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Forord	

Håndbogen til patientrepræsentanter i sundhedsvæsenet er henvendt til 
dig, der repræsenterer patienter eller pårørende i sundhedsvæsenets råd, 
styregrupper, projektgrupper eller nævn. Håbet er, at bogen vil give dig et 
bedre grundlag for at varetage din rolle som patientrepræsentant. 

Håndbogen er tænkt som en hjælp til at komme i gang. Den kommer ind 
på en række emner, som det kan være en fordel at kende til som patient-
repræsentant – men tag det roligt, du behøver langt fra at vide og kunne 
alt fra begyndelsen. Hvis du vil vide mere om emnerne i håndbogen, finder 
du links til yderligere materiale bag i bogen.

Håndbogen sætter fokus på patientrepræsentation og arbejdet som pa-
tientrepræsentant. Den giver desuden et indblik i emner som indflydelse i 
sundhedsvæsnet, patienters generelle ønsker til behandling og pleje, me-
toder til at skaffe viden om patienters perspektiv og sundhedsvæsenets 
organisering. Bagerst i bogen er et opsamlingsskema, du kan bruge til at 
overveje din egen rolle som patientrepræsentant.

Vi håber, du får glæde af håndbogen, og ønsker dig held og lykke med dit 
fremtidige arbejde som patientrepræsentant. Som patientrepræsentant 
udfører du et vigtigt stykke arbejde i sundhedsvæsnet – til gavn for både 
de nuværende og de kommende patienter og pårørende.
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“Jeg får positiv respons på, 
at jeg som kronisk syg og 
handicappet repræsenterer 
andre patienter”

patientrepræsentant
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Patientrepræsentation		
–	hvem,	hvad,	hvor	og	hvorfor?	

Som patienternes repræsentant i sundhedsvæsenet er din vigtigste op-
gave at holde fast i patienternes ønsker, behov og perspektiver samt at 
arbejde for, at de bliver inddraget i sundhedsvæsenets arbejde. Det for-
ventes ikke, du er ekspert på alle mulige områder. 

Som bruger af sundhedsvæsnet har du meget at tilbyde, ikke mindst din 
viden og erfaring. Du kan bidrage til at skabe bedre behandlingsvilkår for 
fremtidens patienter og deres pårørende. Det kan du gøre ved som pa-
tientrepræsentant at deltage aktivt i råd, arbejdsgrupper og lignende. At 
være ny i rollen som repræsentant er interessant, men kan også være 
udfordrende.

1.1		 Hvorfor	er	patientrepræsentation	vigtigt?

Det er vigtigt, at patienternes interesser, erfaringer, ønsker og behov 
inddrages i sundhedsvæsenet. Patienter, sundhedsprofessionelle og ad-
ministratorer har forskellige perspektiver på en lang række forhold af be-
tydning for patienternes møde med sundhedsvæsenet – f.eks. kvalitet. 
Det er dokumenteret, at patientinddragelse skaber bedre behandlings-
resultater, større tilfredshed hos patienterne og mere patientcentrerede 
løsninger. Patienternes viden er derfor uundværlig for kvalitetsudviklin-
gen af sundhedsvæsenet.

1.2		 Patienternes	perspektiv	er	ligeværdigt

Reel inddragelse af patienternes perspektiv bygger på anerkendelse af, at 
patienter besidder en unik viden på samme måde, som sundhedsprofes-
sionelle har en unik viden om behandlingsmetoder og pleje, og embeds-
mænd har viden om økonomi og organisering. Patienterne har f.eks. unik 
viden om oplevede virkninger og bivirkninger i behandlingen, om patien-
ters ønsker og behov i et samlet patientforløb og om patienters oplevel-
ser i mødet med sundhedsvæsenet.

1
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Det særlige ved patientrepræsentanter er, at de har patientens perspektiv 
og alene arbejder for at fastholde fokus på patientcentrerede løsninger. 

Det er nødvendigt, at alle perspektiver er med om bordet, når nye løsnin-
ger skal udvikles i sundhedsvæsenet, da det skaber nogle bedre og mere 
patientcentrerede løsninger – derfor er din indsats som patientrepræ-
sentant vigtig.

1.3		 Inddragelse	af	patienter	og	pårørende	i	sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenets brugere – patienter og pårørende – kan inddrages på 
forskellig vis. Overordnet kan inddragelsen opdeles i to niveauer: 

´´ individuelt: Patientens (og de pårørendes) inddragelse og indflydelse 
på eget forløb.

´´ repræsentativt: Patienters og pårørendes inddragelse og indflydelse 
på planlægning, udvikling og organisering af sundhedsvæsenet. Dette 
kaldes også nogle gange for organisatorisk brugerinddragelse.

Denne håndbog behandler kun den sidste form for brugerinddragelse. 

Repræsentativ patientinddragelse kan foregå ved aktiv patientrepræsen-
tation, hvor der udpeges en slags talsmænd for patienter og evt. pårø-
rende, som inddrages i planlægning og beslutninger af betydning for f.eks. 
indretningen af sundhedsvæsenets organisatoriske rammer, kulturelle el-
ler etiske forhold. Det er dette arbejde, du formentlig er udpeget til. 

Repræsentativ inddragelse kan også foregå ved, at man inddrager pa-
tientperspektivet i form af brugerundersøgelser, hvor repræsentanter for 
patienter og evt. pårørende bidrager med viden om patientperspektivet 
via diverse undersøgelser (f.eks. interview og spørgeskemaundersøgel-
ser). Du kan som patientrepræsentant opfordre til, at sådanne undersøgel-
ser gennemføres, når det er relevant.
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1.4		Hvem	kan	være	patientrepræsentant?

Hvervet som patientrepræsentant varetages ifølge litteraturen bedst af 
enten patienter og pårørende eller af professionelle, der arbejder for at 
varetage patientinteresser og har kendskab til patienternes perspektiv. 
De professionelle kan f.eks. være fra patientorganisationer eller forsk-
ningsmiljøer med specialviden om patientperspektivet. Det afhænger af 
den konkrete sammenhæng, om det er vigtigst, at repræsentanten f.eks. 
har egne erfaringer fra et specifikt sygdomsforløb, erfaringer fra hverda-
gen med en syg pårørende eller et mere generelt kendskab til patientfor-
hold og interessevaretagelse. Du kan derfor også opleve at komme til at 
samarbejde med patientrepræsentanter, der har en helt anden baggrund 
for at være patientrepræsentant end dig selv.

1.5		 Hvor	kan	patientrepræsentanter	inddrages?

Patientrepræsentation kan med fordel være en fast og integreret del af 
initiativer og beslutningsprocesser i sundhedsvæsenet. Det gælder f.eks. 
i råd og udvalg samt i diverse projektgrupper (styregrupper, reference-
grupper og arbejdsgrupper), som nedsættes nationalt, regionalt og kom-
munalt. 

Det kan i også være relevant at inddrage patientperspektivet i mere fag-
lige fora – f.eks. i forskningssammenhænge – også selv om der endnu 
ikke er tradition for dette i Danmark. 

Der er mange muligheder for at få indflydelse som patientrepræsentant 
f.eks. i regionerne og kommunerne. Hver region og kommune arbejder på 
forskellige måder med at give borgerne mere indflydelse på de ydelser, 
de modtager. Det kan eksempelvis være i sundhedsbrugerråd eller andre 
råd og udvalg på sundheds- og sygehusområdet, hvor administratorer 
og sundhedsprofessionelle samarbejder med patientforeninger eller pati-
entrepræsentanter. Nogle brugerpaneler består udelukkende af patient-
repræsentanter. 

Brugerne kan f.eks. give input til den politiske proces, når der skal laves 
en plan for et sygdomsområde. Det kan både være på kommunalt og 
regionalt plan samt på landsplan. Brugerinddragelsen kan ligeledes foregå 
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lokalt – helt tæt på, hvor den reelle behandling finder sted, som f.eks. i et 
brugerråd på en specifik sygehusafdeling. 

