Strategi for styrkelse af
patientens rolle i egen behandling

PAT IEN T EN SOM PA R T NER
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INDLEDNING
Regionsrådet besluttede i budgetaftale 2013 at udarbejde en
strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling.
Med budgetaftale 2014 går Regionsrådet et skridt videre og
lægger med initiativet »Patienten som partner« en klar retning for udviklingen af regionens samlede sundhedsvæsen.
Tankegangen i »Patienten som partner« er et udtryk for en
ændring i relationen mellem det sundhedsfaglige personale
og patienterne. En tankegang, som skal indarbejdes i kulturen og selvforståelsen hos både klinikere og patienter.
»Patienten som partner« understøtter udviklingen af
sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet og patientsikkerhed
gennem en mere målrettet inddragelse af patient og pårørende. Målet er at øge patienternes tilfredshed og systemets
effektivitet.

Medarbejdernes citater stammer fra en workshop om strategien.
Borgernes citater stammer fra høringen på Facebook om strategien.
Enkelte citater er tilrettet sprogligt.
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»

»Patienten som
partner« - det

betyder ligevær-

»Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling« er et væsentligt omdrejningspunkt i realiseringen af
initiativet »Patienten som partner«. Strategiens fire hovedindsatsområder sætter fokus på at skabe de bedste rammer
omkring patienten. Rammerne giver patienten gode forudsætninger for at træffe beslutninger og indgå aktivt i sin
egen behandling.

dighed, respekt
og gensidighed.
Politiker

Målet er et endnu bedre sundhedsvæsen, hvor forebyggelse, behandling og pleje i højere grad afspejler patientens
forventninger og ressourcer.

»

Skal »Patienten som partner« blive en del af virkelighedens
sundhedsvæsen i Region Sjælland, kræver det en langsigtet
indsats. Vi bevæger os ud på en rejse, hvor vi – sammen med
patienterne - skal skabe fremtidens sundhedsvæsen. Leder

«
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«

Patientens egne ressourcer
skal sættes i spil

Patientens egne ressourcer skal inddrages bedst muligt. Det
giver en bedre kvalitet og et mere effektivt sundhedsvæsen.
Vi har et ansvar for at sikre, at patienten får den nødvendige
viden og de nødvendige kompetencer til at kunne agere i
sundhedsvæsenet.
Det sundhedsfaglige personale er patientens sparringspartner. Vi skal rådgive patienterne og de pårørende om,
hvor der findes information. Både i forhold til mulighederne
som patient i Region Sjælland, i forhold til egen sygdom og i
forhold til de afledte konsekvenser, som sygdom kan have for
patienten.
Patientens muligheder for selv at deltage og tage ansvar i
behandlingen skal understøttes. Det kan blandt andet være
ved hjælp af værktøjer til egen-monitorering, målrettede
patientuddannelser og telemedicinske løsninger. Ansvar og
roller i behandlingsforløbet skal være tydelige for patienten.

»

Indled samtalen
med patienten

Når vi inddrager pårørende, aktiverer frivillige og understøtter patientnetværk, giver vi patienten mulighed for at få
støtte.

ved at sige:
»Hvad er det
vigtige
for dig,

«

at vi når?«
Læge
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Indsatserne med at styrke patientens rolle i egen behandling skal indgå i det tværsektorielle samarbejde. I sundhedsaftalen vil vi arbejde med konkrete tiltag for at styrke
patientens muligheder. Det kan for eksempel være i form af
samarbejde om telemedicinske løsninger, patientuddannelser eller forløbskoordinering. Da alle patienter er forskellige,
skal samspillet med patienten tilpasses den enkelte patients
ressourcer og behov.

»

Spørg, spørg, spørg! De fleste kan selv svare på,
hvor meget de selv kan klare, og hvor meget de
har brug for hjælp til. Borger

«
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Det sundhedsfaglige
personale skal
være patientens guide

»
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«

Vi skal klæde personalet på til at kunne se patienten som
det enkelte menneske. Ikke kun som patient. Leder

»

Det, der er hverdag og rutine for den sundheds-

professionelle, er sandsynligvis første gang for
patienten og fylder ufatteligt meget i vedkommendes og de pårørendes liv. Borger

«

Det sundhedsfaglige personale, som har den direkte kontakt med patienten, skal guide patienten og de pårørende i
sundhedsvæsenet.
Vi skal styrke uddannelse i værktøjer, som understøtter
patientinddragelse, for eksempel »Fælles beslutningstagning« og »Klar tale«.
Vi skal understøtte en fælles tilgang til patienternes rolle
i egen behandling i alle sektorer. Derfor skal uddannelsen i
sundhedspædagogik prioriteres og anvendes på tværs af sektorerne. Det medvirker til at skabe fælles kultur for patientinddragelse. Samtidigt sikrer vi et fælles kompetenceløft på
området.

»

Vi skal have

kompetencer til
at tåle at blive
udfordret i

vores faglighed.
Fysioterapeut

Patientinddragelse må ikke føre til forsinkelse af diagnostik og behandling. Vi skal udvikle værktøjer, der gør det
let for det sundhedsfaglige personale at få overblik over de
forskellige muligheder for patienten. Vi skal skabe overblik
over, hvilke patientuddannelser eller telemedicinske løsninger der er til rådighed. Og vi skal udvikle værktøjer til at
præsentere patienterne for deres muligheder. Personalet skal
klædes på til at indgå i samarbejdet med patienterne i en
travl hverdag.
Mange afdelinger arbejder allerede med styrkelse af patientens rolle i egen behandling. Erfaringerne skal spredes
blandt andet via informationsfilm om patientinddragelse og
igennem anden formidling af de gode historier.
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«

Tilgængelighed
– det skal være enkelt!

