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Resume’ 

Muligheder og barrierer for implementering af kontaktpersonordningen i klinisk praksis. 

Det er politisk besluttet at alle patienter på danske hospitaler skal have en kontaktperson, men 

hvordan implementeres kontaktpersonordningen i klinisk praksis?  

Formålet med opgaven var at analysere og vurdere hvilke faktorer der kan have indflydelse på  

Metode: Opgaven indeholder et systematisk litteraturstudie og en analyse af barrierer og 

muligheder for implementering af kontaktpersonordningen. Rogers teori for diffusion of 

innovations og dele af Kotters model for forandringsledelse er benyttet som analyseredskab. 

Resultater: Emnet er sparsomt belyst, hvorfor det ikke er muligt at anbefale specifikke 

implementeringsforslag.  Der kan dog med fordel arbejdes videre med at: 1. Beskrive 

kontaktpersonordningen, 2. Tilpasse ordningen til lokale forhold, 3. Fjerne strukturelle barrierer i 

organisationen, 4. Tilpasse personalesystemer til kontaktpersonordningen, 5. Inddrage 

sundhedspersonalets erfaringer i udviklingen af en velfungerende kontaktpersonordning. 
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Summery 
 

Opportunities and barriers for implementation of the personal contact system in clinical 

practice.  

It is politically decided that all patients in Danish hospitals must have a personal health contact, but 

how is the personal health contact system implemented in clinical practice?  

The purpose of the assignment was to analyze and assess the factors that may affect the 

implementation of the personal contact system in clinical practice. 

Method: This task includes a systematic literature study and an analysis of barriers and 

opportunities for implementation of the personal health contact system. Rogers’s theory of diffusion 

of innovation and parts of Kotters model  for change management is used as an analytical tool. 

Results: There is a lack of research in the area, so it is not possible to recommend specific 

implementation proposals. However, there may advantageously further work to: 1 Describe the 

personal health contact system, 2. Customizing the system to local conditions, 3. Remove structural 

barriers in the organization, 4.Working systems should  support the personal health contact system, 

5. Involve health professionals experience in further development of the personal health contact 

system  
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8.0 Referenceliste side 44 

1.0 Indledning 

I Sundhedsstyrelsens Kræftplan II fra 2005 anbefales det, at kræftbehandlingen arrangeres som 

pakkeforløb (Sundhedsstyrelsen 2005). Formålet med dette var, at man ved at etablere 

standardiserede sammenhængende pakkeforløb på tværs af de implicerede afdelinger, kunne sikre 

patienterne mod unødig ventetid. Baggrunden var, at danske kræftpatienter havde en tidsmæssig 

ringere overlevelse end patienter i de øvrige nordiske lande, hvilke det sammenhængende 

pakkeforløb skulle rette op på.  Man ønskede samtidig at sikre patienterne et højt 

informationsniveau og en oplevelse af tryghed og i patientforløbet. Sundhedsstyrelsen anbefalede 

derfor, at patienterne fik tildelt en fast kontaktperson, der skulle have overblik over den enkelte 

patients behandlingsforløb og som patienten kunne rette henvendelse til ved behov. 

(Sundhedsstyrelsen 2005). Kontaktpersoner er ikke en ny opfindelse i sundhedsvæsnet. Der har 

siden 90’erne været fokus på emnet, og begreberne kontinuitet og kontaktpersoner er blevet 

diskuteret i både sygeplejefaglig- og lægefagliglitteratur (Kjeldsen 1997). Udviklingen har bevæget 

sig fra visioner og anbefalinger til mere håndfaste krav om dokumentation for opfyldelse. 

 I oktober 2007 indgik regeringen og Danske regioner en aftale om akut kræftbehandling til alle 

kræftpatienter, ligesom anbefalingerne fra Kræftplan II om pakkeforløb med fast kontaktperson, 

skulle indføres for alle kræftformer. (Regeringen og Danske regioner 2007). Der blev samtidig 

truffet aftale om at udvikle et monitoreringssystem (MIS), der skulle sikre at regionerne og 

hospitalerne levede op til formålet. (Sundhedsstyrelsen 2007). De første pakkeforløb trådte i kraft i 

begyndelsen af 2008.   

Den første MIS-evaluering af pakkeforløbene viser, at i forhold til ventetiden virker pakkeforløbene 

efter hensigten, idet forløbstiden for de fleste pakkeforløb ligger indenfor den tidsramme 

Sundhedsstyrelsen har opstillet. (Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner 2009). 

Med henblik på også at evaluere pakkeforløbene fra patientperspektivet, forestod Enheden for 

Brugerundersøgelser i august 2008 en landsdækkende undersøgelse af kræftpatienters oplevelse af 

det samlede behandlingsforløb. (Enhed for Brugerundersøgelser 2009). Undersøgelsen indeholder 

en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og en kvalitativ analyse af patientkommentarer. En stor del 

af patienternes kommentarer omhandler manglende personalekontinuitet, og mange patienter giver 

udtryk for at have savnet en fast kontaktperson gennem behandlingsforløbet. (Enhed for 

Brugerundersøgelser 2009). 
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Resultatet af ovenstående undersøgelse er tankevækkende. Noget kunne tyde på at 

kontaktpersonsordningen ikke fungerer optimalt, således som politikkerne forventede, da de 

ophævede ordningen til lov i 2008 (lov nr. 538, 2008-06-18).  Denne bekymring underbygges af 

resultatet fra en undersøgelse foretaget for Kræftens Bekæmpelse, der belyser sammenhæng mellem 

kræftafdelingernes angivelse af at have implementeret kontaktpersonsordningen, og patienternes 

oplevelser af at have en kontaktperson. Resultatet viser, at kun 49 % af de patienter der har haft hele 

deres forløb på en afdeling med en kontaktpersonsordning, har oplevet at have en kontaktperson. 

(Faber, Pedersen og Grønvold, 2009). 

I de sidste par år har onkologisk afdeling på Herlev Hospital arbejdet målrettet på at implementere 

kontaktpersonsordningen. Dette har resulteret i, at den seneste journalaudit i brystkræftambulatoriet, 

viser 100 % for registrering af kontaktperson (www.herlevhospital.dk). Resultatet kan dog ikke 

genfindes i patienternes oplevelser, idet den seneste landsdækkende undersøgelse af 

patientoplevelser (LUP) viser, at 34 % af ambulante patienter i onkologisk afdeling stadig ikke 

oplever at have en fast kontaktperson. (Enhed for brugerundersøgelser, oktober 2009). 

Den manglende sammenhæng mellem afdelingens registrering af kontaktperson i journalen og 

patienternes oplevelser, rejser en mistanke om, at indførelse af kontaktpersonsordningen kun har 

haft begrænset effekt, idet den findes på papiret men ikke fungerer i praksis.  

 

Det er veldokumenteret at patienternes oplevelse af sammenhæng i høj grad er knyttet til 

kontinuiteten i relationen, til det sundhedsfaglige personale (Martin, 2009) (Mandag morgen, 2007) 

sundhedsvæsen). Der er ligeledes undersøgelser der viser, at det sundhedsfaglige personale opfatter 

patientkontinuitet som væsentlig, idet det giver dybere viden om patientens problemer og dermed 

større arbejdsglæde (Martin 2009) (Jonasson 2007). Kontaktpersonsordningen var også tænkt som 

et redskab, der bl.a. skulle sikre patienten større kontinuitet.  Kontinuitet i et patientforløb er dog 

ikke et entydigt begreb. I litteraturen skelnes der mellem 3 former for kontinuitet (Haggerty, et al, 

2003) 

Informationskontinuitet omhandler overlevering af informationer mellem sundhedspersonalet, eller 

informationer givet til patienten der linker begivenheder i patientforløbet sammen. Målet er at 

patienten skal opleve sammenhæng i informationerne. Informativ kontinuitet tenderer kun at have 

fokus på helbredsinformationer. For at skabe sammenhæng mellem informationer om forskellige 

begivenheder i patientforløbet, er viden om patientens præferencer, værdier og konteksten for 

patientforløbet derfor vigtig. 

http://www.herlevhospital.dk/�
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Organisatorisk kontinuitet er specielt vigtigt i komplekse patientforløb der kræver samarbejde fra 

flere afdelinger. Kontinuitet er opnået når sundhedsydelser kan gives til tiden og på tværs af 

afdelinger. Forløbsbeskrivelser faciliteter organisatorisk kontinuitet, og skaber forudsigelighed og 

sikkerhed i patientforløbet.  

Relationel kontinuitet er en fortløbende relation mellem patienten og en eller flere 

sundhedspersoner. Relationel kontinuitet er fra patientens perspektiv værdifuldt, og bibringer en 

oplevelse af forudsigelighed og sammenhæng (Haggerty, et al, 2003) 

 

I Region Hovedstadens beskrivelse af kontaktpersonsordningen er ovenstående termer ikke 

benyttet. Det fremgår dog af instruksen, at kontaktpersonen har ansvar for informationer til patient 

og pårørende, samt at koordinere og sikre kontinuitet i pakkeforløbet i samarbejde med tværfaglige 

samarbejdspartnere. Det er desuden præciseret at kontaktpersonen skal have aktiv del i patientens 

behandling (Region Hovedstaden 2009).  Ud fra ovenstående fremgår det, at 

kontaktpersonsordningen indeholder alle 3 former for kontinuitet.  

 I en nyligt publiceret undersøgelse, påpeger det sundhedsfaglige personale, at opfyldelse af 

ansvaret som kontaktperson kræver mere tid end der er til rådighed (Martin 2010). Undersøgelsen 

peger ligeledes på, at det er den relationelle kontinuitet patienterne efterspørger. Den 

organisatoriske sammenhæng er ikke et eksplicit mål for patienterne, idet den organisatoriske 

sammenhæng mellem sektorer og enheder kun er synlig for patienterne når den ikke fungerer. Det 

er derimod i den nære oplevelse at sammenhæng og kontinuitet har betydning for patienterne 

(Martin, 2010) Dette antyder en divergens mellem hvad der forventes fra politisk side, og hvad der 

er muligt i den kliniske hverdag. 

 

Der har i den senere tid været rejst kritik i pressen af hospitalernes forvaltning af 

kontaktpersonordningen.  Kritikken har fokus på patienternes oplevelser, af manglende 

sammenhæng og kontinuitet i patientforløbene og bygger på udtalelser fra bl.a. Kræftens 

Bekæmpelse (Berlinske Tidende 2010). Debatten har resulteret i et lovforslag der skal garantere 

forløbskoordinatorer til alle kræftpatienter (Sundhedsministeriet 2010). Forløbskoordinatorernes 

arbejdsområder skal, ifølge Sundhedsministerens udtalelser til Berlinske Tidende, være 

koordinering af patientforløbene på tværs af de implicerede afdelinger, og dermed sikre et bedre 

flow i patientforløbet (Berlinske Tidende, 16.10. 2010). 
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Ordningen med forløbskoordinatorer er dog allerede iværksat i flere af regionerne. Etablering af 

funktionen har hidtil været frivillig, og det har været overladt til de lokale sygehusledelser at 

beslutte om funktionen skulle indføres (DSI 2008). 

Region Hovedstaden indførte således forløbskoordinatorer på alle pakkeforløbene i 2008.  

I onkologisk afdeling på Herlev Hospital er forløbskoordinatorfunktionen knyttet til 

afdelingssygeplejerskerne i de diagnosespecifikke teams. Opgaven består hovedsagelig i 

koordinering af den organisatoriske del af pakkeforløbene i samarbejde med den forløbsansvarlige 

overlæge, og de øvrige afdelinger der er involverede i pakkeforløbet (Region hovedstaden 2009) 

Forløbskoordinatoren er dermed en overordnet organisatorisk funktion, der arbejder bag kulissen  

og er usynlig for langt de fleste patienter, og er kun i særlige tilfælde ressourceperson i det konkrete 

patientforløb.  Det er derfor et spørgsmål om hvorvidt en garanti om forløbskoordinatorer til alle 

pakkeforløb, vil løse de grundlæggende problemer med kontinuitet og sammenhæng, som 

kontaktpersonordningen var tiltænkt at skulle løse.  

 

Indførelsen af pakkeforløb og kontaktpersonordningen i Danmark har været nødvendig i forhold til 

hurtige, effektive og sammenhængende behandlingsforløb. For onkologisk afdeling på Herlev 

Hospital har dette medført en produktivitetsforøgelse på 40 % (www.HerlevHospital.dk). Pres på de 

fysiske rammer har bevirket, at områder på afdelingen, der tidligere var venterum eller samtalerum, 

nu er inddraget i behandlingsområdet. Dette stiller store krav til sundhedspersonalet om fleksibilitet 

i opgaveløsningen.  

Kontaktpersonordningen er tænkt som et redskab, der skal højne den brugeroplevede kvalitet i det 

sammenhængende patientforløb. På samme tid skal den være til gavn for det sundhedsfaglige 

personale, som et anvendeligt redskab til at sikre bedre koordinerede arbejdsopgaver. 