Det er også muligt at deltage i udvalg og fora, hvor der arbejdes med de 
overordnede rammer i sygehusvæsenet f.eks i Sundhedssstyrelsen eller 
Instituttet for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). Bru-
gerne får derved mulighed for at være med, når sundhedsvæsenets ydel-
ser planlægges, udvikles og evalueres. Det er her, at brugerens erfaring 
og meninger kan have betydning for, hvordan ydelserne tilrettelægges 
fremover. Derudover kan brugerne fremkomme med deres meninger i for 
eksempel brugerundersøgelser, borgertopmøder og brugerpaneler.

Brugerinddragelse bliver i stigende grad brugt i sundhedsvæsenet. Den 
er med til at forbedre kvaliteten af de udbudte ydelser. Brugerinddragelse 
er derfor en vigtig del af strategien om at sikre bedre kvalitet til brugeren 
og få mere for pengene.

1.6		 Økonomiske	forhold	for	patientrepræsentanter

Patientrepræsentanter er oftest frivillige. Det vil sige, at man typisk ikke 
får løn for det arbejde, man udfører som patientrepræsentant. Der er dog 
nogle steder mulighed for at få dækket udgifter til f.eks. transport. Hvis 
du ikke allerede har fået oplyst, hvordan forholdene er for dig, så spørg 
dér, hvor du er patientrepræsentant, eller spørg dem, der har udpeget 
dig. 
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Patientrepræsentantens	arbejde		

2.1		 Patientrepræsentantens	arbejde	–	et	hurtigt	overblik	

Punkterne i nedenstående skema uddybes i resten af dette kapitel.

1.  Kom godt fra start 
(se afsnit 2.2)

Få materiale og information fra den 
organisation, der er ansvarlig for 
arbejdet, og den patientforening,  
der evt. har udpeget dig. Orienter 
dig gerne i det på forhånd og sæt 
det i forhold til dine egne erfaringer. 
Forberedelse er et godt udgangspunkt 
for indflydelse.

2.  Du bidrager med din erfaring 
og dine refleksioner  
(se afsnit 2.3)

Som patientrepræsentant har du 
erfaringer med patientoplevelser, 
som er lige så værdifulde som f.eks. 
de sundhedsfaglige og økonomiske 
perspektiver. Det er som formidler af 
patientens perspektiv, at du for alvor 
kan komme med relevante, nye input.

3.  Få information og støtte fra 
andre 
(se afsnit 2.4)

Patientforeninger og andre patienter 
kan hjælpe dig med at diskutere 
vigtige sager og holde dig opdateret. 
Opbakning og viden gør det nemmere 
for dig at trænge igennem med dit 
budskab.

4.  Brug andre repræsentanter 
(se afsnit 2.5)

Det kan være en fordel, hvis der er 
mindst to patientrepræsentanter i et 
forum, da det giver bedre mulighed 
for at løse opgaverne. Hvis der er flere 
patientrepræsentanter, kan I med fordel 
arbejde sammen og bruge hinandens 
erfaringer. Alternativt kan du f.eks. 
bruge en patientforening til få støtte og 
viden.

2



10

5.  Repræsentant for alle 
patienter 
(se afsnit 2.6)

Som patientrepræsentant repræ-
senterer du alle patienter – også 
dem med andre sygdomserfaringer 
og baggrunde end dig selv. Derfor 
er det vigtigt at kunne sætte sig i 
andre patienters sted. Husk altid de 
patientgrupper, der ikke har ressourcer 
til selv at varetage deres interesser.

6.  At forpligte den organisation, 
du er repræsentant i 
(se afsnit 2.7)

Det forventes ikke, at du på forhånd 
ved alt om, hvad andre patienter har 
af behov og ønsker. Men forsøg at 
få de ansvarlige til at indsamle denne 
nødvendige viden, inden der træffes 
beslutninger. 

7.  Afslutning og overdragelse 
(se afsnit 2.8)

Hvis din post overtages af en anden, 
kan du hjælpe denne person med at 
komme ind i arbejdet. De ansvarlige 
for gruppen har også et medansvar for 
overdragelse og evaluering af forløbet.

“God forberedelse til møderne 
fremmer indflydelsen”

patientrepræsentant 
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2.2		Kom	godt	fra	start

Inden du siger ja til hvervet som patientrepræsentant, er det en god ide 
at afklare, hvilke forventninger der er til dig som patientrepræsentant 
– og om de stemmer overens med dine egne forventninger, ønsker og 
muligheder. 

Det er vidt forskelligt, hvor meget arbejde der ligger i forskellige fora og 
grupper. I praksis bestemmer du selvfølgelig selv, hvor meget af din tid, 
du ønsker at bruge. Du kan eventuelt tale med formanden for din gruppe 
om de forventninger, der er til dit arbejde som patientrepræsentant. Det 
kan give et pejlemærke for, hvad der vil være et rimeligt tidsforbrug. 
Desuden kan du snakke med andre repræsentanter om, hvor meget tid 
og hvor mange kræfter de lægger i arbejdet. Det er vigtigt, at du passer 
på dig selv, særligt hvis du er patient og også skal tage hensyn til din syg-
dom. Du kender dine egne grænser, det gør omgivelserne ikke.

For at få en god begyndelse på dit arbejde som patientrepræsentant, 
er det en idé at sætte dig ind i formålet med og organiseringen af den 
gruppe, som du er udpeget til. Hvis du ikke har fået tilstrækkelig infor-
mation, så bed de ansvarlige for gruppen eller den forening, som du er 
udpeget af, om at udlevere noget materiale. Det kan være rart at få et 
overblik over de sager, som er relevante for gruppen, og de problemstil-
linger, der skal diskuteres.

2.3		Du	bidrager	med	din	erfaring	og	dine	refleksioner	

Som patient eller pårørende har du erfaringer, som det sundhedsfag-
lige personale ikke har. De erfaringer, som du har opsamlet gennem dine 
møder med sundhedsvæsnet, er lige så vigtige, som de argumenter du 

“Jeg ser mit arbejde som et forum, hvor jeg dels får stor indsigt i 
hele sundhedsvæsenet og dels kan medvirke til ideer og beslutninger 
om det fremtidige sundhedsvæsen. Jeg kan bidrage med de 
erfaringer, jeg blandt andet har som lungepatient og fra Danmarks 
Lungeforening”

patientrepræsentant
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præsenteres for fra andre sider. De gør dig 
til specialist i patientoplevelser. Kombinerer 
du dine egne erfaringer med din viden om 
patienternes perspektiver generelt, har du 
mulighed for at komme med nyttige input 
til, hvordan sundhedsvæsnet kan forbed-
res. Erfaringer fra andre brugere i gruppen 
kan være med til at styrke jeres fælles ar-
gumenter. Som patientrepræsentant behø-
ver du ikke at vide alt om, hvordan sund-
hedsvæsnet er indrettet. Naturligvis kan 
det være nyttig viden, som du kan drage 
fordel af at kende til, men det er områder, 
som andre har indsigt i. Du skal byde ind på 
det område, hvor du ved mest, og det er 
med patientperspektivet.

2.4		Få	information	og	støtte	fra	andre

Føler du, at du står alene? Mangler du in-
formationer eller redskaber? Hvis du er 
patientrepræsentant gennem en patient-
forening, bør foreningen støtte dig i pro-
cessen. Derfor kan du altid kontakte dem, 
der har udpeget dig, hvis der er et konkret 
emne eller en problemstilling, du har behov 
for at diskutere. Det er også godt at holde 
løbende kontakt til din forening, fordi for-
eningen er interesseret i at få en tilbage-
melding om, hvordan det går med arbejdet 
i gruppen. Du kan eventuelt kontakte andre 
foreninger, der dækker dit sygdomsom-
råde, da de måske har relevant materiale, 
du kan få gavn af. 

