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Indledning

Dette inspirationskatalog er udarbejdet som led i 
en analyse, som Implement Consulting Group 
har gennemført på vegne af KL, Sundheds- og 
Ældreministeriet og Finansministeriet i foråret 
2019.

Formålet med eksemplerne er at give et indblik i 
god praksis i enkelte kommuner, der eventuelt 
kan inspirere andre.

Kataloget og analysen som helhed skal 
understøtte udviklingen i den kommunale 
sundheds-, forebyggelses-, pleje- og 
genoptræningsindsats i retning mod en mere 
sammenhængende, omkostningseffektiv og 
patientsikker indsats.

Analysens fokus er på at identificere rammer for 
indsatserne, herunder samspil med almen 
praksis, kommuner og sygehuse i fællesskab, 
samt bedste praksis i form af indsatser, 
organisering og styring.

Analysen omfatter:

• Forebyggelse: Borgerrettet forebyggelse og 
patientrettet forebyggelse

• Sundhedspleje

• Sygepleje, omsorg og træning – det vil sige 
rehabilitering i bred forstand: Træning og 
genoptræning, midlertidige pladser og 
døgnrehabilitering, hjemmepleje, 
hjemmesygepleje inklusiv akutfunktion, 
hjælpemidler og rehabiliteringsforløb

Eksemplerne spænder bredt:

• Indsatser og målgrupper inden for 
forebyggelse, sundhedspleje samt sygepleje, 
omsorg og træning (primært)

• Temaerne styring, organisering, samspil 
(med andre sektorer), indsats og 
sammenhæng (i intern kommunal 
sundhedsindsats)

• Interne kommunale praksisser samt 
tværkommunale og tværsektorielle samspil

• Kommuner, der er givet forskellige 
forudsætninger

Kataloget indeholder eksempler på god 
praksis, der er afdækket ved 
Implements besøg i analysens 20 case-
kommuner, som har oplevet at have 
gode erfaringer med den pågældende 
praksis.

Efterfølgende er eksemplerne blevet 
uddybet, nuanceret og kvalificeret på 
workshops med 17 kommuner, heraf 
otte case-kommuner.

Flere og andre eksempler kunne have 
indgået, og nogle kunne givetvis være 
endnu mere nytænkende eller 
effektfulde. Ikke mindst fordi 
udvælgelsen er begrænset til case-
kommunerne. De eksempler, der 
indgår, vurderes imidlertid at være 
interessante og med et muligt potentiale 
for at kunne inspirere andre kommuner.

Kommunerne har forskellige 
forudsætninger, muligheder og behov. 
Derfor er det lokale forhold, der afgør, 
hvilke praksisser der lader sig indpasse 
og kan bibringe en positiv effekt i de 
komplekse årsags-
virkningssammenhænge.

Den samlede effekt af 
sundhedsindsatsen er ikke alene givet 
ved få isolerede tiltag – det handler om 
summen af, hvad der faktisk gøres.

I materialet fremgår 22 eksempler på 
gode praksisser beskrevet af Implement 
– hver med et formål, en beskrivelse, 
fordele og ulemper samt overvejelser i 
forbindelse med implementering. 
Derudover har Implement i samarbejde 
med kommunerne beskrevet en konkret 
kommune-case med en praksis, der har 
inspireret til eksemplet.
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Inspirationskataloget bygger på analysen, der 
omfatter:
1. Kortlægning af den kommunale 

sundhedsindsats 
2. Analyse af forskelle og sammenhænge i de 

kommunale udgifter, indsatser og sam-
arbejde på sundhedsområdet sammenholdt 
med udvalgte effektmål

3. Identificering af gode praksisser

Analysen er baseret på:
• survey om kapacitet og ressourceanvendelse 

blandt landets kommuner
• desk research
• interviews med chefer og ledere samt 

supplerende indsamling af aktivitets- og 
udgiftsdata i 20 case-kommuner valgt ud fra 
forskellige rammevilkår 

• validerings-workshops med kommuner 
• aktivitets- og udgiftsdata for 2010-2017 fra 

Danmarks Statistik 
• effektdata fra eSundhed

Til sammen dækker indsatserne i analysen 
sundheds- og plejeudgifter for omkring 42,5 mia. 
kr. (2017).

Effektmålene er udvalgt blandt de nationale 
indikatorer og omhandler antallet af 
færdigbehandlingsdage, forebyggelige 
indlæggelser og akutte genindlæggelser.

Den statistiske analyse peger på, at den største 
påvirkning af kommunernes resultater på de 
nationale indikatorer afhænger af, hvilken 
region, de er beliggende i. Hertil har 
socioøkonomi og befolkningssammensætning 
samt afstand til akutsygehuse en betydning for 
kommunernes udgiftsniveauer og resultater, når 
der måles på de nationale indikatorer. 
Rammevilkår kan forklare omkring tre fjerdedele 
af variationen mellem kommunerne.

Den kvalitative analyse viser desuden, at 
kvaliteten af samspillet mellem kommuner, 
sygehuse og almen praksis afhænger af 
rammevilkår som fx kommunestørrelse og 
afstand til akutsygehus, sundhedsaftalen og 
andre tiltag. Disse kan fx være samlokalisering
og adgang til speciallægekompetence for 
hjemmesygepleje og på midlertidige pladser.

På baggrund af det samlede datagrundlag og 
analyse kan følgende konstateres:

Analysens resultater

Organiseringen af de undersøgte indsatser 
understøtter i varierende grad prioriteringer efter 
forebyggende, langsigtede effekter. Ved 
koblinger mellem de forskellige typer af 
indsatser, gøres det lettere at substituere, time
og afpasse intensiteten af indsatserne for samlet 
set og på sigt at opnå bedre effekt og bedre 
udnyttelse af ressourcer.

Sundhedsindsatserne tilrettelægges efter 
målgrupper, der er defineret ved blandt andet 
funktionsevne, helbredstilstand og specifik 
lovgivning. Mange borgere modtager flere 
indsatser, hvor der for nogles vedkommende kan 
være substitutionsmuligheder og synergieffekter 
ved en afstemt timing og intensitet.

Kommunerne anvender en bred og 
forskelligartet vifte af personale i 
opgaveløsningen målt på 
faggruppesammensætningen inden for især 
hjemmepleje, hjemmesygepleje og midlertidige 
pladser.

Kommunerne anvender forskellige 
organisationsformer samt kombinerer og 
integrerer indsatser forskelligt med henblik på at 
skabe bedst mulig sammenhæng og effektivitet 
– og primært på grund af politiske prioriteringer.

Visitationen af de forskellige typer af indsatser til 
borgerne foretages forskelligt på tværs af 
indsatser og på tværs af kommuner – det kan 
ske centralt, decentralt eller via diverse 
mellemformer. Der ses en tendens til, at den 
konkrete/praktiske tilrettelæggelse af indsatsen 
til borgerne i stigende grad foregår på lokalt, 
fagligt udførende plan. Dette ud fra et rationale 
om, at det fremmer kvalitet og effektivitet. Det 
kombineres ofte med rammestyring samt central 
og lokal opfølgning på forbrug og aktivitet.

Systematisk målstyring anvendes for de 
undersøgte indsatser, som vedrører henholdsvis 
forebyggelse, sundhedspleje samt sygepleje, 
omsorg og træning. Det gælder som hovedregel 
aktivitets-, produktions- og procesmål for visse af 
indsatserne. Det er begrænset med resultatmål, 
da der findes nogle (men ikke mange) 
resultatdata til fortløbende analyser og 
opfølgning. Typisk anvendes kombinationer af 
målstyringsparadigmer for at kunne omfatte alle 
indsatser på området.
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Oversigt

NR. TEMAER
TYPER AF 
INDSATSER EKSEMPEL

1 Organisering 
og sammen-
hæng

Sygepleje, omsorg og 
træning

”Det nære sundhedsvæsen” som organisatorisk enhed. Formålet 
er at sikre en effektiv og målrettet kommunal sundhedsindsats til 
borgerne med henblik på bedst mulige effekt, at realisere 
rehabiliteringspotentialet hos borgerne inden visitation af mere 
langsigtede ydelser og at skabe en organisatorisk understøttelse af en 
specifik sundhedsidentitet i den kommunale opgavevaretagelse. 