(Lægeforeningens debatoplæg, 2005)  

 

I min praksis som afdelingssygeplejerske i et onkologisk brystkræftambulatorium, har jeg en aktiv 

rolle i implementeringen og fastholdelsen af kvaliteten i pakkeforløbene, herunder også 

kontaktpersonsordningen. Onkologisk afdeling har arbejdet målrettet med at implementere 

kontaktpersonordningen. Dette har resulteret i, at ordningen er beskrevet i et VIP-dokument1

                                                 
1 VIP- portalen er et IT baseret dokumentsystem for Region Hovedstaden, hvor alle administrative og kliniske 
instrukser kan hentes. 

 og er 

indarbejdet i arbejdstilrettelæggelsen for læger og sygeplejersker. Til trods for dette, kan det være 

vanskeligt at fastholde kontaktpersonordningen i hverdagen.  

http://www.herlevhospital.dk/�
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Dette giver mistanke om en diskrepans mellem intentionen for indførelse af 

kontaktpersonordningen, og hvorledes ordningen opleves af sundhedspersonalet.  

 

1.1 Problemformulering 

”Hvilken viden og erfaringer er der dokumentation for vedrørende brugen af 

kontaktpersonordningen, og hvilke muligheder og barrierer er der for implementering i klinisk 

praksis?” 

 

1.2 Formål og afgrænsning 

Formålet med masteropgaven er, at analysere og vurdere faktorer, der kan have indflydelse på 

implementering af kontaktpersonsordning i et onkologisk brystkræftambulatorium. 

Den viden der fremkommer gennem projektet, skal tænkes ind i en implementeringsplan for 

kontaktpersonordningen i onkologisk afdeling.  

Onkologiske afdelinger i Danmark har i de senere år arbejdet på at udvikle og implementere 

pakkeforløbene. Denne proces har været påvirket af nye politiske beslutninger og krav fra medier 

og patientorganisationer. Velvidende at implementeringen af en velfungerende 

kontaktpersonsordning derfor er påvirket af interne og eksterne interessenter, vil masteropgaven 

afgrænse sig til at have fokus på erfaringer hos sundhedspersonalet og forskere i sygehussektoren. 

 

1.3 Begrebsafklaring  

Pakkeforløb 

”Et sammenhængende standardiseret udrednings- og behandlingsforløb på tværs af 
de implicerede afdelinger. Pakkeforløbet angiver tidsrammer for acceptable 
ventetider, fra mistanken om kræft rejses hos egen læge, til udrednings- og 
behandlingsforløbet er slut. Pakkeforløbene beskriver de nødvendige undersøgelser, 
behandlinger og informationer som patienten skal modtage undervejs.  
I pakkeforløbene indgår der multidisciplinære teams, bestående af nøglepersoner fra 
de involverede afdelinger. Formålet med dette er, at de multidisciplinære teams skal 
indgå i et forpligtende kontinuerligt samarbejde, hvorved den enkelte patient vurderes 
med inddragelse af alle relevante specialer. En sådan fælles tværfaglig vurdering kan 
forgå, ved at de relevante specialer er fysisk samlet til konference eller der kan være 
tale om en telefon- eller videokonference 
Kommunikationen er en vigtig del af del af pakkeforløbet, således at patienten oplever 
hele tiden at have kontakt og ikke føler sig efterladt uden klar information eller aftale. 
Samtaler med patient og pårørende bør i alle sammenhænge baseres på respekt og 
empati” (Sundhedsstyrelsen 2009). (Team – MA/Onkologisk afdeling/Herlev Hospital  
2008).  
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Kontaktpersonsordningen 

I Sundhedsstyrelsens beskrivelse af pakkeforløb for kræftpatienter er kontaktperson defineret 

således: 

”Patienten informeres mundtligt og skriftligt om hvem der er kontaktperson, senest i 
forbindelse med første fremmøde på sygehuset. Det skal være enkelt at få fat på 
kontaktpersonen, og patienten skal kunne træffe en kontaktperson (afløser), selvom 
der er sygdom eller ferie. 
Kontaktpersonen skal kunne besvare spørgsmål om igangværende undersøgelser og 
behandling. Derudover skal kontaktpersonen kunne svare overordnet på spørgsmål 
om det samlede pakkeforløb, som den pågældende patient indgår i og formidle 
patientens ønsker til relevante aktører” (Sundhedsstyrelsen, februar 2008:6) 

 

Ordningen blev ophævet til lov samme år, og informationspligten til patienten blev skærpet: 

”Regionsrådet tilbyder en eller flere kontaktpersoner til en patient, der modtager 
behandling på regionens sygehuse. 
Regionsrådet skal mundtligt og skriftligt oplyse patienten om kontaktpersonens navn 
og funktion senest dagen efter behandlingens påbegyndelse. Kontaktpersonen skal 
være en sundhedsperson, som medvirker ved behandlingen af patienten.” (Lov Nr. 
538 af 17/06/2008). 

 
Forløbskoordinator 

I Region Hovedstaden er forløbskoordinatorfunktionen defineret som følger: 
 

”Hvert hospital udpeger en forløbskoordinator for hver af de kræftdiagnoser, som 
udredes og behandles i hospitalet. Ordningen vil på sigt omfatte alle kræftforløb. 
Forløbskoordinatoren skal sikre fremdrift i de såkaldte pakkeforløb på tværs af 
ydelser og afdelinger og sikre, at der ikke sker kontinuitetsbrud i ydelserne. 
Forløbskoordinatoren har overfor ledelsen ansvar for at overvåge og dokumenterer 
patientforløbene og informerer om forskellige flaskehalse i udredning, behandlingen, 
efterbehandlingen og kontrolfasen. Forløbskoordinatoren samarbejder med de 
involverede afdelinger, men har ikke nødvendigvis patientkontakt”(vip dokument, 
Region Hovedstaden, 2009:3). 

 

2.0 Metodeovervejelser 

Masteropgaven består af et systematisk litteraturstudie, der kritisk vurderer og sammenfatter den 

bedst tilgængelige viden på området. Den udvalgte litteratur vil udgøre opgavens dataindsamling og 

er derved opgavens empiri.  
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 Systematisk litteratursøgning i nationale og internationalen databaser, ud fra en eksplicit 

søgestrategi. 

 Udvælgelse af litteratur ud fra definerede inklusions- og eksklusionskriterier. 

  Fremstilling af oversigt over den udvalgte litteratur, samt undersøgelsernes design     

  I analyseafsnittet vil data fra den valgte litteratur, når det er muligt, blive evalueret ud fra 

anerkendte standarder.     

Sundhedsstyrelsens checklister til litteraturvurdering og CASP modellen vil blive benyttet 

afhængig af artiklens design. Litteraturen vil herefter blive kategoriseret efter litteraturtype i 

henhold til Hørdams kategoriseringsnøgle (se bilag) 

 Resultatet fra artiklerne vil blive analyseret med Rogers diffusionsteori og dele af Kotters 

model for forandringsledelse.  Disse teorier er valgt, idet implementering af 

kontaktpersonsordningen kan ses som en forandringsproces, hvor organisationen og personalet 

skal tillære sig nye arbejdsgange og rollefordelinger. Rogers diffusionsteori beskriver 

innovationsprocessen, der er afgørende for om sundhedspersonalet forkaster eller accepterer 

innovationen. Kotters model beskriver implementeringsprocessen ud fra et ledelsesperspektiv.  

Processen frem til innovationsbeslutningen er truffet, vil blive belyst med Rogers 

diffusionsteori. Derefter vil trin 5. i Kotters model blive inddraget med henblik på at belyse 

barrierer der efterfølgende kan hindre sundhedspersonalet i at implementere innovationen. 

 
Diffusions of innovations 

Rogers (2003) definerer diffusion som den proces hvorved en innovation bliver kommunikeret ud 

til medlemmerne af et socialt system.  

Rogers mener, at 4 hovedområder har betydning for om individer adopterer en innovation eller 

forkaster den.  

Innovationen  

Innovationen kan være en ny ide, et nyt produkt eller en ny arbejdsgang. Fordi innovationen altid 

indeholder noget nyt, der potentielt skal afløse det kendte, vil innovationen ofte skabe en vis 

usikkerhed. Graden af usikkerhed er afhængig af hvor kompleks innovationen er og hvilke 

konsekvenser den kan få for den enkelte. Hvor hurtigt en innovation spredes i en organisation er 

afhængig af hvordan innovationen opfattes af medlemmerne i det sociale system. Rogers mener, at 

5 karaktertræk ved innovationer har indflydelse på dette. 1. Relative fordele ved innovationen 

sammenlignet med gængs praksis. 2. Forenelighed med eksisterende normer og værdier 3. Hvor 
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kompleks er innovationen. 4. Testbarhed i forhold til risici ved innovationen og 5. Hvor tydelig er 

innovationens resultater for andre.  

Kommunikationskanaler 

Gennem hele processen er kommunikation essentiel. Rogers nævner 2 kommunikationskanaler der 

især har betydning. 

Ved begyndelsen af diffusionsprocessen kan massekommunikation skabe viden om innovationen på 

et overordnet plan. Kommunikationskanalerne kan her være Internet, meningsdannere, massemedier 

og den offentlige mening. 

Efter at de potentielle adoptanter er blevet opmærksomme på innovationen, vil den interne 

kommunikation mellem kolleger være afgørende for om innovationen adopteres eller afvises.  

Tiden  

Tiden har betydning, idet individet har behov for at reflektere undervejs i beslutningsprocessen. 

Beslutningsprocessen forløber over 5 stadier: viden, overvejelser, beslutning, implementering og 

fastholdelse.  

Det er forskelligt hvor hurtigt et individ når frem til beslutningsstadiet, og for at mindske 

usikkerheden omkring innovationens forventede resultater, vil individet på hver enkelt stadie søge 

informationer der kan hjælpe ham/hende videre. Rogers har identificeret 5 forskellige adoptanttyper 

ud fra deres parathed til forandring: fornyeren, de tidlige adoptanter, de overvejende, de skeptiske 

og efternølerne (egen oversættelse). 

Sociale system 

Et socialt system er defineret som en enhed af individer, der deltager i fælles problemløsning, for at 

nå et fælles mål, eksempelvis en hospitalsafdeling.  Et socialt system har strukturer, normer og 

regler, der kan fremme eller hæmme en innovation. Dette fordi formelle og uformelle 

adfærdsnormer og personlige relationer i gruppen, kan have stor betydning for hvordan en ny ide 

modtages. Et socialt system påvirkes både af opinionsdannere og forandringsagenter.  

Opinionsdannere er respekterede medlemmer af gruppen, der gennem egne holdninger og adfærd 

kan have indflydelse på kollegers beslutninger. En forandringsagent er ikke medlem af gruppen, 

men søger at påvirke systemet til at adoptere en innovation. 

Rogers skelner mellem 3 innovationsbeslutninger: 1. Beslutningen er truffet af den enkelte, 

uafhængig af hvad andre medlemmer i systemet har besluttet. 2. Konsensusbeslutning, der er truffet 

af medlemmerne i systemet og 3. Autoritetsbeslutninger der er truffet af få medlemmer i systemet, 

der har magt og status. 
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I spidsen for forandringer 

John Kotter, professor ved Harvard Business School, er en anerkendt forsker indenfor 

forandringsledelse. Kotter har udviklet en 8-trinsmodel, der sammenfatter de centrale stadier i en 

vellykket forandringsproces: 1. Etablering af oplevelse af nødvendighed, 2. Oprettelse af en 

styrende koalition, 3. Udvikling af vision og strategi, 4. Formidling af forandringsvisionen, 5. 

Styrkelse af medarbejdernes kompetence til at handle, 6. Generering af kortsigtede gevinster, 7. 

Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring og 8. Institutionalisering af nye 

arbejdsmåder i kulturen.   

I denne opgave vil trin 5. blive inddraget, idet den omhandler barrierer der kan hindre 

medarbejdernes mulighed for at handle, efter beslutningen om at adoptere innovationen er truffet. 

 

Styrkelse af medarbejdernes kompetencer til at handle: Medarbejdernes mulighed for at handle 

i implementeringsfasen kan være begrænset af barrierer. Barriererne kan være: 1. Manglende 

uddannelse der matcher innovationen, 2. Strukturelle barrierer i organisationen og  

3. Uhensigtsmæssig ledelse. 

 

2.1 Litteratursøgning 

Med henblik på at foretage en præcis litteratursøgning, udarbejdes der på baggrund af 

problemformuleringen et fokuseret spørgsmål. 

Det fokuserede spørgsmål danner basis for søgestrategien og indeholder 4 elementer. 

 

Population/problem Intervention Alternativ 

intervention 

Resultat 

Sundhedsfagligt 

personale og 

administrative ledere  

ansat på en somatisk 

Implementering 

af 

kontaktperson- 

ordningen 

Manglende  

implementering 

af 

kontaktperson- 

Erfaringer med implementering af 

kontaktpersonordningen  
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afdeling  ordningen 

 

 

 

 

 

Det fokuserede spørgsmål: 

”Muligheder og barrierer for implementering af kontaktpersonordningen - Sammenlignede med 

ingen implementering af kontaktpersonordningen? 

