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 D et er velkendt, at patienter med svær psykisk lidelse lever 10-20 
år kortere end resten af befolkningen. Der er mange årsager til 
den øgede dødelighed, bl.a. livsstilsfaktorer og metaboliske 

bivirkninger til psykofarmaka, men de tabte leveår skyldes hovedsagelig 
fysiske sygdomme (1). De fysiske sygdomme er ofte underdiagnostice-
rede og underbehandlede hos svært psykisk syge, og behandlingskvali-
teten i det somatiske sundhedsvæsen er ringere for disse patienter end 
for ikke psykisk syge. Der har været fokus på problemstillingen længe, 
og forskellen i dødelighed mellem mennesker med svær psykisk lidelse 
og resten af befolkningen var faktisk begyndt at falde; men efter fi-
nanskrisen er den atter steget, hvilket tyder på, at social ulighed spiller 
en rolle (2). 

Patienter med svær psykisk lidelse vil ofte modtage behandling og 
støtte i tre forskellige sektorer. Deres psykiatriske lidelse behandles i 
den regionale psykiatri; den sociale, rehabiliterende og recovery-orien-
terede støtte varetages af kommunernes socialpsykiatri, mens de fysi-
ske sygdomme burde behandles hos den praktiserende læge. 

Både i udlandet og i Danmark har forskellige former for ”integrated 
care” eller ”collaborative care” været afprøvet (3, 4). Man har fundet, at 
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Patienter med alvorlig psykisk sygdom falder ofte igennem syste-
met. De har konkurrerende helbredsproblemer og kan være vanske-
lige at hjælpe, ligesom indsatsen besværliggøres af stor afstand 
mellem social- og sundhedssektoren. Læs her om, hvordan samar-
bejdet imellem psykiatri, almen praksis og kommuner kan bedres.
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der er barrierer for samarbejdet i form af mangel på engagement fra de 
professionelle, utilstrækkelig viden og færdigheder hos de forskellige 
partnere og manglende motivation hos patienterne. Nogle hævder dog, 
at der findes nok viden til at implementere programmer, som integrerer 
behandlingen af psykiske sygdomme med behandlingen af fysiske 
sygdomme i primærsektoren via en teambaseret model med en koordi-
nerende case manager (5).

I Phy-Psy-projektet vil vi gerne finde frem til en intervention, som kan 
forbedre det fysiske helbred for patienter med svær psykisk lidelse. For at 
kunne designe en intervention, som giver mening for, og vil kunne enga-
gere alle de involverede parter, har vi gennemført en to-årig forberedende 
codesign-fase. Her har vi via interviews og fokusgrupper med de profes-
sionelle og patienter forsøgt at afdække dels barriererne for sufficient 
behandling af fysiske sygdomme blandt disse patienter og dels forhin-
dringerne for et meningsfuldt samarbejde på tværs af sektorerne.

I denne artikel beskrives, på baggrund af fundene fra dette forbere-
dende studie, de aktuelle forhold for patienter med svær psykisk lidelse, 
og mulighederne for en bedring af det tværsektorielle samarbejde dis-
kuteres.

Overordnet finder vi, at der er tale om tre selvstændige organisatio-
ner uden noget formelt etableret samarbejde. Der er heller ingen over-
ordnet organisation, som forsøger at etablere et sådant samarbejde. 
Sektorerne arbejder desuden ud fra hver sin teori og ideologi. Konkret 
giver det anledning til en række barrierer for behandling af den fysiske 
sygdom hos patienter med svær psykisk lidelse. Professionelle fra de 
forskellige sektorer oplever alle et besværligt samarbejde med de øvrige 
parter, og patienterne føler den manglende samordning som et pro-
blem. 

