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• Organisatorisk duplik til dokumenter om PAL:

- Problemer og muligheder samt erfaringer fra AAUH

• Organisatoriske nøglebegreber:

- Kulturændring; matrixorg.; Éntydig ledelse



’‘patientansvarlige læger’(PAL)
Aftale om national model (november 2016)
• 1. være med når de afgørende (behandlings)beslutninger bliver truffet. 

• 2. tage ansvar for og agere, når noget i behandlingsplanen eller forløbet 
skrider 

• 3. sikre fremdrift i behandlingsforløbet ift. prøvesvar m.v. 

• 4. sikre supplerende lægefaglig vurdering, hvis patienten er usikker på den 
lagte behandlingsplan. 

• 5. sikre en vandtæt og velinformeret proces ved stafetoverdragelse til 
anden læge. 

• 6. sikre ordentlig og forståelig kommunikation med patienten om såvel 
afvikling af og indhold i forløbet. 

• 7. stå til rådighed for sparring med den praktiserende læge eller 
kommunerne ved udskrivelse. 



PAL fortsat…

• Den patientansvarlige læge tager udgangspunkt i en overodnet model og ramme 
med plads til lokal tilpasning mellem de enkelte specialer og afdelinger. 

• Modellen tager udgangspunkt i erfaringerne fra regionernes pilotprojekter og 
hvidbog, som lanceredes forår 2017. 

• De relevante lægelige organisationer og patientforeninger inddrages i arbejdet 
med den endelige udformning og forankringen af ordningen. 

• Proces for indførelse af patientansvarlige læger og opfølgning heraf 
Regeringen og Danske Regioner er sammen med Danske Patienter, Kræftens 
Bekæmpelse, Overlægeforeningen, Yngre Læger og Dansk Sygeplejeråd enige om, at 
indførelsen af patientansvarlige læger påbegyndes i 2017. Først for kræftpatienter og 
siden for alle patienter. Regeringen har i sit politiske udspil til en kræftplan IV fastsat 
en national målsætning om, at mindst 90 procent af alle kræftpatienter i 2020 oplever, 
at de har en patientansvarlig læge. 
Alle patientgrupper i sygehusvæsenet, hvor det er fagligt relevant, skal opleve at have 
en patientansvarlig læge. 



Patientens Team og Patientansvarlig Læge
to nøglebegreber: kontinuitet og ansvar

• Både Patientens team og den patientansvarlige læge 
skal bidrage til at forbedre kontinuiteten i selve 
behandlingen og for patienten. Hvordan det skal 
foregå, har derimod været uklart. 

• Hvem skal indgå i Patientens team? Hvilken rolle har 
patienten? Hvordan bliver kontinuiteten relateret til 
koordineringen af patientforløbene? Hvilken rolle får de 
involverede parter, herunder viceklinikchefen med 
ansvar for forløb?

• Hvilket ansvar vejer tungest? Hvem bestemmer i fald  
de kommer i modstrid med hinanden? Hvem har det 
overordnede koordineringsansvar?



Forskningsspørgsmål:

• Er det muligt, og hvordan kan visionen for den forløbsbaserede ledelsesorganisering 

indfries via udvikling og implementering af modeller for patientens team og 

patientansvarlig læge? 

• - Hvordan udformes de to koncepter patientens team og patientansvarlig læge?

• - Hvordan udvikles kontinuitet og ansvar i patientforløb via patientens team og 

behandlingsansvarlig læge? 

• Tentative bud på forskningsspørgsmål i forlængelse heraf:

• Hvordan op på hvilke måder udvikles patientens team?

• Hvem indgår i patientens team?

• Hvordan er samspillet mellem patienten og teamet?

• Hvordan er samspillet mellem patientansvarlig læge og teamet? 

• Hvordan er de interprofessionelle relationer i teamet?

• Hvordan udvikles den patientansvarlige læges rolle og funktion?

• Hvordan foregår samspillet med øvrige behandlende læge(r)?

• Hvordan foregår samspillet med viceklinikchefen, der har forløbsansvar? 

• Hvordan håndteres ansvarskonflikter mellem de forskellige lægeroller?



AAUH kobler Patientens Team med PAL
(Datagenerering)

• Iværksat 10 pilotprojekter, hvoraf vi har nærstuderet 
2-3 stykker og fulgt tre læringsseminarer april/maj –
sept. 2016

• Implementering afsluttet

• 18 nye pilotprojekter(2017) under implementering

• Datagenerering og analyse ej helt færdig!!!

• Gennemført interviewrunde om ‘rammepapirets 
skabelsesberetning’

• Survey sommer 2017 til pilotprojektdeltagere



Organisatoriske perspektiver 1:
(problemer, svage sider)

• Politisk motiveret forandring – ikke et hedt ønske fra selve 
sundhedsvæsenet

• Begrebet PAL inviterer mest til kl. fagligt ansvar; mindre til 
proces

• PAL’s mange relationer og opgaver (team-medlemmer; 
primær sektor etc.)                       Overload af PAL!          

• ‘Co-ocracy’ (overorganisering): ‘It is just as important to find 
things we can STOP as to discover more things to do!’(Hall 2013)

• Kulturændring – hvordan?

(Seemann & Gustafsson 2017)



‘Har’ eller ‘er’ en                  
organisation kultur?