2 Organisering 
og sammen-
hæng

Sygepleje, omsorg og 
træning

Integrering af faggrupper i sygeplejedistrikter. Formålet er at sikre 
borgernes funktionsniveau eller forbedre det og at sikre flerfaglige 
vurderinger af borgernes behov.

3 Organisering, 
sammen-
hæng og 
samspil

Sygepleje, omsorg og 
træning, forebyggelse og 
sundhedspleje

Sundhedscenter som én samlet indgang til kommunen. Formålet 
er dels at sikre sammenhæng, kvalitet og effektivitet i indsatserne i den 
kommunale sundhedsindsats, dels at reducere omfanget af 
færdigbehandlede sengedage, dels at reducere behovet for 
genindlæggelser, og dels at give borgerne (og medarbejderne) et 
samlet sundhedstilbud og dermed reducere behovet for koordination.

4 Styring og 
sammen-
hæng

Sygepleje, omsorg og 
træning, forebyggelse og 
sundhedspleje

Realisering af fælles sundhedspolitik. Formålet med én 
sammenhængende politik er at favne bredt overfor alle borgere og 
sætte sundheden i fokus.

5 Styring, 
organisering 
og sammen-
hæng

Sygepleje, omsorg og 
træning

Borgernær disponering af indsatser. Formålet er, at visitationen til 
sundhedsindsatserne skal både være lovmedholdelig og præcist 
afstemt med borgernes behov, og samtidig skal det ske så 
omkostningseffektivt som muligt.

6 Organisering 
og samspil

Sygepleje, omsorg og 
træning

Effektivisering af visitationen til genoptræning. Formålet er at 
effektivisere visitationsprocessen ved, at genoptræningsplaner sendes 
direkte til træningsenheden. 

7 Indsats, 
samspil og 
sammen-
hæng

Sygepleje, omsorg og 
træning

Akutfunktion understøtter fleksible indlæggelser. Formålet er dels 
at sikre bedst mulige og nære forløb for borgere med kroniske 
sygdomme og dels at reducere behovet for sygehusindlæggelser og-
kontakter.

8 Organisering 
og sammen-
hæng

Sygepleje, omsorg og 
træning

Akutteam understøtter fastholdelse i hjemmet. Formålet med, at 
akutteams kan mobilisere en indsats i borgernes hjem, som 
kompetence- og intensitetsmæssigt svarer til en akutplads, er at 
forbedre borgerforløbene og begrænse omkostningerne.

9 Indsats Sygepleje, omsorg og 
træning

Udskrivelsesbesøg inden for 24 timer efter sygehusindlæggelse.
Formålet med at foretage udskrivelsesbesøg umiddelbart efter 
modtagelse af borgere efter sygehusindlæggelse er hurtigt at kunne 
iværksætte relevante indsatser.

10 Styring og 
sammenhæng

Sygepleje, omsorg og 
træning

Helhed i indsats på fritvalgsområdet. Formålet med at samle 
fritvalgsydelser inden for hjemmeplejen hos én privat leverandør og 
ikke flere er, at det gør kontraktstyringen og sammenhængen mellem 
indsatserne i borgerforløbene lettere.

11 Styring, 
indsats og 
sammen-
hæng

Sygepleje, omsorg og 
træning, forebyggelse og 
sundhedspleje

Datadrevet kvalitetsudvikling. Formålet er at forebygge forværringer 
hos borgere i kontakt med hjemmeplejen, sygeplejen mv. og at 
reducere antallet af forebyggelige indlæggelser.

12 Styring Sygepleje, omsorg og 
træning, forebyggelse og 
sundhedspleje

Tværgående datavarehus. Formålet er at understøtte 
organisationens arbejde med både overordnede og konkrete mål ved 
at samle data i ét datavarehus. 

KAPITEL A – GOD PRAKSIS VEDRØRENDE INTERN KOMMUNAL SAMMENHÆNG
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Oversigt

KAPITEL B – GOD PRAKSIS VEDRØRENDE TVÆRKOMMUNALT SAMARBEJDE

NR. TEMAER
TYPER AF 
INDSATSER EKSEMPEL

13 Organisering 
og samspil

Sygepleje, omsorg og 
træning

Fælleskommunal drift af sundhedsindsatser. Formålet med at 
levere sundhedsindsatser i en fælleskommunal drift er at tilbyde mere 
målrettede tilbud af høj faglig kvalitet og udnytte ressourcerne 
effektivt.

14 Organisering 
og samspil

Sygepleje, omsorg og 
træning

Tværkommunal akutfunktion. Formålet med at etablere en 
tværkommunal akutfunktion er at kunne give borgerne et 
kvalitetsmæssigt og omkostningseffektivt tilbud.

NR. TEMAER
TYPER AF 
INDSATSER EKSEMPEL

15 Samspil og 
indsats

Sygepleje, omsorg og 
træning

Læge tilknyttet rehabiliteringscenteret. Formålet med at fasttilknytte 
en læge til kommunale rehabiliteringscentre er at skabe let adgang for 
personalet til lægefaglige kompetencer.

16 Indsats og 
sammen-
hæng

Sygepleje, omsorg og 
træning

Geriatrisk speciallægedækning af akutpladser. Formålet er dels at 
reducere behovet for sygehusindlæggelser fra akutpladserne og dels at 
forbedre kvaliteten og rettidigheden af pleje og behandling på 
akutpladserne – og dermed effekten af indsatsen

17 Indsats og 
samspil

Sygepleje, omsorg og 
træning

Speciallæge til rådgivning om borgere og samspil. Formålet er at få 
let adgang til generelle lægefaglige overvejelser om borgere i 
tværsektorielle, komplekse forløb.

18 Indsats Sygepleje, omsorg og 
træning

Farmakologisk kompetence tilknyttet hjemmesygeplejen. Formålet 
med at fasttilknytte en farmaceut til hjemmesygeplejen er at skabe let 
adgang for personalet til farmakologiske kompetencer, som kan 
opkvalificere personalet og afklare spørgsmål om borgernes 
medicinske behandling.

19 Styring og 
samspil

Sygepleje, omsorg og 
træning

Fælles vagtcentral mellem kommune, region og beredskab.
Formålet er at forbedre sammenhængen i den akutte indsats på tværs 
af det regionale og kommunale system – og herunder reducere de 
samlede omkostninger – og at sikre en opgaveløsning på lavest 
effektive omsorgs-/omkostningsniveau på det akutte område.

20 Styring og 
samspil

Sygepleje, omsorg og 
træning

Driftsorienteret samarbejde med lokalsygehuset. Formålet med at 
afholde tværsektorielle samarbejds-/driftsmøder er at træffe 
kvalificerede beslutninger om konkrete borgerforløb og styrke 
samarbejdsrelationen over tid.

21 Samspil og 
sammen-
hæng

Sygepleje, omsorg og 
træning, forebyggelse og 
sundhedspleje

Tværsektorielt sundheds- og akuthus. Formålet med at etablere et 
sundheds- og akuthus i fællesskab mellem kommune, region og 
praktiserende læger er at tilbyde borgerne en samlet indgang til lokale 
sundhedstilbud inden for fx sundhedspleje, forebyggelse, 
undersøgelse, behandling, sygepleje og (genop)træning.