Patienters og professionelles erfaringer 

Almen praksis
Adgangen til almen praksis opleves ofte som vanskelig for patienterne. 
De føler sig ikke mødt ligeværdigt, hvorfor de er tilbageholdende med at 
bestille tid. Desuden har de svært ved at overholde en tid, som ofte 
ligger et stykke ud i fremtiden, da deres tilstand kan være meget svin-
gende, og de ikke kan forudse, hvordan de har det på den aftalte dag. 
Patienterne har svært ved at forklare deres komplekse problemer på en 
almindelig konsultationstid. Både de praktiserende læger og patien-
terne mener, at det fremmer en vellykket konsultation, hvis patienterne 
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har følgeskab til lægen, fx af en bostøtte 1. Dette har dog vist sig vanske-
ligt i mange kommuner, da patienterne skal visiteres til denne ydelse. 
Tillige støder det undertiden mod ideologien i recovery-begrebet, som 
man arbejder ud fra i socialpsykiatrien, hvor patienterne netop skal 
optrænes til at benytte egen læge på lige fod med andre. 

Samarbejdet 
Samarbejdet over sektorgrænserne støder på mange udfordringer og 
barrierer. Praktiserende læger siger, at de ofte mangler oplysninger fra 
psykiatrien, og at patienter kan være i langvarig behandling i distrikts-
psykiatrien, uden at lægen får besked i lange perioder. Praktiserende 
læger føler det desuden vanskeligt at komme i kontakt med en kontakt-
person i psykiatrien, og de står undertiden med problemstillinger, bl.a. 
om psykiatrisk medicin og interaktioner, hvor de ikke kan få fat i den 
behandlingsansvarlige psykiater. 

1. Betegnelsen for medarbejdere efter Servicelovens §85 er forskellig i de forskellige kommuner.

hhhhahaharrrr ffføføføfølllglglglggeseseseskkakakakabbbbbb ititititilllll lllælælægegegeg nn,n,, fffffxxx fafafaf eeennn bbobobostststøtøtøttetete 11.. DeDeDetttttteee hhahaharrr ddododoggg g iviviviststst sssiigigigg vvvananan kskskskeee-Foto 1 / 
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Praktiserende læger har også svært ved at komme i kontakt med 
socialpsykiatrien. Da lægerne arbejder under sundhedsloven, og social-
psykiatrien fungerer under serviceloven, er der juridiske barrierer for 
direkte kommunikation, som kræver informeret samtykke fra patien-
ten. Desuden er sektorernes IT-systemer ikke kompatible. Socialpsykia-
trien har problemer med at komme i kontakt med den praktiserende 
læge, da bostøtten kan være henvist telefonkøen på linje med patienter, 
hvis hun har behov for at henvende sig telefonisk til lægen. Socialpsy-
kiatrien oplever ligeledes et manglende engagement fra lægernes side i 
et samarbejde. 

Behandlingsansvar 
Både de praktiserende læger og socialpsykiatrien oplever, at der er 
uklarhed om ansvaret for behandlingen af disse patienter. Den psykia-
triske medicin ordineres som regel i psykiatrien, men når en læge 
udskriver medicin til en patient, har denne læge ansvar for den samlede 
ordination. Den praktiserende læge bliver ofte usikker på, om somatisk 
medicin interagerer med den psykiatriske medicin, som lægen måske 
ikke er fuldt informeret om. Socialpsykiatrien ordinerer ikke medicin, 
men føler alligevel, at ansvaret flyder i forhold til borgernes lange medi-
cinliste, hvor mange forskellige kan have ordineret medicin uden at tale 
sammen. Patienterne er undertiden i vildrede omkring, hvem der skal 
ordinere hvilken medicin. 

Kulturelle forskelle og fordomme   
Der er forskellige kulturer i de tre sektorer, og som anført også forskel-
ligt lovgrundlag i social- og sundhedssektoren. I psykiatrien arbejder 
man ofte ud fra en medicinsk model med fokus på den psykiske lidelse 
og med henvisning af somatiske problemstillinger til patientens prakti-
serende læge eller en somatisk hospitalsafdeling. I almen praksis er 
man mere frontlinjearbejder i samarbejde med kommunen. Den prakti-
serende læge har ansvar for både det fysiske og psykiske helbred hos 
patienten og arbejder ud fra en bio-psyko-social og patientcentreret 
model. I social-psykiatrien arbejder man socialpædagogisk ud fra før-
nævnte recovery-tankegang, hvor borgeren som et autonomt individ 
skal støttes i at finde mening og mål i livet og bevare håbet trods de 
begrænsninger, som sygdommen giver. Disse forskellige teoretiske 
udgangspunkter afspejler sig i forskelle i kultur og tænkemåder i de 
forskellige sektorer, hvilket undertiden giver anledning til fordomme 
mod hinanden. Der er meget få face-to-face-møder mellem sektorerne 

