledes tyndt besat. 

En rapport fra KORA, Det Nationale Institut for 
Kommuners og Regioners Analyse og Forskning1 
fastslår, at der er behov for en styrket forsknings-
indsats på feltet. Bl.a. mangler der viden om, hvorfor 

nogle metoder og redskaber virker på én afdeling, 
men ikke på andre, og hvordan ny viden overføres 
fra én afdeling til hele sundhedsvæsenet. 

Forskerne selv er også i tvivl om, hvordan de kan 
inddrage patienter i deres forskning. 

”Vi har alt for lidt viden og dokumentation om, 
hvad der virker, og hvad der ikke virker,” konstaterer 
professor Mogens Hørder.

I den seneste årsrapport fra Det Nationale Sam-
arbejdsforum for Sundhedsforskning hedder det, 
at brugerinddragelsen i forskningen fortsat sker 
”spredt og usystematisk”.

Her kunne danske beslutningstagere hente in-
spiration i lande som Sverige og USA. I Sverige har 
regeringen direkte støttet opbygning og drift af 
Centre for Person-centred Care, der med mere end 
100 forskere er Europas største forskningsinstitu-
tion på området. 

I USA har en række institutioner, ikke mindst 
Institute for Healthcare Improvement i Boston, op-
bygget viden om, hvordan patienten bedst muligt 
sættes i centrum.

Traditionen tro?
Sundhedsvæsenet bygger på en solid forskningstra-
dition baseret på en biomedicinsk tilgang til viden 
og vidensopbygning baseret på solide kliniske data. 
Det giver god mening, når man eksempelvis vurde-
rer en operation. Men spørgsmålet er, om de klini-
ske data kan stå alene.

Nej, mener flere og flere aktører og forskere fra 
hele verden. 

”Sundhedsprofessionelle har defineret, hvad der 
er kvalitet i sundhedsvæsenet. Men den patientde-
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1  Det Nationale Institut 
for Kommuners og 
Regioners Analyse og 
Forskning: Forskning i 
kvalitet og patientsik-
kerhed i Danmark – 
tendenser og et styrket 
behov for indsats, 2013.
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”Sundhedsprofessionelle har defineret, hvad der er 
kvalitet i sundhedsvæsenet. Men den patientdefinerede 
kvalitet eksisterer jo også, og jeg tror, at vi er nødt til at 

gøre de to definitioner ligeværdige.” 
Jens Winther Jensen,                                                                                                                   

sundhedsfaglig direktør i Region Nordjylland

finerede kvalitet eksisterer jo også, og jeg tror, at 
vi er nødt til at gøre de to definitioner ligeværdige. 
Undersøgelser viser, at læger og sygeplejersker øn-
sker patientindflydelse. Det indbefatter, at vi skal 
tage nogle synspunkter ind, som er anderledes end 
vores eget traditionelle kvalitetsbegreb,” siger Jens 
Winther Jensen.

Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt at gen-
nemføre en operation, hvis ikke patienten oplever 
et bedre resultat efterfølgende. Og det betyder, at de 
kliniske data skal suppleres med vurderinger af den 
patientoplevede kvalitet. 

I Sverige er man begyndt at udvikle relevante må-
leredskaber, der troværdigt kan indsamle data om 
behandlingens betydning for patienternes liv, f.eks. 
deres oplevelse af resultatet efter en rygoperation. 

Straks mere kompliceret bliver det, når behand-

lingen ikke er en operation, men en indsats i et 
længevarende forløb med en kronisk patient eller et 
forløb, hvor flere specialister skal arbejde sammen 
med en patient, der måske oven i købet har flere for-
skellige diagnoser. 

Her har forskningen færre svar på, hvad og hvor-
dan der kan måles. Hvordan kan en læge eller en sy-
geplejerske vide, om hans eller hendes indsats rent 
faktisk øger patientens livskvalitet? 

Den viden mangler også internationalt. Der er 
forsket ganske lidt i, hvordan man definerer og må-
ler kvalitet fra patientens synspunkt. 

”Der er brug for at udvikle en dansk forbedrings-
ramme til at skabe udvikling. Vi skal have en viden-
skabelig metode til at udvikle hele sundhedsvæse-
net og ikke bare udvikle behandlinger til specifikke 
sygdomme,” siger Jens Winther Jensen. 

En fælles destination
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SYSTEMET SKAL 
SKANNES FOR 

BARRIERER

Eksemplerne på de foregående sider 
vidner om, at der rundt omkring i det 
danske sundhedsvæsen findes politi-

kere, ledere, medarbejdere og forskere, som 
ønsker at sætte patienten i centrum. 

