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Baggrund
Udsatte patienter, der ofte omhandler socialt udsatte, kronikere og sindslidende, har forløb der
involverer mange sundheds- og socialfaglige personaler. Disse patienter har sjældent
ressourcer til at forvalte eget forløb, hvorfor der er behov for tværfagligt og tværsektorielt
samarbejde for at undgå yderligere stigmatisering af disse grupper. Det er ikke afdækket,
hvordan samarbejdet om disse patienter foregår i praksis. Derfor er formålet med dette
projekt at udforske området for at tilvejebringe viden, der vil muliggøre målrettede indsatser
der skal etablere, understøtte og udvikle sammenhæng i forløb for udsatte patientgrupper.
Formål
Formålet med dette projekt er at udforske og tilvejebringe ny viden og indsigt i det
forløbskoordinerende arbejde i shared care-samarbejdet for udsatte patienter med tværfaglige
og tværsektorielle afklarings- og behandlingsbehov. Undersøgelse af de forløbskoordinerende
aktiviteter skal resultere i udvikling af en understøttet forløbskoordinationsmodel, der skal
sikre shared care-samarbejde om denne patientgruppe i praksis. Projektets fund skal resultere
i anbefalinger og retningslinjer for tværfagligt og tværsektoriel forløbskoordination for
målgruppen.
Metode
Projektet planlægges som et kvalitativt casestudie. Der udtrækkes 6-7 tilfældige patienter fra
hhv. Center for Selvmords-forebyggelse, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Odense og
Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital. Disse patienter følges, via en
stafetlogbog, til tværfaglig og tværsektoriel behandling og udredning, imens de er indskrevet
hos førnævnte kliniker. Alt socialfagligt, sundhedsfagligt og administrativt personale, som disse

patienter kommer i berøring med, vil blive interviewet for at undersøge, hvordan patienterne
sendes videre til næste behandlingsdel. Slutteligt vil patienterne blive interviewet om deres
oplevelse af kontinuitet i forløbet.
Succeskriterier
At studiets resultater vil blive publiceret i et sundhedsfagligt tidsskrift, samt brugt ved
konference og undervisning, og ligeledes indgå i Center for Selvmordsforebyggelse – Børne- og
ungdomspsykiatrien Odense og Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital
generelle udviklingstilbud.
Perspektiv
Resultaterne fra dette projekt vil give brugbar information til etablering og udvikling af
sammenhængende forløb på tværs af fag og sektorer for udsatte patientgrupper.

