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Politisk aftale om national model for patientansvarlige læger
Regeringen og Danske Regioner er i samarbejde med Danske Patienter, Kræftens Bekæmpelse, Overlægeforeningen, Yngre Læger og Dansk Sygeplejeråd enige om, at patienterne i
det danske sundhedsvæsen skal opleve, at de har én læge, som tager ansvar for deres
behandlingsforløb – en patientansvarlig læge. Målet er en ordning, som skal gøre en reel
forskel for patienternes oplevelse af sammenhæng, kontinuitet og tryghed i sygehusvæsenet.
Patienten først og fremmest
Med den patientansvarlige læge er der i bund og grund tale om en grundlæggende ændring af kulturen og organiseringen på sygehusene. En anden måde at arbejde på. En måde, som sætter patienten først og fremmest og sikrer, at patienten oplever, at der altid er
én læge, som bærer det overordnede ansvar for behandlingsforløbet.
Den patientansvarlige læge er ét af flere svar på en kompleks problemstilling. Den patientansvarlige læge skal bidrage til den tryghed, sammenhæng og genkendelighed, som er
helt central, når man som menneske oplever at måtte lægge sit liv i hænderne på sundhedsvæsenet.
Tillid til den lægefaglige kerneopgave
Den patientansvarlige læge er udtryk for tillid til den lægefaglige kerneopgave. Det er en
tilgang, som skal give lægen mulighed for at yde en helhedsorienteret behandling i samarbejde med de øvrige faggrupper og bane vejen for en kultur og arbejdsform, som tillader,
at sammenhæng, inddragelse, dialog og kvalitet er i fokus.
Den patientansvarlige læge skal tydeliggøre og styrke det lægelige ansvar for hver enkel
patient med udgangspunkt i patientens konkrete forløb og behov. Det kræver en kultur og
organisering, hvor sygehusvæsenet og den enkelte læge fokuserer på patientens oplevelse
af sammenhæng og kontinuitetog strukturer forløbet herefter. Den patientansvarlige læge
er læge for patienten – ikke for en operation eller en episode – men for patienten og dennes behandlingsforløb. Gives dette patientansvar videre - for at sikre den bedst mulige
behandling - sker det ved en struktureret stafetoverdragelse, som både personalet, patienten og de pårørende er inddraget i.
Det er centralt, at de patientansvarlige læger understøttes i at kunne varetage denne rolle
bl.a. ved, at der fokuseres på organisering og arbejdstilrettelæggelse. Samlet skal tilgangen bidrage til øget kvalitet og sammenhæng for patienten, større faglig arbejdsglæde
samt bedre udnyttelse af de lægelige ressourcer.
Inddragelse og faglig forankring
Hvis visionen for den patientansvarlige læge skal realiseres, kræver det, at alle faggrupper
samarbejder. Der er med andre ord behov for et stærkt team, hvor den patientansvarlige
læge har et tværgående ansvar for behandlingsforløbet. Realiseringen af kulturændringen
forudsætter et væsentligt engagement af alle faggrupper og ledelsen og forudsætter ligeledes, at modellen indarbejdes og tilpasses de lokale arbejdsgange.

Samtidig er den faglige inddragelse helt central for, at ordningen kan indfri sit potentiale.
Derfor er der behov for tæt koordination og inddragelse på alle niveauer i sygehusvæsenet
– såvel nationalt ved udformningen af modellen samt lokalt ifm. forankringen af modellen.
Proces for indførelse af patientansvarlige læger
Parterne er enige om en national model for patientansvarlige læger jf. den uddybende
forståelse (bilag 1). Først for kræftpatienter og siden for alle patienter. Den endelige implementering påbegyndes fra 2017.
Der er tillige enighed om, at parterne genbekræfter aftalen primo 2017, når de regionale
pilotprojekter er evalueret og kan danne grundlag for den endelig model og udrulning af
patientansvarlige læger. Her vil parterne desuden aftale den landsdækkende indfasning.
Regeringen har i sit politiske udspil til en kræftplan IV fastsat en national målsætning om,
at mindst 90 procent af alle kræftpatienter i 2020 oplever, at de har en patientansvarlig
læge. Parterne er enige om denne målsætning. Det bemærkes, at det på sigt er hensigten,
at alle patientgrupper i sygehusvæsenet, hvor det er fagligt relevant, skal opleve at have
en patientansvarlig læge.
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