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HVORFOR SKAL VI HAVE FOKUS PÅ DET 
TVÆRSEKTORIELLE SAMARBEJDE?

• Grundlæggende fordi gode sammenhængende patientforløb bygger på et tæt samarbejde 

mellem mange involverede faggrupper og sektorer

• Demografiske udvikling

• Kortere indlæggelsestid

• Øget ambulant virksomhed

• Øget co-morbiditet

Flere ældre, svage og multisyge borgere som hospital, kommune og praksissektor 

samarbejder om 



DET TVÆRSEKTORIELLE SAMARBEJDE

Handler om at

• integrere patienternes mål i måden vi samarbejder på

• bidrage til sammenhængen mellem sektorer for at gøre det nemmere for patienter og 

borgere at håndtere eget sygdomsforløb på tværs af sektorer 

• bidrage til at udvikle, bygge bro og sikre den rigtige patient/borgersikkerhed og kvalitet i det 

tværsektorielle samarbejde 

• Lige adgang 

• Lige udgang / overgang



SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Når man leder/arbejder på tværs, så

• krydser man faglige grænser

• krydser man sektor grænser

• krydser man både organisatoriske og kulturelle grænser

Jacob Høj Jørgensen og Annemette Digman: 

”Ledelse på tværs: Vi vil gerne, men magter det ikke”



SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Er vi enige om

• den overordnede målsætning for arbejdet -

eller fortolker vi denne i hver vores sektor?

• spillereglerne for samarbejdet?

• hvordan vi træffer beslutninger?

• hvordan vi løser konflikter?



BESLUTNINGSKULTUR/STRUKTUR
Carsten Hornstrups forskning i det tværsektorielle felt



DEFINITION AF FAGLIGHED OG UDVIKLINGSDRIVERE

Videnskabelig 

faglighed og mål

Klinisk forskning

Pragmatisk 

faglighed og mål

Løsningsfokuserede projekter



HVAD ER STYRENDE FOR SAMARBEJDET 

Når sektorerne skal løse forskellige samfundsopgaver hvad styrer samarbejdet?

• Økonomi eller evidens?

• Dokumenteret effekt eller at lære undervejs?

• Hvornår er beslutningsgrundlaget tilstrækkeligt?

• Hvem bestemmer på vegne af baglandet?

• Selvstændig beslutningskraft eller fælles løsninger?



RELATIONENS BETYDNING

Vi ved at relationer har afgørende betydning for det gode samarbejde, hvad er udfordringerne?

• Hyppige udskiftninger

• Sjældne møder

• Nedprioritering af relationsudvikling

Og hvad er der brug for

• Tid

• Netværk og uformelle møderum

• Tillidsfulde relationer

• On-boarding for nye

• Partnerskaber i et hierarkisk system



KOMPLEKSITET I DEN KOMMUNALE SYGEPLEJE

VIVE & Vinge S. 2018

”Kompleksitet i den kommunale 

sygepleje 

– En analyse af 

sygeplejerskernes perspektiver 

på kompleksitet i sygepleje



MEDICINSK KOMPLEKSITET

• Multisygdom og polyfarmaci

• Instrumentel specialiseret sygepleje

• Terminale palliative forløb

• Sygdomssituationer som er præget af 

uforudsigelighed og ustabilitet



SOCIAL KOMPLEKSITET

• Socialt udsatte

• Psykisk sygdom

• Nedsat kognitiv funktion

• Misbrug

• Problematiske pårørende relationer

• Kulturelle og sproglige forskelle



ORGANISATORISK KOMPLEKSITET

• Mange aktører

• Kontinuitet

• Mange systemer

• Uklare arbejdsgange



SUNDHEDSKOMPETENCER - HEALTH LITERACY

At have sundhedskompetencer kan forstås som den 

enkeltes viden og evne til at tage relevante 

beslutninger om egen sundhed i dagligdagen og 

navigere i sundhedsvæsenet

• Finde

• Forstå

• Vurdere

• Anvende

(Sørensen K, et al. Ugeskrift for læger 2014, 176(1))



SUNDHEDSKOMPETENCER

Sundhedsvæsnet skal sikre at flest muligt har adgang til, forstår, kan vurdere og anvende 

sundhedstilbud og oplysninger. Så vi sikrer både lige adgang, lige udgang/overgang.



SUNDHEDSKOMPETENCER

• Funktionel health literacy

• Kommunikativ/interagerende health literacy

• Kritisk health literacy



HEALTH RESPONSIVENESS

”Health literate hospitals" og ”health responsivness" refererer til organisationer, der gør det 

lettere for individer at navigere, forstå og anvende de tilbud og den information der 

tilbydes…….



TAK FOR 

OPMÆRKSOMHEDEN