Forhør dig endelig om muligheden for at 
deltage i en uddannelse målrettet patient-
repræsentanter.

“Jeg føler mig alene”

patientrepræsentant

Š	 Dine	egne	oplevelser,	
erfaringer	og	reflek-
sioner	kan	bruges	
aktivt	i	dit	arbejde	som	
patientrepræsentant.	
Tro	på,	at	dit	perspektiv	
og	din	viden	bidrager	
med	noget	værdifuldt.
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2.5		Brug	andre	patientrepræsentanter

Hvis I sidder flere repræsentanter for patienter i gruppen, kan I med for-
del sparre med hinanden, og måske kan I også dele noget af arbejdet mel-
lem jer. Brug hinanden til at diskutere og erfaringsudveksle.

Hvis der ikke er andre patientrepræsentanter i gruppen, kan du foreslå de 
ansvarlige, at de indbyder flere, da det er lettere at få patientperspektivet 
inddraget i gruppens arbejde, hvis der er to eller flere repræsentanter. 
Alternativt kan du prøve at få opbakning fra en patientforening, som kan 
støtte dig i arbejdet fra sidelinjen. Kontakt din eventuelle patientforening 
for at få mere viden om dette.

“Vær til stede, indgå i dialoger og vær parat til at bruge dig selv og din 
viden til gavn for andre patientrepræsentanter” 

patientrepræsentant

Š	 Nogle	patientrepræsentanter	har	glæde		
af	at	få	et	vist	kendskab	til,	hvordan	sundheds-
væsenet	er	opbygget,	mødeteknik	med	mere.		

Du	kan	læse	mere	om	sundhedsvæsenet	i	afsnit	6		
eller	finde	materialer	på	biblioteket	og	internettet		
–	f.eks.	via	www.sundhed.dk.	Du	kan	følge	med	i		
den	sundhedspolitiske	debat	i	medierne.	

Se	også	www.patientrepræsentant.dk,	der	er		
specielt	målrettet	til	dig	som	patientrepræsentant.



14

2.6		Repræsentant	for	alle	

Som patientrepræsentant hjælper du ikke kun dig selv – du repræsente-
rer også andre patienter og deres sag. Ofte kommer ens engagement fra 
egne oplevelser, og det må man gerne holde fast i. Dine egne erfaringer 
og oplevelser i sundhedsvæsnet hjælper dig til at se problemer, udfor-
dringer og forbedringsmuligheder. 

Det er ikke altid let også at repræsentere andre patienter, da patienter 
langt fra er ens. Forskellige sygdomme griber forskelligt ind i menneskers 
liv. Forskel i baggrund, alder, uddannelse, opvækst og kulturelle forhold 
påvirker os på forskellig vis. Du kan prøve at sætte dig i andre patienters 
sted og stille spørgsmål som: Hvad ville andre patienter sige, hvis de sad 
her? Hvordan undgår jeg at komme til at varetage mine egne særinteres-
ser? Der er ikke nogle entydige svar, så prøv dig frem.

Lyt også til de andre repræsentanter i forummet og til patienter eller på-
rørende, du møder i andre sammenhænge. Måske har de andre oplevelser 
end dig selv? Ved at lytte til andre, kan du være med til at samle op på de 
fælles patienterfaringer. Det er dog altid en udfordring at repræsentere 
alle – det vigtigste er, at du i dit arbejde bliver ved med at fastholde fokus 
på patienternes behov og interesser. 

Du skal huske på, at det ikke er dit ansvar at vide alt om, hvad patienter 
mener generelt. Du kan, når I mangler viden, påpege dette over for de 
ansvarlige i gruppen og forsøge at få dem til at sørge for, at den nødven-
dige viden om patienterne bliver indsamlet.

“Man kan fremme andre 
patienters interesser ved, 
at man har en bred viden 
om de andre patienter 
og patientgrupper. Man 
følger med på området, 
er opsøgende og åben i 
dialogen” 

patientrepræsentant
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2.7		 At	forpligte	organisationen,	du	er	repræsentant	i

Som patientrepræsentant har du mulighed for at påvirke arbejdet dér, 
hvor du er udpeget. Du kan selv aktivt komme med forslag og forholde 
dig til de ting, der bliver præsenteret. Det er vigtigt, at du ikke pålægger 
dig selv hele benarbejdet, men også forpligter organisationen, hvor du 
er repræsentant, til at yde en indsats. F.eks. kan du, hvor det er relevant, 
opfordre til, at der foretages høringer og undersøgelser blandt patien-
terne – også blandt dem, der ikke ligner dig selv. I afsnit 5 får du en kort 
introduktion til forskellige metoder for patientinddragelse.

“Selv om man naturligvis har sit ståsted i sin egen 
patientforening, er det vigtigt at have helheden i 
sundhedsvæsenet for øje. Der er en lang række emner,  
der er fælles på tværs af de enkelte patientforeningers 
særlige mærkesager” 

patientrepræsentant

Š	Læs	om	patienters	interesser	generelt	–	prøv	at	sammenkoble	
dine	egne	erfaringer	som	bruger	af	sundhedsvæsenet	med	de	
punkter,	der	optager	patienter	generelt	(se	f.eks.	afsnit	4).

Š	Spørg	gerne	dig	selv	og	de	andre	i	gruppen:	Hvordan	ville	jeg	
have,	at	min	mor,	ven,	kollega	eller	lignende	skulle	behandles		
i	denne	situation?	Det	kan	være	et	godt	fingerpeg	om,	hvad	
andre	patienter	ville	synes.

Š	Husk,	at	der	kan	være	patientgrupper,	der	ikke	har	ressourcer	
til	selv	at	varetage	deres	interesser	–	dit	forum	bør	altid	være	
opmærksom	på	deres	behov.	
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2.8		Afslutning	og	overdragelse

Der kommer et tidspunkt, hvor man stopper som patientrepræsentant. 
Hvis det skyldes, at rådets arbejde slutter, behøver du ikke gøre andet 
end at melde tilbage til dem, der udpegede dig. De vil gerne høre om 
forløbet og resultaterne af arbejdet. Hvis du giver posten videre til en 
anden, vil det være vigtigt at sikre en ordentlig overdragelse af hvervet 
til den nye repræsentant.

Overdragelsen kan ske på forskellige måder – f.eks. ved et møde, en tele-
fonsamtale eller en mail/brevudveksling. Du kan også overdrage gamle 
mødereferater og dokumenter. Derudover bør den forening, der evt. 
har indstillet dig til gruppen, sørge for den samme oplæring og støtte til 
den nye repræsentant, som du har fået. Organisationen, som har nedsat 
gruppen, har et tilsvarende ansvar for en god overdragelse og sikring af, 
at opgaven kan varetages ordentligt. 

Š	Du	kan	forsøge	at	få	de	ansvarlige	til	at	indhente	den	
nødvendige	viden	om,	hvad	patienter	efterspørger.	

Š	Vær	særligt	opmærksom	på,	hvad	andre	patientgrupper	
ønsker	og	har	behov	for	–	også	de	patientgrupper,	der	ofte	
ikke	bliver	hørt,	f.eks.	fordi	de	har	for	få	personlige	eller		
sociale	ressourcer,	eller	fordi	der	er	sproglige	barrierer.

