
 

 

Sammenhængende og helhedsorienteret sundhedsvæsen 
Manglende sammenhæng i patientforløb har været en akilleshæl for sundhedsvæsenet i mange år og er det fortsat. 
Det gælder især for patienter med kroniske sygdomme og komplekse forløb, herunder især multisyge. Konsekvensen 
er, at patienter bliver klemt i systemet og får forringet kvalitet og resultat af indsatsen. 

Sundhedsvæsenet gør hver dag sit bedste for at levere høj kvalitet og effektivitet for den enkelte patient. Det er 
imidlertid også en stor udfordring, at hver enkelt organisation såvel som hver enkelt afdeling eller enhed gør sit bedste 
for at optimere den konkrete indsats. For på tværs af aktørerne i et patientforløb kan optimeringen i siloer være den 
største barriere for en helhedsorienteret indsats.  

Derfor skal der været et øget fokus på sammenhæng på tværs. Det kræver en ledelsesmæssig og politisk vilje til at se 
på patientens samlede forløb og justere sin egen indsats ind efter det. Og det kræver en vilje til at gøre en ekstra 
indsats hos nogle aktører i forløbet, fordi det samlet set er en god investering for både patientens livskvalitet og 
sundhedsvæsenets ressourceforbrug.  

Dansk Sygeplejeråd anbefaler: 
 
Forløbskoordinerende sygeplejersker – en patientrettighed 

• Alle patienter skal have en lovfæstet patientrettighed til en forløbskoordinerende sygeplejerske, når patientforløbet 

er komplekst og går på tværs af sundhedsvæsenet. Rettigheden sikrer, at alle patienter har samme ret uanset 

bopæl og sygdom. Ordningen skal være fælles finansieret og have fælles ledelse på tværs af sektorer, hvilket skal 

sikre indsigt og forpligtelse til at finde helhedsorienterede løsninger. 

Specialiserede sygeplejefaglige kompetencer løfter sammenhængen på tværs 

• Øget kompleksitet i både sygdomsforløb og organisatoriske sammenhænge forudsætter løbende udvikling af 

kompetencer. Sundhedsstyrelsen skal fremover løbende vurdere behovet for specialiserede kompetencer i hele 

sundhedsvæsenet, både når det gælder specialuddannede sygeplejersker og avancerede kliniske sygeplejersker. 

Samtidig skal Sundhedsstyrelsen fastsætte forpligtende måltal for sygeplejersker med specialiserede 

kompetencer i både kommuner, sygehuse og almen praksis. 

Investering i den rette indsats på det rette tidspunkt  

• Parterne omkring komplekse patientforløb skal forpligtes på at samarbejde om at give patienten den rette indsats 

på det rette tidspunkt med henblik på at forebygge sygdom, sygdomsforværring, unødige indlæggelser og 

forringet livskvalitet. Det forudsætter tilgængelighed til de rette kompetencer og tid til at foretage en 

sundhedsfaglig helhedsvurdering, når patienten har behov for det, uanset om det sker i den kommunale 

sygepleje, almen praksis eller på sygehuset. 

Fælles ansvar for kvalitetsudvikling 

• Parterne omkring komplekse patientforløb skal forpligtes til at lave fælles kvalitetsudvikling af forløb, der går på 

tværs af flere sundhedsaktører. Det kan ske gennem f.eks. kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer, læring 

gennem audits mv. I vurderingen bør indgå både forebyggelse, behandling, sygepleje og rehabilitering. Med afsæt 

heri skal parterne have et fælles ansvar for at tilrettelægge forløbet mere optimalt samt drage læring i forhold til 

fremtidige forløb. Uden at skabe unødigt bureaukrati. 

Datadeling og dokumentation skal fungere 

• Der skal udvikles mere fleksible og hensigtsmæssige systemer til relevant datadeling, så relevant viden på rette 

tidspunkt om behandlingsplaner, patientens ønsker mv. understøtter en øget sammenhæng. 

• Afbureaukratisering er væsentligt – men det er afgørende at bevare kravene til sundhedsfaglig dokumentation af 

alle relevante dele af patientens forløb. 



 

 

 

 

FAKTA: Multisygdom 

• Ca. 20 pct. af den voksne befolkning har to eller flere samtidige kroniske sygdomme. 

