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Nyt fra videnskaberne 1: Sammenhæng i ældre, 
kronisk syges patientforløb – hvorfor og hvordan

Borgere/patienter, især de ældre kro-
nisk syge, skal opleve en øget sammen-
hæng i deres forløb gennem sundheds-
væsenet. Dette er en forudsætning for
at sikre kvaliteten i pleje og behandling
(Amtsrådsforeningen 2004), og det er
derfor indsatsområde i Den nationale
strategi for kvalitetsudvikling i sund-
hedsvæsenet 2007-2011 (Sundhedssty-
relsen 2006). 

Sammenhæng i patientforløb rummer
et organisatorisk, sundhedsfagligt og pa-
tientcentreret niveau, hvor alle niveauer
skal indgå i en helhed, for at målene kan
nås. Det organisatoriske niveau omfat-
ter de organisatoriske rammer og vil-
kår, der er til stede for at sikre sammen-
hæng. 
Det sundhedsfaglige niveau omfatter
sundhedspersonalets kompetencer til at
vurdere patienternes sygdomssituation i
et helhedsperspektiv og med respekt for
patienternes eget perspektiv. 
Det patientcentrerede niveau omfatter
patienternes egne oplevelser og vurde-
ringer af deres situation relateret til op-
levelsen af, at der er sammenhæng i
deres forløb (Amtsrådsforeningen et al
2003)
Baggrunden for at sætte fokus på sam-
menhæng skyldes både udviklingen af
et mere specialiseret og dermed frag-
menteret sundhedsvæsen, flere patien-
ter med kroniske forløb, der kræver 
sundhedsfaglig indsats fra forskellige
fagpersoner og på tværs af sektorer,
samt udviklingen af den enkelte bor-
gers/patients selvbestemmelsesret, som
det bl.a. er udtrykt i Sundhedsloven
2005 (Larsen 2010). 

Der er udtrykt behov for sammenhæn-
gende patientforløb på mange niveauer i
det danske sundhedsvæsen, (Timm 2010),
men det angives, at den underliggende
præmis for sikring af sammenhæng i et
helhedsperspektiv ikke er til stede.
Årsagen synes at være forskellige logik-
ker og typer af rationalitet og interesser
(Larsen 2010). 

Danske Regioner og Ældre Sagen (2010)
fremhæver, at der er brug for en mar-
kant bedre indsats i sundhedsvæsenet
for ældre og svækkede patienter, og at
der er behov for mere sammenhæng og
omsorg – og at der bliver lyttet mere til
den enkelte borger, patient og pårøren-
de. Sundhedsstyrelsen har i april 2011
udarbejdet et fagligt oplæg til en natio-
nal handlingsplan, hvad angår en styr-
ket indsats for den ældre medicinske
patient (Sundhedsstyrelsen 2011). Det
faglige oplæg er udarbejdet på bag-
grund af et bredt ønske  om at sikre kva-
litet og sammenhæng i ældre medicin-
ske patienters forløb. Målet for det fag-
lige oplæg har været at komme med
anbefalinger, der kan skabe sammen-
hæng i patientforløb på tværs af kom-
muner, almen praksis og sygehuse.
Hidtidige problemer med sikring af sam-
menhæng har fortrinsvis omhandlet
manglende patientinddragelse (Timm
2010). Det bliver interessant at se, om
Handlingsplanens anbefalinger vedrø-
rende sammenhæng kan sikre patient-
inddragelse set fra patientens perspek-
tiv, for hvis det ikke er tilfældet, så vil
patienterne stadig ikke have en følelse
af sammenhæng i deres forløb!
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Der er udtrykt behov for sammenhængende patientforløb 
på mange niveauer i det danske sundhedsvæsen