22 Organisering 
og samspil

Sygepleje, omsorg og 
træning

Kommunal-regional samdrift. Formålet er dels, at borgere og 
patienter oplever mere nære- og sammenhængende pleje- og 
behandlingsforløb, og dels at etablere et grundlag for et tættere 
opgavefællesskab på de områder, hvor det giver mening at arbejde 
tættere sammen. 

KAPITEL C – GOD PRAKSIS VEDRØRENDE TVÆRSEKTORIELT SAMSPIL



KAPITEL A
GOD PRAKSIS VEDRØRENDE INTERN 
KOMMUNAL SAMMENHÆNG

Dette kapitel indeholder eksempler på god praksis, som sigter på at styrke den interne sammenhæng 
mellem kommunens indsatser. Det gælder både inden for sygepleje, omsorg og træning indbyrdes såvel 
som mellem disse indsatser og forebyggelse og sundhedspleje.

Almindeligt udbredte praksisser er ikke medtaget på grund af den begrænsede inspirationsværdi. Det til 
trods for, at enkeltkommuner godt kan fremhæve en sådan praksis som have værende særdeles 
effektfuld. Det gælder fx systematisk kompetenceudvikling i metoder til tidlig opsporing og rehabilitering, 
som kommunerne generelt arbejder med.

Kommunerne har forskellige forudsætninger for og potentialer ved at arbejde med anbefalingerne. 
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”DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN” SOM 
ORGANISATORISK ENHED1

BESKRIVELSE
Typer af indsatser: Sygepleje, omsorg og træning

Nogle kommuner har lagt et funktionelt princip til grund for organiseringen af de kommunale 
sundhedsindsatser. Det betyder, at funktioner med medarbejdere som varetager indbyrdes 
sammenhængende opgaver hos borgerne, organiseres under ét. Det vil sige, at fx sygepleje, 
omsorg og træning til borgere med ensartede kortevarende rehabiliteringsbehov samles under 
fælles ledelse. Det muliggør specialisering af personalet, tværfaglige målsætninger og 
arbejdsrutiner samt driftsoptimering netop med hensyn til den afgrænsede målgruppe.

Det er ikke den generelle måde, kommunerne organiserer sig på, som overvejende er efter 
faggrupper. Dog er der en del mindre enheder og teams, hvor tværfagligheden er helt afgørende 
for at lykkes. Rehabilitering er et typisk eksempel, idet den løbende tilpasning af indsatsernes 
rækkefølge og intensitet er indbyrdes afhængige, og der skal løbende justeres i de fælles planer. 
Det er en udbredt erfaring, at tæt tværfagligt samarbejde skal faciliteres og kræver god ledelse, 
fordi der er stærke monofaglige rationaler, som trækker i forskellige retninger. Samtidig kan der 
være en erkendelse af og respekt for, at borgeren er afhængige af samarbejdet.

En organisatorisk adskillelse, hvor nogle enheder og dermed medarbejdere arbejder med borgere i 
korterevarende rehabiliteringsforløb og andre arbejder med borgere med langvarige – eventuelt 
fremadskridende – funktionsevnenedsættelser kan have den nævnte specialiseringsfordel. 
Samtidig kan det i mange tilfælde matche medarbejdernes personlige præferencer og 
temperamenter.

FORMÅL
Formålet med at etablere en enhed med ansvar for de samlede rehabiliteringsindsatser er at samle 
kompetencer og personaleressourcer, så det rehabiliterende sigte bliver det styrende.

TEMA: INDSATS OG SAMMENHÆNG
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”DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN” SOM 
ORGANISATORISK ENHED1

IMPLEMENTERING

Dét, skal der almindeligvis til:

• Rekruttering af ledere og medarbejdere med rehabiliterende indstillinger og kompetencer er 
afgørende for udbyttet af enheden

• Personalets kompetencer og fokus skal vedvarende fastholdes

• Tværfagligheden i opgavevaretagelsen kan suppleres med en myndighedsfunktion, så der 
sikres smidige arbejdsgange og kort afstand mellem afgørelser og udførelse

Potentiale for udbredelse til andre kommuner:

• Nogle kommuner har etableret teams eller enheder med en afgrænset, rehabiliterende funktion, 
men det er langt fra alle

FORDELE OG ULEMPER

Fordelene kan være:

• Det er lettere at tilrettelægge og gennemføre koordinerede, effektive forløb, når alle væsentlige 
indsatser varetages af personale i samme enhed

• Afgrænsningen af målgruppen og de rehabiliterende indsatser medfører et fokuseret arbejdsfelt 
for medarbejderne i enheden, som derved styrker deres kompetencer til gavn for borgerne og 
understøtter kvaliteten i opgaveløsningen

• Den ændrede organisering påvirker ikke udgiftsniveauet efter en initial investering til 
omlægningen

Ulemperne kan være:

• Det kan i nogle tilfælde være vanskeligt at bestemme, hvor kort- eller langsigtet indsatser, der 
skal iværksættes, og det kan betyde, at nogle borgere indplaceres i et forkert regi

• Nogle borgere kan potentielt modtage indsatser med både rehabiliterende og kompenserende 
formål fra forskellige enheder på samme tid, hvilket kan være vanskeligt at placere ét af 
stederne eller koordinere på tværs
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SILKEBORG KOMMUNE

A. FORMÅL

Silkeborg Kommune har etableret en enhed, der har til formål at:

• Sikre en effektiv og målrettet kommunale sundhedsindsats til borgerne med henblik på bedst 
mulige effekt

• Realisere rehabiliteringspotentialet hos borgerne inden visitation af mere langsigtede ydelser

• Skabe en organisatorisk understøttelse af en specifik sundhedsidentitet i den kommunale 
opgavevaretagelse

B. MÅLGRUPPE

Målgruppen omfatter alle nyhenviste borgere til kommunen for så vidt angår genoptræning, akut 
opståede behov og ønske om personlig og praktisk hjælp.

C. BESKRIVELSE

Kommunen har valgt at lade organiseringen afspejle opgaverne, der eksplicit ligger inden for 
rammerne af ”det nære sundhedsvæsen”. Dermed omfattes mestringsteam, døgnpladser, 
genoptræning og rehabilitering samt døgndækket akutteam af én organisatorisk enhed. 

Rationalet er at lave en organisatorisk adskillelse af de mere kortsigtede sundhedsindsatser med 
hurtig handlemulighed og –kraft fra de mere langsigtede pleje- og omsorgsindsatser.

Mestringsteamet sikrer ved borgerens indgange til kommunen, at trænings- og 
rehabiliteringsindsatsen er relevant og svarer til behovet og potentialet. Derudover følger teamet 
op, inden der eventuelt etableres en overgang og overlevering til de mere langsigtede indsatser i 
fx hjemmeplejen, hvis det viser sig nødvendigt.

En specifik organisatorisk ramme for de kortsigtede og handlingsorienterede/indsatser rettet mod 
specifik målopnåelse sikrer personalets fokus og reducerer risikoen for sammenblanding med 
mere langsigtede/kompenserende indsatser. Det sikrer frem for alt medarbejdernes indstilling og 
kompetencer til det rehabiliterende arbejde, og det fastholdes gennem den afgrænsede 
målgruppe. Systematikken og bredden i tværfagligheden i rehabiliteringsforløbene er afgørende og 
central for at være en ny god praksis.

”DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN” SOM 
ORGANISATORISK ENHED1

KOMMUNE-CASE
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INTEGRERING AF FAGGRUPPER I 
ORGANISATORISKE ENHEDER OG GEOGRAFISKE 
OMRÅDER

2

BESKRIVELSE
Typer af indsatser: Sygepleje, omsorg og træning

Blandt faggrupperne, der leverer indsatser som typisk er indbyrdes relaterede, er sygeplejersker, 
social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, som varetager sygepleje og omsorg. Med et lidt 
bredere rehabiliterende sigte kan også medtages træning varetaget af fysio- og ergoterapeuter 
samt eventuelt andre faglige kompetencer.

Med beslægtede indsatser menes, at mange patienter modtager sygepleje, omsorg og træning i 
sammenfaldende perioder, og at indsatserne påvirker hinanden gensidigt. Det kan være efter 
alvorlig sygdom eller ulykke, hvor borgeren har behov for indsatser med et kompenserende, 
behandlende eller rehabiliterende sigte. 

Indsatsernes præcise rækkefølge, intensitet og metode kan have betydning for effekten af den 
samlede indsats på borgerens funktionsevne på kort og lang sigt. Desuden er der typer af 
indsatser, som flere faggrupper med deres delvist overlappende kompetencer potentielt kan 
levere, hvis indsatserne koordineres. Det tætte tværfaglige samarbejde muliggør desuden, at der 
kan let foretages tværfaglige vurderinger og hurtigt omstilles mellem forskellige indsatser 
afhængigt af udviklingen i borgernes behov.

En fælles organisatorisk enhed, som omfatter de udvalgte udførende faggrupper, kan være en 
effektiv struktur, der bringer de forskellige faggrupper sammen med henblik på konkret 
koordinering af borgerforløb og generel kompetenceudvikling. Integrationen kan ske på højere 
eller lavere ledelsesniveauer som fx grupper eller teams.

For at kunne udnytte den organisatoriske ramme skal der være et personsammenfald mellem 
borgerne, de møder. Det vil sige, at der skal visiteres indsatser til samme målgruppe efter samme 
princip. Det kan fx være ved at anvende samme geografiske områdeinddeling (distrikter). Det 
tværfaglige samarbejde kan yderligere bestyrkes ved, at faggrupperne deler fysiske faciliteter med 
samme mødested. Det kan dog særligt i mindre kommuner med større geografisk udtrækning 
være vanskeligt i aften-, nat- og weekender at have tilstrækkelig personalevolumen til at anvende 
de samme (mange) mødesteder. I de tilfælde kan det være mere effektivt med distribuerede 
ressourcer.

Den praktiske facilitering af et koordinerende samarbejde kan fx ske via tværfaglige teams eller 
ugentlige drifts-/tavlemøder. Også muligheden for relationel koordinering øges gennem det 
personlige kendskab mellem fagpersoner fra forskellige faggrupper, som kan opbygges og 
vedligeholdes over tid.

FORMÅL
Formålet med at integrere faggrupper i organisatoriske enheder og geografiske områder er at 
fremme sammenhængende borgerforløb gennem et tværfagligt samarbejde om forskellige typer af 
indsatser, der for mange borgeres vedkommende er indbyrdes relaterede.

TEMA: ORGANISERING OG SAMMENHÆNG
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INTEGRERING AF FAGGRUPPER I 
ORGANISATORISKE ENHEDER OG GEOGRAFISKE 
OMRÅDER

2

IMPLEMENTERING

Dét, skal der almindeligvis til:

• Faggrupperne integreres gennem organisatorisk, fagligt og socialt rettede tiltag samt eventuelt 
med geografisk samling i fælles fysiske faciliteter.

• Samling af flere faggrupper i enheder og områder virker ikke i sig selv integrerende og fører til 
positive resultater men skal understøttes af andre, vedvarende tiltag, der kan facilitere og følge 
op på samarbejde i hverdagen og fremme organisationsforståelse.

• Ledere og medarbejdere skal have et tværfagligt mindset, så de opfatter sig som tilhørende én 
organisation, der arbejder efter de samme organisatoriske og borgerrettede mål.

• En væsentlig forudsætning for et godt tværfagligt samarbejde er stærke monofaglige 
kompetencer, som anerkendes også af de andre faggrupper. Derfor skal de respektive 
fagligheder løbende videreudvikles, og det tværfaglige arbejde understøttes ledelsesmæssigt.

• Organiseringen af visitationen og disponeringen af de forskellige indsatser skal forene 
styringsmekanismer, konteringspraksis mv., som knytter sig til de forskellige typer af indsatser, 
så kompleksiteten ikke bliver for høj, og borgernes retssikkerhed udfordres.

• Private leverandørers medvirken skal håndteres kontraktuelt og i det daglige samarbejde

Potentiale for udbredelse til andre kommuner:

• Sammenhængende indsatser til borgerne kan tilvejebringes forskelligt i kommunerne med 
hensyntagen til størrelse, geografi mv., hvor integrering af faggrupperne er én mulig metode. En 
del kommuner har i dag samlet hjemmepleje og hjemmesygepleje under ét, men ikke alle har 
integreret faggrupperne i enheder og områder.

FORDELE OG ULEMPER

Fordelene kan være:

• I de enkelte borgerforløb kan anlægges et bredt tværfagligt perspektiv og øge sammenhængen 
mellem indsatserne og derigennem reducere forværringer hos borgerne gennem tidlige og mere 
relevante, afstemte indsatser

• Samarbejdet mellem faggrupperne kan facilitere kompetenceudvikling blandt medarbejderne

• Det kan øge kvaliteten og effektiviteten af de anvendte ressourcer med en positiv betydning på 
både organisatorisk og borgerniveau

• Det samlede udgiftsniveau kan reduceres, når samarbejdet er etableret, og kvaliteten højnes

Ulemperne kan være:

• Det kræver en vedvarende understøttelse af det tværfaglige samarbejde, som ikke sker naturligt

• De monofaglige kompetencer skal bibeholdes og derfor understøttes på anden måde, når det 
primære arbejdsfællesskab ikke er med egen faggruppe

• Der er tale om en vekselvirkning over år, hvor nogle kommuner integrerer, mens andre går den 
anden vej
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FREDERICIA KOMMUNE

A. FORMÅL

Fredericia Kommune har idriftsat integrerede sygeplejegrupper, der har til formål at:

• Sikre borgernes funktionsniveau eller forbedre det

• Sikre flerfaglige vurderinger af borgernes behov

B. MÅLGRUPPE

Borgere, der modtager pleje i kommunen.

C. BESKRIVELSE

I kommunen er hjemmepleje, sygepleje, to akutsygeplejersker og 1-2 terapeut(er) integreret i 
distrikterne. Derudover er der også tilknyttet ernæringskonsulenter (diætister), der hver dækker to 
distrikter.

Målet er rehabilitering som mindset understøttet af sammenhængende indsatser. Organiseringen 
kan være forskellig; afsættet er, at når faggrupper mødes, kan der komme noget positivt ud af det.

I distrikterne afholdes borgerkonferencer mindst én gang om ugen om konkrete borgere. Alle 
borgere skal revurderes mindst hver tredje måned. Det er terapeuternes væsentligste opgave at 
sikre revurdering af borgerens plan. Hvis der er et stort udviklingspotentiale, tildeles borgeren en 
særlig pakke, hvor der vurderes på 14 dages basis.

Integrering af flere fagligheder i de enkelte distrikter muliggør flerfaglige vurderinger af borgers 
behov i systematisk mødekadence samtidig med, at der er et godt kendskab til øvrige personale i 
gruppen.

I forhold til akutsygeplejersker anvendes disse ressourcer mest hensigtsmæssigt, når de kan 
indgå i sygeplejen, når der ikke er akutopgaver.