 

Litteratursøgningen blev fortaget i perioden fra den 15/3 2010 – 29/3 2010. 

For at sikre, at der kun inkluderes artikler der har relevans for det fokuserede spørgsmål, udarbejdes 

der en søgeprotokol med inklusions- og eksklusionskriterier.  

Inklusionskriterier Eksklusionskriterier Databaser 

Søges fra 2005 - 010 

Population: 

- sundhedsfagligt personale 

- ledere på hospitaler 

Litteraturtyper: 

    - alle litteraturtyper 

Nøgleområder: 

- implementering af 

kontaktpersonsordningen eller 

evaluering af denne. 

- Interventioner der omhandler 

kontinuitet og sammenhæng 

Sprog: 

- artiklerne skal være skrevet på 

dansk, engelsk, norsk eller 

svensk 

 

 

- artikler der ikke har relevans 

for opgavens problemområde. 

 

- artikler der er skrevet på andre 

sprog end dansk, engelsk, norsk 

og svensk 

 

- artikler hvor konteksten ikke 

er en somatisk hospitalsafdeling 

 

 

Databaser: 

Cochrane 

PubMed 

Cinahl 

Sveamed 

Embase 

Internetsider: 

www.sst.dk 

www.danskeregioner.dk 

www.dsi.dk 

www.regionh.dk 

Tidskrifter og andet: 

Sygeplejersken 

Ugeskrift for læger  

Dagens medicin 

Ugebrevet Mandag 

morgen 

http://www.sst.dk/�
http://www.danskeregioner.dk/�
http://www.dsi.dk/�
http://www.regionh.dk/�
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referencelister 

 

 

2.2 Søgestrategi 

På baggrund af det fokuserede spørgsmål blev der konstrueret søgeord, som i litteratursøgningen er 

anvendt i forskellige kombinationer.  

Søgestrategi 1: contact person AND nurs* AND implementation OR innovation OR evaluation 

Søgestrategi 2: personal health contact AND nurs* AND implementation OR innovation OR 

evaluation 

Søgestrategi 3: continuity of patient care (Mesh) AND implementation  OR innovation OR 

evaluation 

Søgestrategi 4: continuity of patient care (Mesh) AND implementation  OR innovation OR 

evaluation AND neoplasm (Mesh) 

Søgestrategi 5: kontaktpersonsordningen OG implementering ELLER evaluering  

Søgestrategi 6: kontaktperson OG evaluering ELLER evaluering 

Søgestrategi 7: case manager (Mesh) AND neoplasm (Mesh)  AND continuity of patient care 

(Mesh) 

Søgestrategi 8: ”continuity of  patient care” (Mesh) AND neoplasm (mesh) AND pathway 

 

Ved søgningen blev der ud fra titel udvalgt 27 abstrakts. Ved første gennemsyn af de udvalgte 

abstrakts blev 13 abstrakts umiddelbart fravalgt, idet de ikke omhandlede implementering af 

kontaktpersonordningen, eller interventioner med fokus på kontinuitet og koordinering i sekundær 

sektor. De øvrige artikler blev downloaded til gennemlæsning.  Efter nøjere gennemlæsning af 

artiklerne blev yderlige 6 artikler ekskluderet, eftersom de ikke omhandlede faktorer der kan have 

indflydelse på implementering af kontaktpersonsordningen. De ekskluderede artikler fremgår af 

figur 1.  Der var således 8 artikler tilbage, der efterfølgende blev analyseret og kategoriseret. 

Udover den elektroniske søgning blev der søgt i referencelister og forfattere til ”grå litteratur,” som 

jeg var bekendt med, er blevet kontaktet med henblik på rekvirering af projekter og metode.  

 

Litteratursøgningen peger i retning af, at kontaktpersonordningen er et dansk fænomen. I de 

engelsksprogede lande benytter man begreberne Case - manager og Nurs - navigator.  Overført til 

danske forhold kan disse sammenlignes med en forløbskoordinator. Som tidligere nævnt, adskiller 
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forløbskoordinatoren sig fra kontaktpersonen, ved at være en overordnet organisatorisk funktion, 

der kun i særlige tilfælde har direkte patientkontakt.  Artikler der omhandler Case - manager og 

Nurse-navigatore er derfor ikke inkluderet. 

Som det fremgår af figur 2. er de inkluderet artiklerne af vekslende kvalitet. Det er dog vurderet, at 

alle artiklerne har resultater og synspunkter der kan medvirke til at besvare problemformuleringen. 

 

Ekskluderede artikler 
Forfatter, titel  
og årstal 

Population/ 
undersøgelses- 
gruppe 

Formål/ 

emne 
Metode Resultat/anbefalinger Bemærkning  

 

J .Rasmussen 

”Sundhedspersonale:  

Krav om fast  

kontaktperson er 

ren bureaukrati” 

2009 

Kommentarer fra 

sundhedspersonale til  

sundhedsministeriets 

rapport om 

afbureaukratisering 

Skabe debat om  

bureaukrati i  

sundhedsvæsnet 

Nyheds- 

artikel 
Ordningen er bureaukratisk, 

giver ikke kvalitet og opleves 

som en spændetrøje 

Sundheds- 

personalets evaluering af ordningen 

Ekskluderet 

           

Nazareth, et al.  

Perceived concepts of 

continuity of care in people 

with colorectal 

and breast cancer- a 

qualitive case study 

analysis 

2007 

patienter, pårørende 

og praktiserende læge 

Afdække patienters 

syn på kontinuitet i 

patientforløbet, samt 

afdække hvem 

patienten anser for at 

være primær  

kontaktperson 

case stydy, 

  6 interview med 

patienter, 

praktiserende 

læger og 

pårørende 

De fleste patienter anså den 

praktiserende læge for den 

primære kontaktperson, og 

kræftsygeplejersken for den 

sekundære.  

Evaluerer ikke en intervention der 

omhandler kontaktpersoner i 

sekundær sektor  

Ekskluderet 

C. Campbell, et al. 

Implementation and 

measuring the impact of 

patient navigation at a 

comprehensive community 

cancer center. 2010 

patienter  At afgøre hvorvidt 

indførelse af en 

patientnavigator har 

effekt på patienternes 

forståelse af 

behandling og 

bivirkninger og 

tilfredshed.  

Spørgeskema-

undersøgelse, 

hvor patienter 

rangerer deres 

svar efter 

hvorvidt de er 

enige i 

spørgsmålene 

Patienter der havde modtaget 

den fulde intervention havde 

flest positive besvarelser.  

Omhandler ikke implementering, og 

er derfor ikke relevant i forhold til 

problemstillingen. 

Ekskluderet 

B. Guthrie et al 

Continuity of care matters 

 

2008 

 Argumenterer for et 

effektivt 

sundhedsvæsen skal  

gabe over alle  3 

dimensioner af 

kontinuitet 

Statusartikel Klinikere kan facilitere 

relationelkontinuitet, ved at 

være lettilgængelig for 

patienter   

Behandler kontinuitet i et 

foranderligt sygehusvæsen, men 

intet om implementering 

Ekskluderet 

 

 

Birgitte K. Hansen 

Kontaktsygeplejen – 

også i akut regi  

 

sygeplejersker At beskrive processen  

med indførelse af 

kontaktsygeplejerske 

Beskrivelse af 

processen 

Patienter, sygeplejersker og 

daglige koordinatorer ser  

fordelen ved 

kontaktsygepleje. 

Omhandler ikke 

kontaktpersonordningen, idet 

kontaktsygeplejerskerne ikke skulle 

varetage alle opgaver, der hører ind 

under kontaktpersonordningen. 

Ekskluderet  

B. Wilcox, S. Bruce patienter og Argumenterer for  Beskrivelse Patient-Navigatorer yder Omtaler barrierer i samarbejde med 
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Patient Navigation: a 

Win-Win for all involved 

2010 

sundhedspersonale vigtigheden af at 

ansætte Patient-

navigatorer  i 

kræftforløb 

af en intervention 

med  Patient-

navigatorer 

optimal service gennem 

patientforløbet til gavn for 

både patienter og personale 

det øvrige sundhedspersonale 

Ekskluderet 

Inkluderede artikler 

 
Forfatter/titel og 

Årstal 

Undersøgelses-

gruppe 

Formål/emne Metode Resultater/anbefalinger Bemærkninger 

Christian Andersen 
 
”Sammenhæng 

nu” 
 
2006 

Forskellige 

medlemmer af 

lægeforeningen 

At skabe debat om 

implemen- 

tering af  

kontaktpersons- 

ordningen 

 

Journalistisk 

debatoplæg 

 

Manglende 

implementering 

skyldes dårlig organisering, 

manglende  

mening og kulturen i 

sundhedsvæsnet 

 

Kan ses som et debat-

indlæg,. Omhandler  

sundhedspersonales syn på 

kontaktpersonordningen 

 Inkluderet    
 
           A 

Charlotte 

Jonasson 

 

”Kontakt- 

personordningen og 

organisering 

af patientforløb  

-muligheder og barrierer 

for innovativ udvikling af 

brugernes 

sundhedsvæsen” 

2007a 

 

Sundhedspersonale 

på hospitaler i  

Region 

Midtjylland 

Hvilke muligheder og 

barrierer sundheds- 

personalet oplever i  

forbindelse med 

kontaktpersons- 

ordningen 

Kvalitativ  

interview – 

undersøgelse. 

Indeholder 12 semi- 

strukturerede 

interviews  

og 2 fokus- gruppe- 

interviews 

Kontaktpersons- 

ordningen skal lokalt forankres  

for at blive meningsfuld, 

kontaktpersons- 

ordningen mangler struktureret 

organisering og ledelse. 

 

Mangelfuld 

beskrivelse af  

dataindsamling og analyse, 

men omhandler 

implementeringen af 

kontaktpersonordningen 

Inkluderet 
 
        F 

Charlotte 

Jonasson 

 

”Når kontaktperson- 

ordningen tages i brug, om 

organisering af 

patientforløb og 

inddragelse af  

brugerne” 

2007b 

Sundheds- 

personale på 

hospitaler i  

Region 

Midtjylland 

Hvilke muligheder og 

barrierer sundheds- 

personalet oplever i  

forbindelse med 

kontaktpersons- 

ordningen 

fokus- 

gruppe- 

interview med 

sundheds- 

personale,  

 

Kontaktpersons- 

ordningens 

indhold bør defineres, 

kontaktperson- 

ordningen kan ikke alene løse 

komplekse  

problemer ved  

sammenhængende patientforløb 

og implementering af 

kontaktperson- 

ordningen kan medvirke til 

udvikling af bedre samarbejde 

med patienterne 

Ingen beskrivelse af 

metode, men rapporten 

udspringer formentlig 

af ovenstående 

undersøgelse. Omhandler 

implementeringen af 

kontaktpersonordningen og 

er derfor relevant 

    Inkluderet 

            L 

 

 

M, King, et al 

”Devolpment and pilot 

evaluation of a complex 

intervention to improve 

 

Patienter og 

sundhedspersonale 

Evaluering af en 

patientcentreret 

innovation der kan  

bedre kontinuitet 

Observationer af 

kliniske møde i 

multi disciplinære-

teams, semi-

Patienter der modtog den fulde 

intervention, havde færre 

sygeplejebehov. 

 

Beskriver barrierer for 

implementering af  en 

kontinuitetsskabende 

intervention 
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expericed continuity of 

care in patients with 

cancer” 

2008 

struktureret interview 

med personale og 

patienter og RCT 

Sundhedspersonalet klagede 

over øget arbejdsbyrde og 

manglende tid. 

Inkluderet 

 

                 F 

U. Krogstad, et al 

 

Continuity of hospital care: 

beyond the question of 

personal 

contact 

2002 

Sundhedspersonale At skabe debat om 

relationel kontinuitet på 

hospitalet kan lade sig 

gøre – om kontinuitet 

ubetinget er et gode 

Ekspertudtalelse Administrativ kontinuitet på 

hospitaler er vigtigere end 

relationel kontinuitet. 

Anbefaler flere studier mhp at 

afdække effekten af kontinuitet 

 

Omhandler barrierer for  

kontinuitet på hospitalet, 

hvilket er relevant i forhold 

til problemformuleringen 

Inkluderet 

              L 

S. Vinge, 

 M. Stranberg-Larsen 

 

Kontinuitet og 

koordination i 

sundhedsvæsenet 

2010 

  At vise hvordan 

kontinuitet og 

koordination håndteres 

i Sundhedsvæsenet 

Statusartikel Der er behov for at sammenhæng 

kobles langt mere eksplicit 

sammen med kerneydelserne og 

de hårde sundhedsfaglige og 

økonomiske værdier. 