“Man skal som repræsentant altid have følgende i tankerne: Vi kan 
anbefale, fraråde, opmuntre, anvise, håbe på og lokke, men vi har ikke 
den endelige beslutningskompetence. Hvis man ikke er klar over den 
rolle, bliver man frustreret i sit arbejde. Man skal glæde sig over de 
små sejre” 

Patientrepræsentant.
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At	få	indflydelse	i	sundhedsvæsnet	

“Søg altid indflydelse og deltag aktivt i kommunikationen på møder” 

patientrepræsentant

Som patientrepræsentant er det meningen, at du skal fremkomme med 
dine tanker og forslag samt tage stilling til de ting, der bliver forelagt. Du 
har mulighed for at påpege forbedringsmuligheder samt stille rimelige 
krav, når du finder det relevant. Hvis man er realistisk og samarbejdsvillig, 
er der gode chancer for at få sine ønsker gennemført og dermed reelt få 
indflydelse på de beslutninger, der træffes. Som patientrepræsentant kan 
du sagtens påpege problemer uden at skabe konflikt. Du skal forsøge at 
være aktiv og konstruktiv i den måde, du kommunikerer på – også hvis 
det viser sig, at omgivelserne ikke er konstruktive, når de kommunikerer 
med dig.

Enkelte patientrepræsentanter oplever, at de udpeges blot for syns skyld. 
Sig fra, hvis du oplever, at der ikke bliver lyttet til dig. Sig også fra, hvis du 
indgår i beslutningsprocesser, hvor det fremstår som om, du er enig i de 
beslutninger, der tages, selv om det ikke passer. Få eventuelt uenigheder 
med i referatet.

I sundhedsvæsnet arbejder mange ansatte aktivt på at inddrage patien-
terne, og de oplever, at det giver positive resultater. De fleste ansatte 
mener, at patientinddragelse kan være værdifuldt, men de ved ikke altid, 
hvordan de skal gøre – og nogle har svært ved at finde den nødvendige 

3

“Man skal give udtryk for, hvad man står for af tanker og idealer,  
så de ansatte i sundhedsvæsenet ved, hvor de har dig.  
Man kommer ingen vegne med surhed. Forsøg altid med en 
professionel fremtoning, så kommer man længst” 

patientrepræsentant



18

tid til inddragelsen blandt andre gøremål. Endelig kan man nogle gange 
møde ansatte, som ikke rigtig tror, at patientinddragelse kan bidrage med 
noget væsentligt.

Som patientrepræsentant vil du oftest arbejde sammen med engagerede 
og positive ansatte. Men når det kommer til implementeringen af kon-
krete projekter og forandringer, er det vigtigt at tænke alle grupper af 
ansatte ind, hvis det skal lykkes. 

Som patientrepræsentant kan det nogle gange være frustrerende, at nye 
initiativer kan tage lang tid at iværksætte i sundhedsvæsenet. Det kan 
f.eks. skyldes travlhed, flere konkurrerende hensyn eller det faktum, at 
ændring af kultur og rutiner ofte kræver tid. Bureaukrati og hierarkiske 
led i sundhedsvæsnet kan også forsinke processerne, trods de gode viljer. 
Langsommelighed kan virke frustrerende, men du må være indstillet på, 
at det også i et moderne sundhedsvæsen kan tage tid, før et projekt er 
færdigt og implementeret.

Der kan være forskel på, hvad sundhedsprofessionelle og brugere lægger 
vægt på, når de vurderer konkrete problemstillinger. Sundhedsprofes-
sionelle lægger traditionelt stor vægt på forhold som evidens og effekt 
af behandlingsmetoder, mens patienter i højere grad også er optagede 
af hvilken betydning deres sygdom og behandling har i forhold til de-
res hverdagsliv, de psykiske og sociale konsekvenser osv. Der kan derfor 
være stor forskel på, hvilke argumenter og hvilke projekter der anses for 
vigtige. Dét kan være vigtigt at huske, når du f.eks. kommenterer på for-
slag eller kommer med idéer til nye initiativer.

De fleste patientrepræsentanter oplever at have et godt og konstruktivt 
samarbejde med de professionelle samarbejdspartnere, men derfor kan 
der sagtens opstå uenighed undervejs. Det er vigtigt at holde fast i, at 
det du bidrager med har betydning, også når du møder modstand eller  

“Samarbejdet med de ansatte i sundhedsvæsenet opleves særdeles 
konstruktivt og velfungerende. Jeg oplever helt overvejende, at der 
trækkes på samme hammel” 

patientrepræsentant
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manglende accept af vigtigheden og relevansen af det perspektiv, du 
fremlægger. Det kan kræve sin patient at fastholde patientperspektivet 
over for en større gruppe af fagprofessionelle, som traditionelt opfattes 
som autoriter. Tal gerne med andre patientrepræsentanter, din patient-
forening eller Danske Patienter, hvis du har brug for opbakning eller nye 
ideer til, hvordan du kan gribe dit arbejde an.

“De største forhindringer ligger meget tit i os selv. Du kan ikke få 
andre med, hvis du ikke selv går foran med en positiv holdning til dét 
at gøre en forskel”

patientrepræsentant

Š	Samarbejdet	med	sundhedsvæsenet	kan	nogle	
gange	være	udfordrende,	men	din	indsats	som	
patientrepræsentant	vil	ofte	være	med	til	at	gøre	en	
forskel	–	og	skabe	løsninger,	der	er	bedre	og	mere	
patientcentrerede.	Det	føles	tilfredsstillende,	når	det	
lykkes.



20

Š	En	del	af	arbejdet	som	
patientrepræsentant	består	
i	at	gøre	opmærksom	på	
generelle	patientinteresser.	
Alle	patienter	er	individuelle	
og	skal	behandles	sådan,	
men	undersøgelser	
viser,	at	der	er	nogle	
overordnede	forventninger	
til	sundhedsvæsnet,	som	
patienter	næsten	altid	har.	
Den	viden	kan	du	bruge,	
hvis	du	for	eksempel	skal	
bedømme	et	forslag	eller	
argumentere	over	for	andre.	
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Hvad	ønsker	patienter?		

I undersøgelser af patienternes oplevelser, ønsker og behov lægger patien-
terne generelt vægt på de seks områder, som er kort beskrevet nedenfor: 

´´ faglig kvalitet. Patienter forventer høj faglig kvalitet i sundhedsvæ-
senet. Derfor skal sundhedsvæsenet indrettes, så det i alle led sikrer 
den bedst mulige, kliniske og faglige kvalitet – og de bedste resul-
tater. Det sker blandt andet ved at sætte fokus på patientsikkerhed. 
Faglig kvalitet er vigtigst for patienterne. Når man laver en ny løsning i 
sundhedsvæsenet, skal det derfor sikres, at løsningen bidrager til den 
bedst mulige, faglige kvalitet.

´´ støtte og omsorg. Patienter forventer, at sundhedsvæsenet yder 
den nødvendige støtte og omsorg. Dette behov varierer, og der vil 
være perioder, hvor man som patient har et særligt behov. Især for 
mennesker med kroniske sygdomme er overgangene mellem at være 
syg og rask flydende, og det er vigtigt, at sundhedsvæsenet her kan 
tage hånd om patienten i den konkrete livssituation. God kommunika-
tion med patienter og pårørende er en afgørende del af dette.

´´ selvstændighed, egenkontrol og inddragelse. Patienter ønsker, 
at leve et normalt liv med arbejde og samvær med familie og ven-
ner. Det kræver, at sundhedsvæsenet støtter patienten gennem f.eks. 
undervisning i sygdomshåndtering, så patienten bliver bedst muligt i 
stand til at klare sig selv. Desuden er det vigtigt at sikre, at patienten 
har indflydelse på sin egen behandling.

´´ sammenhæng. Patienter efterspørger sammenhæng i behandlings-
forløbet både på det enkelte sygehus, mellem behandlingssteder og på 
tværs af sektorer (sygehus, kommune, praktiserende læger). Mange 
patienter med kroniske sygdomme har flere diagnoser, hvilket stiller 
særligt store krav om sammenhæng og koordination på tværs af de 
lægelige specialer. Sammenhængen kan forbedres ved at tænke over, 

4
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hvad der skal ske, når der er overgange mellem forskellige afdelinger 
på hospitalerne, mellem forskellige hospitaler samt til for eksempel 
genoptræning, rehabilitering eller plejehjem. Sørg for, at de ansvarlige 
altid er opmærksomme på problemstillingen.

