Bilag
Nedenstående følger en oversigt over og kort beskrivelse af igangværende pilotprojekter i regionerne.
Region Hovedstaden
I Region Hovedstaden er der igangsat i alt tre pilotprojekter på følgende afdelinger:
Børneafdelingen på Hvidovre Hospital
Afprøver en særlig model for vagtskemalægning, hvor den patientansvarlige
læge har mulighed for at være tilknyttet specifikke patienter, med kontinuerlig
daglig kontakt.
Gastroenheden på Amager-Hvidovre hospital
Afprøver en model som består i at de indlagte patienter tildeles to speciallæger
og en sygeplejerske som deres kontaktteam under indlæggelsen. Dette understøttes af en ny struktur i afsnittet, hvor de indlagte patienter opdeles i specialedefinerede undergrupper indenfor afsnittet.
Onkologisk klinik på Rigshospitalet
I alle teams etableres en ordning med faste læger på faste ambulatoriedage,
som patienten så vidt muligt bookes til. Herved sikres det, at patienten ser sin
patientansvarlige læge ved de udvalgte, planlagte besøg i ambulatoriet.
Region Midtjylland
I Region Midtjylland er der i alt igangsat 9 pilotprojekter på følgende afdelinger:
Hospitalsenheden Vest, Medicinsk afdeling, hæmatologi
Arbejdet tilrettelægges ved at organisere i teams og på den måde sikre at hæmatologiske patienter har en patientansvarlig læge og at patienten kun møder
denne samt de læger – og sygeplejersker – der er dedikeret det enkelte team.
Hospitalsenheden Vest, Onkologisk afdeling
Læger bliver opdelt i sygdomsspecifikke teams og vil følge de patienter, som
hører til deres team, både under ambulant behandling og ved indlæggelse i Onkologisk sengeafsnit.
Regionshospitalet Randers, Kirurgisk Center – Somatik
Ændringer i arbejdstilrettelæggelse for lægerne og tilpasning af afdelingens arbejdsproces, bl.a. vedr. booking og stuegang, skal sikre bedre kontinuitet i patientforløbene.

Hospitalsenheden Horsens, kirurgisk afdeling – Somatik
Hospitalsenheden Midt, Diagnostisk Center, Silkeborg – Somatik
På Diagnostisk Center i Silkeborg har man for over ½ år siden indført funktionen Forløbsansvarlig overlæge. Det betyder at alle indlagte patienter i centret
har tilknyttet en fast navngiven overlæge eller alternativt en læge i sidste år af
hoveduddannelsen.
Aarhus Universitetshospital, Kirurgisk afd. L, Onkologisk afd. D, ØNHafdeling H – Somatik
Aarhus Universitetshospital – Hæmatologisk afd. R – Somatik
Hæmatologiske patienter med midlertidigt behov for behandling i intensivafsnit på hverdage skal bevare daglig behandlerkontakt med sin patientansvarlige
hæmatologiske speciallæge – suppleret af sit behandlerteam.
Aarhus Universitetshospital, Infektionsmedicinsk afd. Q – Somatik
Projektet består i at akutte patienter tildeles en behandlingsansvarlig speciallæge allerede den næstfølgende morgen efter ankomsten. Ved første besøg i ambulatoriet tildeles patienten en kontaktsygeplejerske og en patientansvarligt læge.
Aarhus Universitetshospital – Fælles Akutafdeling – Somatik
En akut patient i Fælles Akutafdeling skal til enhver tid har en patientansvarlig
læge og at denne læges navn fremgår af Klinisk Logistik (elektronisk tavle).
Region Syddanmark
I Region Syddanmark er der i alt igangsat fem pilotprojekter på følgende afdelinger:
Sygehus Lillebælt – Somatik
Målgruppen i projektet er patienter med hjerteklapsygdom i forløb, som går på
tværs af sygehuse, hvor udredning foregår lokalt på en hjertemedicinsk afdeling og operation varetages på Odense Universitetshospital. Der udpeges en patientansvarlig læge både lokalt og ved overdragelsen til behandling på OUH,
hvor sidstnævnte er ankermand i denne fase af forløbet.
Lokalpsykiatrien Tønder
Formålet er at sikre optimale tværsektorielle behandlingstilbud mellem somatikken, psykiatrien og kommunale tilbud.
Sydvestjysk Sygehus, arbejdsmedicinsk afdeling – ambulant
Formålet med projektet er at undersøge og udvikle et bud på den tværgående