INTEGRERING AF FAGGRUPPER I 
ORGANISATORISKE ENHEDER OG 
GEOGRAFISKE OMRÅDER

2
KOMMUNE-CASE
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SUNDHEDSCENTER SOM ÉN SAMLET INDGANG 
TIL KOMMUNEN3

BESKRIVELSE
Typer af indsatser: Sygepleje, omsorg og træning, forebyggelse og sundhedspleje

Et sundhedscenter med forskellige kommunale funktioner kan være en samlende ramme for 
indsatser, der fx leveres af sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, sundhedsplejersker og 
diætister. 

En central forudsætning for at opnå fordele herved er, at der er tale om funktioner med fælles 
målgrupper, som potentielt modtager indsatser fra disse forskellige funktioner. Det vil særligt være 
ældre medicinske borgere med flere samtidige kroniske sygdomme (uanset alder) og mere eller 
mindre varige funktionsevnenedsættelser. Således har nogle flere grunde til at komme til centeret 
med henblik på genoptræning, i sygeplejeklinikken fx til sårpleje og samtaler som led i 
patientuddannelse.

Placeringen af forskellige funktioner i samme center kan øge borgernes oplevelse af 
tilgængelighed og sammenhæng. Ligeledes styrker det mulighederne for fagpersonernes 
kendskab til hinanden og koordinering af indsatser i konkrete forløb.

Under de rette betingelser kan borgernes forskellige kontakter i sundhedscenteret koordineres 
med hensyn til fremmødetidspunkter. Det kræver dog ledige personaleressourcer og aftalte 
kommunikationsveje, der understøtter, at fagpersonerne let kan tale sammen præcis, når det er 
relevant.

Det er den generelle erfaring med sådanne sundhedscentre, at synergieffekter ved at samle flere 
funktioner kræver, at samarbejdet løbende faciliteres, fordi samlokalisering ikke i sig selv giver en 
mærkbar effekt.

Nogle af funktionerne i et kommunalt sundhedscenter har en vedvarende opgave med at orientere 
sig mod udgående kommunale funktioner som fx hjemmeplejen, der har kontakt med meget syge 
borgere, som kan have vanskeligt ved at tage imod og fastholde forløb med fremmøde i et centralt 
beliggende sundhedscenter. Tilsvarende gælder behovet for løbende kontakt med civilsamfundet 
og forskellige nærmiljøer rundt om i kommunen.

En målgruppe, der kan trækkes frem, er børnefamilier, fordi nogle iblandt dem kan have flere 
berøringsflader. Det kan fx dreje sig om børnene, der skal ses hos sundhedsplejersken, og 
forældrene, som deltager på et forældrerettet kursus. Desuden kan det øge forældrenes motivation 
til at tage imod et forebyggelsestilbud om fx rygestop eller vægttab, at det ligger et sted, de kender 
fra anden sammenhæng, og hvor det ikke opleves stigmatiserende at gå ind ad hovedindgangen. 
Det taler for, at sundhedsplejen integreres i sundhedscenteret.

FORMÅL
Formålet med at samle flere kommunale sundhedsindsatser i et sundhedscenter er at lette 
samarbejdet mellem personalet, så borgerne kan få mere sammenhængende forløb.

TEMA: ORGANISERING, SAMSPIL OG SAMMENHÆNG
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SUNDHEDSCENTER SOM ÉN SAMLET INDGANG 
TIL KOMMUNEN3

IMPLEMENTERING

Dét, skal der almindeligvis til:

• Funktionerne skal tilbyde beslægtede sundhedsindsatser således, at der er overlappende 
målgrupper at samarbejde om

• Ledere og medarbejdere skal være opmærksomme på sundhedscenterets forskellige tilbud, og 
hvordan de kan motivere og henvise indbyrdes

• Samlokalisering af forskellige funktioner kræver en vedvarende ledelsesmæssig indsats og 
giver ikke i sig selv bedre samarbejde mellem personalet og borgerforløb

• Sundhedscenteret skal understøttes af en samlet organisering, der tilgodeser og prioriterer 
samarbejde og sammenhæng mellem funktionerne

• Der skal være en velegnet bygning, som kan huse funktionerne og samtidig er placeret et sted i 
kommunen med gode transportforhold

Potentiale for udbredelse til andre kommuner:

• Et sundhedscenter, der samler flere kommunale funktioner kan være til størst fordel i kommuner 
med relativt høj befolkningstæthed og begrænset geografisk udstrækning, som ellers vil tale for 
geografisk spredning af nogle af funktionerne

• Potentialet for udbredelse til andre kommuner afhænger i høj grad af deres udgangspunkter; 
der kan være dele af løsningen, som kan være til inspiration for en del kommuner, mens der 
formentlig er færre kommuner, som helt vil kunne følge den konkrete kommune-case

FORDELE OG ULEMPER

Fordelene kan være:

• Der kan skabes øget sammenhæng og dermed kvalitet i indsatsen for borgerne

• Lettere adgang til forskellige indsatser i sundhedscenteret, som fx når børn kommer dér med 
deres familie, som kan anspore forældre til at tage imod andre tilbud som fx rygestop og 
familietilbud

• Samlingen af funktionerne kan reducere de samlede driftsomkostninger

• Kan bidrage til at reducere det samlede tidsforbrug til intern koordinering og administration samt 
omfanget af parallelle, overlappende indsatser

• En oplevelse blandt personalet af at arbejde i én samlet kommunal organisation

Ulemperne kan være:

• Kommunen skal investere i etableringen og løbende understøtte med sammenhængsskabende 
tiltag funktionerne imellem

• Fordelene ved at samlet sundhedscenter skal afvejes med behovene og mulighederne for flere 
spredte funktioner fx i udsatte boligområder, som påvirker borgernes transporttid
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KOLDING KOMMUNE

A. FORMÅL

Kolding Kommune har idriftsat et sundhedscenter med flere kommunale sundhedsindsatser, der 
har til formål at:

• Sikre sammenhæng, kvalitet og effektivitet i indsatserne i den kommunale sundhedsindsats

• Give borgerne – og medarbejderne – et samlet sundhedstilbud og dermed reducere behovet for 
koordination

• Reducere omfanget af færdigbehandlede sengedage

• Reducere behovet for genindlæggelser

B. MÅLGRUPPE

Alle borgere i kommunen med behov for kommunale sundhedsindsatser.

C. BESKRIVELSE

Kommunen har samlet forskellige funktioner i et sundhedscenter, så borgere kan henvende sig 
ved behov for genoptræning, rehabilitering, sundhedsfremme, forebyggelse, sundhedspleje, 
specialtandpleje, omsorgstandpleje og tandregulering. Der er mulighed for døgnrehabilitering, og 
afdelingen har akutpladser. Sundhedscenteret er placeret på samme grund som Sygehus 
Lillebælt.

Sundhedscenteret muliggør én indgang for borgerne, sammenhængende sundhedsydelser og er 
ramme for nemme, kendte og tilgængelige sundhedstilbud. Flere forskellige fagligheder er samlet i 
sundhedscenteret. Det giver synergi, fordi alle medarbejdere er samlet et sted. Det betyder, at der 
kan modtages flere borgere end hidtil, og at der kan laves et samlet forløb til dem.

Blandt andet er sundhedsplejen integreret i sundhedscenteret, som betyder, at der kan tilses flere 
børn på den samme tid, da familierne kommer til sundhedsplejen og ikke omvendt. Samtidig kan 
flere fagligheder bidrage effektivt, hvormed kvaliteten af indsatsen ligeledes øges. Eksempelvis 
har sundhedsplejen og træningsfysioterapeuter fra genoptræningsafdelingen et åbent tilbud, hvor 
forældre kan møde op, hvis de er bekymrede for deres barns motoriske udvikling. Det skaber 
større kvalitet, større kendskab til hinanden og en bedre oplevelse for borgerne af en samlet 
sundhedsindsats for barnet.

