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”Hvordan håndterer vi 

patienter med psykisk 
sygdom i almen praksis?” 
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Patienter med svær psykisk lidelse  
har en overdødelighed i forhold til  

resten af befolkningen.  
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Almen praksis kontakt til  
patienter med svær psykisk sygdom 

 
• Skizofreni patienter har flere kontakter til almen 

praksis i en 5-årig periode forud for diagnosen  

 

• Almen praksis har det mest komplette billede af 
patienternes sygdomme og udfordringer  
(Nørgaard et al. 2016) 
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Kan dødeligheden nedsættes? 

• Ja, ved en individualiseret behandling med 
realistiske mål.  
(Larsen, Siersma, Davidsen, et al., 2016) 
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At se den enkelte  
Kan man vise, at patientinddragelse har en effekt?   

Behandlingsmodellen i Diabetes omsorg i Almen Praksis 1989 - 1995 

 

Struktur og opfølgning 

• 3-månedersundersøgelse 

• 1-årsundersøgelse 

 

Patientinvolvering 

• Opstilling af personlige  
behandlingsmål 

• Pjecer til patienterne 

 

 

Klinisk vejledning 

• Klinisk vejledning til lægerne 

• Pjecer til lægerne 

 

Kurser og feedback 

• Kurser for lægerne 

• Helårlige rapporter om patientforløb 

• Patientforløb på lægekurserne 
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Personlige behandlingsmål 

Patient og læge kunne vælge imellem: 
 

1. Normalisering af metabolismen (God kontrol) 
– Dette ideelle krav er specielt aktuelt hos yngre og midaldrende diabetikere samt hos velmotiverede 

ældre diabetikere 
 

2. Acceptabel metabolisk regulation (Acceptabel kontrol) 
– Gælder fx en del ældre diabetikere samt diabetikere, som er vanskelige at behandle og/eller svære at 

motivere for behandlingen 
 

3. Symptomfrihed (Dårlig kontrol) 
– For nogle patienter indskrænker bestræbelserne sig til at fjerne patientens symptomer 

 
 

Fra projektets kliniske vejledning fra 1989 
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Effekten af en individualiseret  indsats  
med personlige mål for behandlingen 

af patienter med svære, psykiske lidelser (SPL) 

Generel dødelighed 

Relativ risikoreduktion  
% 

Absolut risiko-
reduktion 

pr. 1000 patient-år 

NNT  
(10 år) 

SPL 37 35,1 3 

Ingen SPL 4 1,8 56 
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Patienter med svær psykisk sygdom  
har ofte komplekse problemstillinger 

• Erfaringer fra større forskningsprogram om patienter med 
multisygdom viser, at især gruppen med psykisk sygdom 
har komplekse problemstillinger, der kræver samarbejde på 
tværs. (Barnett et al. 2012, Guassora unpubl.) 

• Medicin og polyfarmaci er en særlig udfordring 
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Det handler om kommunikation 

• Hvad er målet for konsultationen, for behandlingen 
og hvad er relevant viden for hvem?  

 

• Kender I jeres patienter? Betyder kendskab til 
patienten noget for hvordan I håndterer patienten? 
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Patientens kapacitet  

• Patientkapacitet – er muligheder, ressourcer og beredskab 
til at møde krav, inklusiv den fysiske og mentale funktion, 
socio-økonomiske ressourcer, social støtte, læsefærdigheder 
(Uddannelse?), holdninger og tro.  
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Behandlingsbyrde 

Den samlede indflydelse, som diverse 
behandlingsregimer har på patientens dagligdag 
og velvære. 
 
(Tran VT et al. 2012) 
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Behandlingsbyrde komponenter 
 Interaktion med sundhedsvæsenet 

Tid på transport og besøg  

Holde styr på aftaler 

Gå til mange aftaler 

Tage fri fra arbejde 

Modtage modsatrettede råd 

Administrere papirarbejde 

Vente på behandling 

Kommunikation med 
sundhedsprofessionelle 

 

Medicin 
Det at tage medicin interagerer 

med andre aktiviteter 

Bivirkninger 

Tvivl om medicinering  

Følelse af stigmatisering pga. 
medicin 

Ændre eller opnå recepter 

Brug af hjælpeværktøj 

 

(Rosbach & Andersen 2017) 
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Behandlingsbyrde videre 

Livstilsændringer 
Ændre diæt – mad 

Planlægge og udføre motion 

Holde op med at ryge 

 

Den økonomiske byrde 
Betale for medicin 

Betale for forsikring eller 
konsultationer 

Lære om 

Tilstanden og behandlingen 

Navigere i sundhedsvæsenet 

 

