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Samarbejde, sammenhæng og kvalitet

• Samarbejde – ”udføring af et stykke arbejde i fællesskab med en 

anden eller flere andre personer” (danskordbogen, 2019)

• Sammenhæng – ”at to eller flere ting er knyttet til hinanden, fx at de 

supplerer hinanden, eller at der er en vekselvirkning mellem dem” 

(danskordbogen, 2019)

• Kvalitet – ”niveau, som beskriver, hvor godt noget er” (danskordbogen, 2019)



En lille undersøgelse
Hvornår er tværsektorielt samarbejde godt og skidt?
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At undersøge hvordan samarbejde 

foregår

• Hvordan skaber professionelle tværgående patientforløb?

• Hvilke betingelser og muligheder er der for at samarbejde om 

sammenhæng?

• Hvad betyder disse betingelser og muligheder for den praksis, der 

udøves?

• Hvilke konsekvenser har det for patientforløbene?



En socialkonstruktivistisk tilgang

• Stille spørgsmål ved det ‘naturlige’

• Hvordan fremstår samarbejde, når der tales om det, og når det 

foregår?

• Hvordan forholder de professionelle sig til deres og andres 

handlinger?

• Hvordan kommer deres opfattelse af tværsektorielt samarbejde til 

udtryk?

• Hvilke konsekvenser får disse opfattelser for det, der foregår?



Intensioner og virkelighed



En lille undersøgelse
Hvad er vigtigt i tværsektorielt samarbejde? 

Gå til menti.com

tast kode



Sundhedsaftalerne
Præmisser for samarbejde 

• Fokus på, hvordan samarbejdet kan øges mellem aktørerne

• Fokus på særlige grupper af patienter

• Fokus på, hvordan der skal og kan måles på om samarbejde lykkes –

på kvaliteten

• Indlæggelse, genindlæggelse og uhensigtsmæssige indlæggelser

• Kvalitet styrkes f.eks. når standarder for elektronisk kommunikation 

overholdes og udvikles



Hvordan beskrives sammenhængende 

patientforløb?

• Når patienten oplever sundhedsvæsenet som sømløst

• Når patienten ikke falder ned mellem to stole

• Én indgang til sundhedsydelser

• Den praktiserende læge som tovholder, særligt for borgere med 

multisygdom

”Målet er, at den enkelte patient og borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj 

kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for”. 

(Sundhedsaftalen for Region Midtjylland 2015-2018)



Diskursanalysen
nogle resultater

• Sundhedsaftalen beskriver en forventning om at mere samarbejde 

skaber mere sammenhæng

• Foregår mellem region, kommune, almen praksis og patienten ud fra 

en fælles vision og fælles værdier, skal sikre ‘det gode patientløb’ 

for lavest mulige omkostninger.

• Patienten som en aktiv aktør 

• De professionelle som rådgivere, der sammen med patienten sikrer 

sammenhæng så genindlæggelse eller uhensigtsmæssige

indlæggelser undgås



Observationer i den sociale virkelighed

• Følge ældre borgere og observere de professionelles 

samarbejde

• Udgangspunkt i to akutafdelinger

• Følge borgerne til eget hjem og/eller andre institutioner i 

sundhedsvæsenet



Observationer i praksis
Nogle resultater

• Det tværsektorielle samarbejde fremstår som fjerne relationer 

mellem fagpersoner

• Disse relationer besværliggøres af strukturelle og/eller kulturelle 

forhold, som øver gensidige påvirkninger i, og på, deres arbejde med 

at skabe patientforløbene

• Høj grad af kompleksitet i forløbene 



Når TID styrer samarbejde

• Den færdigbehandlede patient – når professionelle 

imødekommer rettidig udskrivelse

• Sparet tid som udtryk for kvalitet

• Tid er penge – at overholde standarder for udskrivelse

• Når tid sparres opstår ventetid



Når diagnose bliver styrende for akutte forløb

• Som et styrende værktøj til at skabe progression i patientforløb

• Som et fælles sprog mellem professionelle

• Når diagnosen udebliver 

• ‘Den færdigbehandlede patient’

• ‘At finde ingenting’



Nogle konsekvenser for samarbejdet

• På trods af relativt højt tidsforbrug på akutafdelingen slår ‘planen’ ikke 

igennem i andre dele af sundhedsvæsenet

• Elektroniske patientjournaler

• Mangel på kontekst

• Meningsløs kommunikation

• Det bliver ‘nødvendigt’ at kommunikere ved hjælp af telefonen eller 

gennem patienten



En lille undersøgelse
Hvad er vigtigt i fremtidens tværsektorielle samarbejde?

Svar med inspiration fra oplægget og dine egne erfaringer 

Gå til menti.com

Tast kode



Samarbejde, sammenhæng og kvalitet

• Det bliver vanskeligt at sikre sammenhæng, når fælleskaber fungerer 

uafhængigt af hinanden

• Samarbejde på meget forskellige præmisser og med meget 

forskellige mål og formål

• De professionelle i de forskellige institutioner kender og genkender 

ikke hinandens praksis

• Patienterne som de eneste, der oplever kvaliteten af samarbejde og 

sammenhæng 



Hvordan kan vi arbejde konstruktivt med at 

udvikle vores samarbejde? 

• Stille spørgsmål ved vores praksis

• Hvorfor gør vi som vi gør?

• Kunne det være anderledes?

• Hvad skulle der til for at forandre vores praksis og er det muligt?
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