Endelig vil sundhedsplejens placering i sundhedscenteret være et mere diskret og 
ikkestigmatiserende sted for udsatte familier.

SUNDHEDSCENTER SOM ÉN SAMLET INDGANG 
TIL KOMMUNEN3

KOMMUNE-CASE

Placeringen af sundhedscenteret umiddelbart op ad 
sygehuset giver desuden mulighed for et tættere 
samarbejde samt hurtige og nemme overgange til 
kommunen efter sygehusindlæggelse.
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REALISERING AF FÆLLES SUNDHEDSPOLITIK4

BESKRIVELSE
Typer af indsatser: Sygepleje, omsorg og træning, forebyggelse og sundhedspleje

Mange kommuner udarbejder en fælles sundhedspolitik, der dækker flere fag- og 
forvaltningsområder samt politiske udvalg. En del kommuner har erfaret, at en sundhedspolitik 
Ikke i sig selv er en garanti for succes. 

Chancerne for, at den realiseres kan imidlertid øges med en tværgående organisering og 
prioritering af midler til udvalgte indsatsområder, der understøtter realiseringen, samt at der sker 
en løbende opfølgning. Det bør være en opmærksomhed på at opnå en kombination af kort- og 
langsigtede resultater, og forbedringer af både oplevet service og sundhedsmål kan styrke 
tilslutningen til politikken.

For nogle er borgernes sundhed det overordnede formål (fx i sundhedsplejen og 
hjemmesygeplejen), mens det for andre kan være et middel (fx til, at borgerne kommer tilbage i 
arbejde) eller et væsentligt hensyn (fx i dagtilbud, skole og vej & park). Det betyder også, at der i 
mange dele af den kommunale organisation varetages indsatser med forskellige aspekter af 
sundhed. 

For at opnå de bedste sundhedsmæssige resultater, undgå overlappende indsatser eller 
deciderede modsatrettede effekter, er det vigtigt, at disse indsatser ses i en sammenhæng. 
Samtidig træffes dagligt mange beslutninger på politisk, administrativt og udførende niveau, som 
indebærer prioriteringer, der nogle gange men ikke altid afspejler en samlet, afvejet prioritering, 
hvor hensynet til borgernes sundhed indgår. En fælles sundhedspolitik kan medvirke til, at ledere 
og medarbejdere får en opmærksomhed på og forståelse for, hvad der samlet set er i spil og 
hvorfor.

FORMÅL
Formålet med en fælles sundhedspolitik på tværs af politiske udvalg og forvaltningsområder er at 
dedikere den samlede kommune til at arbejde i samme retning, og det kræver understøttende 
tiltag.

TEMA: STYRING OG SAMMENHÆNG
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REALISERING AF FÆLLES SUNDHEDSPOLITIK4

IMPLEMENTERING

Dét, skal der almindeligvis til:

• Sundhedspolitikken skal suppleres af mere konkrete initiativer, fx en strategi og handlingsplan

• Der skal være en samlet organisering, som understøtter realiseringen og dermed den løbende 
prioritering i overensstemmelse med den overordnede retning og fælles initiativer, hvilket 
kræver politisk og ledelsesmæssig forpligtelse

• Tværgående prioritering og allokering af midler, som i sundhedspolitikkens løbetid kan 
finansiere den overordnede udvikling

Potentiale for udbredelse til andre kommuner:

• Langt hovedparten af kommunerne har allerede en sundhedspolitik men flere kan styrke 
indsatsen for at realisere den

FORDELE OG ULEMPER

Fordelene kan være:

• En fælles sundhedspolitik kan internt skabe fælles opfattelser af, hvad organisationen samlet 
set skal opnå, og hvordan de enkelte funktioner bidrager

• Sundhedspolitikken kan synliggøre udadtil, hvad kommunen vil arbejde for at opnå

• Sundhedspolitikken kan fastholde over tid – trods omskiftelige dagsordener – hvad der er den 
politiske og strategiske retning

Ulemperne kan være:

• Realiseringen af en fælles sundhedspolitik skal vedvarende understøttes, og den får ikke i sig 
selv forvaltnings- og fagområderne til at prioritere i samme retning
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ODENSE KOMMUNE

A. FORMÅL

Odense Kommune har udarbejdet én sammenhængende politik, der har til formål at favne bredt 
overfor alle borgere og sætte sundheden i fokus.

B. MÅLGRUPPE

• Alle kommunens borgere

• Ledere og medarbejdere inden for forskellige forvaltnings- og fagområder

C. BESKRIVELSE

Odense Kommune har udarbejdet en fælles sundhedspolitik, der favner flere politiske udvalg og 
forvaltningsområder, hvori der er formuleret vision, politiske mål og værdier.

I tilslutning til sundhedspolitikken er der udarbejdet en strategi for gennemførelsen af kommunens 
politik med opstillede initiativer og effektmål.

Ansvaret for at realisere og følge op på politikken og strategien påhviler alle forvaltningsområder 
på tværs af udvalgs- og direktørområder. Ansvaret for den samlede implementering af politikken er 
forankret i et tværgående sekretariat. Dette arbejde er understøttet af tværgående samarbejder i 
forskellige fora.

En fælles sundhedspolitik kombineret med et specifikt forankret ansvar for opfølgningen, 
realiseringen og det tværgående samarbejde styrker muligheden for at opnå resultater af 
sammenhængende indsatser fra organisationen.

REALISERING AF FÆLLES SUNDHEDSPOLITIK4
KOMMUNE-CASE
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BORGERNÆR DISPONERING AF INDSATSER5

BESKRIVELSE
Typer af indsatser: Sygepleje, omsorg og træning

Kommunerne har gennem de senere år arbejdet med organiseringen og sagsbehandlingen af 
visitationen til sundhedsindsatserne. Den lovgivningsmæssige regulering stiller forskellige krav 
afhængigt af, om det omhandler hjemmepleje, hjemmesygepleje, hverdagsrehabilitering, træning, 
genoptræning efter sygehusindlæggelse, hjælpemidler osv., hvilket sætter nogle begrænsninger 
for, hvem der har formel kompetence til at tildele borgerne indsatserne. Samtidig har hensynet til 
budgettering og løbende økonomiopfølgning en betydning for, hvordan visitationen tilrettelægges.

Det er en udbredt opfattelse, at den præcise fastlæggelse af metoden og tilrettelæggelsen af 
sygepleje, træning og hverdagsrehabilitering bedst foretages af fagpersonerne, der møder 
borgerne. Derfor er det i mange kommuner lagt ud til de udførende sygeplejersker og terapeuter at 
disponere indsatserne, og der er da heller ikke et lovkrav om egentlig visitation til sygepleje og 
genoptræning som på fritvalgsområdet. Fælles for de nævnte typer af indsatser er, at nogle 
kommuner opererer med, at der er en visitation eller visitationslignende funktion, som tildeler en 
ressourcemæssig ramme, som udfører kan disponere inden for.

Samtidig foretages der en rutinemæssig opfølgning på aktiviteter og forbrug, så der kan ske en 
budgetmæssig opfølgning.

FORMÅL
Formålet med at indføre borgernær disponering af sygepleje, træning og hverdagsrehabilitering i 
udførende enheder er at øge relevansen af indsatserne og begrænse det administrative 
ressourceforbrug.