Har synspunkter om 

kontinuitet i 

Sundhedsvæsenet der kan 

bidrage til besvarelse af 

problemformuleringen 

Inkluderet 

            A 

Kjærgaard og Ottesen 

Kontinuitetssikring 

-kvalitetssikring i 

klinisk praksis 

1993 

Sundhedspersonale At nedbringe antallet af 

personalemedlemmer 

patienterne havde 

kontakt med under 

indlæggelse 

 

En rapport om et 

kvalitetssikringsprojekt 

 

Indførelsen af kontaktpersoner  

er muligt, men det kræver en 

stram arbejdstilrettelæggelse 

En ældre undersøgelse, 

men omhandler indførelsen 

af kontaktpersoner i 

Danmark 

Inkluderet 

           V 

Marianne Eg 

Kontaktpersonordningen 

Giver kvantitet også 

kvalitet for familien? 

 

Pårørende, 

sundhedspersonale og 

ledere  

At undersøge hvordan 

kontaktpersonordninge

n opleves af pårørende, 

personale og ledelsen 

En projektrapport Pårørende, personale og ledelse 

 er generelt glade for rapporten, 

men den skal justeres i forhold 

 til kort- og langtidsindlæggelser 

og ferie og fridage 

Er upubliceret, men 

indeholder viden der har 

betydning for besvarelse  

af problemstillingen 

           V 

Figur 2 

 

3.0 Præsentation af inkluderede artikler 

I det følgende præsenteres de inkluderede artikler. 

 

Marianne Eg 

Kontaktpersonordningen – giver kvantitet også  

kvalitet  for familien? 

 

Formål: At undersøge hvordan forældre, personale og ledelse oplever kontaktpersonordningen på 

neonatalafsnit B56, Regionhospitalet i Viborg. Den viden der opnås gennem projektet skal 

medvirke til en videreudvikling af kvaliteten af kontaktpersonordningen. 
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Forfatteren oplyser, at afdelingen igennem flere år havde arbejdet med kontaktpersonordningen. 

Ordningen fungerer ved, at en familie ved indlæggelsen får tildelt 2-3 sygeplejersker og en 

kontaktlæge. Kontaktlægen er ikke nødvendigvis den læge der går den daglige stuegang. 

 

Metode: Der er valgt en kvalitativ metode. Projektet indeholder data fra 13 semi-strukturerede 

interviews med forældre, 4 fokusgruppeinterviews med personalet og 1 fokusgruppeinterviews med 

ledelsen. Kvales teoretiske forståelse af kvalitative dataanalyser blev benyttet som analyseredskab. 

Udover de ovenfor nævnte interviews, blev det registreret hvor ofte kontaktpersonerne deltog i 

plejen af familierne under indlæggelsen. Dette blev opgjort via registreringer i EPJ. 

Metodedelen indeholder inklusions- og eksklusionskriterier i forhold til interview med forældre, 

ligesom indbydelsen til forældrene om at deltage i undersøgelsen, blev overbragt af den 

projektansvarlige, der ikke almindeligvis deltog i plejen på afdelingen. Intervieweren var ligeledes 

en person forældrene ikke kendte. Fokusgruppeinterviewene med personalet blev foretaget i 

adskilte faggrupper.  

 

Resultater: Det fremgår af de elektroniske registreringer, at forældrene ofte mødte deres 

kontaktsygeplejersker under indlæggelsen. Det fremgår også, at de meget sjældent mødte deres 

kontaktlæge. Forældrene gav generelt udtryk for tilfredshed og oplevede kontinuitet op til 

udskrivelsen, men savnede en opsamling fra kontaktlægen. 

Ved fokusgruppeinterviewene gav personalet udtryk for, at afdelingen skulle fortsætte med at 

arbejde med kontaktpersonordningen, men at der var plads til forbedringer.  

 Personalet oplyste at de fandt, at samarbejdet med kontaktlægen ikke fungerede optimalt, idet 

kontaktlægen kom så sjældent i afdelingen. 

 Planerne for sygeplejen, der blev lagt af kontaktpersonen, blev ikke altid overholdt af det øvrige 

personale. 

 Der var problemer med at overholde kontaktpersonordningen under ferier og fridage. 

 Der var et behov for at kontaktpersonerne kunne mødes og drøfte problemstillinger og lægge 

planer for familien. 

Fokusgruppeinterviewet med ledelsen viser, at ledelsen var opmærksom på at funktionen med 

kontaktlæge ikke fungerede. Det var specielt ved de korte indlæggelser det var et problem. Man 

ville derfor reservere kontaktlægefunktionen til de lange indlæggelser. Ledelsen gav også udtryk for 

at kontaktpersonordningen skulle beskrives. 
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Efterfølgende har projektet resulteret i en funktionsbeskrivelse for kontaktpersoner, og der er 

udarbejdet en udgave med en model for korte og lange indlæggelser. 

 

Vurdering af resultatet: Resultatet viser, at kontaktpersonordningen kræver noget organisering i 

forhold til lægernes vagtplan og sygeplejerskernes fridage. 

Afdelingens beskrivelse af kontaktpersonordningen opfylder dog ikke den nuværende lovgivning. 

Denne påbyder, at der ved kontaktteams skal udpeges en tovholder (Lov nr. 538, kapitel 23a, § 90).  

 Projektet er upubliceret, men det er vurderet at det kan bidrage med viden om, hvordan 

kontaktpersonordningen praktiseres på en dansk hospitalsafdeling.  

 

2.  M. King et al 

”Development and pilot evaluation of a complex intervention to improve experienced continuity of 

care in patients with cancer” 

Formål:  

At afgøre om patienter der oplever en høj grad af kontinuitet har færre uopfyldte sygeplejebehov. 

 

Interventionen:  

 Observation af multidisciplinærteammøde, for at klarlægge om emner der har indflydelse på 

patient kontinuitet, blev drøftet på møderne. 

 Observationer af kliniske konsultationer og personalemøder med henblik på at identificere 

eventuelle brud i kontinuiteten i plejen og behandlingen af patienterne. 

  Udarbejdelse af spørgeskema til vurdering af graden af tilfredshed med kontinuitet og et 

spørgeskema hvor patienterne skulle angive deres sygeplejebehov. Begge spørgeskemaer blev 

valideret via interview med personale og patienter. 

  Randomisering af 93 patienter i 3 arme. Arm 1. modtog den vanlige sygepleje, arm 2. 

besvarede begge spørgeskemaer og modtog den vanlige sygepleje, arm 3. besvarede begge 

spørgeskemaer, men skulle samtidig angive om de ønskede at drøfte deres uopfyldte 

sygeplejebehov med sygeplejepersonalet. Hvis ja, blev sygeplejepersonalet underrettet, og de 

blev bedt om at udfylde et skema, hvor på de redegjorde for hvilke sygeplejehandlinger dette 

havde afstedkommet. 

 Der var Follow-up efter 6 uger, hvor alle patienter modtog begge spørgeskemaer med posten 

med en opfordring om at returnerer dem. 
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Diskussion 

Resultatet er ikke signifikant, men tenderer at patienter der oplever en høj grad af kontinuitet, har 

færre uopfyldte sygeplejebehov. Undersøgelsen har visse svagheder. Forfatterne observerer 32 

multidiciplinære teammøder, men der redegøres ikke i artiklen for hvordan observationerne fra 

teammøderne er inddraget i undersøgelsen. Forfatterne oplyser, at det ene af spørgeskemaerne er 

udviklet i en tidligere undersøgelse. I denne undersøgelse er dette spørgeskema søgt valideret 

gennem 38 patientinterview. 55 % af de interviewede patienter oplevede ikke emnerne på 

spørgeskemaet som vigtige, men tillagde andre problemer større betydning, så som ventetid, 

mødetider og kommunikation mellem klinikkerne. Det fremgår ikke af artiklen, om patienternes 

opfattelser har haft indflydelse på den endelige udformning af spørgeskemaet. Undersøgelsen 

oplyser ikke hvilke sygeplejehandlinger patienternes tilbagemeldinger udløste. Forfatterne gør selv 

opmærksom på, at de kun modtog 15 ud af 30 skemaer fra sygeplejerskerne. Forfatterne begrunder 

dette i, at sygeplejerskerne allerede inden opstarten af undersøgelsen havde givet udtryk for, at der i 

den vanlige pleje var taget hensyn til kontinuitet, at spørgeskemaerne ville generere ekstra arbejde 

ligesom enkelte opfattede interventionen som en kritik af deres arbejde. Forfatterne mener, at når 

organisatoriske ændringer bliver foreslået, kan sygeplejerskernes modstand have rod i en oplevelse 

af manglende indflydelse, samt af en følelse af ikke at blive hørt og at blive undervurderet af 

ledelsen. Forfatterne anbefaler, ved en fremtidig undersøgelse at skal det sikres, at alle 

personalegrupper bliver undervist i interventionen, og opinionsledere bør identificeres og inddrages 

i projektet. 

 

Vurdering af resultater: Artiklen beskriver en undersøgelse der søgte at afklare, om patienter der 

oplevede en høj grad af kontinuitet havde færre uopfyldte sygeplejebehov. Undersøgelsen har visse 

svagheder, hvilket forfatterne mener skyldes manglende engagement fra sygeplejerskerne. Artiklen 

viser, at ved implementering af nye tiltag og arbejdsgange, skal personalet inddrages således at 

interventionen giver mening i den kliniske hverdag.  Desuden bør kulturelle forskelle hos de 

involverede faggrupper tages i betragtning, idet disse kan påvirke engagementet i en ny innovation. 

 
3. Charlotte Jonasson, 2007  

”Kontaktpersonordningen og organisering af patientforløb 
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-Muligheder og barrierer for innovativ udvikling af brugernes sundhedsvæsen” 

 

Formål: At belyse om muligheder og barrierer for at implementere kontaktpersonordningen som et 

redskab til at skabe bedre sammenhængende patientforløb.  

 

Metode: Der er valgt en kvalitativ interviewmetode. Forfatteren ønsker at identificere nye 

problemstillinger, indgangsvinkler til og erfaringer med kontaktpersonordningen. 

Forskningsdesignet er derfor passende, idet kvalitativ forskning belyser, beskriver og forklarer. 

(Polit og Beck, 2006) 

 

Udvælgelse af informanter: Der blev rekrutteret ledere, læger, terapeuter, social- og 

sundhedsassistenter og sygeplejersker på 3 hospitaler i Region Midtjylland. ”Gate keepers” på de 

enkelte hospitaler stod for udvælgelsen af de enkelte informanter.  

Metoden til udvælgelsen af informanter er hensigtsmæssig, idet den brede udvælgelse vil sikre en 

nuanceret vifte af erfaringer med kontaktpersonordningen,  

 

Dataindsamling og analyse: Der blev i alt udført 12 semistrukturerede interviews og 2 

fokusgruppeinterviews. 

Der blev først udarbejdet en interviewguide ud fra overordnede emner som ikke er oplyst. 

Undersøgelsen har en hermeneutisk tilgang, hvorfor både emner og spørgeguide blev videreudviklet 

undervejs i relationen til de interviewede og gennem analysen af de foregående interviews. Alle 

interviews er transskriberet og analyseret, tematiseret og anvendt til kodning. Der er desuden sendt 

en rapport af de empiriske data til alle informanter, således at forholdet mellem 

undersøgelsesrapporten og deres synspunkter blev afprøvet. 

Forfatteren giver ingen oplysninger om de overordnede emner til interviewguiden, Dette havde 

været hensigtsmæssigt i forhold til, at læseren kunne vurdere interviewguidens relevans for 

området. Der er heller ingen oplysninger om tematiseringen, hvilket svækker resultatet. Forfatteren 

validerer dog empirien ved at sende rapporten til informanterne. 

 

Konklusion:  

Forfatteren konkluderer følgende: 
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 Kontaktpersonordningen medfører et potentiale for kvalitetsforbedringer, men potentialet skal 

realiseres i personalets daglige arbejdspraksis. 

  Gennem struktureret organisering og ledelse, kan anvendelsen af kontaktpersoner bidrage til 

mere brugerorienterede og sammenhængende patientforløb. 

 

Vurdering af resultater: Rapporten angiver, at en struktureret organisering af 

kontaktpersonordningen kan bidrage til kvalitetsforbedringer. Rapporten har dog visse svagheder. 

Data fra interviewene fremstår som fortolkninger og citater i rapporten. Det er derfor vanskeligt at 

afgøre om fortolkningen er sufficient, idet der ikke oplyses om indholdet af interviewguide og 

tematisering. Forfatteren redegør ikke for egen for-forståelse eller egen rolle i forhold til 

informanterne. Ud fra citater og fortolkninger i rapporten kan det ligeledes være svært at se, 

hvordan forfatteren er kommet frem til konklusionen.. 

 

4. Charlotte Jonasson, 2007 

”Når kontaktpersonordningen tages i brug 

- om anvendelse af kontaktpersoner til organisering af patientforløb 

og inddragelse af brugerne” 

 

Formål: Undersøgelsen søger at gå bag om tallene der viser at patienter ikke får tildelt en 

kontaktperson. Forfatteren vil derfor undersøge hvilke opfattelser, forventninger og praktisk 

håndtering af kontaktpersonordningen, der ligger til grund for den manglende implementering. 