• 22 pct. af populationen med multisygdom har samtidig psykisk sygdom. 

• Antallet af borgere med multisygdom forventes at stige med 18 pct. frem mod 2025. 

• Forbrug af sundhedsydelser: Blandt mennesker med multisygdom har cirka 5-15 pct. behov for særlige 
indsatser fra sundheds- og socialvæsenet svarende til 60.000-180.000 mennesker. Genindlæggelsesraten er 
betydeligt større for patienter med flere kroniske sygdomme. Patienterne har i gennemsnit kontakt hver anden 
uge til praktiserende læge eller hospital (10-60 kontakter per år) og er i gennemsnit indlagt 13 dage om året. 

• Patienter med multisygdom oplever: Den behandling, de modtager, fokuserer på enkelt-sygdomme og ikke på 
det samlede sygdomsbillede. Manglende koordinering medfører manglende behandling af komplekse 
symptomer som smerter og psykiske problemer. Mange patienter udtrykker, at de føler sig magtesløse, når de 
selv prøver at involvere sig i planlægning af eget forløb.  

Kilde: Anne Frølich, Frede Olesen og Inge Kristensen: Opfordring til politikere på Christiansborg: Indsatsen for 
multisyge skal styrkes – ny viden skal udvikles og konkrete tiltag igangsættes (Okt. 2018). 

 

 

FAKTA: Fire cases med fokus på helhedsorienterede patientforløb 

• Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Silkeborg, København, Odense, Randers og Norddjurs Kommuner har indgået et 
samarbejde om at udvikle en ny rolle som avanceret klinisk sygeplejerske (APN) i det nære sundhedsvæsen 
efter international inspiration. På baggrund af en praksisnær kandidatuddannelse i sygepleje vil APN-
sygeplejersken både kunne løfte kvaliteten af sygeplejen i de mest komplekse patientforløb samt se på tværs 
af borgerforløb og bidrage til udvikling af den daglige praksis og samarbejde på tværs af faggrupper ud fra en 
patientcentreret tilgang. 

• Rigshospitalet har på kræftområdet en gruppe af forløbskoordinatorer, der kan være en livline for patienter og 
sundhedsprofessionelle i forbindelse med overgange i forløbet. Forløbskoordinatorerne kan samtidig give 
ekstra faglig vejledning og hjælp til koordination, når der er er tale om komplekse forløb med f.eks. kontakter til 
flere afdelinger, multisygdom og psykosocial sårbarhed.  

• Nordsjællands Hospital har med indførelsen af CAPTAIN-sygeplejersker givet de mest sårbare KOL-patienter 
en fast sygeplejerske, som kender den enkelte patients særlige behov og livssituation, og som er nemt 
tilgængelig med faste telefontider hver dag. CAPTAIN-sygeplejerskerne kan løse ca. 70 pct. af alle 
patienthenvendelser, hvilket patienterne oplever meget positivt. Samtidig har det frigivet mere tid hos lægerne, 
så der stort set ikke er ventetid. 

• Esbjerg Kommune og Sydvestjysk Sygehus fik i januar 2018 ”Den Gyldne Tråd” for at sikre sammenhæng og 
tryghed i patientforløb igennem deres akutfunktion. Her gør 12 akutsygeplejersker ansat under en fælles 
ledelse på tværs af kommune og sygehus dagligt en forskel for patienter med akut opstået sygdom. Resultatet 
er foreløbig, at flere patienter kan behandles i eget hjem som følge af akutsygeplejerskernes udvidede 
kompetencer, eller at patienterne oplever øget tryghed i forbindelse med at skulle ind til eller hjem fra 
sygehusets akutfunktion.  

Kilde: (1) ”Saltvandsindsprøjtning til et presset sundhedsvæsen. Kommunerne skal have avancerede kliniske 
sygeplejersker”, kronik af Hosea Dutschke m.fl., fyens.dk d. 6. november 2017. (2, 3) ”Helhedsorienterede 
patientforløb”, Danske Regioner m.fl., 2018. (4) ”Sygehuset kommer hjem til patienten”, nyhedsartikel, DSR d. 19. 
januar 2018. 

 