´´ tilgængelighed. Patienter lægger vægt på tilgængelighed i form af 
korte ventetider, hensigtsmæssige åbningstider og korte afstande til 
behandlingsstederne – både for dem selv og for deres pårørende. Til-
gængelighed og nærhed skal altid vurderes i forhold til, at der også 
skal sikres høj faglighed. 

´´ fokus på individet, helheden og valgmuligheder. Patienter er 
vidt forskellige, har forskellige behov og ressourcer – og befinder sig 
i forskellige livssituationer. Derfor skal sundhedsvæsenet sikre nogle 
rammer og en kultur, der tilgodeser den enkelte patients ønsker og 
behov. Sundhedsvæsenet skal tage hensyn til det hele menneske – 
patientens fysiske, psykiske og sociale situation.
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Metoder	til	at	skaffe	viden	om		
patienters	perspektiv	

Før man kan inddrage patienternes forventninger, erfaringer, ønsker og 
behov, er det en forudsætning, at man kender til disse. Som patientre-
præsentant kan du ikke vide alt om, hvad patienter og pårørende har brug 
for. Derfor præsenteres neden for en række metoder, som du kan foreslå, 
at de ansvarlige bruger til at opnå mere viden om patienternes perspek-
tiv. Viden om patienternes interesser, erfaringer, ønsker og behov – både 
på et generelt plan, men også specifikt for de patienter, der bliver berørt 
i forbindelse med et konkret tiltag. Husk at afpasse metoden og behovet 
for viden til den konkrete situation. 

´´ dialogmøde. Ved et dialogmøde skal forskellige parter fremlægge 
deres holdninger til en konkret sag. De forskellige parter kan f.eks. 
være patienter og personale. Dialogmødet kan tage udgangspunkt i 
nogle konkrete planer, der er blevet fremlagt, eller det kan være ori-
enteret mod udviklingen af nye planer. Det er meningen, at man ved 
at diskutere sagen skal arbejde sig frem til en fælles løsning på ud-
fordringerne. Dialogmødet er godt til at give deltagerne indblik i hin-
andens synspunkter. Gennem det, kan man klarlægge uenigheder og 
prøve at komme videre på en konstruktiv måde med fælles løsninger.

´´ fremtidsværksted. I et fremtidsværksted samarbejder en gruppe af 
patienter og eventuelt andre interesserede. Man udveksler erfaringer 
og drøfter visioner for fremtiden.

Fremtidsværkstedet er, som navnet antyder, rettet mod langsigtede 
forhold. Det kan benyttes til at lave overordnede strategier og hand-
leplaner. Her er det helt legalt at foreslå scenarier og idéer, som man 
godt ved er meget visionære, eller som ligger meget langt ude i frem-
tiden. Det er en væsentlig fordel, at både brugere, sundhedsprofes-
sionelle og administratorer kan mødes og komme med deres input. 
Metoden aktiverer deltagerne og gør alle ansvarlige for indholdet. 

5
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´´ gennemgang af litteratur, undersøgelser eller anden eksiste-
rende viden på området. Litteraturafdækning er en systematisk un-
dersøgelse af den viden, som i forvejen findes om et emne. Litteratur-
afdækning kan give et godt udgangspunkt for det videre arbejde, men 
kan også være en tidskrævende proces, og der er ikke altid specifikke 
erfaringer på det pågældende område.

´´ spørgeskemaundersøgelse om oplevelser. Spørgeskemaet er en 
klassisk undersøgelsesform. En spørgeskemaundersøgelse om patien-
ternes oplevelser er en systematisk form for indsamling af viden. For-
målet er at undersøge patienternes synspunkter og behov om et eller 
flere emner.

Det gode ved metoden er, at man bliver klogere på omfanget af dét, 
man gerne vil vide noget om (f.eks. hvor mange patienter, der er til-
fredse med en given behandling). Hvis man ønsker et dybere kendskab 
til, hvorfor patienterne oplever tingene, som de gør, skal der supple-
res med andre metoder. Spørgeskemaundersøgelser kan bruges til at 
evaluere, om de løsninger, der er lavet, lever op til patienternes for-
ventninger. Desuden kan de give et generelt overblik over holdninger 
og meninger, og hvis man gentager en spørgeskemaundersøgelse, kan 
man identificere en udvikling over tid.

´´ interview. Interviews bruges til at skaffe oplysninger, meninger og 
synspunkter fra en eller flere brugere. Metoden kan give helt ny viden 
om, hvad patienter har behov for, lægger vægt på og ønsker. Der findes 
flere interviewformer, som kan være mere eller mindre strukturerede.

Gennem interviews kan man få et bredt og nuanceret billede af en 
problemstilling. Det er særligt nyttigt, hvis man har at gøre med et 
emne, man ikke ved meget om i forvejen. Et interview kan også bru-
ges som supplement til en spørgeskemaundersøgelse, hvis man vil 
dykke ned i en særlig problemstilling. Desuden er interviews en måde 
at sikre, at visse patientgrupper, der kan være underrepræsenterede 
i en spørgeskemaundersøgelse, får mulighed for at komme til orde.
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´´ fokusgrupper. Et fokusgruppeinterview er et interview med flere 
deltagere på én gang – og eventuelt også med flere interviewere. 
Gennem fokusgruppeinterviews vil man typisk fokusere på en bestemt 
problemstilling eller tema.

Fordelen ved en fokusgruppe er, at deltagerne kan gå i dialog med 
hinanden, og at man kan argumentere for sine holdninger. Gruppen 
kan snakke sig frem til et resultat, men det er ikke formålet med et 
fokusgruppeinterview at opnå enighed. Det handler i højere grad om 
at få afklaret, hvilke forskellige holdninger der er til et konkret emne.

´´ andre ideer til inddragelse af patienters perspektiv. Der findes  
en lang række andre metoder til at skaffe viden om patienters og på-
rørendes perspektiv – og til at inddrage de berørte brugere mere ak-
tivt i udviklingen og planlægningen af sundhedsvæsenet. Eksempler 
kan være cafemøder, patientpaneler, brug af patientambassadører og 
uddeling af postkort til brugere, hvor de opfordres til at give deres 
mening til kende om et bestemt emne. 
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Sundhedsvæsenet		
–	en	kort	introduktion

Det danske sundhedsvæsen rummer et væld af aktører. Ud over dig er der 
f.eks. politikere, embedsfolk, sundhedsfagfolk, organisationer og forenin-
ger. Som patientrepræsentant kan det være relevant at have kendskab til, 
hvordan sundhedsvæsenet er indrettet. Sundhedsvæsenet er kendeteg-
net ved at være utroligt komplekst. Der er ikke mange, der har det fulde 
overblik over, hvordan hele puslespillet hænger sammen. Og det forventes 
heller ikke, at du har det.

Denne introduktion er tiltænkt dig, der gerne vil vide, hvad det er for et 
system, du befinder dig i. Introduktionen vil give dig en fornemmelse af, 
hvordan tingene spiller sammen. 

De fleste vil på en eller anden vis komme i kontakt med sundhedsvæsenet 
i løbet af deres liv. Sundhed er et af de områder, der fylder meget i me-
dierne og i folks bevidsthed. Omkring 90 procent af danskerne er årligt i 
kontakt med sundhedsvæsenet – enten med sygehuset, egen læge eller 
speciallæger. Sundhedsvæsenet berører dermed de fleste direkte.