TEMA: STYRING, ORGANISERING OG SAMMENHÆNG
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BORGERNÆR DISPONERING AF INDSATSER5

IMPLEMENTERING

Dét, skal der almindeligvis til:

• Kompetencerne i de udførende enheder til at forestå en borgernær disponering skal følges med 
det formelle ansvar

• Der fastlægges arbejdsgange og principper for snittet mellem den centrale visitation og den 
borgernære disponeringsramme

• Ledelsesinformation anvendes til at følge disponeringen i de forskellige udførende enheder 
(lokalområder)

• Det kan overvejes at forbinde visitationen med voksen-socialområdet, da der er et vist overlap i 
målgrupper

Potentiale for udbredelse til andre kommuner:

• Udviklingen går generelt i denne retning, så flere kommuner har indført visitation tæt på 
borgerne

• Nogle kommuner er gået længere i decentraliseringen end angivet i eksemplet fx ved, at alle 
udførende fagpersoner inden for sygepleje og træning principielt visiterer/disponerer; eventuelt 
støttet af tværfaglig sparring

FORDELE OG ULEMPER

Fordelene kan være:

• Mere borgerrelevant indsats med direkte involvering af borgerens egne ressourcer, 
forventninger og mål

• Det er sandsynliggjort, at en indsats, der er tilrettelagt helt tæt på borgeren, bedre og mere 
rettidigt kan imødegå forværringer og dermed behovet for intensiverede indsatser og herunder 
sygehusindlæggelser

• Erfaringerne viser faldende udgifter på grund af mere borgerrelevante indsatser under 
forudsætning af tydelighed om omkostningsniveauerne

Ulemperne kan være:

• Der må forventes en initial investering i omlægningen som konsekvens af, at der tidligere typisk 
har været anvendt en central visitation

• Centralt overblik over de disponerede indsatser skal skabes via decentrale informationer
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SLAGELSE KOMMUNE

A. FORMÅL

Slagelse Kommune har idriftsat borgernær visitation til sygepleje, træning og 
hverdagsrehabilitering i udførende enheder, der har til formål:

• Visitationen til sundhedsindsatserne skal være præcist afstemt med borgernes behov og 
samtidig være lovmedholdelig

• Visitationen skal det ske så omkostningseffektivt som muligt

B. MÅLGRUPPE

Borgere, der modtager indsatser løbende, som skal være individuelt tilpassede og eventuelt 
justeres over tid.

C. BESKRIVELSE

Inden for sygepleje, træning og hverdagsrehabilitering disponerer alle medarbejdere i udførende 
enheder indsatser inden for en ramme, der er givet af visitationen. 

Afklaringen af, hvad borgeren præcist har behov for, og hvad der skal leveres, sker efter konkret 
vurdering af borgeren i omgivelserne for leveringen af indsatserne. Derudover kan der ske en 
løbende justering afhængigt af, hvordan behovet ændres over tid.

Når en borger får en genoptræningsplan, sætter træningsterapeuten niveauet ud fra de givne 
rammer. Det samme gælder for sygeplejen. Det vil sige, at når lægen har foretaget en ordination, 
foretages en sygeplejefaglig udredning, og ydelser besluttes ud fra denne og med afsæt i 
ydelseskataloget.

Hvis borgerens behov ændres sig på en måde, så den tildelte ramme ikke længere er den 
relevante, ændres den lokalt og meldes tilbage til visitationen.

I forbindelse med hverdagsrehabiliteringsforløbene får visitationen besked om resultatet af 
forløbet, så de kan træffe en afgørelse.

Der foretages således en pragmatisk afvejning mellem overordnede hensyn til ensartede niveauer 
af indsatser og styring af ressourceanvendelse set i forhold til, hvad der er relevant og virksomt 
ved den enkelte borger.

BORGERNÆR DISPONERING AF INDSATSER5
KOMMUNE-CASE
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EFFEKTIVISERING AF VISITATIONEN TIL 
GENOPTRÆNING6

BESKRIVELSE
Typer af indsatser: Sygepleje, omsorg og træning

Kommunerne har gennem de senere år arbejdet med organiseringen og sagsbehandlingen af 
visitationen til sundhedsindsatserne. Den lovgivningsmæssige regulering stiller forskellige krav 
afhængigt af, om det omhandler hjemmepleje, hjemmesygepleje, træning, genoptræning efter 
sygehusindlæggelse, hjælpemidler osv. Det sætter nogle begrænsninger for, hvilke indsatser der 
hensigtsmæssigt kan organiseres samlet eller omfattes af fælles funktioner og arbejdsgange. 
Samtidig har hensynet til budgettering og løbende økonomiopfølgning en betydning for, hvordan 
visitationen tilrettelægges.

I nogle kommuner har det betydet, at der er indført en central visiterende funktion, som visiterer og 
fordeler borgerne til lokale, udførende træningsenheder. Andre kommuner har aftalt med 
sygehusene at sende genoptræningsplaner direkte til den relevante træningsenhed for at spare tid 
og ressourcer til en central funktion. Lokalt udmøntes genoptræningsplanen i samarbejde med 
borgeren – typisk når denne møder til en afklarende samtale og første træning.

En afgørende forudsætning for, at genoptræningsplanerne meningsfuldt kan sendes direkte til de 
udførende enheder er, at de har de nødvendige faciliteter og personaleressourcer til at modtage 
borgerne uden en intern kommunal fordeling alt efter de tilgængelige kapaciteter. En anden 
forudsætning er, at personalet har kompetence til at tildele forløb og udmønte planerne i 
overensstemmelse med lovgivningen, borgernes behov, de faglige standarder og kommunens 
serviceniveau, hvilket også omfatter disponering over ressourcerne. Derudover kræver det, at der 
er ledelsesinformation til rådighed, som løbende giver et tidstro overblik over aktiviteter, 
ressourceforbrug, kvalitet og resultater, som kan indgå i planlægningsgrundlaget og opfølgning på 
diverse mål. 

Ofte vil der være behov for videndeling og organisering på tværs af træningsenhederne som 
ramme for at sikre fælles serviceniveau, hensigtsmæssig ressourcefordeling, kvalitetsudvikling og 
rutinemæssig kontakt til henvisende sygehusafdelinger for at fremme samarbejdsrelationerne.

I kommuner med flere træningsenheder, der varetager forskellige typer af træningsopgaver for at 
specialisere terapeuterne, skal enten holde sygehusafdelingerne orienteret om organiseringen 
eller fordele genoptræningsplanerne internt efter modtagelsen.

FORMÅL
Formålet med, at sygehusafdelinger kan sende genoptræningsplaner direkte til træningsenheder 
uden om en central kommunal visitation er at gøre sagsbehandlingen hurtigere og mere effektiv.

TEMA: ORGANISERING OG SAMSPIL



24

EFFEKTIVISERING AF VISITATIONEN TIL 
GENOPTRÆNING6

IMPLEMENTERING

Dét, skal der almindeligvis til:

• Fagligt og administrativt personale skal have formel kompetence til og være uddannet til at 
tildele forløb og konkretisere genoptræningsplanerne i overensstemmelse med lovgivning og 
faglige standarder

• Fastlægge arbejdsgange for de tilfælde, hvor kommunen ikke kan overholde tidsfristen jf. lov 
om udvidet frit valg til genoptræning

• Aftale arbejdsgange med sygehusene, der kan henvise til genoptræning

• Etablere ledelsesinformation, der centralt og lokalt giver et overblik over 
genoptræningsplanerne og deres konkretiseringer, som kan understøtte et ensartet kvalitets- og 
serviceniveau

• Afklare samspillet med udvidet fritvalg til genoptræning jf. sundhedsloven § 140 og etablere 
sagsbehandling og arbejdsgange i henhold til lovgivningen

Potentiale for udbredelse til andre kommuner:

• Mange kommuner har allerede etableret en arbejdsgang, hvor genoptræningsplaner sendes 
direkte til udførende træningsenheder, men ikke alle kommuner har gjort det, og for nogle vil det 
være hensigtsmæssigt

FORDELE OG ULEMPER

Fordelene kan være:

• Hurtigere konkretisering af genoptræningsplanen i den udførende enhed, hvilket samtidig kan 
gøre det lettere at overholde ventetidsgarantien

• Reduceret behov for administrative personaleressourcer i den samlede proces

• Der er ingen nye udgifter forbundet med decentraliseringen af visitationen til genoptræning

Ulemperne kan være:

• I kommuner med flere træningsenheder kan det ske, at ressourcerne til genoptræningsforløbene 
prioriteres forskelligt fra enhed til enhed

• Det kan blive vanskeligere for sygehusafdelingerne at henvise til den rette træningsenhed
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RUDERSDAL KOMMUNE

A. FORMÅL

Rudersdal Kommune har idriftsat, at genoptræningsplaner sendes direkte 
til træningsenheden, hvilket har til formål at effektivisere visitationsprocessen.