Tværsektorielt samarbejde
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på trods af, at man ved, at ved rent faktisk at mødes fysisk, lære hinan-
den at kende og få indsigter i hinandens arbejdsopgaver, vil mange af 
disse fordomme nedbrydes.

Visioner 
På tværs af sektorerne har nogle professionelle visioner for mulige 
scenarier, som kunne bedre samarbejdet. Nogle praktiserende læger har 
positive erfaringer med selv at tage initiativ til samarbejdet og via det 
kommunalt-lægelige udvalg etablere et struktureret samarbejde med 
socialpsykiatrien i en kommune. Socialpsykiatrien oplever, at patien-
terne bliver udskrevet for hurtigt til bostederne, ofte ud fra en misfor-
stået forestilling om, at personalet der kan klare patienterne. De mener, 
at psykiatrien mangler blik for, at det er pædagogisk og ikke sundheds-
fagligt personale, der er ansat på bostederne. Socialpsykiatrien tror, at et 
tættere samarbejde med en udkørende funktion fra psykiatrien kunne 
betyde, at man på bostederne kunne håndtere patienterne bedre, hvilket 
ville forhindre genindlæggelser. På samme måde foreslår de praktise-
rende læger, at patienter, som følges i distriktspsykiatrien, men som 
den praktiserende læge er involveret i, og som ofte kræver meget ar-
bejde, kunne afsluttes til den praktiserende læge, hvis der var mulighed 
for sparring med psykiatrien. Begge disse forslag kunne tænkes at 
aflaste psykiatrien. 

Organisering 
Et problem, som nogle praktiserende læger påpeger, er, at distrikspsy-
kiatrien ikke længere er lokal, men er blevet indkorporeret i en bureau-
kratisk og silo-opdelt psykiatri, hvor det er blevet sværere at etablere 
kontakt med en psykiater. Desuden er den udkørende funktion i psykia-
trien de fleste steder afskaffet. 

Nogle ledere i socialpsykiatrien mener, at hele mindsettet omkring 
organiseringen af den psykiatriske behandling er forkert. Etableringen 
af distriktspsykiatrien i 1970’erne var baseret på en idé om afinstitutio-
nalisering og nedlæggelse af totalinstitutionerne, hvilket også førte til 
færre sengepladser i psykiatrien. Men det vurderes ikke at have resulte-
ret i et mere inkluderende liv for borgere med svær psykisk lidelse. I 
stedet har man oprettet nogle undertiden ret store, decentrale enheder, 
hvoraf mange er private og med begrænset mulighed for kontrol fra 
kommunens side. Et forslag fra socialpsykiatrien gik ud på at satse mere 
på indsatser fra civilsamfundet, fx peer-medarbejdere og investeringer i 
inkluderende boformer. Dette blev dog ikke anset for et muligt scenarie 
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for mange af de borgere, som har været institutionaliseret i længere tid 
og er i kraftig psykofarmakologisk behandling. 

Barrierer og muligheder
Recovery-tankegangen viste sig at give anledning til forskellige opfattel-
ser af formålstjenligheden af følgeskab til den praktiserende læge. 
Recovery-begrebet har en lang historie og blev oprindelig formuleret af 
klinikere med fokus på outcome (6). Siden er der kommet mere fokus på 
brugerperspektivet, hvor recovery er rettet mod at skabe mening og håb 
hos borgeren trods symptomer (7). I socialpsykiatrierne arbejder man 
ofte ud fra denne brugerorienterede tænkning. Litteraturen viser dog, at 
patienterne også vægter symptomlindring, bedre kognitiv funktion og 
fravær af bivirkninger højt, hvilket kunne bane vejen for et mindre 
polariseret syn på recovery (8, 9). En dialog om dette imellem sektorerne 
kunne nedbryde nogle ideologiske fordomme. 

