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Sundhedspolitiske mærkesager 
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Patientinddragelse 

Patientinvolvering 

Empowerment 
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Bruger- 
og patientinddragelse 

• Deltagelse er overordnet på to niveauer: 
– Individuel inddragelse i egen behandling 

og pleje 
– Organisatorisk brugerinddragelse 

(kollektiv/offentlig/repræsentativ deltagelse 
fx i kvalitetsudvikling, nyt sygehusbyggeri 
eller forskning om behandling og pleje) 
 

• Afspejles i lov – værdier – praksis  

Tegning fra Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland 



Patientinddragelse i loven 

• Sundhedsloven rummer de to 
niveauer: 
 
– § om udvikling af 

sundhedsvæsenet i dialog 
med brugerne (det 
organisatoriske/kollektive) 

– § om informeret samtykke 
(det individuelle) 



Ny bekendtgørelse om 
patientinddragelsesudvalg (PIU) 
 Patientinddragelsesudvalg i hver region (2014) 
 
8 medlemmer pr. udvalg, 1 fra Ældre Sagen. 
 
Som minimum høre patientinddragelsesudvalget i 
forbindelse med udarbejdelse af sundhedsaftaler 
og praksisaftaler, og fornyet høring, hvis det 
vurderes, at aftaler skal revideres. 
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Patientinddragelse som værdi - 
Borgernes sundhedsvæsen 

• Et patientcentreret 
sundhedsvæsen 

• Fx             
behandling     
udvikling 
besøgsvenner 



Medicinske patienter – ”Hvad er vigtigt for 
borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet?”  

9 Kilde: Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, Region Hovedstaden, 
2015 
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Kilde: LUP, 2015 

33% 40% 
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Kilde: LUP, 2015 

41,7 42,1 
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Kilde: LUP, 2015 

36,7 35,1 



Patientinddragelsesudvalg - fra 
bekendtgørelse til praksis 
• Patienternes talerør: 
3 fra Danske 
Handicaporganisationer 
3 fra Danske Patienter 
1 fra Danske Ældreråd 
1 fra Ældre Sagen 

 

• Nedsat forår 2014 
• Min. 1 møde årligt 
 
• Dialogmøder 
• Workshops 
• Temagrupper, 

arbejdsgrupper 
• Høringer 
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Høringer 

• Sundhedsaftaler 
• Praksisplaner for 

almen praksis 
• Hospitals/sygehus-

planer 
• Psykiatriplaner 
• Speciallægepraksis

planer 
• Praksisplaner for 

fysioterapi 
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Budskab om patientinddragelse 

• ÆS også opfordret til 
patientinddragelse: 

• Organisatorisk (fx 
følgegrupper), 
individuelt 
(individuel plan), 
patientoplevet 
kvalitet (indikatorer 
til opfølgning på 
sundhedsaftaler) 
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• Del af 
sundhedsaftaler som 
tværgående tema 

• Patienten som 
partner  

• I beslutninger og 
handlinger 



Andre prioriterede budskaber 
• Styrke sammenhæng 

mellem sygehus, 
kommune og almen 
praksis 

• Ingen ventetid på 
genoptræning 

• Tværgående og 
tværfaglige 
samarbejder 

• Forløbskoordination 
og opfølgende 
hjemmebesøg 
 
 

• Akutfunktioner i 
hjemmesygeplejen 
+ læger/personale 
fra sygehusene 

• Plejehjemslæger 
• Medicingennemgang 
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”Professionelle” patienter eller 
kompetente repræsentanter? 
• Kompetenceudvikling 

af frivillige 
repræsentanter 
(workshops/kursus) 

• Sekretatiatsbetjening 
fra regionerne 

• Sekretariatsbetjening 
fra de respektive 
organisationer, fx 
ved høringer  

• Ulønnet og frivilligt 
hverv 

• Kræver indsigt og 
interesse i 
sundhedspolitik 

• Aftaler på flere 100 
sider! 

• Først i 2016 på vej 
med godtgørelse for 
transport 
(regionerne har 
store afstande) 17 



Spændvidde  
– fra unikke patienter med konkrete oplevelser  
til repræsentative brugere inddraget i aftaleprocesser 
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Hvad påvirker den organisatoriske 
brugerinddragelse? 
Barrierer 
• Bekendtgørelse giver 

ikke 
beslutningsmandat 

• Ingen godtgørelse 
• Information: høringer 

= stort læsemateriale 
• Nyt terræn – lære 

undervejs 
• (risiko for frafald) 

 
 
 
 

Facilitatorer 
• PIU er lovpligtig 
• Fælles stærk stemme 

(konsensus og godt 
samarbejde) 

• Medlemmers 
erfaringer og 
kompetencer 

• Sekretariatsbetjening 
(regionerne, 
organisationerne) 

• Regioner inviterer til 
dialog og samarbejde 
med PIU 
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samfundsmæssig 
struktur 

organisationer 

individ 

• lov 
• politik 

• samarbejde 
• støtte 
• erfarings-

opsamling 

• ressourcer 
• kompetencer 



Fra bekendtgørelse og høringer 
til praksis 
• Indsamle erfaringer 

i organisationer og   
i regioner 
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27.9.15 
www.dr.dk 

27.9.15 
www.sum.dk 

Organisatorisk 
inddragelse på flere 
niveauer i 
sundhedsvæsenet 



Tak for jeres opmærksomhed! 
 
?????????Spørgsmål??????????? 
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