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Patientens team i Psykiatrien 

Baggrund 

I 2013 blev der i det nordjyske sundhedsvæsen indført en ny klinisk ledelsesstruktur. Afdelinger blev skiftet 
ud med klinikker, som har ensartet struktur og fokus på specialisering. Formålet hermed var at sikre en 
entydig ledelsesstruktur, som kan understøtte hensigtsmæssige patientforløb. Den nye klinikstruktur og 
ledelsesorganisering udgør de organisatoriske rammer for etablering af hensigtsmæssige patientforløb. 

I 2014 sættes der fokus på, hvordan hensigtsmæssige patientforløb i praksis kan tilrettelægges og 
gennemføres. Visionen for sundhedsvæsenet i Region Nordjylland er, at vi skal være de bedste i landet til at 
skabe sammenhængende og effektive patientforløb, så alle patienter i Region Nordjylland oplever, at deres 
samlede patientforløb hænger sammen, og at hver kontakt med sundhedsvæsenet har værdi. I 2015 sættes 
der fokus på at sikre integration og implementering af regionalt gældende principper for ”Patientens team 
og behandlingsansvarlig læge i Region Nordjylland” i Psykiatrien. Der er tale om en videreførsel af og 
udvikling på Psykiatriens implementering af Patientens team. 

Med Patientens team søges øget fokus på det samlede patientforløb, der begynder allerede hjemme hos 
patienten, når patienten oplever et symptom og reagerer på det ved at tage kontakt til sundhedsvæsenet 
og først slutter, når patienten er færdigbehandlet og vel hjemme igen. Der skal således være fokus på det 
samlede forløb, herunder i behandlingspsykiatrien, hos den praktiserende læge, den praktiserende 
speciallæge og i det kommunale sundhedsvæsen. For at det samlede patientforløb opleves som 
sammenhængende, er det afgørende, at der er koordination og et godt samspil mellem alle involverede 
parter i patientforløbet. 

For at sikre et sammenhængende og effektivt patientforløb er den grundlæggende ide, at hver eneste 
patient får sit eget team, Patientens team, der har ansvar for at sikre, at patientforløbet er veltilrettelagt og 
velkoordineret samt, at patienter og pårørende er inddraget og velinformeret om forløbet. Patientens team 
er en vision om at ændre klinisk praksis til i højere grad at have fokus på sammenhængende patientforløb 
med patientinvolvering og behandlingseffekt. Patientens team udgør den kultur og ideologi, der skal være 
grundlaget for hensigtsmæssige patientforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. 

Formålet med dette notat er at beskrive: Hvad er Patientens team i Psykiatrien? Hvordan kan patientens 
team organiseres? Hvad er opgaven for Patientens team?  Hvordan kan Patientens team implementeres i 
Psykiatrien?  

Formål 

Formålet med patientens team er at understøtte, organisere og sikre at    
• patientforløb er sammenhængende og effektive   
• der skabes et øget fokus på en patientcentreret klinisk praksis 
• patienten og evt. pårørende involveres og oplever en værdifuld, gennemskuelig og nærværende 

kontakt til behandlingssystemet 
• ansvaret for patientens behandlingsforløb og patientforløb er tydelig 
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Hvad er Patientens team? 

I Region Nordjylland er der 6 bærende principper for Patientens Team:  

• Behandlingsansvarlig læge 
• Forløbskoordinering – logistik 
• Patient- og pårørendeinddragelse 
• Stafetprincip i overgange 
• Tværfaglighed 
• Patienten har kun ét team og en tværgående patientansvarlig læge 

Patientens team er en dynamisk organiserings- og samarbejdsform, der organiserer samarbejdet om 
opgaverne i patientforløbene i et koordinerende netværk indenfor, såvel som mellem, organisatoriske 
enheder. Patientforløbets kompleksitet definerer graden af samarbejde, teamets sammensætning og 
omfanget af det koordinerende netværk, som patienten er i kontakt med i sit behandlingsforløb. Det 
koordinerede netværk er således det samlede netværk, patienten indgår i igennem sit patientforløb, og 
som arbejder ud fra fælles mål, fælles viden, gensidig respekt gennem en kommunikation, der understøtter 
dette. 
Patientens team udgøres af en gruppe af fagpersoner eller et tværfagligt team, der på et givent tidspunkt er 
centrale for patientens behandling, situation og forløb. Disse fagpersoner har i samspil med patienten har 
til opgave at opnå størst mulig kvalitet i pleje og behandling. Det er i samspillet mellem patient og 
fagpersonalet, at kvaliteten, resultaterne, sikkerheden, tilfredsheden og motivationen skabes. 
Det er her, tættest på patienten, at behovet for forandringer og forbedringer synliggøres. Det er ligeledes 
her, at den største mulighed for at skabe vedvarende effekt på behandlingen findes. 
Det vil sige, at Patientens team organiserer den koordinering af involverede personer, der skal sikre flow i 
patientforløbet. Der kan være fast tilknyttede medlemmer og mere løst tilknyttede medlemmer i 
Patientens team. Medlemmerne kan ikke altid afgrænses til medarbejdere i sygehusvæsenet, men der kan 
være behov for at inddrage eksempelvis praktiserende læge såvel som fagpersoner i kommunerne.  
Patientens team er kendetegnet ved, at patienten og evt. pårørende er en del af teamet. Det er 
dokumenteret, at patientinddragelse har en positiv effekt i form af bedre compliance, større tilfredshed 
med behandlingen og bedre behandlingsresultater. Den fælles opgave og mål defineres i samarbejde med 
patienten og evt. pårørende. Patient og pårørende er således aktører, der er aktive i den udstrækning, de 
kan og ønsker det. Patient og evt. pårørende skal vide, hvem, der indgår i patientens team, hvordan teamet 
kontaktes, samt hvem der har ansvaret for patientforløb og behandling. Især ved overgange er der behov 
for, at patienten får indsigt i, hvem der eventuelt overtager ansvaret for behandling og forløbskoordination. 
Det er målet at Patientens team er med til at fremme patient- og pårørendeinddragelsen samt patientens 
oplevelse af et sammenhængende patientforløb. 
 