patientansvarlige læge i ambulant regi, herunder hvordan læger under uddannelse kan inddrages og uddannes til at varetage rollen.
Sydvestjysk Sygehus, Fælles akutmodtagelse – akut
Pakkeforløb for lungekræft og brystkræft – somatik
Der etableres et fælles center for Lungekræft som skal sikre sammenhæng mellem udredende og behandlende afdelinger. I projektet afprøves hvordan patientansvarlig læge kan sikre overgange fra afdeling til afdeling med optimering
af informationsniveauet.
Region Sjælland
I Region Sjælland er der aktuelt igangsat syv pilotprojekter på følgende afdelinger:
Holbæk Sygehus - Medicinsk Afdeling
I nyetableret fællesambulatorium inklusive diagnostisk enhed tilrettelægges pilotprojekt med henblik på at indhente erfaringer med såvel internt på afdelingen som overgang til andre sektorer, herunder koblingen til den praktiserende
læge.
Nykøbing Falster Sygehus - Medicinsk Afdeling, Gastroenterologisk afsnit
Det afprøves om det er praktisk gennemførligt at have en patientansvarlig speciallæge for alle patienter indlagt på medicinsk afdeling, inklusive et eventuelt
efterfølgende ambulant forløb.
Nykøbing Falster Sygehus - Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling
Indlæggende læge bliver patientansvarlig eller har ansvar for at uddelegere ansvaret til en kollega. Fleksibelt dagsprogram afprøves, således at patienten i videst muligt omfang kan tilses af den patientansvarlige læge.
Sjællands Universitetshospital - Hæmatologisk Afdeling
Projektet vil udbygge og præcisere forventningerne til den patientansvarlige
læges opgaver i forhold til de nye opfølgningsprogrammerne. Opgavens kompleksitet er en logistisk udfordring og koordinering er påkrævet. Dette vil afdelingen løse via forløbskoordinatorfunktionen. Samtidig skal løbende dialog
mellem patientsansvarlig læge og kontaktsygeplejerske styrkes og systematiseres.
Sjællands Universitetshospital - Kirurgisk Afdeling
Patienten vil allerede ved henvisning til enheden i Roskilde få tildelt sin behandlingsansvarlige læge, som vil være den person, som i samarbejde med
Forløbskoordinatoren følger patienten i hele forløbet og således møder patient/pårørende første gang i ambulatoriet, lægger behandlingsplanen, foretager
selve operationen og står for den følgende ambulante kontrol.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse - Mave-tarm Kirurgisk Afdeling og
Karkirurgisk Afdeling
Projektet er en implementering af en behandlingsansvarlig læge for de colorectale cancerpatienter. Denne modtager patienten i ambulatoriet til behandlingsplanlægning, opererer patienten, har ansvaret for den postoperativ stuegang og
som minimum udskriver patienten. I projektet afprøves også uddelegering af
specifikke opgaver til f.eks. forløbskoordinator, plejepersonale og yngre læger.
Psykiatrien - Psykiatrien Øst
Det afprøves, hvordan funktionen patientansvarlig læge kan optimeres i den
almene voksenpsykiatri, både for ambulante patienter og indlagte patienter og
hvordan funktionen kan indarbejdes i procedurer og informationssystemer.
Region Nordjylland
I Region Nordjylland er der aktuelt igangsat xx pilotprojekter på følgende afdelinger.
Aalborg Universitetshospital afslutter i første halvår 2016 Fase 1 i implementeringen af patientens team og patientansvarlig læge. Der sker via 10 patientforløb:
Patienter med lungecancer
Patienter med anoreksi
Patienter med mammacancer
Patienter med nyresten
Reumatologiske patienter med mange komorbiditeter
Orto-onkologiske patienter
Patienter med Guillian Barré
FESS patienter
Vaskulær access hos patienter i hæmodialysebehandling
O-patienter i Akutmodtagelsen
Patientens team er bygget op omkring følgende elementer: tværfaglighed og
teamsamarbejde, patient- og pårørendeinvolvering, patientansvarlig læge og
forløbskoordinering som afspejles i hospitalets vision. Hver klinik vælger 3 patientforløb, hvor der arbejdes med de elementer i Patientens team, der er relevante for patientforløbet.
Regionshospitalet Nordjylland – Somatik
Med udgangspunkt i Patientforløbsrådet ved Regionshospitalet Nordjylland,
der fra januar 2016 etableredes som en fusion mellem det tidligere Sygehus
Thy-Mors samt Sygehus Vendsyssel, koordineres den hidtidige indsats på de to
tidligere sygehuse.

Klinik Anæstesi
Behandlingsansvar italesættes dagligt ved morgenkonference samt registreres
på tavle. Behandlingsansvar samt evt. overdragelse af behandlingsansvar dokumenteres i EPJ.
Klinik Kirurgi-Kvinde-Barn
Alle specialer arbejder med behandlingsansvarlig læge relateret til specialernes
patientforløb. Klinikken igangsætter aktuelt konkrete projekter med fokus på
patientinddragelse for hhv. endometriosepatienter og kvinder med blødningsforstyrrelser.
Klinik Medicin
Alle de medicinske specialer arbejder med behandlingsansvarlig læge relateret
til specialernes patientforløb. Der arbejdes i stor udstrækning med patient- og
pårørendeinddragelse – både som en del af daglig drift samt mere projektorienteret.
Fællesklinik Thisted
Alle specialer arbejder med behandlingsansvarlig læge, patientens team samt
patient- og pårørendeinddragelse med udgangspunkt i specialernes patientforløb.
Neoroenhed Nord
Arbejder med tværfaglige teams, hvor patient og pårørende er en del af teamet.
Der er højt fokus på tværsektoriel koordinering i overgange. Aktuelt startes
projektet ”digital pårørendeinddragelse” i Brønderslev med forventet udbredelse til hele enheden.
Psykiatrien – Psykiatri
Psykiatrien gik i gang i januar 2014, hvor Psykiatriledelsen udarbejdede en første versions rammebeskrivelse for Patientens team. Fokus i projektet er samarbejde i tværfaglige teams, dels de sundhedsprofessionelle imellem, dels med
patienten og pårørende som partnere og at etablere en tværsektoriel indsats
med afsæt i sundhedsaftalen.