Primær	og	sekundær	sektor

I sundhedsvæsenet skelnes der mellem den primære og sekundære sek-
tor. Med primærsektoren forstås den del af sundhedsvæsenet, der har 
den første eller primære kontakt til borgeren – dvs. alment praktiserende 
læger, speciallægepraksisser, hjemmesygeplejersker, sundhedsplejersker, 
fysioterapeuter, kiropraktorer og apoteker.

Langt det meste af kontakten mellem borgeren og sundhedsvæsenet 
foregår i primærsektoren. En dansker vil i gennemsnit kun være indlagt få 
gange i hele sit liv. 

Sekundærsektoren består af sygehusene, som står for de mere kom-
plekse, specialiserede og ressourcekrævende behandlinger. 
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Sundhedsloven fungerer som en overordnet ramme for organiseringen af 
sundhedsområdet. 

Styringen af sundhedsvæsenet er delt mellem staten, regionerne og 
kommunerne. Figuren neden for viser de politiske niveauer i staten, kom-
munerne og regionerne.

Staten,	regionerne	og	kommunerne

De	politiske	niveauer:

Staten

Folketing

regionerne

regionSråd

kommunerne

kommunalbeStyrelSe
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´´ det statslige niveau sætter nationale retningslinjer, fører tilsyn, ud-
arbejder love og tegner den overordnede ramme for sundhedsvæse-
net – herunder de økonomiske betingelser. På det statslige niveau er 
det regeringen i samspil med Folketinget, der udstikker de politiske 
retningslinjer for sundhedsvæsenet. På det statslige niveau kan man 
f.eks. fastsætte retningslinjer for ventetider. Under staten hører også 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, ledet af ministeren. Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet etablerer grundlaget for regeringens og mini-
sterens beslutninger på sundhedsområdet. Under ministeriet hører 
Sundhedsstyrelsen og en række andre styrelser.Sundhedsstyrelsen er 
den øverste faglige sundhedsmyndighed i Danmark. Sundhedsstyrel-
sen fastsætter de faglige rammer for sundhedsarbejdet i Danmark, 
herunder de faglige rammer for forebyggelse og behandling. 

´´ det regionale niveau står for styringen af sundhedsvæsenet og for 
behandlingen af patienternes sygdomme. Mange patientrepræsen-
tanter er udpeget i regionerne eller på sygehusene, og derfor bliver 
regionerne beskrevet mere indgående senere i dette afsnit.

´´ det kommunale niveau står for det forbyggende arbejde, sund-
hedsydelser, tandpleje til børn og unge, specialtandpleje, revalidering 
– herunder genoptræning, hjemmesygepleje, plejehjem og døgntilbud 
med mere. Kommunerne har i forbindelse med det forebyggende ar-
bejde bl.a. fokus på sundhedsfremme, herunder oplysningskampagner 
om sund livsstil. Kommuner og regioner arbejder sammen – f.eks. om 
etablering af patientuddannelser til mennesker med kroniske syg-
domme.
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Sundhedsloven

Som beskrevet ovenfor, er sundhedsvæsenet reguleret af Sundhedsloven. 
Neden for kan du læse Sundhedslovens kapitel om sundhedsvæsenets 
formål og opgaver:

AFSNIT	I:	SuNDHEDSVæSENET

Kapitel	1:	Formål	og	opgaver	m.v.

§	1. Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed 
samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning 
for den enkelte.

§	2.	Loven fastsætter kravene til sundhedsvæsenet med henblik på at sikre 
respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse og at 
opfylde behovet for:
1)  let og lige adgang til sundhedsvæsenet
2)  behandling af høj kvalitet
3)  sammenhæng mellem ydelserne
4)  valgfrihed
5)  let adgang til information
6)  et gennemsigtigt sundhedsvæsen
7)  kort ventetid på behandling

§	3. Regioner og kommuner er efter reglerne i denne lov ansvarlige for, 
at sundhedsvæsenet tilbyder en befolkningsrettet indsats vedrørende 
forebyggelse og sundhedsfremme samt behandling af den enkelte patient.

Stk. 2. Sundhedsvæsenets opgaver udføres af regionernes sygehusvæsen, 
praktiserende sundhedspersoner, kommunerne og øvrige offentlige og 
private institutioner m.v.

§	4. Regioner og kommuner skal i et samspil med de statslige myndigheder 
og i dialog med brugerne sikre en stadig udvikling af kvaliteten og en 
effektiv ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet gennem uddannelse, 
forskning, planlægning og samarbejde m.v.

§	5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, 
sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt 
forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.

§	6.	Ved sundhedspersoner forstås personer, der er autoriserede i henhold 
til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, 
der handler på disses ansvar.
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Regionerne	

Der er fem regioner i Danmark: Region Nordjylland, Region Midtjylland, 
Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden. Hver region 
ledes af et folkevalgt Regionsråd med 41 medlemmer – deriblandt en regi-
onsrådsformand. De 41 folkevalgte medlemmer bliver valgt for en fireårig 
periode.

Regionernes hovedopgave er at styre den regionale del af det danske 
sundhedsvæsen. Deres opgave er kort sagt at sikre et effektivt sygehus-
væsen af høj kvalitet med vægt på faglighed, kvalitetssikring, dokumen-
tation, udvikling og sammenhængende patientforløb. 

Region	Nordjylland

Region	Hovedstaden

Region	Midtjylland

Region	Syddanmark Region	Sjælland
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Sygehusene

Et sygehus er en kompleks organisation kendetegnet af en høj grad af 
samarbejde mellem forskellige faggrupper og afdelinger – samt samar-
bejde med praksissektoren og de kommunale tilbud.

Som patientrepræsentant har du på nogle sygehuse mulighed for at indgå 
i brugerråd og udvalg m.m. 

I Danmark er der 53 offentlige somatiske og psykiatriske sygehuse. Syge-
husenes størrelse varierer. Et gennemsnitligt sygehus har ca. 20 afdelinger. 

På sygehuset modtages og behandles patienterne enten akut eller 
planlagt. Behandlingen kan varetages og afsluttes på skadestuen eller i 
akutmodtagelsen, under indlæggelse eller i et ambulant forløb med ud-
redning, behandling og kontrol. Ikke alle sygehuse udfører alle typer af 
behandlinger. Nogle sygehuse varetager alene den planlagte behandling 
af indlagte eller ambulante patienter, mens andre sygehuse også mod-
tager og behandler akutte patienter. Man skelner desuden mellem af-
delinger eller funktioner, som varetager de mest almindelige og hyppigt 
forekommende behandlinger (hovedfunktioner), og afdelinger, der tilby-
der specialfunktioner (enten på regions- eller højt specialiseret niveau). 
Fordelingen af specialer og funktioner mellem sygehusene er tilrettelagt 
således, at patienterne så vidt muligt kan blive behandlet af relevante 
eksperter og få en høj faglig kvalitet i behandlingen.

Praksissektoren

Et andet vigtigt område i det regionale sundhedsvæsen er praksissektoren.

Praksissektoren omfatter alment praktiserende læger, praktiserende 
speciallæger, psykologer, tandlæger, kiropraktorer, fodterapeuter og fy-
sioterapeuter. Praksissektoren er en betegnelse, der anvendes udeluk-
kende i forhold til overstående grupper

Nogle af ydelserne i praksissektoren er finansieret via skat og dermed gra-
tis for brugeren. De øvrige ydelser er helt eller delvist brugerbetalte – f.eks. 
behandling hos tandlægerne.
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Alment	praktiserende	læger	(egen	læge)

Din egen læge tager sig af udredning og behandling af almindelige til-
stande og sygdomme. Denne læge er den primære indgang til sundheds-
væsenet og har dermed en bred berøringsflade med befolkningen. Det 
er hér størstedelen af kontakten med sundhedsvæsenet foregår. Det 
er igennem de alment praktiserende læger, at der er adgang til special-
behandling i sundhedsvæsenet. Din egen læge fungerer, som det man 
kalder en gatekeeper for det øvrige sygehusvæsen. Som patient vælger 
man ikke selv, om man vil til speciallæge, eller om man vil på sygehus m.m. 
Hvis ikke, der er tale om akutbehandling, skal patienten som hovedregel 
igennem egen læge, som fastslår patientens behov for et videre forløb i 
sundhedsvæsenet.