Samarbejdet i Patientens team er kendetegnet ved 

• at der opstilles fælles mål for behandlingen mellem patient og klinisk personale – oftest med 
afsæt i patientens behandlingsplan 

• komplementære færdigheder og viden, der kan kvalificere opgaveløsningen 
• aftalte evidensbaserede behandlings- og arbejdsmetoder 
• gensidig forpligtelse og respekt 
• empatisk og ligeværdig dialog mellem de involverede 
• kombinationen af team- og netværkstænkning 
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Behandlingsansvarlig læge 
Som udgangspunkt skal alle patienter have en behandlingsansvarlig læge, der har ansvaret for patientens 
behandling, patient- og pårørendeinddragelse og forløbskoordinering i hvert speciale. Ved forløb, hvor den 
aktuelle behandling involverer flere specialer, skal der desuden udpeges en tværgående patientansvarlig 
læge. Den tværgående patientansvarlige læge er som udgangspunkt den behandlingsansvarlige læge i det 
primære (aktionsdiagnose) speciale. 
 
Forløbskoordinering  
Den behandlingsansvarlige læge har ansvaret for forløbskoordineringen indenfor eget speciale. Når 
patientforløbet bliver tilstrækkeligt komplekst, bliver én af de behandlingsansvarlige læger også den 
tværgående patientansvarlige læge. Opgaven, men ikke ansvaret, kan uddelegeres til en anden fagperson. 
Opgaven er at koordinere patientforløbet med de personer, der skal involveres i forløbet, og kommunikere 
med patienten om forløbet. 
 
Hvordan organiseres Patientens team? 
Patientens team har ansvaret for hele patientforløbet og sammensættes så tidligt som muligt i forløbet. 
Ved indlæggelse etableres Patientens team indenfor 24 timer efter indlæggelse. Ved opstart af ambulant 
forløb etableres Patientens team i forbindelse med første ambulante besøg.  
Som led i tilrettelæggelsen af patientforløbet etableres Patientens team med de fagpersoner, som primært 
indgår i patientens behandling, sammen med patienten og eventuelt dennes pårørende. Patientens Team 
består som minimum af patienten, eventuelle pårørende samt af den behandlingsansvarlig læge. Den 
behandlingsansvarlige læge har også altid ansvaret for forløbskoordineringen. Ofte vil der være behov for 
flere funktioner (fagpersoner) fra behandlingspsykiatrien, somatisk sygehusvæsen eller fra den primære 
sundhedssektor, herunder den praktiserende læge eller fra det kommunale sundhedsvæsen.  
I forløbet kan der ske udskiftning i teamet, men det skal altid fremgå klart, hvem der har ansvar og opgave 
både for behandling og forløbskoordinering. Den behandlingsansvarlige læge (som kan have stedfortræder) 
har løbende ret til at rekvirere assistance fra andre funktioner / specialer / sektorer, ligesom der løbende 
kan være behov for at inddrage andre fagpersoner i teamet enten ad hoc eller permanent, mens det 
ligeledes kan være relevant, at fagpersoner udgår fra patientens team, såfremt der ikke længere er behov 
for den pågældende fagpersons kompetencer i patientens team. Sammensætningen af patientens team er 
således dynamisk.  
Hvis patienten skal overflyttes til en anden organisatorisk enhed, skal overdragelse af ansvaret ske som 
overdragelse af en depeche i en stafet, hvor ansvaret for behandling og forløb ikke slippes, før den er 
kvitteret hos den modtagende enhed. Ansvaret for behandling og forløb kan adskilles, men det skal være 
tydeligt, hvem der har ansvar for hvad. 
En patient kan kun have ét forløb, og hvor der er parallelle behandlinger skal teamet sammensættes, så der 
tages højde herfor. Patienten har altid kun ét team og én tværgående patientansvarlig læge, også selvom 
patienten har flere behandlinger, der går på tværs af specialer, men patienten kan godt have flere 
behandlingsansvarlige læger i forskellige specialer. 

