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At være leder i politisk styret system 

–

Rule number 8
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Tillid

Relation

Fælles 
beslutningstagning

Personlig medicin er komplekst og skal ses i 

relation til individet.

Indeholder i en klinisk genetisk kontekst:

• Familierelationer

• Fremtidsudsigter for en selv og familien

• Metodevalg og konsekvenser heraf

• Tilfældighedsfund - potentielt uønsket information

• Forsikringer/Karrierevalg
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Vi sætter patienten først og vi hjælpes ad med at finde 

den bedste behandling i en kompleks situation.

Afdelingen er en rejse værd for både patienter, pårørende 

og medarbejdere.
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Vi sætter patienten først og vi hjælpes ad med at finde 

den bedste behandling i en kompleks situation.

Afdelingen er en rejse værd for både patienter, pårørende 

og medarbejdere.

PERSONLIG MEDICIN I EN KLINISK HVERDAG



Stor relevant efterspørgsel.

Vi ved ikke alt om gener – mennesket har ca. 19.500 gener. Funktionen af godt 5000 er velkendt.

Familiens stamtræ (altså hele familiens sygehistorie) og patientens symptomer, er derfor  stadig det 

vigtigste redskab i forbindelse med genetisk rådgivning, både i forhold til diagnose, men også til at vurdere 

risikoen for tilfældighedsfund, hvem der bliver berørt af viden og hvem som skal inddrages fra start. 

Genetiske tests bruges i nogle familier til at modificere risikoen / stille diagnosen / belyse 

behandlingsmuligheder/mulighed for at indgå i protokollerede forsøg.

Præcist stamtræ

Tager tid

1: Samtykke: a: Patologibeskrivelser, b: Journaloplysninger, c: Dødsattester.

2: Supplerende undersøgelser på væv: a: revurderinger, b: immunfarvninger

3: I enkelte tilfælde genetisk test ”up- front” efter information. 

PERSONLIG MEDICIN I EN KLINISK HVERDAG



HAVD GJORDE VI EGENTLIG OG HVAD SYNTES PATIENTERNE?

Visitation.
Indkaldelsesbrev

med tid til 
samtale.

Samtale med 
lægen 

(fremmøde), 
aftale. Fokus på 

oplysninger.

Afvente yderligere 
oplysninger.

Lægen tager 
stilling til nye 

oplysninger, uden 
patienten. 

Evt. Konference.

Samtale med 
lægen, 

Fremmøde / TK / 
Brev – diagnosen.

Afslutning.

Billed: https://www.shutterstock.com/da/search/footsteps



Kommentarer fra LUP 2017:

”Der stod ikke i det tilsendt brev, at det eneste samtalen skulle handle om var at få 

en pårørende til at kontakte jer......... Jeg havde taget fri for arbejde........ 

spørgsmålet kunne have været stillet over telefonen......”

Lav scoore i forhold til om patienterne vidste, hvad de skulle ind til.  

Billed: https://www.shutterstock.com/da/search/footsteps

HAVD GJORDE VI EGENTLIG OG HVAD SYNTES PATIENTERNE?



DET NYE PATIENTFLOW PÅ KLINISK GENETISK AFDELING, SLB

https://hrsoft.com/blog/3-ways-to-easily-identify-high-performers/

http://www.csuconnects.org/2016/11/01/alternative-teaching-methods/



Indsatsområder:
• Øge respekt for patientens, pårørende og sundhedspersonalets tid.

• Bedre sammenhæng og rettidighed. 

• Fokus på det fælles ansvar.

Ønske:

Mere tid til det væsentlige sammen med patienterne: 

Ny visitation

Nyt indkaldelsessystem

Ny forundersøgelse

Nyt ambulatorieprogram

DET NYE PATIENTFLOW PÅ KLINISK GENETISK AFDELING, SLB



DET NYE PATIENTFLOW – KLINISK GENETISK AFDELING

Det nye (Pr. 6. august 2018): 
Dispensation/forsøgsordning.

1: Henvisning visiteres.

2: Ringebrev 
(Man til Tors 7.30-14.30).

3: Stamtræ og indledende rådgivning og evt. test ved 

genetisk vejleder.
(Tjeklister, fraser, hjælpenotater – standarder)

4: Konferencebeslutning.

5: Tid ved læge    Flydende ambulatorie / Brevsvar / 

Telefonkonsultation.

Visitation

Telefonsamtale 
med GV

Konference

Læge

Afslutning



Indsatsområder:
• Øge respekt for patientens, pårørende og sundhedspersonalets tid.

• Bedre sammenhæng og rettidighed. 

• Fokus på det fælles ansvar.

Ønske:

Mere tid til det væsentlige sammen med patienterne: 

Ny visitation

Nyt indkaldelsessystem

Ny forundersøgelse

Nyt ambulatorieprogram

Effekt af nyt patient flow:

Reduktion af antal konsultationer på sygehuset.

Patienten bestemmer hvornår udredning skal begynde.

Patienten og lægen er sammen når det betyder noget

Mindre forstyrrelser, bedre kvalitet

Hurtigere sagsgang

Færre udeblivelser

Ingen unødig dokumentation

DET NYE PATIENTFLOW PÅ KLINISK GENETISK AFDELING, SLB



DET NYE PATIENTFLOW – KLINISK GENETISK AFDELING

Patienttilfredshed. 

Medarbejdertilfredshed.

Ventetid

LUP

Udeblivelser

Udredningstid



HVAD HAR VI LÆRT INDTIL NU - PERSPEKTIVER

1: Patienterne er klar til det individualiserede 

sundhedsvæsen

2: Patienterne vil og kan selv tage initiativet. 

3:Patienterne er meget tilfredse med ansvaret. 

4: At patienterne selv deltager og tager initiativet 

reducerer udeblivelser og sparer tid (andre får ”kun” 

rykkerbrev – ikke mange og ikke med den frygtede 

sociale slagside).

5: At patienterne også ønsker at tiden med lægen bruges 

på fælles beslutningstagning, relation og tillid – under 

forudsætning af ”basis” er i orden.



DET INDIVIDUALISEREDE SUNDHEDSVÆSEN

Tillid

Relation

Fælles 
beslutningstagning

Værdier – Patienten først

Formål – For patienterne

Mål – Fagligheden, excellence



DET INDIVIDUALISEREDE SUNDHEDSVÆSEN 

”Medvinden”

Pa-
tienterne
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Fokus på ledelseskompetenceløft 
og karrierevej som leder i 

sundhedsvæsenet 
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Love/regler – behov for 
kontrol

#detkuhaværetmig
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Politik
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At være leder i Personlig Medicin
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Hvad skal der til for at vi kan udvikle det 

individualiserede sundhedsvæsen? 

Mod

Tillid

Relationer
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Tlf. 7940 5000
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