Det er også patienternes egne læger, som står for ordinationen af langt 
de fleste lægemidler til patienterne. Disse lægers arbejde og vilkår fast-
lægges i “Landsoverenskomsten om almen lægegerning”. Overenskom-
sten fastsætter dermed vilkårene for lægens arbejde samtidig med, at de 
enkelte læger har et selvstændigt ansvar for deres egen klinik. 

Finansiering	af	sundhed

Det er på det politiske plan, at man beslutter, hvor mange penge der skal 
bruges på behandling og forebyggelse.

På sundhedsområdet bidrager både stat og kommuner til finansierin-
gen af sundhedsudgifterne. Regionerne modtager økonomisk tilskud og 
grundbidrag fra stat og kommuner – desuden et særligt økonomisk til-
skud, som er bestemt efter aktivitet og behov. Sundhedsvæsenet vil i 
2011 bruge ca. 17.370 kroner per dansker eller i alt knap 97 milliarder kro-
ner i sundhedsudgifter om året. Det beløb dækker de offentlige udgifter 
til både sygehus- og praksisområdet – herunder medicintilskud til prak-
sisområdet. Af de 97 milliarder kroner går omkring 75 milliarder kroner 
alene til sygehusområdet.

Fra 2001 til 2011 er sundhedsudgifterne steget med 23 milliarder kroner. 
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I 2011 beskæftiger de offentlige sygehuse ca. 104.000 mennesker, hvoraf:

´´ 14 procent er læger.

´´ 33 procent er sygeplejersker. 

´´ 23 procent er andet sundhedsfagligt personale.

´´ 30 procent er øvrigt personale – herunder bl.a. psykologer, social-
pædagogisk personale, administrativt personale, rengøring og teknisk 
personale.

Praksis sektoren:

´´ Ca. 14,5 milliarder kroner (af de samlede sundhedsudgifter på 97 mil-
liarder kroner) anvendes på praksisområdet – bl.a. til alment praktise-
rende læger og speciallæger. 

´´ 7 milliarder kroner bruges til medicintilskud. 

Kvalitetsudvikling	og	vurdering

Sundhedsvæsenet gennemgår løbende kvalitetsudvikling og kvalitets-
vurdering. Kvalitetsudviklingen foregår bl.a. gennem inddragelse af bru-
gerne – herunder patienterne og de pårørende. Der laves løbende un-
dersøgelser på sygehusene og i regionerne, hvor man måler kvalitet og 
patienttilfredshed. 

Ting kan gå galt, når mange mennesker arbejder sammen i store organi-
sationer med komplicerede arbejdsopgaver. Der kan opstå fejl og kom-
plikationer i patientforløbet, og disse fejl kaldes for utilsigtede hændelser. 
Utilsigtede hændelser er fejl, som ikke er forbundet med patientens syg-
dom.

Fejlen er enten skadevoldende eller kunne have været det. Det kan være 
en fejl, der finder sted i forbindelse med det sundhedsfaglige arbejde. Et 
eksempel kan være, at en patient falder på en af sygehusets gange og får 
et hoftebrud.
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Andre eksempler på fejl kan være infektioner, der rammer patienten i 
forbindelse med indlæggelse, tryksår eller forkert medicinering. Fejl kan 
også forekomme uden for sygehuset – f.eks. i forbindelse med genop-
træning eller som følge af en kommunikationsbrist i overgangene mellem 
sundhedsvæsenets sektorer.

Fra september 2011 kan patienter og pårørende selv rapportere utilsig-
tede hændelser til Dansk Patient Sikkerhedsdatabase. 

Patientkontoret

Patientkontoret er til for at hjælpe patienten og typisk er patientvejle-
derne placeret på hospitalerne. Som patient har man både rettigheder og 
klagemuligheder. 

Patientkontorets formål og opgave er at rådgive patienterne om deres 
rettigheder. Dette indebærer blandt andet vejledning om reglerne for frit 
sygehusvalg og ventetider samt om reglerne for klage- og erstatnings-
adgang inden for sundhedsvæsenet. Patientkontoret kan desuden mod-
tage og videreformidle alle klager, der drejer sig om sundhedsvæsenets 
formål og opgaver, som beskrevet i sundhedsloven.

Patientombuddet

Patientombuddet er en uafhængig myndighed under Indenrigs- og Sund-
hedsministeriet. Patientombuddet fungerer som én samlet indgang for 
patienter, som vil klage over den faglige behandling, de har modtaget i 
sundhedsvæsenet. Patientombuddet behandler f.eks. klager, hvor pa-
tientrettigheder er blevet tilsidesat, og klager over Patientforsikringens 
afgørelser om erstatning. Patientombuddet varetager den centrale admi-
nistration af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser i sundheds-
væsenet. Derudover bidrager Patientombuddet til, at viden fra patient- 
og erstatningssager kan bruges forebyggende i forhold til utilsigtede 
hændelser. Patientombuddet vejleder også om rettigheder til sygehjælp 
i andre lande. 



Hvervet	som	patientrepræsentant	 Dine	egne	noter

1.  Har du overvejet, hvor meget tid du vil bruge som 
patientrepræsentant?  
Hvis du selv er patient, så sørg for, at du ikke påtager dig 
flere opgaver, end dit helbred kan klare. 

2.  Har du fået den støtte, du behøver, fra din egen patient-
forening (hvis du har en) eller fra den enhed, der har 
udpeget dig som patientrepræsentant?  
Den ansvarlige forening eller enhed skal bakke dig  
op i varetagelsen af dit hverv som repræsentant,  
så kontakt dem, hvis du har spørgsmål.

3.  Ved du, hvilke forventninger der er til dig som patientre-
præsentant? Og hvordan stemmer de overens med dine 
egne ønsker og forventninger?  

4.  Ved du, om du kan få økonomisk kompensation for dine 
udgifter (f.eks. til transport)?  
Hvis du ikke allerede har fået information om, hvilke udgif-
ter du kan få refunderet og af hvem, så spørg den enhed, 
der har udpeget dig – eller i den gruppe, hvor du fungerer 
som repræsentant.

5.  Er du patient på f.eks. et sygehus, hvor du også er pati-
entrepræsentant, vil du møde sundhedspersonalet i to 
forskellige sammenhænge. Derfor kan det være en god 
idé at lave formelle aftaler om, hvornår du optræder som 
henholdsvis patient og repræsentant – og om hvilken rolle 
sundhedspersonalet skal spille i de forskellige sammen-
hænge. Er det aktuelt for dig?

6.  Husker du at give din forening tilbagemeldinger om dit 
arbejde?  
 

bilag
I dette afsnit er samlet en række spørgsmål eller områder, som kan være relevante at over-
veje i forhold til din rolle som patientrepræsentant.

Dine	egne	overvejelser
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Forberedelse,	viden,	støtte	og	sparring Dine	egne	noter

7.  Har du fået dét materiale, du har brug for inden næste 
møde?  
Har du f.eks. modtaget en dagsorden, tidligere referater, 
høringssvar eller medlemslister?

8.  Har du overvejet, hvad dine synspunkter er til de emner, 
der er på dagsordenen til det næste møde i din gruppe? 
 

9.  Mangler du oplysninger om sundhedsområdet?  
Overvej, hvem der kan hjælpe dig med at få disse 
oplysninger. Spørg eventuelt de øvrige medlemmer i 
den gruppe eller det råd, du sidder i – eller spørg i din 
patientforening. Du kan også klikke dig ind på  
www.patientrepræsentant.dk, www.sundhed.dk eller  
se afsnit 6 i denne håndbog. 