Andet 

Selv-monitorering af helbred 

Relationer med venner og 
familie 
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(Rosbach & Andersen 2017) 
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(efter Shippee et al 2012) 

Patientkompleksitet 

Patientens samlede 
arbejdsbyrde 

Patientens kapacitet  

Brug af sundhedsvæsenet 
Egenomsorg  Outcomes  

Behandlingsbyrde 

Sygdomsbyrde 
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Patientinddragelse og samskabelse i 
konsultationen 

Patientinddragelse handler om inddragelse af patienternes 
perspektiv, men graden af indflydelse kan variere 

 

Det kan spænde fra patienten spørges til sin oplevelse eller 
holdning  - til samskabelse, hvor patienten inddrages i 
beskrivelse af udfordringer og løsninger 
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Opsumering 
Kontinuitet er mere end at kende patienten  
 

Vær opmærksom på egne forestillinger om patienten 
 

Ved flere samtidige sygdomme eller komplekse problemstillinger  
- hvad er vigtigt for patienten? Hvad er kapaciteten og 
behandlingsbyrden?  

   

  Husk at situationen ændres over tid 
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Vores ambition 

The Phy-Psy Trial  
vil reducere den generelle dødelighed  

hos mennesker med  
svære, psykiske lidelser! 
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“The coordinated care platform” 
Koordinering - sammenhæng - engagement 

• Forpligtende samarbejde med alle involverede 
gennem effektiv kommunikation, også via ICT, og 
veldefinerede roller for alle parter 
 

• En central rolle til almen praksis: kontinuitet, 
koordinering, diagnostik, behandling  
 

• Patientcentreret behandling, inddragelse af 
patienten,  individuelle mål  
 

• Tilbyder patienterne sikre rammer for omsorgen 
og et struktureret behandlingsforløb 

Psykiatri 
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WORKSHOP - GRUPPER 
Følgende 3 emner diskuteres I grupper  
 
• Oplevelser af patientkontakten i almen praksis i forhold til patienter med psykisk sygdom 

og samtidig fysisk sygdom  
 

• Oplevelser af forløb og samarbejde med andre aktører (kommuner, bostøtter, 
socialpsykiatri, sekundærsektor, patienternes netværk, etc.)  
 

• Behandlingsmodel for patienter med psykisk sygdom og samtidig kronisk fysisk sygdom, 
hvilken rolle spiller IT 
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Oplevelser af patientkontakten i almen praksis i forhold til patienter med psykisk sygdom og samtidig fysisk sygdom  

1) Hvordan identificerer I patienter med psykisk sygdom 
og samtidig fysisk sygdom i jeres praksis? – Gør I noget 
særligt? Hvad virker godt? Gode eksempler? 

2) Hvordan er jeres interne samarbejde om denne type 
patienter? – Gør I noget særligt? Hvad virker godt? Gode 
eksempler? 

3) Hvordan sikrer I kontinuitet og sammenhæng i 
behandlingen af den enkelte patient? Gode eksempler? 

4) Hvad gør I med deres psykiatriske medicin? 
(Receptfornyelser, interaktioner, misbrug?) 

20 



                                                                                                                                     The Phy-Psy Trial 

Oplevelser af forløb og samarbejde med andre aktører (kommuner, bostøtter, socialpsykiatri, sekundærsektor, 
patienternes netværk) i forhold til patienter med psykisk sygdom og samtidig fysisk sygdom 

1) Hvordan er jeres samarbejde med  
Kommunen 
Socialpsykiatrien 
Sekundærsektoren  
Andre? 

Gør I noget særligt? Hvad virker godt?  

2) Har I overblik over behandlingstilbud i jeres område? 
Gode eksempler? Andre forslag? 

3) Hvad med de patienter der ikke kommer i praksis? 

4) Inddrager I patientens netværk? Gode eksempler? 
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Behandlingsmodel for patienter med psykisk sygdom og samtidig kronisk fysisk sygdom, hvilken rolle spiller IT 

1) Har I god IT understøttelse til behandling af patienter 
med psykiatriske lidelser og samtidig fysisk sygdom? Hvad 
virker godt? Hvad kunne I savne (i den ideelle verden)?  

2) Ville det være relevant om patienten selv anvendte IT evt. 
til indsamling af data til brug i behandlingen? Gode forslag? 
Gode eksempler fra eksisterende? 

3) Benytter I guidelines i behandlingen af denne 
patientgruppe? Er de anvendelige? Gode eksempler? 
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Interventionen 
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“Trigger films” til forbedring af service 

https://youtu.be/3VD7CeD8Jkk?t=1559 
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