 

Metode: Forfatteren angiver at undersøgelsen er en kvalitativ interviewundersøgelse, der blev 

foretaget på forskellige afdelinger i Region Midtjylland i foråret 2007. Hun redegør ikke eksplicit 

for metoden, men undersøgelsen udspringer formentlig af ovenforstående undersøgelse. 

 

Konklusioner:  

 Kontaktpersonsordningens indhold skal defineres på en sådan måde, at arbejdet med 

kontaktpersoner både medfører et kvalitetsløft for patienter og giver god mening i det daglige 

arbejde. 

 Kontaktpersonordningen kan med fordel indgå som central koordinerende element i 

patientforløbene.  
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 Der er en række barrierer og organisatoriske udfordringer, som skal løses for at udnytte 

kontaktpersonsordningens potentiale. 

 Sundhedspersonalet ønsker, at der tages hensyn til deres erfaringer med barrierer, muligheder og 

udfordringer i arbejdet med udvikling af Sundhedsvæsnets ydelser, så som 

kontaktpersonordningen. 

 

Er resultaterne eksplicitte: Som ovenfor nævnt, oplyser forfatteren ikke eksplicit om metoden. 

Rapporten er dog inddelt i en række kapitler, hvor der konkluderes i hvert kapitel. Overskrifterne på 

kapitlerne udgør måske de manglende oplysninger om tematiseringen.  

 

Vurdering af resultater: Rapporten viser, at der en række udfordringer der skal løses før 

kontaktpersonordningen kan fungere. Sundhedspersonalets erfaringer inddrages og 

kontaktpersonordningen skal forankres i praksis. De organisatoriske rammer skal udvikles således 

at kontaktpersonordningen kan spille en central rolle i det sammenhængende patientforløb. 

 

5. Unni Krogstad, et al 2002 

Continuity of hospital care: beyond the question of personal contact 

 

Formål: Forfatterne mener ikke at kontinuitet, som den findes i primærsektoren, kan overføres til 

hospitalers komplekse organisation. Artiklen diskuterer kontinuitet i relation til hospitalers 

multidisciplinære ydelser, og i forhold til hvilke implikationer kontinuitet kan medføre for 

organisationen og patienterne.  

 

Metode: Er en statusartikel og har derfor ingen metode. Forfatterne er dog anerkendte forskere med 

mange publiceret artikler bag sig. Artiklen er bragt i British Medical Journal der er et peer reviewed 

tidsskrift med en impact faktor på 12,827. 

 

Indehold: Moderne hospitaler er komplekse organisationer, der forventes at arbejde sikkert og 

effektivt hele døgnet. Dette betyder, at hospitalerne har en iboende risiko for kontinuitetsbrud, idet 

hospitalspersonalet består af forskellige professionelle der skal arbejde sammen på tværs af 

afdelingerne.  Forfatterne påpeger at personlig kontinuitet ikke altid er til patientens bedste, fordi 

det svækker den kollektive organisatoriske forståelse af, at alle har ansvaret for patienten. I stedet 
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legitimiserer det idéen om, at der er patienter, som nogle personalemedlemmer ikke har ansvaret 

for. 

 Forfatterne pointerer, at læger og sygeplejersker arbejder ved siden af hinanden, men med 

forskellige mål, metoder og dokumentationssystemer. Hvis kontinuiteten i patientforløbet er 

overladt til den ene faggruppe, vil fokuset på patientens pleje og behandling blive et personligt eller 

et monofagligt valg.  Forfatterne vedgår, at flere patientundersøgelser har vist, at patienterne 

efterspørger den personlige kontinuitet.  Forfatterne mener dog ikke, at dette er realistisk i store 

komplekse organisationer som moderne hospitaler. Forfatterne påpeger, at patienterne og dermed 

hospitalet har behov for en bagvedliggende kontinuitet, der sikrer at informationer og kliniske 

beslutninger bliver drøftet i plenum af de professionelle. Den bagvedliggende kontinuitet er 

almindeligvis usynlig for patienten, men kan opleves af patienten, når alle personalemedlemmer 

kender de aktuelle planer for patientens behandling, og patienten ikke behøver at fortælle sin 

sygehistorie på ny hver dag.  Forfatterne pointerer endvidere, at den bagvedliggende kontinuitet 

ligeledes er nødvendig for hospitalet, idet den er limen der får organisationen til at hænge sammen, 

og er nødvendig for at de professionelle kan udvikle deres kliniske færdigheder. Hvis de 

professionelle skal have en fælles tilgang til patienten, skal hospitalet tilstræbe et fælles ethos, der 

repræsenterer kontinuitet, tillid, fælles læring og samarbejde.    

Forfatterne forslår, at igangsætte undersøgelser med fokus på hvilken betydning de 2 former for 

kontinuitet har på kvaliteten af Sundhedsvæsnets ydelser. 

 

Vurdering af resultater: Artiklen påpeger, at kontinuitet i form af en kontaktperson ikke er muligt 

at efterkomme i store komplekse organisationer som moderne hospitaler.  Artiklen argumenterer 

med at en kontaktperson ikke altid er til patientens bedste, idet den giver et monofagligt perspektiv 

på patientforløbet. Den bagvedliggende kontinuitet, hvor sundhedspersonalet sammen planlægger 

patientens pleje og behandling giver en større kvalitet og kan skabe en fælles tilgang til patienten. 

 

6. Vinge S, og Strandberg-Larsen M, 2010 

Kontinuitet og koordination i sundhedsvæsnet 

Formål: At vise hvordan kontinuitet og koordination håndteres i Sundhedsvæsnet, samt påpege de 

udfordringer det giver.  

 

Metode: Er en statusartikel og har derfor ingen metodedel. Publiceret i Ugeskrift for læger. 
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Indhold: Forfatterne behandler begreberne kontinuitet og koordination. Kontinuitet er nært knyttet 

til patientoplevelsen og er dermed patientperspektivet, mens koordination knytter sig til det 

organisatoriske og kan ses som den proces, hvor personer og enheder underlægger sig gensidig 

tilpasning og fælles mål. Forfatterne pointerer, at det er vigtigt at skelne mellem indholdet i 

begreberne. Kontaktpersonordningen er et middel, man håber vil føre til bedre patientoplevet 

kontinuitet. Pakkeforløbet er derimod et mål, for at nå en bestemt gennemløbstid uden 

konkretisering af, hvilke midler der skal anvendes for at nå målet.  

Forfatterne påpeger, at ledelserne i Sundhedsvæsnet i stigende grad uddelegerer koordineringen til 

specialister som tovholdere, kontaktpersoner og casemanagere. Disse har dog ikke de 

ledelsesmæssige kompetencer til at kurere de grundlæggende strukturelle problemer, og kan derfor 

kun lave symptombehandling. Forfatterne mener, at kontinuitet og koordinering ikke skal kædes 

sammen med bløde værdier, som patienttilfredshed og tryghed. Det skal i stedet kobles op på 

kerneydelserne, klinisk kvalitet og driftsøkonomi. Forfatterne argumenterer for dette, ved at henvise 

til det accellererede patientforløb, hvor koordinationen primært drives af jagten på klinisk kvalitet 

og sekundært på samfundsøkonomisk gevinst. Forfatterne pointerer, at patienttilfredsheden ikke er 

bærende i det accelererede patientforløb. 

 

Vurdering af resultater: Artiklen påpeger, at den stigende kompleksitet og specialisering skaber et 

stadig voksende behov for koordinering og kontinuitet. For at imødegå dette, fordres der et stærkere 

ledelsesengagement, ligesom parametrene for succes skal være kerneydelserne og ikke 

patienttilfredshed. Flere af artiklens synspunkter er udokumenterede, eksempelvis har Enhed for 

Brugerundersøgelser også patienter fra det accelererede patientforløb med i den årlige LUP. 

 

7. Johan Kjærgaard og Ottesen, 1993 

”Kontinuitetssikring – kvalitetssikring i klinisk praksis” 

Formål: Afdelingsledelsen på afd. K. henvendte sig i 1990 til en konsulent i Københavns 

Sundhedsvæsen. Henvendelsen skyldtes, at afdelingsledelsen fandt, at der lå ubrugte muligheder for 

forbedringer for patienterne, hvis det kliniske arbejde der udføres af læger og sygeplejersker, kunne 

integreres. Afdelingsledelsen vidste, at de indenfor 2 år skulle reducere normeringer for 

sygeplejersker, sekretærer og læger med ca. 25 %. Man viste ikke om dette ville få betydning for 

kvaliteten af afdelingens ydelser, eller om de ressourcer der var til rådighed var fordelt 
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hensigtsmæssigt. Man besluttede derfor at gå i gang med et kvalitetssikringsprojekt, der skulle have 

fokus på patientens gang gennem afdelingen. 

 

Metode: Metoden er kendetegnede ved at have 4 faser: Projektdefinition og organisation,  

dataindsamling og analyse, iværksættelse og endelig fastholdelsesfasen. 

Fase 1. Der blev dannet en styregruppe der skulle klarlægge patientens vej gennem afdelingen, for 

derved at afgøre hvilke områder der skulle arbejdes med. På baggrund af denne beskrivelse, blev 

der prioriteret 3 områder til kvalitetsforbedringer. Kontinuitetssikring (patienterne mødte mange 

forskellige fagpersoner), ambulatoriefunktionen (lang ventetid) og patientinformationen 

(patienterne fik for få informationer eller modstridende informationer). Man udarbejdede en 

projektbeskrivelse og nedsatte 3 tværfaglige projektgrupper. Hver gruppe skulle indenfor sit område 

dokumentere det aktuelle kvalitetsniveau og komme med forslag til forbedringer.  I det følgende vil 

kun kontinuitetsprojektet blive beskrevet. 

 

Fase 2. For at imødekomme patienternes ønske om at have kontakt til få sundhedspersoner, 

besluttede man at have fokus på sengeafdelingen. Man udarbejdede et undersøgelsesdesign med et 

kontrolafsnit og et undersøgelsesafsnit, og besluttede en forsøgsperiode på 3 måneder.  

Kontrolafsnittet og undersøgelsesafsnittet var sammenlignelige med hensyn til 

personalesammensætning, belægningsprocent og patienter. I kontrolafsnittet arbejdede man efter 

den vanlige organisering, dvs. gruppepleje, hvor gruppen bestod af flere personalekategorier, som 

sygeplejersker, sygehjælpere og elever. Vagterne i afsnittet var fordelt ligeligt mellem personalet, 

og medførte at personalet kun havde 2-3 dagvagter i træk. Erfaringerne var, at det ikke var muligt at 

undgå at 3-4 sygeplejersker og 2-3 sygehjælpere havde ansvaret for den sammen patient.  

 

Arbejdstilrettelæggelsen for læger var opdelt i speciallægearbejde og reservelægearbejde, hvilke 

medførte at der var ca. 9 læger involveret i lægearbejdet i en dagvagt. 

I undersøgelsesafsnittet blev det lægelige arbejde tilrettelagt med 1 speciallæge, fungerende som 

afsnitslæge på undersøgelsesafsnittet 4 uger af gangen. Speciallægen skulle klare alle lægelige 

problemer for alle 50 patienter i løbet af en arbejdsdag. Speciallægen skulle arbejde sammen med 

en uddannelsessøgende læge og kunne konferere komplicerede patienter på morgenkonferencen. 

Aftenstuegang blev afskaffet og speciallægen vurderede fredag eftermiddag, hvilke patienter der 

skulle gås stuegang på i weekenden.  Sygeplejerskernes arbejdstilrettelæggelse blev planlagt til 4 
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uger i dagvagt som kontaktsygeplejerske, 4 uger i aften- eller nattevagt og 4 uger i dagvagt som 

stedfortræder for kontaktsygeplejersken. Det blev desuden besluttet at kontaktsygeplejersken kun 

havde 8 obligatoriske fridage, kunne ikke bytte sig til fridage, kunne ikke deltage i kurser og kunne 

ikke afspadsere. Stedfortræderen der skulle overlappe med 1 dag på hver side af 

kontaktsygeplejerskens fridage, kunne ikke afspadsere, men kunne bytte fridage og deltage i kurser, 

hvis overlappet kunne holdes. Den vagtbærende sygeplejerske havde 9 -11 vagter fordelt på 4 uger. 

Den optjente afspadsering og kurser var planlagt til afvikling i denne periode. Sygehjælpernes 

arbejdsplan var knyttet til en sygeplejerskes. 

For at måle effekten fastlage man følgende parametre: Patienternes oplevelse af kontinuitet og 

antallet af forskellige kontakter, forbedring af indlæggelsessamtale, antallet af indlæggelsesdage og 

belægningsprocent, forbruget af blodprøveanalyser, tilkald og stuegang i vagterne og 

personalevurderinger.  

 

Resultater: I det følgende vil kun kontaktkontinuitet og personalevurderinger blive beskrevet, 

jævnfør masteropgavens problemområde. 