Men det er ikke noget, der gennemsyrer 
hele sundhedsvæsenet. Og det er et åbent 
spørgsmål, hvor dybt forandringsviljen 
stikker. 

Er der f.eks. opbakning til, at man i an-
sættelsen af sygehusdirektører spørger til 
deres resultater med at inddrage patienter? 
At studerende på landets lægeuddannelser 
til deres fageksaminer skal kunne redegøre 
for, hvilken rolle patienten spiller i det, de 
har lært? At patientoplevet kvalitet er en pa-
rameter i de årlige økonomiforhandlinger 
mellem staten, regionerne og kommunerne?

Der er masser af inspiration at hente i ud-
landet – fra de svenske erfaringer med nye 
styringsmodeller til de amerikanske forsøg 
med åbne patientjournaler. 

Når andre lande kan udfordre vane-
tænkningen og udvikle nye løsninger, kan 
Danmark også. Og den viden og de værk-
tøjer, der er udviklet internationalt, kan 
supplere erfaringerne fra de hjemlige for-
andringsprojekter og blive et vigtigt afsæt 
for videre udvikling. 

I England har en meget omtalt sygehus-
skandale været katalysator for en national 
debat om værdier og styringsprincipper i 
sygehusvæsenet. Premierminister David 
Cameron har sat kravet om et patientcen-

treret sundhedsvæsen på den nationalpoli-
tiske dagsorden og lovet, at de økonomiske 
og strukturelle betingelser ikke længere 
skal være de eneste parametre, man måler 
sygehusenes succes på. Se tekstboks. 

I Danmark har vi – heldigvis – ikke op-
levet en skandale på niveau med den en-
gelske. Og forhåbentlig er det heller ikke 
nødvendigt for at få sundhedsvæsenets be-
slutningstagere til at tage ejerskab og ansvar 
for omstillingen. Den tragiske anledning 
ufortalt, viser Camerons beslutning, at for-
andringen ikke alene skal drives frem af 
praktikere, men at også den øverste politi-
ske ledelse kan tage et ansvar for, at det sker.

Endemålet er ikke en one size fits all-mo-
del – hverken når det gælder økonomiske in-
citamenter, deling af data eller opbygning af 
kompetencer og forskningsbaseret viden. En 
beslutning om at sætte patienten i centrum 
overalt i sundhedsvæsenet åbner tværtimod 
for, at sundhedsvæsenets systemer og ram-
mer skal være langt mere differentierede i 
forhold til de forskellige opgaver. Måske er 
der behov for en ”Stockholm-model” for én 
type lidelser eller behandlinger og en ”Aar-
hus-model” for andre.

Vi ved det ikke, og det er i sig selv en ud-
fordring. Men den største udfordring er, at 
vi gør alt for lidt for at finde ud af det. Vi 
kunne begynde med at sætte ambitiøse og 
forpligtende mål for udviklingen og tale 
sammen om, hvordan vi udnytter de hidti-
dige erfaringer. 



I november 2013 udkom en rapport, der 
varslede nye tider i det engelske sundheds-
væsen. 

Rapporten, ”A promise to learn – a com-
mitment to act: Improving the Safety of Pa-
tients in England”, var udarbejdet på opdrag 
af premierminister David Cameron af den 
amerikanske sundhedsekspert Don Ber-
wick, der på daværende tidspunkt var direk-
tør for den amerikanske sundheds-ngo In-
stitute for Healthcare Improvement (IHI).2

Anledningen var Englands vel nok stør-
ste sundhedsskandale til dato. På to hos-
pitaler i Mid Staffordshire menes op mod 
1.200 patienter gennem en årrække at have 
mistet livet som følge af svigt fra ledelse og 
personale.

Sagen blev undersøgt i den såkaldte 
Francis-rapport fra februar 2013, der pe-
gede på en række strukturelle fejl på begge 
hospitaler, men ikke placerede et egentligt 
ansvar hos personalet eller ledelsen. Det 
affødte massiv kritik i offentligheden.3

Regeringen undgik heller ikke kritikken, 
og premierminister David Cameron reage-
rede ved at love massive forandringer i hele 

sundhedssektoren. Det var i den forbindel-
se, han bad Berwick udarbejde en rapport, 
der kortlagde de vigtigste værdimæssige 
udfordringer og løsninger i det engelske 
sundhedsvæsen.

