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Det lyder jo let nok – ikke?



Velkommen

• Hvem er vi – og hvem er I?

• Hvorfor beskæftige sig med ”sårbare patienter”?

• Hvem er de ”sårbare patienter”?

• Hvordan finder vi de ”sårbare patienter” i almen 
praksis?

• Hvad gør vi for de ”sårbare” i vores daglige kliniske 
arbejde?

Undervisningsform:

Erfaringsudveksling suppleret med korte oplæg



Hvem er vi?

• Anne Møller

”Lægerne på Astersvej” i 
Køge fra januar 2022

Lektor på afdelingen for 
almen medicin 
Københavns Universitet

Lægefaglig konsulent i 
DSAM, Dansk Selskab for 
almen medicin

• Rune Ahrensberg

Lægerne Hartmann og 
Ahrensberg, Sorø

Kvalitets- og 
efteruddannelses-
konsulent. KAP-S



Interessekonflikt



Hvem er I?

• Stillingsbetegnelse
• Sygeplejerske
• Sosu-assistent
• Laborant/bioanalytiker
• Sekretær
• Andre f.eks. Jordemoder 

• Praksisorganisation
• Solopraksis
• Kompagniskabspraksis – (størrelse?)
• Samarbejdspraksis
• Andre



Hvorfor beskæftige sig med ”sårbare patienter”?



Hvorfor beskæftige sig med 
”sårbare patienter” i dag?

Fordi det er svært!

Fordi der er fokus på det – heldigvis – blandt andet i den 
nye overenskomst (OK22), hvor der er fokus på flere 
sårbare patientgrupper

https://www.laeger.dk/sites/default/files/vejledning_overenskomst_2022_web.pdf

https://www.laeger.dk/sites/default/files/vejledning_overenskomst_2022_web.pdf


Hvem er de sårbare patienter?

2 minutter for dig selv: 

Tænk først over dette og noter nogle eksempler ned 

5 minutter med sidemanden:

Snak med din sidemand om, hvem du opfatter som 
sårbare patienter i den praksis, du arbejder i?

Derefter samler vi op i plenum 



Hvem er de sårbare ifølge OK22?

Nye grundydelser: 

0123 Sundhedstjek til borgere på botilbud 

0128 Konsulterende samtale til børn og familier 

Tillægsydelse:

2150 Fokuseret somatisk undersøgelse til borgere med 
psykisk lidelse 



Hvorfor beskæftige sig med 
”de sårbare”?



Patienter med svær psykisk 
sygdom
• Dør 15-20 år før patienter uden svær psykisk 

sygdom

• Dør primært af hjerte-kar-sygdomme og 
cancersygdomme som alle andre

• Nogle dør selvfølgelig af misbrug/selvmord, men 
det er de færreste
• Udgør i et studie f.eks. 13% af dødsfald



Hvorfor har patienter med svær 
psykisk sygdom hyppigere fysisk 
sygdom?

Livsstil

Metaboliske bivirkninger til psykiatrisk medicin

Genetisk og metabolisk sårbarhed

Dårlig compliance til behandlinger

Dårligere medicinsk behandling generelt



Hvorfor dør patienterne tidligere?

Fysiske sygdomme er underdiagnosticerede og 
underbehandlede hos mennesker med svær psykisk sygdom

Ringere behandlingskvalitet på alle niveauer

Utilstrækkelig koordinering af behandlingen mellem almen 
praksis, kommuner og psykiatri

Mangel på konsensus om hvem der har ansvaret for 
behandlingsbehov hos disse patienter



Hvordan  kan man gøre det bedre?
Erfaringer fra Det Danske Diabetesprojekt

• 745 læger

• 1.381 patienter med nydiagnosticeret diabetes, 
fulgt i 19 år

Blandt dem, der fik den individuelle 
diabetesbehandling: 

• 27% lavere risiko for død af alle årsager blandt
patienter med psykiatrisk lidelse

• 43% lavere risiko for død pga. diabetes

• 52% færre dødsfald pga. AMI



Men for at kunne gøre det bedre 
– skal vi kunne finde ”de sårbare”



Hvordan finder vi de sårbare i 
almen praksis?
Diskuter i gruppen i 10 minutter

• Hvordan finder I sårbare patienter, der hvor du 
arbejder? 