»

Patienten skal i højere grad selv have mulighed for at bestille
tid til behandling og kontrol. Enten ved at udnytte de teknologiske muligheder for online booking af tider, eller ved at
patienten selv kan ringe og bestille tid.
Der skal være udvidede muligheder for at tilbyde rådgivning og behandling via e-mail, telefonkonsultation eller
videomøde. Ligesom det skal være muligt at få sms-påmindelser om behandlingstider og evt. medicintagning.

Lyt til de
problemstillinger,
patienten
kommer med...
så er det langt
nemmere at
komme frem

Der skal sættes fokus på patientens adgang til egen kontaktperson. Det skal være nemt at få kontakt, uanset om det
sker personligt, via telefon eller e-mail.

til en løsning
og som patient
at holde
kampgejsten

«

og modet oppe.
Borger

»

Patienter med mere komplekse sygdomsforløb, som
foregår på tværs af afdelinger og sygehuse eller på tværs af
sektorer, har et særligt behov for støtte. Det gælder eksempelvis for grupper af patienter med flere kroniske lidelser.
Derfor skal vi udvikle nye former for forløbskoordination.
Vi skal sikre, at der er et overblik over patientens forløb, og
at de særligt sårbare patienters forløb håndteres med afsæt i
patientens situation.

Bare det, at en læge eller sygeplejerske læner
sig ind over sit bord og siger: »Jeg kan godt

«

forstå dig... jeg hører, hvad du siger…«. Der er
så utroligt befriende. Borger
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»

Skab mulighed for kommunikation på chat

«

eller e-mail med sundhedspersonale på den
enkelte afdeling. Borger
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Ledelsesmæssig forankring

Vi skal udvikle sundhedsvæsenet i en retning, hvor kvalitet
og service i højere grad afspejler patientens forventninger
og ressourcer. Det kræver ledelsesmæssig forankring og
opfølgning.

»

Ledelsen skal gå foran. Ledelsen skal bakke de enkelte
medarbejdere op, også i opgøret med faste vaner og rutiner.
Der skal være
tid til uddannelse og forandring – det
kræver en
investering.
Sygeplejerske

«

Et vedvarende ledelsesmæssigt fokus på alle niveauer –
politisk og administrativt – skal sikre realiseringen af strategien. Derfor skal der arbejdes med mål for arbejdet med
»Patienten som partner« i driftsaftalerne for 2014 og frem.
Desuden skal vi udarbejde planer for udrulning og opfølgning på strategien på hvert sygehus og i psykiatrien.
Arbejdet med styrkelse af patientens rolle i egen behandling
har betydning for kvalitetsarbejdet både i forhold til den
sundhedsfaglige, organisatoriske og brugeroplevede kvalitet.
Derfor skal strategien forankres på alle niveauer i organisationen.
Samtidigt skal der udvikles og udrulles værktøjer, som kan
uddybe og supplere resultaterne i LUP- undersøgelsen (Den
Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser). Det kan
for eksempel være i form af feedback værktøjer.
Nøglepersoner i ledelsessystemet skal være ambassadører
for »Patienten som partner«.
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»

Det væsentlige er implementeringen

«

– viden og metoder er til rådighed!
Afdelingssygeplejerske

»

Dem der går foran, kan være en udsat gruppe.
Derfor er formidling og rygdækning fra
ledelsen afgørende. Konsulent

«
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Forslag til konkrete
initiativer i 201 3-2014

Der bliver i dag arbejdet med mange forskelligartede initiativer
til styrkelse af patientens rolle i egen behandling
– og på mange afdelinger er kulturændringen godt i gang.
Nedenfor ses forslag til konkrete initiativer, der i samarbejde med
patienter og andre samarbejdsparter arbejdes videre med i 2013-2014.

•

•
•
•

•

brug, og andre værktøjer, hvor patienter og pårørende kan hente viden.  
Forsøg med KOL kompetencecenter,
som skal styrke patientens
egenomsorg via bl.a. rådgivning og
telemedicin.
Forsøg med etablering af elektroniske
patientnetværk –  »Patientforum«.
Differentierede og målrettede tilbud
om patientundervisning
Videreudvikling af mulighederne for
e-learning, særligt i forbindelse med
anvendelsen af telemedicinske løsninger
Implementering af Region Sjællands
Frivillighedspolitik, som blandt andet
via frivillighedskoordinatorer skal forbedre patienternes muligheder for at
få støtte fra frivillige.

Du kan følge arbejdet med initiativet »Patienten som partner« på
www.regionsjaelland.dk/sundhed – se »For patienter«

Region Sjælland, Kvalitet og Udvikling, Alléen 15, 4180 Sorø, Tlf. 57 87 50 00, www.regionsjaelland.dk

Kommunikation - 01291 - 10.13

• U
 ddannelse i metoder og værktøjer til
patientinddragelse
• Kulturkampagne med fokus på formidling af »Patienten som partner«
tankegangen
• Bedre muligheder for »gør det selv«
løsninger, for eksempel onlinebooking
og sms påmindelser
• Analyse af ordningerne »kontaktperson« og »forløbskoordinator« for at
sikre at de understøtter patienternes
behov
• Råd og vejledning til patienter på
hjemmesiden
• Udvikling af informationsmateriale og
-midler så viden er  let tilgængeligt for
alle målgrupper
• Videreudvikling af helbredsprofilen.dk,
som blandt andet gør det muligt for
patienten at monitorere data til eget