10. Hvis du er den eneste patientrepræsentant i din gruppe/
dit råd/dit udvalg, har du så foreslået, at I bliver flere?  
Erfaringen er, at patientperspektivet repræsenteres bedst, 
hvis der er mindst to patientrepræsentanter. Mange 
patientrepræsentanter synes, det er givtigt at have en at 
sparre med.

11.  Har du fået tilbudt at deltage i et kursus eller lignende for 
patientrepræsentanter?  
Hvis ikke, så undersøg om der er et tilbud, du kan benytte 
dig af. Du kan f.eks. kontakte din patientforening eller 
Danske Patienter.

12.  Er du opmærksom på, hvad du kan gøre for at hjælpe nye 
patientrepræsentanter? 
 

13. Har du talt med de patientforeninger, der har viden på det 
område, hvor du er repræsentant?  
Du kan godt kontakte en patientforening eller Danske 
Patienter, selv om du ikke er medlem. Måske kan 
foreningerne bidrage med viden, du kan bruge i dit arbejde 
som patientrepræsentant.
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… Forberedelse, viden, støtte og sparring Dine	egne	noter

14. Har du behov for mere viden om mødeteknik, 
interessevaretagelse eller andet?  
Se om der er links, du kan bruge, på:  
www.patientrepræsentant.dk.  
Du kan også gå på biblioteket eller undersøge, om der er 
et uddannelsestilbud, du kan have gavn af. 

15. Har du følt, at der ikke blev lyttet til dig?  
Som patientrepræsentant kan man godt komme i 
situationer, hvor man ikke bliver taget alvorligt – eller hvor 
man oplever, at omgivelserne ikke lytter. Det er vigtigt 
at holde fast i, at ens bidrag som patientrepræsentant er 
lige så vigtigt, som de faglige repræsentanters. Du skal 
blive ved med at tro på dig selv og på, at det du siger, er 
vigtigt.  
Tal gerne med andre (f.eks. din forening eller Danske 
Patienter) om dine oplevelser. 
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Patientperspektiv		
–	hvordan	repræsenterer	man	dette?

Dine	egne	noter

16.  Hvilke erfaringer har du med sundhedsvæsenet,  
som du kan bruge i dit arbejde som repræsentant?  
Skriv eventuelt dine overvejelser og refleksioner ned eller 
tal med andre om dem.

17.  Er der andre patientrepræsentanter, du kan samarbejde 
med? Og har du kontakt til dem? 
Spørg din forening (eller de foreninger, der dækker det 
område, du beskæftiger dig med) om de kan sætte dig i 
kontakt med andre, som du kan sparre med.

18. Vender du relevante problemstillinger med andre patien-
ter, så du får flere perspektiver på sagen?  
Husk dog, at der kan være oplysninger, der skal behandles 
fortroligt. 

19.  Kender du til andre patienters/patientgruppers interesser 
og behov?  
Der er mange steder, man kan få viden om dette – se bl.a. 
afsnit 4 i denne håndbog.  
Der er lavet mange undersøgelser, men man kan også tale 
med andre patienter/patientrepræsentanter eller med de 
enkelte patientforeninger for at lære mere.

20.  Har du prøvet at sammenholde dine erfaringer fra og dine 
oplevelser i sundhedsvæsenet med andre patienters? 
 

21.  Har I (det forum, råd eller den arbejdsgruppe, du er 
repræsentant i) tilstrækkelig viden om patienternes 
interesser, erfaringer, ønsker eller behov i forhold til de 
beslutninger, der skal træffes?  
Du kan eventuelt foreslå, at der fremskaffes eller indsam-
les relevant viden.

22.  Er du er i tvivl om, hvilke metoder der vil være relevante 
at bruge til indsamling af viden om patientperspektivet?  
Du kan eventuelt kontakte din patientforening (der 
kan forsøge at guide dig), diskutere metodevalget med 
andre medlemmer af den gruppe/det udvalg eller råd, 
du sidder i, eller læse mere om metoder på f.eks. www.
patientrepræsentant.dk 
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… Patientperspektiv  
– hvordan repræsenterer man dette?

Dine	egne	noter

23.  Er du opmærksom på, at der kan være patient-grupper 
– herunder patienter med få ressourcer – der kan have 
særlige interesser eller behov,  
som I skal være opmærksomme på i rådet/projektgrup-
pen/udvalgets arbejde? 

24.  Hvis du er repræsentant i et forum, der nedsætter andre 
grupper, så overvej altid, om det kunne være relevant, at 
der blev udpeget patientrepræsentanter til disse. Overvej 
også dette i sammenhænge, hvor man traditionelt set ikke 
udpeger patientrepræsentanter – f.eks. i faglige fora eller i 
forskningsmæssige sammenhænge.
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Håndbogen for patientrepræsentanter  
i sundhedsvæsenet

© Danske Patienter og Danske Regioner, 2011

Publikationen er udarbejdet af Danske Patienter 
(Netværksgruppe for brugerinddragelse) og 
Danske Regioner. Publikationen er en del af et 
uddannelsesprogram for patientrepræsentanter 
og er støttet økonomisk af Helsefonden. 

Følgende har deltaget i udarbejdelsen af 
håndbogen:
Bent Harsmann, Nyreforeningen
Bo Andreassen Rix, Kræftens Bekæmpelse
Per Jensen, Diabetesforeningen
Christine Højer Eriksen, Astma-Allergi Danmark
Karen Allesøe, Scleroseforeningen
Connie Ziegler, Gigtforeningen
Søren Worsøe Laursen, Kræftens Bekæmpelse
Morten Freil, Danske Patienter
Jonas Engberg Lind, Danske Patienter
Annette Wandel, Danske Patienter
Anja Petersen, Danske Patienter
Eva Weinreich-Jensen, Danske Regioner
Lene Ankjær Jensen, Danske Regioner

En særlig tak til Danske Patienters patientrepræ-
sentanter for de mange gode inputs undervejs.

Citaterne i håndbogen er indsamlet fra 
patienter og pårørende, der fungerer som 
patientrepræsentanter i diverse råd og udvalg 
– f.eks. i Regionernes Sundhedsbrugerråd. 
Citaterne er anonymiserede af hensyn til 
patientrepræsentanterne.

Håndbogen kan rekvireres hos Danske Patienter 
eller downloades på www.patientrepræsentant.dk.

Hvis du vil vide mere  

Hvis du har fået lyst til at læse mere om f.eks. patientrepræsentation, 
brugerinddragelse, sundhedsvæsenet eller patientforhold, så er der  
neden for samlet nogle links, du kan benytte. 

www.patientrepræsentant.dk er målrettet til dig, som er patient- 
repræsentant. Her kan du bl.a. finde viden om patientrepræsentation  
og brugerinddragelse i sundhedsvæsenet.

Læs mere om sundhedsvæsenet på:

www.sundhed.dk (det offentliges guide til sundhedsvæsenet). 
www.regioner.dk (Danske Regioners hjemmeside).
www.sst.dk (Sundhedsstyrelsens hjemmeside).

Læs mere om patientforeninger, patientoplevelser og patientforhold på:

www.danskepatienter.dk
www.patientoplevelser.dk
www.patientsikkerhed.dk

Læs Sundhedsloven (Lovbekendtgørelse nr. 913) på: 
www.retsinformation.dk
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Håndbogen til patientrepræsentanter 
i sundhedsvæsenet er henvendt til 
dig, der repræsenterer patienter eller 
pårørende i sundhedsvæsenets råd, 
styregrupper, projektgrupper eller nævn. 
Håbet er, at bogen vil give dig et bedre 
grundlag for at varetage din rolle som 
patientrepræsentant. 