I kontrolafsnittet mødte patienterne under deres indlæggelse i gennemsnit 3,3 speciallæger i 

kontrolafsnittet, i forsøgsafsnittet 1.1 speciallæger. På spørgsmålet: Mødte de for mange forskellige 

læger ved stuegang, svarede 53 % ja i kontrolafsnittet og 20 % i forsøgsafsnittet. I kontrolafsnittet 

var 13 % af patienterne utilfredse med behandling og plejen, i forsøgsafsnittet 6 %. I begge afsnit 

svarede 20 % af patienterne, at de oplevede at få modstridende oplysninger af forskellige læger. 

Vedrørende antallet af sygeplejerskekontakter, så mødte patienterne under deres indlæggelse i 

gennemsnit, i kontrolafsnittet 4,0 sygeplejerske mod 3,1 i forsøgsafsnittet. I forsøgsafsnittet stod 

kontaktsygeplejersken dog for 77 % af kontakterne. Antallet af kontakter til sygehjælpere og elever 

var 2,5 i begge afsnit. 

Overlægerne der på kontrolafsnittet havde 78 % af samtlige patientkontakter, mod 18 % på 

forsøgsafsnittet, oplevede at de have mistet kontrollen med forsøgsafsnittet. Ingen af afdelingens 

speciallæger fandt dog, at der var flere mangler ved den lægelige behandling i forsøgsafsnittet end i 

kontrolafsnittet. De speciallæger der fungerede som afsnitslæger fandt endvidere, at de udførte 

bedre lægefagligt arbejde. 

Kontaktsygeplejerskerne konkluderede at de følte et større ansvar for kvaliteten af kontakten til 

patienterne, at de fik større overblik og bedre kunne lægge planer for sygeplejen. De vurderede at 

det ikke var muligt at være i front hos alle 9 patienter. Afdelingssygeplejersken vurderede, at den 
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nye arbejdsplan, hvor kontaktsygeplejerskerne var i dagvagt 4 uger i træk, var bedre end den 

traditionelle gruppepleje med skiftende gruppeledere. Hun konkluderede, at det gav hende bedre 

muligheder for at bedømme den enkelte sygeplejerskes kvalifikationer. Sygehjælperne vurderede, at 

de havde fået flere spændende opgaver. 

Fase 3: Efter forsøgsperioden besluttede man at fastholde arbejdstilrettelæggelsen med 

kontaktsygeplejerske på kontinuitetsafsnittet., og indføre en lignende arbejdstilrettelæggelse på 

kontrolafsnittet. Gennem analysen af data fra forsøgsperioden stod det klart, at en yderlig 

kontinuitetsforbedring ville fordre en mindre opdeling af sygeplejen. Man besluttede derfor at søge 

om tilladelse til at konvertere sygehjælperstillinger til sygeplejerskestillinger. Inden den nye 

arbejdstilrettelæggelse trådte i kraft på kontrolafsnittet, var der modstand fra sygeplejerskers og 

sygehjælperes side. Modstanden omhandlede manglende valgmuligheder i forbindelse med 

arbejdstilrettelæggelsen. Dette forsinkede ikke indførelsen af kontaktsygeplejerskesystemet, men 

det krævede nogen argumentation inden det gav mening for personalet. 

I gennem konverteringer af reservelægestillinger til speciallægestillinger, lykkedes det at indføre 

afsnitslæger på begge afsnit. Afdelingsledelsen anså det dog ikke for den ideelle 

kontinuitetsskabende løsning. Man arbejdede derfor videre i retning mod den personlige læge. 

Konceptet med personlig læge vil betyde, at patienten får tildelt sin læge ved første ambulante 

besøg og beholder denne læge i forbindelse med operation, indlæggelse og efterkontrol. 

I skrivende stund arbejder afdeling K. stadig med personlig læge og personlig sygeplejerske (bilag 

1).  

Vurdering af resultat: Rapporten viser, at det er muligt at indføre kontaktpersoner, men at det 

forudsætter en stram strukturering af arbejdstidsplaner og konvertering af personalekategorier. 

Sundhedspersonalet havde modstand mod den nye arbejdstilrettelæggelse, men via møder og 

argumentation fra ledelsen blev den accepteret. Dette indikerer, at et stærkt ledelsesengagement er 

nødvendigt hvis kontinuitet i form af kontaktpersoner skal implementeres. 

 

8. C. Andersen, 2006 

Sammenhæng nu 

 

Formål: At skabe debat om indførelsen af kontaktpersonordningen og om årsagen til at den kun 

fungerer sporadisk.  
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Metode: En journalistisk nyhedsartikel, der søger at afdække sundhedspersonalets holdninger til 

den manglende funktion af kontaktpersonordningen. Dette gøres gennem et interview med 

medlemmer af Lægeforeningen. 

 

Indhold: Journalisten tager udgangspunkt i Lægeforeningens debatoplæg om sammenhængende 

patientforløb (Lægeforeningen 2006), og spørger til lægernes holdning, til at 

kontaktpersonordningen ikke virker efter hensigten. Lægerne mener at kontaktpersonordningen 

overordnet er et gode for patienterne. Der er dog nogle organisatoriske udfordringer, der medfører 

at ordningen bliver udvandet, således at den kun fungerer på papiret. 

 

Vurdering af resultatet: Artiklen bidrager med viden om kontaktpersonordningens organisatoriske 

problemer, set ud fra lægens perspektiv.  Til trods for at artiklen er en journalistisk nyhedsartikel 

repræsenterer de adspurgtes lægers synspunkter barrierer for implementeringen af 

kontaktpersonordningen. 

 

 Artiklernes samlede resultater 

 Analysen af de inkluderede artikler viser samlet set følgende: 

 Kontaktpersonordningen skal defineres og beskrives således, at den giver mening i den daglige 

praksis. 

 Sundhedspersonalet ønsker inddragelse i udviklingen af Sundhedsvæsnets ydelser 

  Implementering af kontaktpersonordningen kræver et stærkt ledelsesengagement 

 Kontaktpersonordningen indeholder en risiko for et monofagligt perspektiv på patientens 

problemer 

 Kulturelle forskelle i personalekategorier skal tages i betragtning 

 

4.0 Dataanalyse 

Herunder vil fundene fra de inkluderede artikler analyseres med Rogers diffusionsteori, med 

henblik på at afklare om teorien indeholder elementer, der kan medvirke til at sundhedspersonalet 

påtager sig ejerskabet af kontaktpersonsordningen, således at en implementering kan begynde. 

Dernæst vil barrierer for implementering i organisationen blive analyseret med dele af Kotters 

model for forandringsledelse. 

 



 30 

4.1 Analyse med Rogers teori for diffusion of innovation 

Litteraturgennemgangen viser, at sundhedspersonalet overordnet set mener, at 

kontaktpersonordningen er et gode for patienterne (Eg 2008) (Jonasson 2007) (Andersen 2006). 

Ordningen har dog nogle iboende mangler, der medfører at ordningen ikke fungerer i praksis. Et 

eksempel på dette er organisering af kontaktpersonsordningen, hvor sundhedspersonalet påpeger:  

 

Det er vigtigt, at ledelsen er klar i mælet om hvilket formål ordningen har, hvad 
patienterne kan forvente, og hvilket ansvar og funktion kontaktpersonerne har. Det er 
ligeledes en ledelsesopgave at skabe rum for de mange drøftelser, der er og har været 
om kontaktpersonsordningen og at skabe rammerne for, at kontaktpersonen kan leve 
op til det opstillede formål. Ordningen skal organiseres ordentligt for at kunne 
tilpasses hverdagen så den giver mening. (C. Jonassen, 2009b:20) 

 
 
Sundhedspersonalets efterlysning af kommunikation og informationer fra ledelsen er helt i tråd med 

Rogers model, idet han mener at kommunikation er essentiel gennem hele innovationsprocessen. 

Men hvor kommunikation gennem massemedier er hensigtsmæssig i starten af processen, vil den 

interpersonelle kommunikation være påkrævet i senere stadier. Ifølge Rogers er dette fordi adoption 

af en ny ide er en social proces, der involverer kommunikation med nære relationer. Han siger: 

 

Diffusion investigations show that most individuals do not evaluate an innovation on 
the basis of scientific studies. Insted most people depend mainly upon a subjective 
evaluation of an innovation that is conveyed to them from other individuals like 
themselves who have already adopted the innovation (Rogers 2009:19) 
 
 

Rogers(2003) påpeger ligeledes, at potentielle adoptanter har behov for 3 former for viden på 

forskellige stadier i innovationsprocessen: 1. opmærksomheds - viden 2. hvordan – viden og 3. 

principiel – viden. For at kunne indgå i arbejdet med implementeringen af 

kontaktpersonsordningen, er det derfor væsentligt, at sundhedspersonalet opnår ”principiel – 

viden”, om indholdet af ordningen. Ligesom ”hvordan- viden” er nødvendig for at rollen som 

kontaktperson kan udfyldes i dagligdagen. Rogers siger om dette: ”When a adequate level of how-to 

knowledge is not obtained prior to the trial and adoption of an innovation, rejection and 

discontinuance are likely to result” (Rogers 2003: 173).  
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Sundhedspersonalet opfatter ikke kontaktpersonordningen som meningsfuld i alle patientforløb. 

Eksempelvis påpeger Jonasson (2007b) at ordningen bliver mødt med stor modstand på afdelinger 

der har forholdsvis korte patientkontakter. Hun citerer en informant: 

 

Det er jo det at det er så korte indlæggelser. Jeg kan da godt se det med at man får det 
rigtige nummer og det rigtige sted at vide som patient. Men her ude i modtagelsen tror 
jeg mange synes det er ligegyldigt. Vi oplever, at ofte så glemmer de at tage kortet 
med, så ligger det på bordet når de går (Jonasson 2007b:10) 
 

 King et al (2008) påpeger, at en af årsagerne til sygeplejerskernes manglende samarbejde var, at de 

ikke fandt interventionen væsentlig. Hun siger om dette: 

 

Clinical nurse specialists often regarded the continuity issues in the questionnaire as 
covered already or generating extra work, and some thought that the responses might 
be perceived as criticism of their role (King, et al,2008:277) 
 
 

En innovation der skal spredes i en organisation, er afhængig af hvordan innovationen opfattes af 

medlemmerne i det sociale system. Rogers påpeger, at hvis medlemmerne af et socialt system 

opfatter, at en innovation har mange relative fordele i forhold til gængs praksis, er det en stærk 

indikator på en hurtig adaption (Rogers 2003). Med andre ord, hvis sundhedspersonalet skal opleve 

en innovation som meningsfuld, skal fordelene ved innovationen være tydelige i patientforløbene, 

ligesom personalet skal kunne se en forbedret arbejdsgang.  Ifølge Rogers er det ligegyldigt om en 

innovation har mange objektive fordele for organisationen eller for patienterne. Det er 

medlemmerne af det sociale systems positive opfattelse af innovationen, der sikrer en hurtig 

implementering. 

I undersøgelsen fra afdeling K. var overlægerne meget opmærksomme på, at der ikke var mangler i 

den lægelige behandling i forsøgsafsnittet og at afsnitslægen ikke begik overseelsesfejl (Kjærgaard, 

et al 1993). Denne bekymring for, at kontaktpersonordningen kan have uheldige konsekvenser, og 

dermed forringe patientens pleje og behandling, deles af Krogstad, et al (2002) Hun siger om dette: 

A reliance on personal continuity may be hazardous, because it threatens the 
collective organisational responsibility for the patient and legitimises the idea that 
there are patients for whom a member of staff is not responsible (Krogstad, et al 
2002:37) 

 

Rogers (2003) påpeger at nogle innovationer kan skabe usikkerhed, med hensyn til hvilke 

konsekvenser en adoption af innovationen kunne få for det sociale system. Denne usikkerhed vil 
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afstedkomme at medlemmerne af det sociale system drøfter fordele og ulemper ved innovationen. 

Processen leder frem til en beslutning om, at adoptere eller afvise innovationen.  Drøftelsen i det 

sociale system af en innovations konsekvenser er væsentlig. Forløbet af processen kan være 

afgørende for om innovationen holder over tid. Rogers siger om dette: ” The matching decision 

marks the watershed in the innovation process between initiation and implementation, all the 

envents, actions, and decisions involved in putting an innovation into use” (Rogers 2003:424) 

 

I Sundhedsstyrelsens beskrivelse af kontaktpersonsordningen er det angivet, at patienten skal have 

mundtlig og skriftlig information om kontaktpersonens navn (Sundhedsstyrelsen 2009). Dette er på 

nogle afdelinger løst ved at udlevere et kontaktkort. I de inkluderede artikler er der bred enighed 

om, at kontaktkortet ikke er et udtryk for kvalitet og at det i stedet giver patienten en falsk tryghed. 

 En arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsministeriet med henblik på afbureaukratisering af 

sundhedsvæsnet, siger om dette: 

 

Det opleves af driftspersonalet, som om kontaktpersonordningen og ordningen med 
kontaktkort giver patienterne en falsk tryghed – ligesom ordningen kræver meget 
tidsforbrug til dokumentation (Sundhedsministeriet2009:34) 

 

Arbejdsgruppen pointerer, at kontaktkortet ikke reelt forbedrer patientens muligheder for at komme 

i kontakt med behandlende læge eller sygeplejerske, idet vagtplaner og fridage også kan spille ind. 