• Hvordan markerer I i journalsystemet, at det er en 
sårbar patient – eller gør I noget andet?

Derefter plenum, hvor vi samler jeres erfaringer og 
ideer



Stjernepatienter – et eksempel

• https://www.dr.dk/nyheder/politik/kommunalvalg/laeger-stiller-
stjernepatienter-foerst-i-koeen-bekaempe-ulighed

https://www.dr.dk/nyheder/politik/kommunalvalg/laeger-stiller-stjernepatienter-foerst-i-koeen-bekaempe-ulighed


De nye ydelser i praksis I

• Sårbare børn
” de børn/familier, hvor børn i alderen 1 til 5 år ikke er set til en 
eller flere børneundersøgelser” dvs. udeblevne familier hvor 
den manglende børneundersøgelse antages at skyldes mangel 
på ressourcer m.v. 

Hvis det vurderes relevant, tilbydes barnet/familien en 
konsulterende samtale i direkte forlængelse af 
børneundersøgelsen

• Personer, der bor på botilbud
Sundhedstjek – som udgangspunkt hvert 2. år
Personalet tager initiativ og deltager ved samtalen
Formål: overblik, helbredsundersøgelse (læge), status på 
aktuelle erkendte sygdomme, ramme for samarbejdet, 
involvering af pårørende og plan for evt opfølgning



De nye ydelser i praksis II

Tillægsydelse til patienter med svær psykisk sygdom, hvor målet er at 
opspore uerkendt fysisk sygdom

• Der kan på baggrund af en opsøgende indsats ydes en 2150 som led i en 
konsultation (0101) eller en årsstatus (0120) til en afgrænset målgruppe 
(læge)

Målgruppe: 

• Patienter mellem 18 og 60 år med svær, kronisk psykisk sygdom 
(skizofreni eller andre psykoser, svære personlighedsforstyrrelser eller 
bipolar sygdom) samt er i fast behandling med Lithium eller 
antipsykotisk medicin i større doser. 

• Øvrige patienter på 18 år og derover med diagnosticeret psykisk sygdom 
som f.eks. alvorlig angst, moderat til svær depression og ADHD, hvor den 
praktiserende læger konkret vurderer, at patienterne er i risiko for at 
have uopdagede somatiske sygdomme, misbrug og/eller betydelig 
mistrivsel, som patienten ikke selv kontakter almen praksis med.



Hvad siger patienterne?



Hvad siger patienterne egentlig er vigtigt?

At blive accepteret

At blive mødt som menneske

At kende til personalet og andre i praksis

At vide at man bliver hørt

At blive rørt/undersøgt (som alle andre, føle 
sig almindelig)

Ikke føle sig stigmatiseret (Ændring af navnet 
på projektet – resultat af SOFIA-projektet)



Opsummering

• ”Sårbare patienter” – definition
• Varierer over tid og mellem klinikker

• Hvordan finder vi dem?
• Forslag fra plenum

• Stjernepatienter som eksempel

• Hvad kan vi tilbyde dem i almen praksis?
• Accept, respekt, at blive rummet og behandlet som 

andre



Hvordan italesætter vi sårbarhed? 
Patient med øget sårbarhed?

Hvad siger vi – f.eks. i telefonen når vi tilbyder ekstra 
omsorg/besøg/konsultation?

GODT RÅD

Tag denne snak med hjem og find din egen måde at 
formulere dig på – efter I har diskuteret det i praksis



Hvad tager du med hjem til 
praksis fra vores session?
• Hvem er de sårbare?

• Hvordan finder vi dem?

• Hvad kan vi tilbyde dem? 



Tak for i dag!


