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Baggrunden for KKR-målsætningerne 

KL udarbejder oplæg om  
Det Nære Sundhedsvæsen 

Ændret sammensætning af 
Danmarks sundhedsvæsen  

 
 

Regeringsbeslutning om 
akutindsats, og  

den nye sygehusstruktur 
 

Sundhedsstyrelsens 
specialeplanlægning 

 

 
Kommunalreformen 

 

Almen praksis som central aktør og 
”gate keeper” 
 
Kommunerne i en central rolle som 
stærk sundhedsaktør  
 
Øget specialisering, færre senge, flere 
ambulante behandlinger og kortere 
sengedagsforløb i det regionale 
hospitalsvæsen 

Regeringen afsætter  
2 x 300 mio. kr. til Det Nære 

Sundhedsvæsen 

KKR udfærdiger 4 mål for indsatsen i 
Det Nære Sundhedsvæsen 

 
2007 - 
2011 

 

 
Fra 2006 

 

 
2007 
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2013  

+  
2014 

 

 
2013 

 

KKR målene konkretiseres på 
embedsmandsniveau 

 
2013 /14 

 

Forslag til konkretiserede KKR mål 
fremlægges til KKRs behandling 

14. Marts 
2014 

Regionsrådets beslutninger 
om ”Akutplan” og 
sygehusplacering 

 
 

• 2007  
• 2008 
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KKR-mål 1: Forebyggelse af uhensigtsmæssige (gen-)indlæggelser 

Kommunerne skal medvirke 
til at forebygge uhensigts-
mæssige indlæggelser og 
genindlæggelser 

3 konkrete anbefalinger til 
indsatsområder: 

•  Akutpladser: Krav om sygeplejerske bemanding 365 / 24 / 7  
•  Akutpladser: Ensartet kompetenceudvikling og fagligt niveau   
•  Akutindsats:  Koordineres med nationale tiltag 

•  Tidlig opsporing af begyndende sygdom 
• Er et arbejdsværktøj for medarbejdere ”i marken” 
• Skal være enkel i sin anvendelse 
• Enkel i sin anvendelse  
•  Anbefaler anvendelsen af ”TOBS-modellen 

   
•  Akutpladser (minimumstandarder for akutpladser) 

• Navnet anvendes kun af tilbud der lever op til fælles   
   standarder 
• Antal kan variere 

 
•  Opfølgende hjemmebesøg 

• Tages udgangspunkt i Vestklyngens nuværende kriterier 
• Opstilling af måltal pr. hospital for antal gennemførte  
   hjemmebesøg 
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Holstebro Kommune bruger allerede de foreslåede metoder, og har 
derfor implementeret målet. Holstebro Kommune har et udviklings-
arbejde med henblik på at forbedre svarprocenter. 

1.   80 % af ”sårbare” borgere skal tage imod et rehabiliteringstilbud 
 

2.   Kommunen skal modtage henvisninger fra alle relevante aktører 
 

3.   Gennemføre rehabiliteringstilbud som foreskrevet 
 

4.   80 % af de, som starter i et rehabiliteringsforløb, gennemfører  
 

5.   Min. 75 % skal opleve en forbedret mestringsevne efter forløb 
 

6.   75 % skal opleve forbedret selvoplevet helbred 
 

7.   75 % har 12 md. efter afsluttet forløb et forbedret KRAM-niveau 
 

8.   Tilknytning skal forbedres for 60 % af arbejdsmarkedstilknyttede 
 

9.   Forebyggelige indlæggelser reduceres med 20 % (kronisk syge)  

9 fælles kvalitetsmål 

KKR-mål 2: Tilbud af høj kvalitet til kroniske syge borgere 

Alle kommuner skal implementere 
en fælles kvalitets-model for det 
tværfaglige samarbejde om 
komplekse genoptræningsopgaver 

•  Arbejdsbyrden ved implementering af kvalitetsmål minimeres  
•  Ensartet kvalitetsmål = samlet billede af kommunale indsats 
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Anbefalingerne sætter rammer for kommunernes indsats 
 
Der skal ses på fælles konkrete metoder på tværs af 
kommunerne 

Alle kommuner skal implemen- 
tere en fælles kvalitetsmodel 
for det tværfaglige samarbejde 
om komplekse genoptrænings-
opgaver 

1. Ligeværdigt samarbejde i borgerens nærmiljø / dagligdag  
2. Kvalitetsstandarder for borgere i rehabiliteringsforløb 
3. Kvalitetsstandarder for træning  
4. Monitorering via standardiserede test (før, under og efter) 
5. Videndeling om komplekse forløb (dokumenterede indsatser)  
6. Høj grad af tværsektoriel videndeling (test + effektmålinger)  

6 anbefalinger til kommende 
kvalitetsmodel: 

KKR-mål 3: Det tværfaglige arbejde om komplekse genoptræningsopgaver 



5 

Arbejdet med den 4. målsætning er udsat. Afventer regeringens 
handlingsplan for området (forventes fremlagt i foråret 2014) 

Alle kommuner skal arbejde 
med bedre sammenhænge 
inden for voksenpsykiatrien 

1. Behov for mere sammenhæng og tværgående indsats mellem  
• Behandlingspsykiatrien (regionen) 
• Praktiserende læger 
• Socialpsykiatrien (kommunen) 
• Andre kommunale områder 

2. Sammenhæng i kommunens egne indsatser (fx socialpsykiatri, 
alkohol og rusmiddelbehandling, beskæftigelsesindsats og 
børne- og ungeindsats 

3. Psykiatrien skal indarbejdes på lige fod med somatikken i 
sundhedsaftalerne 

Opmærksomhedsfelter 

KKR-mål 4: Bedre sammenhæng i voksenpsykiatrien 

Der nedsættes en tværkommunal ad hoc gruppe, der kan  
udarbejde et rammepapir for psykiatriområdet i de midtjyske 
Kommuner. 
 
Inspiration hentes fra et tilsvarende rammepapir fra Region Hovedstanden. 

Kommunernes næste skridt: 
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•  Målene medvirker til at øge kvaliteten og niveauet i den kommunale sundhedsindsats 
•  Målene medvirker til at øge hospitalers og praktiserende lægers tillid til tilbud og indsatser i  
   kommuner 
•  Målene ”booster” den kommunale placering i sundhedssystemet + forhandlings- og samarbejds-  
   situationen i forhold til Region Midtjylland 
 

 
 
•  Målene skaber bindinger på nogle af områderne 
•  Målene vil påvirke kommunernes egne løsninger i et vist omfang 
 

 

MEN 
 
•  Nødvendigt at arbejde i retning af en vis ensartning på nogle indsatsområder 
•  Hvis ikke vi selv gør det, er sandsynligheden for nationale krav til ensartning meget stor.  
 

KKR-mål: Afsluttende bemærkninger 