1. Kultur som én ‘variabel’ ‘variabel’ ‘variabel’ ‘variabel’ blandt                                          
flere; en af de organisatoriske                              
aktiviteter som organisatio-
nen varetager og har.                                            
Kulturen kan styres. Og grad-
bøjes; stærk/svag, effektiv/                   
ineffektiv

2. Kultur som ‘rod’‘rod’‘rod’‘rod’;                                                        
en organisation er kultur                                                
– den er en symbolsk menings-
anordning, et mønster af inter-
subjektive forestillinger/værdier 
/normer. Kulturen styrer. Og fordrer 
subjekt fortolkning = kulturer (Martin 1992)

ORGANISATION

Leavitts
model 
(1965)

KULTUR

Opgaver

Mennesker

Teknologi

Struktur

(Smircich 1983)



Nyere kulturforskning viser især:

• Kultur kan ikke ledes top-down – det er en relationel proces som ingen 
eksklusivt ejer. ‘Do leaders work on culture or work within culture?’ 
Lederstyret kultur eller kulturstyret ledelse?

• Kulturel konformitet og inerti – de grundlæggende antagelser  er noget 
organisationen ser med  ikke på

• Én organisationskultur – hvad med konfliktfyldte opfattelser     af 
organisationen, dens formål og strategier? 

• Konsensus og assimilation – hvad med retten til at være forskellig?

”This understanding of culture is a ”[C]orporate form of  fascism or cult
religion”, with no room for ‘dissent’.” (Martin 1992: 47) 



Organisatoriske perspektiver 2:
(muligheder; stærke sider)

• Ud med kontaktpersonordningen: Det gir’ mening

• Ringe modstand mod forandring – mod PAL

• PAL’s forankring i en teamfunktion (Spaghetti-Team el. Star-
group?) 

• Nøgtern start og gradvis udvikling

• Bottom up tilgang (one size does not fit all) (men også vægt på 
ensartet implementering)

• Sparring til praktiserende læger og kommuner

• Kulturforandring er nødvendig 
(Seemann & Gustafsson 2017)



Spaghetti –Team (K. Hall 2013)

4-6 deltagere med komplementære kompetencer, som arbejder tæt 
sammen, og er afhængige af hinanden for at nå et fælles mål



Star-Group (K. Hall 2013)

10-15 deltagere med komplementære kompetencer; arbejdet passerer ‘fra deltager 
til deltager’ via  én til én- kommunikation især via ‘center-personen’. Der er ikke 

tæt/daglig kommunikation/samarbejde, men der er brug for koordination.

PAL

Teammedlem

Teammedlem

Teammedlem

Teammedlem 



Erfaringer fra Aalborg (AAUH):
de første 10 pilot projekter, som kombinerer Patientens Team og PAL, 

er i fuld drift (18 nye er i gang)

• Implementering af Patientens Team forudsætter forankring hos 
specialeledelsen

• Der kan ikke tales om ét Patientens Team

• Patientens Team er et oplagt værktøj til optimering af patientforløb og 
reduktion af fejl

• Patientens Team giver læring og engagement

• Patientens Team giver nye indsigter i patientens behov

• Vigtigt med systematisk erfaringsopsamling m.h.p. læring på tværs af 
specialer og klinikker

• Ikke usædvanligt at udviklingsprocessen får ros og ledsages af flg. 
udsagn:

”Nu ved jeg, hvad de andre laver!”; ”Nu kan jeg følge patienten”.

• Fortsat forskning…v/COMA



PAL i matrix organisationen
‘Helten’

• Et såkaldt matrix- menneske befinder sig på et fagligt niveau, 
der er højere end normalt påkrævet, og som både fagligt og 
personligt besidder sikkerhed og naturlig autoritet. Den 
fagprofessionelle leder i en matrix skal kunne tænke i et 
helhedsperspektiv og besidde overblik over komplicerede 
sammenhænge og kaotiske situationer - og kunne fastholde 
de overordnede målsætninger i disse. Personlig styrke, 
sikkerhed og højt selvværd er afgørende for at kunne 
håndtere konflikter positivt og for at kunne begå sig som 
holdspiller. (Risaks & Flack Larsen 2005)



PAL i matrix organisationen
‘Anti-Helten’

• Og hvem er det så ikke? Ja, den fagligt middelmådige og usikre 
personlighed, som har behov for selvhævdelse og kompenserende 
adfærd, vil ikke kunne trives i en matrix. Heller ikke nogen andre 
steder, vil nogen sige. Men pointen her er, at matrix i højere grad 
eksponerer egoistisk og kontrollerende adfærd, fordi den form for 
adfærd simpelthen er destruktiv for selve nerven i strukturen. Ved 
personlig og faglig usikkerhed hos aktørerne fremmes ikke kun 
behov for selvhævdelse, kontrol og formaliseret magt, men også 
»abekastning« i form af ansvars- og opgavefralæggelse, skyld kastes 
rundt i organisationen, der rammes af endnu et par velbeskrevne 
»sygdomme«, nemlig paranoia og misundelse - sygdomme, der 
trives bedre i en matrix end i nogen andre strukturer på grund af 
dens »flydende« karakter og flertydige referenceforhold. 

• (Risaks & Flack Larsen 2005)