Det grundlæggende budskab i Berwick-
rapporten er, at der er et udtalt behov for 
at skabe en kulturforandring, hvor et en-
sidigt fokus på økonomiske målsætninger 
og bench- marking erstattes af et lærende 
sundhedssystem, der styres efter værdier og 
mål, som sætter patienten i centrum. 

Som følge af både Francis-rapporten og 
ikke mindst Berwick-rapporten har de en-
gelske sundhedsmyndigheder National He-
alth Service (NHS) offentliggjort en række 
målsætninger og initiativer, der skal for-
bedre patienters oplevelser og sikkerhed i 
det engelske sundhedsvæsen. 

Blandt andet skal data fra de enkelte hos-
pitaler gøres mere tilgængelige, så det bliver 
muligt at følge med i f.eks. antallet af lig-
gesår. Samtidig etableres et nationalt koor-
dineringsprogram, der på tværs af landet 
samler nøglepersoner med særlig viden og 
erfaring inden for patientsikkerhed.

2  National Advisory Group on the Safety of Patients in England: A promise to learn – a commitment to act, 2013.
3  The Mid Staffordshire NHS Foundation Trust: Report of the Mid Staffordshire NHS Foundation Trust Public 
Inquiry, 2013. 
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Den allersværeste del af en forandring er ofte 
den, der skal ske mellem ørerne. 

Vi ved, at læger og sygeplejersker hver 
eneste dag arbejder hårdt for at yde den bedst tæn-
kelige behandling. Men deres indsats bygger på en 
bestemt forståelse af patientens behov, der ikke altid 
er identisk med patientens egen.

Det kan være mere end vanskeligt at respektere 
en patients ønsker og beslutninger, hvis man som 
fagperson og specialist mener, at de er forkerte. Men 
hvis læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofes-
sionelle ikke er enige med patienterne om, hvad der 
er den gode behandling, risikerer de at rende livet 
af sig, uden at det forbedrer patientens oplevelse – 
fordi de løber på den forkerte bane.

Patienternes egne fortællinger fra deres rejse 
gennem sundhedsvæsenet illustrerer den mentale 
kløft, der ofte eksisterer mellem patientens og be-
handlingssystemets opfattelse.

Mens lægerne taler om en tumor på rygraden, 
om sklerose eller om meningitis, ser patienten sin 
sygdom i et langt større perspektiv. Som Gitte An-
dersen siger i en af patientfortællingerne: 

”Imens jeg ligger der, har jeg tusind spørgsmål 
kørende rundt i hovedet: Kommer jeg til at gå igen? 
Hvad sker der med mit ægteskab? Mit sexliv? Kom-
mer jeg til at skulle have hjælp til alting resten af 
mit liv?” 

Patienter giver læger nye briller på
Når læger, sygeplejersker og ledere i sundhedsvæse-
net hører patienterne fortælle om deres oplevelser, 
fungerer det meget ofte som en øjenåbner. 

Nogle steder er læger, sygeplejersker og ledere 
derfor begyndt at indsamle feedback fra patienter 
og bruge den som løftestang for en ny praksis. Fle-
re og flere gør op med den traditionelle forståelse 
af forholdet mellem sundhedsvæsen og patient, og 
samtidig vokser der et nyt kvalitetsbegreb frem, 
der ikke kun handler om kliniske resultater, men 
om patienttilfredshed og livskvalitet i bredeste 
forstand. 

Holdnings- og praksisændringer spirer frem over 
hele landet, bl.a. i de mere end 300 forskellige pro-
jekter, hvor læger og sygeplejersker udforsker nye 
muligheder for at inddrage patienterne i behand-
lingen.

Men hvor mange gode erfaringer de end måtte 
gøre sig, er der ikke store chancer for, at andre afde-
linger og sygehuse lader sig inspirere af dem. 

Det danske sundhedsvæsen er langtfra præget 
af en lærende kultur. Det handler ikke kun om, at 
man er for dårlig til at udnytte andres erfaringer. 
Det handler også om, at det enkelte projekt sjældent 
er tænkt som et første skridt til noget, der kan blive 
ny praksis over hele landet.

Danskerne har brug for et sundhedsvæsen, der 
er mere nysgerrigt efter at finde nye løsninger på 
fælles udfordringer – og bruge dem, der allerede er 
udviklet af naboregionen, nabohospitalet eller na-
boafdelingen. 

Plads til forbedring
Et andet oplagt område for forbedring er de økono-
miske styringsmodeller. 