Visuelt kan patientens team i henholdsvis simpelt og komplekst patientforløb illustreres, som vist i figur 1 
og 2. 
 
 
 



5 
 

Figur 1 Patientens team i Psykiatrien i forbindelse med et simpelt patientforløb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2  Patientens team i Psykiatrien i forbindelse med et komplekst patientforløb 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når der er tale om simple forløb, vil patientens team være en del af et enkelt fagligt team. Ved mere 
komplekse forløb kan der som illustreret været flere faglige teams involveret i det koordinerende netværk. 
Patientens team og de faglige teams skal supplere og understøtte hinanden i de konkrete patientforløb. 
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Patientens team skal allerede ved starten af patientens forløb sammen med patienten opstille konkrete 
del- og slutmål, som skal anføres i behandlingsplanen. Alle parter skal kende og arbejde i forhold til disse 
mål. Der skal være fokus på slutmålet, dvs. resultatet af behandlingsforløbet allerede fra starten. De 
opstillede mål skal med jævne mellemrum evalueres med henblik på at sikre, at målene nås. 
Samarbejdet i Patientens team er en kulturforandring, hvor fagpersonalet er bevidst om, at de har 
indflydelse på arbejdsgange, og på hvordan klinikkens kerneprocesser forløber. Der kan løbende arbejdes 
med at udbedre flaskehalse, dobbeltarbejde og samarbejdet med andre klinikker.  
Patientens Team skal være synlig i patientjournalen, herunder i behandlingsplanen, og for patienten. Dette 
indebærer, at teamets funktion og sammensætning skal være kendt af teamet, herunder patienten. Det 
skal fremgå lettilgængeligt i journalen og i den skriftlige information til patienten, hvem der er 
behandlingsansvarlig læge og hvem der er den eventuelle tværgående patientansvarlige læge, så alle, 
herunder egen læge har en lettilgængelig adgang til informationen. Informationen til patienten skal 
indeholde oplysninger om, hvordan de får kontakt til sygehuset (til den behandlingsansvarlige læge og den 
eventuelle tværgående patientansvarlige læge) både per telefon og via email. 
Forløbskoordinatoren i sengeafsnit og ambulante enheder 
I de enkelte sengeafsnit og ambulante enheder skal der være overblik over, hvilke patientteams de 
respektive medarbejdere indgår i, og derfor forventes at have information om. Denne funktion varetages af 
en forløbskoordinator, som udpeges i de enkelte sengeafsnit og ambulante enheder. Forløbskoordinatoren 
skal endvidere facilitere, at der i forbindelse med nytilkomne patienter etableres patientteams samt, at der 
i de enkelte patientteams sker tilfredsstillende fremdrift.    
 
Metoder i Patientens team 
Den arbejdsform Patientens team forventes at arbejde ud fra betegnes fælles beslutningstagen. Det er en 
samtale- og arbejdsform, hvor patientens ønsker, behov og præferencer inddrages under forløbet. 
Patienten ses i et livsperspektiv og ikke kun i et sygdomsperspektiv. 

Der kan også være andre relevante metoder at benytte. 

Implementering af Patientens team 
Patientens team skal implementeres i Psykiatrien i Region Nordjylland i løbet af 2014 og 2015, evt. med 
videreførelse ind i 2016 mhp. at nå resultater, kulturforandringer mv. 
Implementeringen af Patientens team i Psykiatrien sker i et hensigtsmæssigt samspil til en regional 
koordinationsgruppe vedr. implementering af Patientens team i Region Nordjylland og flugter således ind i 
det regionalt koordinerede udviklingsarbejde på tværs af sygehuse mv. 
Der arbejdes med kompetenceudvikling for alle ledelsesmæssige niveauer, herunder Psykiatriledelsen, 
klinikledelserne og mellemlederne samt for alle kliniske medarbejdere. 
Kompetenceudviklingen tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med UCN, Koncern HR og andre 
relevante kompetencer. Kompetenceudviklingen omfatter bl.a. action learning, dvs. praksisnær 
kompetenceudvikling i de enkelte sengeafsnit og ambulatorier. Formen er primært workshop-dage som 
fører til klinikvise konstellationer i forhold til hensigtsmæssig lokal implementering.  
Slutteligt har Psykiatriens implementeringsproces også fokus på at flugte ind i Danske Regioners nationale 
projekt omkring ”Borgernes Sundhedsvæsen” 2015, som har fokus på at nå mål og resultater vedr. 
identiske principper omkring behandlingsansvarlig læge og tværgående patientansvarlig læge. 
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