Litteraturen fremhæver ligeledes, at patienter ønsker ”integrated 
care” og fælles informationer mellem instanserne (10). Der er beskrevet 
forskellige ”integrated care”-modeller, men også at patienter ser almen 
praksis som vigtig for kontinuitet i behandlingen i sådanne modeller, 
og at de værdsætter den praktiserende læges evne til at lytte til deres 
historie (11). Denne rolle som den kontinuitetsbevarende instans hæm-
mes dog af de manglende oplysninger fra psykiatrien og af de juridiske 
og IT-mæssige barrierer for informationsudveksling med socialpsykia-
trien. Desuden er der problemer med følgeskab til lægen, hvilket både er 
begrundet økonomisk og ideologisk. 

De tre sektorer arbejder i det samme overordnede sundhedsvæsen og 
har ofte sideløbende kontakter med de samme patienter/borgere. Men 
det drejer sig om selvstændige organisationer, hvor psykiatrien er en 
tværregional organisation, mens almen praksis grundlæggende er et 
liberalt erhverv med overenskomst med regionerne. Socialpsykiatrien 
hører under kommunerne, hvor borgerne skal visiteres til de forskellige 
ydelser. Der er ingen overordnet regional ledelse, som tager ansvar for, 
organiserer eller regulerer samarbejde og koordinering mellem disse 
instanser. Samarbejdet beror derfor på personlige initiativer fra de 
enkelte medarbejdere og forbliver udelukkende lokalt. Da alle føler sig 
tidspressede, vil de ofte være tilbøjelige til at fokusere på at klare det 
daglige arbejde og være mindre tilbøjelige til at reflektere dybere over 
strukturerne eller formulere nye ideer.  

Et samarbejde mellem sektorerne vokser ikke frem af sig selv.  
Man kan undre sig over, at der ikke regionalt udarbejdes en strategi for 
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organisering af samarbejdet mellem de instanser, som har ansvar for 
behandlingen af det fysiske og det psykiske helbred samt rehabilitering 
for disse patienter. De tre involverede sektorer arbejder ud fra forskel-
lige teoretiske grundsyn, og der er mange frustrationer over manglende 
informationsudveksling, hvilket giver anledning til udvikling af gensi-
dige fordomme. Det er velkendt, at face-to-face-møder fører til større 
anerkendelse af den andens arbejde og er med til at nedbryde for-
domme og bedre samarbejdet. Men erfaringerne er også, at et sådant 
samarbejde kræver engagement og frem for alt ledelse. De største erfa-
ringer har man med en teambaseret model med en case manager (5) 
inspireret af chronic care-modellen (12), men sådanne modeller invol-
verer som regel kun sundhedssektoren. Der er behov for modeller, som 
også involverer kommunerne. Bedre integration af tilbud, der bygger 
bro mellem sundhed og social omsorg, har potentiale til at afhjælpe 
fragmentering, styrke kommunikationen og understøtte behandling af 
patienterne (13). Det ville være nærliggende, hvis almen praksis som et 
generalistspeciale med tovholderrolle påtog sig en proaktivt ansvar i 
forhold til at etablere et sådant forpligtende samarbejde. 

Interessekonflikter: ingen angivet

1. Patienter med svær psykisk lidelse oplever problemer i mødet med 
almen praksis. 

2. Informationsdeling mellem sektorerne forhindres af IT- og lovgiv-
ningsmæssige barrierer. 

3. Uklar ansvarsfordeling er et problem, især i forbindelse med medi-
cinordination.

4. Forskellige ideologiske udgangspunkter medfører divergerende 
holdninger til behandlingen i de tre sektorer.
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