(Sundhedsministeriet 2009) 

Andersen (2006:1410) citerer en læge for følgende kommentar:  ”At vores patienter har en 

kontaktperson betyder, at vores kroniske patienter hurtigt har et navn, som de kan få med hjem. Om 

de så kan få fat i vedkommende, er det næste spørgsmål.” 

Jonasson (2007b) nævner, at en høj målopfyldelse ved de kvartalsvise journalaudits, kan dække 

over at sundhedspersonalet bare udleverer og registrerer kontaktkortet med en tilfældig 

kontaktperson, som patienten reelt aldrig ser igen. Hun understreger, at hvis sundhedspersonalet 

skal tage kontaktpersonsordningen til sig, skal ordningen lokalt forankres. 

I følge Rogers, vil det være nødvendigt at tilpasse kontaktpersonsordningen til de enkelte 

afdelingers og hospitalers behov. Han siger, at hvis en innovation opstår som et udefrakommende 

krav, er det nødvendigt at innovationen tilpasses organisationen, ligesom organisationens strukturer 

i nogen grad skal modificeres, for at rumme innovationen. Dette gensidige behov opstår, fordi 

innovationen aldrig helt passer til lokale forhold. Rogers understreger, at hvis innovationens 
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rammer er fleksible og innovationen tilpasses lokale, eksisterende normer og værdier vil 

medlemmerne i organisationen adoptere innovationen. Tiden vil her være en stærk med- eller 

modspiller, idet medlemmerne af organisationen har behov for at gennemleve de forskellige 

beslutningsfaser, ligesom det er individuelt hvor hurtigt medlemmerne tager imod det nye, jævnfør 

de 5 adaptanttyper Rogers har identificeret (Rogers, 2003). 

Jonasson (2009a) påpeger, at læger og sygeplejersker ikke har samme opfattelse af indholdet af 

kontaktpersonsordningen. Hun siger: 

 

Nogle af de adspurgte læger mener dog ikke, at personalekontinuiteten er så vigtig for 
patienternes forløb. De påpeger, at man ikke blot skal fokusere på, hvorvidt patienten 
møder få personer gennem sit forløb, men også på hvorvidt de personer patienten 
møder er opdaterede og garanterer en oplevelse af kontinuitet i det enkelte forløb 
(Jonasson, 2009a:14) 
 
 

Ifølge Jonasson (2007), er nogle sygeplejersker uenige i ovenstående udsagn, idet de mener, at 

kontaktpersonsordningen kan være en enestående mulighed for at vise patienterne deres 

engagement.  

King (2009) gør ligeledes opmærksom på en kulturel afstand mellem læger og sygeplejersker. Hun 

mener at sygeplejerskernes oplevelse af manglende tid, kan have rod i deres rolle i det 

multidisciplinære team, hvor de følte sig undervurderet og oversete.  

Ifølge King var dette en af årsagerne til sygeplejerskernes manglende engagement i deres 

undersøgelse (King, et al 2009) 

Disse forskellige opfattelser blandt faggrupperne kan, ifølge Rogers, være en barriere, idet store 

kulturelle forskelle mellem individerne i et socialt system, vil forsinke innovationsprocessen. Den 

interpersonelle kommunikation i det sociale system fungerer bedre mellem nære kollegaer, der har 

samme socioøkonomiske og/eller uddannelsesmæssige baggrund (Rogers 2003) 

Flere af artiklerne peger på kontaktpersonordningen som en politisk beslutning der ikke er forankret 

i sundhedsvæsnets virkelighed (Jonasson, 2006b) (Andersen, 2006). 

Flere informanter peger på en unuanceret holdning til kontaktpersonordningen fra 
politikere og administrationens side, hvor kontaktpersonordningen bliver betragtet 
som løsningen på organisatoriske problemer ved eksempelvis overgange, på dårlig  
kommunikation og generel tilrettelæggelse af patientforløb (Jonasson, 2006b:17). 

 

 Rogers siger, at beslutningen om at adopterer eller afvise en innovation (her 

kontaktpersonordningen), vil være påvirket af hvem der træffer innovationsbeslutningen. Han 
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skelner mellem 3 måder at træffe innovationsbeslutninger på: 1. Beslutningen er truffet af den 

enkelte. 2. Konsensusbeslutning, der er truffet af medlemmerne i systemet og  

3. autoritetsbeslutninger. Ved en autoritetsbeslutning har det enkelte medlem af organisationen 

ingen indflydelse på selve beslutningen. Det vil dog være muligt at omgå beslutningen i 

implementeringsfasen, simpelthen ved at ignorere den. (Rogers, 2003). 

 

4.2 Analyse af barrierer i organisationen  

Kotter påpeger, at der i en organisation kan være adskillige barrierer der forhindre personalet i at 

implementere en innovation. 

 
 
Figur 3.  

 

Flere af artiklerne nævner strukturelle barrierer som hindring for implementering af 

kontaktpersonsordningen. Vinge et al (2010) mener, at sammenhængsmedarbejder (herunder 
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kontaktpersoner), ikke har de ledelsesmæssige kompetencer der kræves for at løse de 

grundlæggende strukturelle problemer der er årsag til den manglende sammenhæng. Dette udsagn 

bakkes op af Jonasson (2007a), der citere en informant:  

 

Det er altså en ledelsesopgave at lave den rette organisering – på alle niveauer. det 
kan en kontaktperson ikke gøre. Men det er problematisk, når kortet bliver anvendt 
som løsning på organisering og kompleksitet (Jonasson 2007a:18) 

 
 
Kotter siger, at kundeorienterede innovationer (her patientorienterede) ofte vil slå fejl, hvis ikke der 

ændres på den ikke kundeorienterede organisationsstruktur. Forandringer af organisationsstrukturen 

kan være vanskelig, hvis bl.a. nogle mellemledere ikke har taget innovationen til sig. Disse 

mellemledere kan være bekymrede for at strukturelle ændringer kan få konsekvenser for deres 

karriere og kan derfor bevidst/ubevidst hindre ændringer. De kan dermed blokere medarbejdernes 

mulighed for at implementerer innovationen.  Forandringerne skal derfor ske på en betimelig måde, 

idet nogle mellemledere kan have investeret personlig loyalitet og udviklet funktionsekspertise der 

er bundet op i en bestemt struktur. Ligeledes kan både ledere og medarbejdere være så vandt til en 

bestemt grundlæggende organisatorisk udformning, at de ikke ser alternativer (Kotter 1999). Kotter 

understreger dog at fjernelse af strukturelle barrierer er nødvendigt. Han siger: 

 

Når strukturelle barrierer ikke bliver fjernet på en betimelig måde, er der en risiko 
for, at medarbejderne bliver så frustrerede, at de vil miste tiltroen til hele 
forandringsprojektet. Selv hvis man senere omorganiserer korrekt, vil man miste den 
energi, der er nødvendig for at bruge den nye struktur til at realisere visionen 
(Kotter199: 131) 

 

Kjærgaard et al (1992), beskriver hvorledes indførelse af kontaktsygeplejersker afdækkede et større 

behov for undervisning og vejledning i det kliniske arbejde og beslutningstagen. Årsagen til dette lå 

i, at arbejdet som kontaktsygeplejerske var mere ansvarsmarkerende og krævende. 

Andersen (2006) gør ligeledes opmærksom på at mere uddannelse kan være påkrævet. Han citerer 

en læge for følgende udtalelse:  

 

Jeg mener, at det er vigtigt, at alle i hospitalsvæsnet, som beskæftiger sig med 
infrastrukturen, enten selv uddannes i eller tilbydes eksperthjælp i, hvordan man 
håndterer systemplanlægning. Det er generelt ikke noget, folk kan i dag. Det er 
afgørende for at få de sammenhængende patientforløb til at hænge sammen (Andersen 
2006:1411) 
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Kotter (1999) peger på, at uddannelse og træning af nye færdigheder hos medarbejderne er vigtige 

ingredienser i en vellykket implementering. Han pointerer dog, at det er væsentligt først at afdække 

hvilke nye adfærdsmønstre, færdigheder og holdninger innovationen fordrer. For at ændre 

arbejdsvaner der er opbygget gennem år, er der behov for nye erfaringer der kan slette gamle 

undergravende overbevisninger. Kotter mener derfor, at holdningsorienteret undervisning er lige så 

vigtig som færdighedstræning. Med andre ord, hvis implementeringen af kontaktpersonordningen 

skal være vellykket, er det nødvendigt at sundhedspersonalet ikke alene modtager undervisning i de 

færdigheder som kontaktpersonordningen kræver, men også holdningsorienterende undervisning, 

der kan medvirke til at sætte kontaktpersonordningen i centrum for det kliniske arbejde, bør 

inddrages. 

 

Sundhedspersonalets skiftende arbejdstid kan være en stor udfordring for kontinuiteten i 

patientforløbene. Flere af artiklerne nævner at sundhedsvæsnets døgndækning samt personalets 

ferie og fridage komplicerer implementeringen af kontaktpersonordningen (Eg 2008) (Jonassen 

2007) 

 
Krogstad, (2002) understøtter dette synspunkt, idet hun mener at sundhedsvæsnets organisering 

umuliggør kontinuitet. Hun siger: 

 

The complexity and the fact that modern hospitals runs 24 hours a day suggest  that 
there will be gaps  between different departments, professions, shifts of work and 
individuals (Krogsstad, et al 2002:36) 

 

Kjærgaard og Ottesen (1993) undersøgelse viser, at kontinuitet er mulig, men at det kræver en stram 

tilrettelæggelse af sundhedspersonalets arbejdstid. De understreger, at det krævede en del 

argumentation fra ledelsen, før det gav mening for det involverede personale. Forfatterne siger om 

dette forløb: 

Styregruppen blev mødt med påstande om, at det er personaleuvenligt at tilrettelægge 
arbejdstiden for sygeplejersker og sygehjælpere ud fra patientens perspektiv og 
påstande om, at det medfører utilfredshed hos sygeplejepersonalet.  
Den ledelsesmæssige forventning er dog, at hensynet til patientens behov for 
kontinuitet er i overensstemmelse med sygeplejepersonalets professionelle 
forventninger til sygeplejen (Kjærgaard og Ottesen 1993:41) 

 

Ifølge Kotter (1999) har alle implementeringsprocesser behov for både ledelse og lederskab. 
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For medarbejderne, kan det være et vanskeligt følelsesmæssigt arbejde at give slip på status quo, og 

accepterer ofrene der kan følge med implementeringen af en ny innovation. 

Kotter understreger, at det derfor er essentielt, at ledelsen bruger den nødvendige tid til at 

kommunikere visionen ud til medarbejderne. Kommunikationen skal være en 

tovejskommunikation, og medarbejderne skal have mulighed for at få besvaret deres spørgsmål. 

Han tilføjer: ”De fleste menneske,r specielt de veluddannede, accepterer først noget, efter de har 

haft mulighed for at brydes med det. Dette indebærer at stille spørgsmål, anfægte og argumentere” 

(Kotter 1999:123) 

Kotter pointerer at ledelsen også skal vise handlekraft, hvilket betyder at personalesystemer skal 

tilrettelægges efter den nye innovation. Kjærgaard og Ottesen (1993) udtaler om dette: 

 

Søger en ledelse personaletilfredshed opnået ved at give sygeplejepersonalet vide 
muligheder for at få egne ønsker om fridages og vagters placering og for at bytte 
indbyrdes opfyldt, kompromitterer lederen sygeplejerskernes mulighed for faglig 
tilfredshed. Patientens behov nedprioriteres til fordel for sygeplejepersonalets 
ønsker(Kjærgaard og Ottesen 1993:41) 
 

 
 Kjærgaard og Ottsen (1993) dokumenterer endvidere i undersøgelsen, at sygeplejerskerne som 

følge af indførelsen af kontaktsygeplejerskeordningen, oplevede et bedre arbejdsmiljø med større 

arbejdsglæde. Forfatterne tilføjer i en senere bog, at implementeringen af ordningen med 

kontaktsygeplejersker har medført en forbedring af rekrutteringen, med større søgning til afdelingen 

(Ottsen, Glindvad og Kjærgaard 2008). 

 

5.0 Diskussion 

I oktober 2007 indgik regeringen og Danske regioner en aftale om akut kræftbehandling til alle 

kræftpatienter, samt at anbefalingerne om pakkeforløb i Kræftplan II (2005), herunder 

kontaktpersonordningen, skulle indføres for alle kræftformer. Det indgår i aftalen, at 

pakkeforløbene med udgangen af januar 2009, skulle være implementeret for alle diagnosegrupper. 

(Regeringen og Danske regioner, 2007).  

