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- Hvorfor gik det galt!
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Vision om et nyt og mere 
sammenhængende 
sundhedsvæsen
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– Integrated Care 

• Partnerskab mellem Odense Kommune og Region 

Syddanmark

• Almen praksis, sygehus og kommune

• Fagprofessionelle i tværsektorielle teams skulle give en 

koordineret og sammenhængende indsats til

– Ældre medicinske patienter 

– Personer med stress, angst og depression.



KORA evaluering

Mange gode komponenter

 Fælles patientprogrammer

 Stratificering af relevante patienter

 Individuelle planer for den enkelte patient

– Fælles IT-understøttelse på tværs 

 Tværsektoriel læring og fælleskonferencer

 Forskningsbaseret evaluering med feedback 
til projektet
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Kilde:  Integrated Care-modellen –slutevalueringens resultater og konklusioner 
Martin Sandberg Buch, Anne Petersen, Iben Bolvig og Jakob Kjellberg, KORA



IC i praksis…
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– Modellen kom aldrig op af flyve…

• De ældre medicinske patienter fik et øget 
forbrug af sundhedsydelser 

• Personer med stress, angst og depression fik 
forlænget sygefraværet. 

– Hvad gik galt?



Implementeringsudfordringer!

Almen praksis kom aldrig med…

 Kun 10% af lægerne inkluderede det 

forventede antal patienter 

 1 læge inkluderede over 25% af samtlige 

patienter. 

 Flertallet af læger fik reelt aldrig erfaring 

med projektet. 
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Manglede der ressourcer?

 Betragteligt budget

 Generelt tilfredshed med det honorar 

der var aftalt med lægerne

 Stærkt forankret i topledelse, byråd og 

regionsråd

 Stort og professionelt sekretariat
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Manglede der interesse fra patienterne?

 Positive, men ukonkrete forventninger til hvad 

indsatsen indebærer 

– Fælles handleplan blev ikke brugt

 Svært at skelne IC fra øvrige møder med 

sundhedsvæsenet

 Oplevede ikke en mere tydelig tovholder

 SAD –glade for den direkte adgang til 

psykolog



Manglede der problemer?

 Hvem er den ældre medicinske patient

– Fagpersoner så ringe sammenhæng mellem IC                                 
og de problemer som man ønskede hjælp til

– Havde været med til stratificering, men virkede ej i praksis

 IC sås som kilde til dobbeltarbejde

– Manglende tro på udbytte af projektet 

– Jo større involvering/kendskab, jo større modstand

 SAD mere positivt, særlig den direkte adgang til psykolog  

– Bedre fælles sprog og bedre forståelse på tværs af sektorer

• Men effekten var negativ og nok unødvendigt komplekst setup
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Vigtige læresætninger fra IC

 Brug tid på at validere indsatser og antagelser

– Har vi primært en løsning eller et problem 

 Tag afsæt i konkrete og oplevede problemer set 

fra personalets perspektiv 

– Pilotteste – evt. flere gange. 

 HUSK – Det tager tid at få komplekse 

organisatoriske udviklingsopgaver skal falde på 

plads
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Købte man
katten i sækken?

 Ingen andre har dokumenteret lavere 

omkostninger som følge af IC interventioner

– NWL IC virkede heller ikke i NWL…

• Nu ”Whole Systems Integrated Care”

– Forløbskoordination gav heller ikke bedre 

koordination

 Er vi for hurtige til at købe ”løsninger” på vores 

problemer
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Hvad er det næste ”IC-projekt”?

– Har vi klarhed over opgaven? 

• Hvad er problemet – hvad er årsagen!

– Gør vi det ringere end andre steder?

• Og på hvilke områder

– Er vi løsnings eller problemorienterede..
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Er det de grundlæggende strukturer?

 Kan ”det” løses det inden for 3 økonomi & 

ledelsesrammer?

– Fundholding – så er alm praksis ved rattet 

– ”Bornholmermodel” for alm. praksis – eller 

Clusterledelse i alm praksis

– Fælles budgetlægning for KL/DaR på 

sundhedsområdet

 Diskussionen har gået i ring i 15 år – er det tid til 

mere grundlæggende forandringer?
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