Skiftende regeringer har talt meget om at sætte 

PATIENTERNE 
FØRST 

– HVER GANG
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patienten i centrum for sundhedsvæsenet. Men de 
har ikke for alvor demonstreret viljen til at tage 
et opgør med de eksisterende økonomiske incita-
mentssystemer, der er med til at fastholde opfattel-
sen af sundhedsvæsenets opgave som en række af 
enkeltstående indsatser. 

En given behandling kan isoleret set godt være 
den mest rationelle. Men det nytter ikke meget, hvis 
ikke den indgår i et samlet behandlingsforløb, der 
er godt og meningsfuldt set med patientens øjne. 

På samme måde med uddannelses- og forsk-
ningsverdenen. Lægerne uddannes stadig til at 
behandle sygdomme snarere end patienter. Her er 
der om noget brug for en kulturrevolution, hvor 
al forskning og undervisning gennemsyres af et 
mindset, der sætter patienten først – hvor patientens 
oplevelser er en afgørende målestok for kvalitet på 
linje med de kliniske resultater. 

Det fordrer også nye måder at kommunikere på. I 
hundredevis af andre sammenhænge gør offentlige 
myndigheder sig enorme anstrengelser for at kom-
munikere klart og forståeligt til borgerne. Hvorfor 
skal patientjournaler så formuleres i et sprog, der 
næsten garanterer, at den vigtigste målgruppe – pa-
tienten – ikke forstår dem?

Den omstilling, der er brug for, hvis sundheds-
væsenet skal indrettes på patienternes præmisser, 
er en ledelsesopgave af de store. De seneste tyve års 
erfaring viser, at de politiske målsætninger ikke 
kan stå alene. Hver eneste leder og beslutningstager 
i sundhedsvæsenet må undersøge, om netop deres 
praksis understøtter et sundhedsvæsen med pa-
tienten i centrum – fra de centrale administrative 
myndigheder til sygehusdirektioner og afdelings-
ledere. Man kan ikke overlade det til ildsjælene at 
bære kulturforandringerne igennem. Opgaven er 
enorm, og alle parter må give deres bidrag, for at 
den kan lykkes.

Men når regeringen nu spiller ud med høje am-
bitioner om at skabe en kulturændring, der sætter 
mere fokus på kvalitet og effekt for patienterne, er 
den afgørende faktor ikke, om sundhedsbudget-
terne øges med 1, 2 eller 3 pct. om året. 

Lederskabet skal stå sin prøve et andet sted: Er 
sundhedspolitikerne klar til for alvor at ændre 
sundhedsvæsenets værdier, organisering og sty-
ringsmekanismer, så de understøtter en ny praksis?

Samarbejde for at sætte patienten først
Med denne publikation har vi ønsket at vise, at det 
er muligt at skabe den forandring, som ikke bare ef-
terspørges af patienter og pårørende, men i stigende 
grad også af sundhedsvæsenets medarbejdere og 
ledere. 

Der findes allerede et utal af eksempler på, hvor 
man kan gå i gang, og hvilke resultater man kan 
skabe, både på den helt korte og den lange bane. 

Grundlæggende skal tre opgaver løses:

✳  De store mængder viden, som allerede findes, skal 
anvendes og implementeres. Det gælder både den 
praksisviden, der hele tiden udvikles rundt om-
kring i landet, og den forskningsbaserede viden, 
der allerede nu eksisterer internationalt. 

✳   Der skal etableres et stærkere fundament for den 
fremadrettede indsats. Patienternes feedback og 
input til forandringer skal sættes i system – og 
den patientoplevede kvalitet skal gøres til gen-
stand for forskning.

✳   De organisatoriske og økonomiske strukturer og 
rammer skal tilpasses, så de understøtter sund-
hedsvæsenets øverste mål. Det kræver udvikling 
og afprøvning med hele sundhedsvæsenet som 
testlaboratorium.