Hvis sundhedspersonalet skal tage kontaktpersonordningen til sig, er den centrale beslutning og 

manglende implementeringsproces ikke hensigtsmæssig, jævnfør de 5 stadier i 

beslutningsprocessen. Ordningen gælder i sin nuværende form alle patientforløb, hvilket betyder at 

alle patienter, i både akutte og elektive forløb, skal have udleveret et kontaktkort. Dette giver ikke 



 38 

mulighed for lokal tilpasning, og kan være årsag til, at sundhedspersonalet i nogle tilfælde opfatter 

ordningen som meningsløs. 

Sundhedspersonalet mangler viden om formålet og indholdet af kontaktpersonordningen. 

Sundhedsstyrelsens beskrivelse af kontaktpersonordninger er imidlertid en overordnet ramme, hvori 

regionerne har ansvaret for den videre udvikling. (Sundhedsstyrelsen, 2008). Det er derfor først og 

fremmest en regional og lokal ledelsesopgave, at igangsætte en proces hvor kontaktpersonordningen 

bliver diskuteret, defineret og beskrevet. Til trods for at begrebet kontaktperson ikke er nyt i 

sundhedsvæsnet, har udviklingen siden 90´erne bevæget sig fra relativt uforpligtende visioner og 

anbefalinger, over mere håndfaste modeller og krav om dokumentation om opfyldelse, til egentlig 

lovgivning (Vinge et al 2010).  Indførelsen af kontaktpersonordningen har aldrig reelt været 

diskuteret blandt ledere og medarbejdere i sundhedsvæsnet. Som følge deraf er det sandsynligt, at 

der er ansat  sundhedspersonale, der ikke finder kontaktpersonordningen væsentlig. Disse 

sundhedspersoner kan bevidst/ubevidst blokere for nødvendige strukturændringer, og kan derved 

hindre at kontaktpersonordningen indtager en central plads i det kliniske arbejde. Der kan derfor 

være behov for at igangsætte en implementeringsproces. Rogers model kan måske omsættes til helt 

konkret handling, og som implementeringsredskab benyttes til at udvikle lokalt ejerskab. Dette vil 

f.eks. indebære udpegning af en forandringsagent, anvendelse af den rette kommunikation på rette 

tidspunkt, opmærksomhed og debat om kontaktpersonordningens konsekvenser for arbejdsgange og 

roller, indsigt i organisationens sociale sammenhænge, samt identificering og aktivering af lokale 

opinionsdannere. Sundhedsstyrelsen har defineret kontaktperson som en sundhedsperson, der er 

læge eller sygeplejerske. (Sundhedsstyrelsen, 2008) For at tage hensyn til eventuelle monofaglige 

forskelle, der kan være i opfattelsen af en kontaktpersons rolle, vil det være hensigtsmæssigt at 

repræsentanter fra begge faggrupper deltager i ovenfor nævnte proces. 

Som belyst gennem analysen, skal meningen af kontaktpersonordningen kunne ses i 

patientforløbene. Man må derfor forvente, at der i personalegrupperne opstår diskussioner om, 

hvorvidt ordningen vitterlig højner kvaliteten af patientforløbene, eller blot er en politisk ramme 

uden reel betydning for patienterne. 

 Den politiske beslutning om indførelse af kontaktpersonordningen ved lov har foranlediget, at 

kritiske røster fra sundhedspersonalet om ordningens udformning, hidtil er blevet overhørt. 

Eksempelvis udtaler en vicedirektør, at kontaktpersonordningen, i sin nuværende udformning ikke 

giver mening, idet loven påbyder at også patienter med meget korte forløb skal have en 
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kontaktperson (Rasmussen 2009). Dette synspunkt bakkes op af en undersøgelse, foretaget for 

Sundhedsministeriet, med fokus på afbureaukratisering af sundhedsvæsnet:  

 

 Kontaktpersonordningen justeres, så den kun omfatter patientgrupper som er særlig 
komplekse og/eller langvarige, og hvor det er naturligt, at patienten har 
gennemgående kontaktpersoner 
Det foreslås endvidere at afskaffe kravet om udlevering af kontaktkort til alle patienter 
og kravet om dokumentation af dette (Implement marts 2009: 33).   

 
 
På baggrund af ovenstående har Ministeriet for sundhed og forebyggelse, udarbejdet et lovforslag 

om ændring af kontaktpersonordningen. Ministeriet har i februar 2010 modtaget høringssvar fra 

Danske Regioner, patientforeninger og faglige organisationer.  Det fremgår af høringsnotatet, at 

Danske Regioner, med det formål at afbureaukratisere ordningen, anbefaler, at lovændringen lægger 

op til mere kvalitative kriterier for tildeling af kontaktpersoner, således at kravet om kvartalvis 

journalaudits bortfalder. Dette afvises af Sundhedsministeriet, med den begrundelse at 

lovændringen ikke vil skabe øget bureaukratisering. Der tages således ikke stilling til om 

monitorering af kontaktpersonordningen skal afspejle den virkelighed patienterne oplever. Det 

fremgår ligeledes af høringssvaret, at Dansk Sygeplejeråd mener, at kontaktpersonordningen bør 

ændres til funktioner som forløbskoordinator for patienter med komplekse og kroniske forløb 

(Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2010).  Sundhedsministeren har nyligt udtalt til pressen, 

at regeringen ved lov vil indføre forløbskoordinatorer på alle pakkeforløb (Berlinske Tidende 

2010). Martin (2010) påpeger, at patienterne efterspørger relationel kontinuitet og at den 

organisatoriske koordinering kun bliver synlig for patienterne når den ikke virker. God 

organisatorisk sammenhæng er naturligvis en central del af pakkeforløbene, men det er ikke et mål i 

sig selv for patienterne. I følge undersøgelsen giver sammenhængen i de nære oplevelser tryghed og 

tillid til behandling (Martin 2010). Det er derfor tvivlsomt om ny lovgivning om 

forløbskoordinatorer kan skabe den kontinuitet og tryghed som kontaktpersonordningen var 

tiltænkt. 

 
De politiske krav om bedre og hurtigere behandling har medført, at de onkologiske afdelinger 

bevæger sig mod større enheder og øget specialisering. Dette er hensigtsmæssigt i forhold til mere 

effektive behandlinger. Det skaber dog også en stigende organisatorisk kompleksitet, der udfordrer 

intentionen med kontaktpersonsordningen, der netop er at skabe kontinuitet og koordination af 
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pakkeforløbet (Sundhedsloven). Kjærgaard og Ottesen (1993) angiver, at det med stram 

arbejdstilrettelæggelse er muligt at skabe kontinuitet, men at det kan medføre modstand.  

Personalesystemerne må derfor indrettes således, at de understøtter kontaktpersonordningen. 

Udover en anden arbejdstilrettelæggelse, vil det være hensigtsmæssigt at der i afdelingens 

kompetenceudviklingsprogram indskrives kompetencer der har fokus på kontinuitet og 

sammenhæng.  Sygeplejersken vil derved, på linje med andre faglige kompetencer, også blive 

vurderet på, i hvilket omfang hendes arbejde understøtter kontaktpersonordningen.  

Martins undersøgelse(2010) viser, at patienternes oplevelse af sammenhæng i patientforløbene, er 

afhængig af kontinuiteten i relationerne til sundhedspersonalet. Desuden er patienternes oplevelse af 

tryghed knyttet til, at nogen tager det overordnede ansvar for pleje og behandling. De udser sig 

derfor nøglepersoner som de har tillid til, hvilket ofte er en læge eller sygeplejerske, de har mødt i 

ambulatoriet eller under indlæggelse. Patienternes valg af nøgleperson har ingen sammenhæng med 

kontaktpersonordningen (Martin 2010). 

Det er anført i Kræftplan II (2005), at et af formålene med indførelsen af kontaktpersonordningen 

var, at man ønskede at skabe tryghed for patienterne og højne informationsniveauet i 

pakkeforløbene. På baggrund af ovenstående kan man stille spørgsmålet, om 

kontaktpersonordningen er det rette redskab til dette. 

 

5.1 Konklusion 

Formålet med masteropgaven var at undersøge hvilke faktorer der kan have indflydelse på 

implementeringen af kontaktpersonordningen i klinisk praksis. Ud fra et implementeringsperspektiv 

er emnet sparsomt belyst. Det har derfor ikke været muligt at finde nyere undersøgelser der 

omhandler erfaringer med implementering af kontaktpersonordningen. Dette vanskeliggør en 

egentlig konklusion. Analysen peger dog på områder, hvor man med fordel kan arbejde videre. 

 

  Kontaktpersonordningen. skal defineres og beskrives, således at arbejdet som kontaktperson 

bliver integreret i den kliniske hverdag.  I denne proces bør der deltage medlemmer fra de 

personalekategorier der i hverdagen arbejder med kontaktpersonordningen. 

  Kontaktpersonordningen bør tilpasses lokale forhold, således at ordningen giver mening, og 

sundhedspersonalet kan se den positive effekt på kvaliteten af patientforløbene i den 

pågældende afdeling. 
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 Sundhedspersonalet skal have kompetencegivende undervisning i funktionen som 

kontaktperson, herunder holdningsorienterende undervisning.  

 Det er sandsynligt at igangsættelse af en egentlig forandringsproces vil fremme 

implementeringen af kontaktpersonordningen. 

 Strukturer i organisationen kan hindre sundhedspersonalet i at implementere 

kontaktpersonordningen. Hvor det er muligt bør disse strukturer ændres. 

  Tilpasning af personalesystemer, således at de støtter funktionen som kontaktperson, vil 

formentlig øge mulighederne for en vellykket implementering af ordningen. 

 Kontaktpersonordningens effekt på patientforløbene bør undersøges, for derved at afgøre om 

ordningen øger patienternes oplevelse af tryghed samt højner informationsniveauet i 

patientforløbene. 

 

6.0 Metodekritik 

Det har ikke været muligt at finde evidensbaserede undersøgelser, der omhandler implementering af 

kontaktpersonordningen, hverken fra patienters eller sundhedspersonalets perspektiv. Dette agerer 

en voldsom begrænsning i belysning af området. Det er dog vurderet, at de inkluderede artikler har 

resultater og synspunkter der kan medvirke til besvarelse af problemformuleringen, hvilket 

begrunder inklusionen. 

Rogers teori om diffusion of innovation, belyser innovationsprocessen generelt og er ikke specielt 

rettet mod sundhedsvæsnet. Dette kan kritiseres, idet nogen kan mene, at en forandringsteori 

specifikt rettet mod sundhedsvæsnet vil have ændret analysen. Rogers er dog en anerkendt forsker i 

innovationsprocesser, og de overordnede principper i forandringsprocesser forløber ens, uanset 

konteksten. 

Kotters model for forandringsledelse fremstiller forandringsprocessen i 8 fortløbende trin. Kotter 

understreger at modellen skal ses som en helhed, og han anbefaler ikke at nogle af trinene springes 

over. Til trods for dette, er kun trin 5 inddraget i analysen. Dette skal ses på baggrund af, at Rogers 

model i denne opgave belyser innovationsprocessen frem til innovationsbeslutningen er truffet. Trin 

5 i Kotters model er benyttet til at beskrive barrierer der kan hindre en vellykket implementering 

efter innovationsbeslutningen er truffet.   

I processen med udarbejdelse af masteropgaven har det været nødvendigt at overholde visse 

tidsfrister. Dette betyder, at artikler der er publiceret efter litteratursøgningen var afsluttet, ikke er 

medtaget i analysen.  
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7.0 Perspektivering 

Masteropgaven retter fokus på et område i sundhedsvæsnet, der gennem længere tid har haft 

politikkernes og patientorganisationernes bevågenhed. Dette har medført, at sygehusene har 

prioriteret og brugt ressourcer på implementeringen af kontaktpersonordningen, dog med vekslende 

succes. Politikker og ledere i sundhedsvæsnet bør derfor indgå i en dialog om hvilken rolle 

kontaktpersonen skal have i patientforløbene, herunder hvad der er realistisk opnåeligt i den 

kliniske hverdag.  

Hvis implementeringen af kontaktpersonordningen skal være en succes lokalt, må ledelsen på de 

enkelte afdelinger gå aktivt ind i implementeringsprocessen og være villige til at ændre på 

forældede strukturer, der ikke understøtter kontaktpersonordningen. 

Ledelsen bør ligeledes tage stilling til, hvilke faglige kompetencer kontaktpersonen skal have, og 

dermed om sundhedspersonalet har behov for undervisning der er målrettet 

kontaktpersonordningen.  

Til trods for den overvældende opmærksomhed kontaktpersonordningen har fået, er effekten af 

kontaktpersonordningen på patientforløbene underbelyst, ligesom sundhedspersonalets perspektiv 

ikke er inddraget i tilstrækkelig grad.  

Det vil derfor være påkrævet, at der bliver indhentet erfaringer, dannet netværk og iværksat 

forskningsprojekter med fokus på kontaktpersonordningen. Når der forligger systematisk 

dokumentation for kontaktpersonordningens effekt på patientforløbene, vil det være muligt at 

komme med implementeringsforslag, der er relevante og evidensbaserede. 
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