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Tværfaglighed som begreb har været anvendt i mange år i det danske sundhedsvæsen, men har været mere
udpræget i nogle faglige sammenhænge end andre. Udviklingen i det danske sundhedsvæsen viser et stigende

behov for tværfagligt samarbejde, fx i forbindelse med kortere patientforløb, hvor indsatsen skal være
velkoordineret og præcis, i forbindelse med medicinske teknologivurderinger og mere generelt, når det

gælder kvalitetsmæssige forbedringer i sundhedsvæsenet.

Bogens særlige fokus er tværfaglig praksis og handler primært om det praktiske felt på sygehuse og i
psykiatrien, men med tråde til sociale institutioner, ambulante enheder og primær sundhedstjeneste. Fire cases

fra virkelighedens tværfaglige samarbejde binder bogens teoretiske kapitler sammen. Hver case belyser
primært et særligt aspekt eller tema, som spiller en vigtig rolle i tværfaglighed.

De fire temaer er

· Viden og læring

· Kulturmøder mellem fag/professioner

· Organisering og ledelse af tværfaglighed

· Facilitering af tværfaglighed

Bogens eksempler omhandler dels de sundhedsfaglige faggrupper fx læger, sygeplejersker, fysioterapeuter,
ergoterapeuter, social - og sundhedsassistenter, lægesekretærer, radiografer, jordemødre, diætister, portører,
serviceassistenter, dels andre faggrupper som i mere begrænset omfang er knyttet til det sundhedsfaglige felt,

fx pædagoger, socialrådgivere, psykologer, præster, talepædagoger m.fl.
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Tværfaglighed som begreb har været anvendt i mange år i det danske
sundhedsvæsen, men har været mere udpræget i nogle faglige

sammenhænge end andre. Udviklingen i det danske sundhedsvæsen
viser et stigende behov for tværfagligt samarbejde, fx i forbindelse
med kortere patientforløb, hvor indsatsen skal være velkoordineret
og præcis, i forbindelse med medicinske teknologivurderinger og
mere generelt, når det gælder kvalitetsmæssige forbedringer i

sundhedsvæsenet.

Bogens særlige fokus er tværfaglig praksis og handler primært om
det praktiske felt på sygehuse og i psykiatrien, men med tråde til

sociale institutioner, ambulante enheder og primær sundhedstjeneste.
Fire cases fra virkelighedens tværfaglige samarbejde binder bogens
teoretiske kapitler sammen. Hver case belyser primært et særligt
aspekt eller tema, som spiller en vigtig rolle i tværfaglighed.

De fire temaer er



· Viden og læring

· Kulturmøder mellem fag/professioner

· Organisering og ledelse af tværfaglighed

· Facilitering af tværfaglighed

Bogens eksempler omhandler dels de sundhedsfaglige faggrupper fx
læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, social - og
sundhedsassistenter, lægesekretærer, radiografer, jordemødre,

diætister, portører, serviceassistenter, dels andre faggrupper som i
mere begrænset omfang er knyttet til det sundhedsfaglige felt, fx

pædagoger, socialrådgivere, psykologer, præster, talepædagoger m.fl.
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