Perspektiv
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Til inspiration

Nesta
En uafhængig almennyttig fond i England, der 
både forsker i og understøtter udvikling af nye 
former for offentlig service, herunder sund-
hed. Det engelske sundhedsvæsen er ligesom 
det danske ejet af det offentlige og tilbyder 
befolkningen lige adgang til sundhedsydelser. 
Nesta har i en stribe rapporter undersøgt og 
analyseret et sundhedsvæsen med patienten i 
centrum, herunder en business-case, der både 
påviser økonomiske besparelser og forbed-
rede patientoplevelser: ”The Business Case for 
People Powered Health”.
www.nesta.org.uk 

ViBIS, Videnscenter for Brugerind-
dragelse i Sundhedsvæsenet
Centeret arbejder med  indsamling og ud-
vikling af viden om inddragelse af patienter 
og pårørende i sundhedsvæsenet. ViBiS er 
etableret af Danske Patienter, og dets pro-
jektdatabase giver den mest omfattende 
oversigt over de afdelinger og hospitaler 
herhjemme, som på meget forskellige måder 
arbejder med at sætte patienten i centrum.
www.vibis.dk

Planetree
Amerikansk organisation, der arbejder for 
at fremme et sundhedsvæsen, der tager ud-
gangspunkt i en bred forståelse af patien-
ters behov. Planetree rådgiver politikere og 
sygehusledelser om, hvad der skal til for at 
udvikle et sundhedsvæsen med patienten i 
centrum. Publikationen ”The Patient-Cen-
tered Care – Improvement  Guide” giver 
et indtryk af organisationens brede virke. 
Flere afdelinger på danske sygehuse samar-
bejder allerede med Planetree.
planetree.org 

The Health Foundation & The Kings 
Foundation
To uafhængige almennyttige fonde i Eng-
land, som begge forsker i og støtter udvik-
ling af nye former for sundhed. I fællesskab 
har de sammen med sygehuse og forskere 
udarbejdet en værktøjskasse, der kan hjælpe 
professionelle til at forstå patienters ople-
velse af den leverede service og de små æn-
dringer i de daglige rutiner, som kan skabe 
bedre oplevelser for patienter.
www.kingsfund.org.uk 

TIL INSPIRATION
Som eksemplerne i denne publikation afspejler, vokser interessen for en patient-
centreret tilgang til sundhed mange andre steder end i Danmark. Over hele verden 
finder man miljøer, der engagerer sig i, hvordan man bedst muligt sætter patien-
ten i centrum. Mængden af erfaringer og viden på området vokser dag for dag.

Nedenfor beskriver vi syv aktører, der kan levere inspiration til arbejdet med at 
sætte patienten i centrum. Ud over den geografiske spredning repræsenterer de 
forskellige tilgange til viden: databaser, tænketanke, forskningsenheder m.v. Fælles 
for dem er, at de arbejder systematisk med udviklingen af et sundhedsvæsen, der 
sætter patienten i centrum. 
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Til inspiration

Centrum för personcentrerad vård vid 
Göteborgs Universitet (GPCC)
Centret er støttet af den svenske regering og 
beskæftiger mere end 100 forskere. Inden 
for 30 områder forsker de i, hvordan et 
sundhedsvæsen med patienten i centrum kan 
udvikles for patienter med kroniske lidelser. 
Centret lægger især vægt på partnerskabet 
mellem patient og sundhedsprofessionelle.

Centrets forskning viser blandt andet, 
at sundhed med patienten i centrum giver 
mulighed for mere målrettet og effektiv 
behandling. Økonomisk set kan det betale 
sig, samtidig med at patienterne oplever 
bedre resultater.
gpcc.gu.se

The Institute for Healthcare 
Improvement (IHI)
IHI har gennem de seneste 25 år opnået 
status som en af de helt centrale institutio-
ner i udviklingen af et sundhedsvæsen, der 
sætter patienten og patientens sikkerhed i 
centrum. Som de engelske fonde understøt-
ter IHI både forskning og konkret udvikling 
af redskaber. Instituttet har udarbejdet en 
guide til, hvordan man kan anvende øko-
nomiske ressourcer bedst muligt og undgå 
spild ved bl.a. at indrette sin service efter 
patientens behov. 
www.ihi.org og www.gov.uk

The Mayo Clinic – Shared Decision 
Making National Resource Center
Centret er en særskilt del af The Mayo Cli-
nic, der er et af verdens førende privatejede 
centre for lægevidenskabelig forskning og 
drift af sygehuse i USA.

Ressourcecentret præsenterer en række 
hands on-tilgange til, hvordan sundheds-
professionelle kan sætte patienten i centrum. 
Gennem bl.a. en samling korte instruktions-
videoer fokuserer centret især på at udbrede 
kendskabet til den fælles beslutningstagning 
og vejlede om, hvordan dialogen mellem pa-
tient og sundhedsprofessionel kan bygges op 
med patienten i centrum. 
shareddecisions.mayoclinic.org/





PA
T

IEN
T

ER
N

E
S N

Y
E R

EJSE

PATIENTERNES 
NYE REJSE

Genvej til  et bedre 
sundhedsvæsen 