B. MÅLGRUPPE

Borgere, der skal modtage genoptræning efter sygehusindlæggelse.

C. BESKRIVELSE

Kommunen har indført, at genoptræningsplanerne fra sygehusene sendes direkte til 
træningsenheden i stedet for en mellemliggende, central visitationsenhed. Her udmøntes 
genoptræningsplanen konkret i samarbejde med borgeren i forbindelse med første træning.

Formålet er at spare administrative personaleressourcer, der ellers ville blive brugt på visitation og 
administrativ behandling af genoptræningsplanerne, og som samtidig ville forsinke 
sagsbehandlingen uden at tilføre værdi. Desuden er erfaringen, at konkretiseringen af 
genoptræningsplanen vil skulle justeres i træningsenheden, når borgeren møder dér. 

Det betyder samtidig, at forløbet bliver individualiseret fra starten sammen med borgeren, hvilket 
betyder, at den generelle oplevelse er, at borgerne møder op til den kommunale genoptræning 
efter sundhedsloven. 

Det administrative arbejde forbundet med visitation til genoptræning efter sundhedsloven er 
effektiviseret ved at lade udmøntningen ske decentralt. Der er lang erfaring med denne praksis, 
som blev etableret med kommunernes overtagelse af genoptræningsopgaven i 2007.

EFFEKTIVISERING AF VISITATIONEN TIL 
GENOPTRÆNING6

KOMMUNE-CASE
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AKUTFUNKTION UNDERSTØTTER FLEKSIBLE 
INDLÆGGELSER7

BESKRIVELSE
Typer af indsatser: Sygepleje, omsorg og træning

Med kommunernes udvikling af hjemmesygeplejens generelle kompetencer og særligt 
akutfunktionerne har de fået et setup, hvor de kan observere, pleje og behandle borgere, som 
potentielt ellers kunne have været indlagt på sygehus. En del borgere i denne målgruppe er i en 
tilstand – og dermed et behandlingsforløb – som kan svinge fra dag til dag og dermed ikke særlig 
forudsigelig. For nogle strækker dette sig over længere tid og bliver eventuelt en ny normaltilstand 
for dem.

Det er mange borgeres opfattelse og personales vurdering, at borgere om muligt skal undgå 
sygehusindlæggelse. Sådanne situationer håndterer nogle kommuner og regioner ved at lave 
forhåndsaftaler om, hvordan de kan samarbejde særligt fleksibelt og hurtigt, når borgere inden for 
nærmere afgrænsede målgrupper har brug for det. Det gælder både inden for almindelig dagtid på 
hverdage og uden for disse tidsrum. Udgangspunktet ville ellers være det generelle – at borgerne 
skal kontakte egen læge eller lægevagten, som efter en nærmere vurdering eventuelt kan 
indlægge borgeren. Dette led springes over (næsten ligesom ved tidligere tiders ordninger med 
”stående indlæggelser”), når der er aftaler om, at akutfunktionen understøtter fleksible 
indlæggelser, og sygeplejerskerne på vegne af og sammen med sygehuset vurderer borgerens 
situation. Tilsvarende gælder udskrivelser fra sygehuset til hjemmesygeplejen med kort varsel.

Et så tæt samarbejde, hvor kommunen og regionen er gensidigt afhængige af hinanden, hvor man 
i vid udstrækning baserer sig på en organisations vurderinger, kræver, at der over tid opbygges 
kompetencer, relationer og tillid.

FORMÅL
Formålet med, at akutfunktionen har et tæt samarbejde med et sygehus om borgere med kroniske 
sygdomme er, at forløbene kan smidiggøres og ressourcerne i kommunen og regionen udnyttes 
bedst muligt.

TEMA: INDSATS, SAMSPIL OG SAMMENHÆNG
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AKUTFUNKTION UNDERSTØTTER FLEKSIBLE 
INDLÆGGELSER7

IMPLEMENTERING

Dét, skal der almindeligvis til:

• Sygeplejersker såvel i akutfunktionen som på sygehuset skal kende til ordningen og kunne 
handle i overensstemmelse hermed

• Det skal beskrives, hvad der er sygehusets opgave, og hvad der er kommunens, og det skal 
være aftalt, hvordan der handles i forventelige gråzoner, det er afgørende for, at medarbejderne 
kan handle

• Behandlingsansvaret skal fastlægges, og hvor udgangspunktet er, at en læge i sygehusregi i 
sidste ende er ansvarlig

• Det vil være lettest at implementere, hvis personalet i kommunen og på sygehuset i forvejen har 
gensidigt kendskab og tillid til hinanden

Potentiale for udbredelse til andre kommuner:

• Der er et stort potentiale i kommuner, der har et godt samarbejde med nærmeste sygehus, og 
som ikke i forvejen har ordninger med tilsvarende formål

FORDELE OG ULEMPER

Fordelene kan være:

• Bedre koordinering mellem personalet i kommunen og på sygehuset

• Der skabes i højere grad individualiserede patientforløb, der imødekommer patientens 
præferencer

• Resultaterne tyder på, at der kan være et lavere forbrug af sundhedsydelser ved at 
implementere Fleksible Indlæggelser, og det kan medføre færre indlæggelser og 
genindlæggelser

Ulemperne kan være:

• Risiko for at prioritere varetagelse af sygehusopgaver, hvor ressourcerne ellers kunne bruges 
på kommunale opgaver
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SILKEBORG KOMMUNE

A. FORMÅL

Silkeborg Kommune har idriftsat, at akutfunktionen kan understøtter fleksible indlæggelser på 
sygehus, hvilket har til formål at:

• Sikre bedst mulige og nære forløb for borgere med kroniske sygdomme

• Reducere behovet for sygehusindlæggelser og -kontakter

B. MÅLGRUPPE

Fleksibel Indlæggelse er et tilbud til borgere i Silkeborg Kommune, der er kendt på Diagnostisk 
Center i Hospitalsenhed Midt med et aktivt ambulant forløb grundet en af følgende kroniske 
sygdomme: kronisk obstruktiv lungesygdom, inflammatoriske tarmsygdomme, leversvigt, 
hjerteflimren og hjertesvigt.

C. BESKRIVELSE

Ordningen sigter på en sammenhængende mono- eller flerfaglig indsats på tværs af sygehus og 
kommune, som understøtter omkostningseffektivitet og et relevant og kompetent borgernært tilbud. 
Med en Fleksibel Indlæggelse kan patienten eller en repræsentant for denne henvende sig 
telefonisk døgnet rundt til det relevante specialafsnit på hospitalet ved akut forværring af 
patientens kroniske sygdom.

En koordinerende sygeplejerske fra specialafsnittet besvarer opkaldet assisteret af en 
standardiseret spørgeguide, hvorved sygeplejersken danner sig et overblik over patientens tilstand 
og har derefter mulighed for selvstændigt eller efter konference med en sygehuslæge at henvise 
patienten til et af en række fastlagte spor. Det vurderes, om patientens problemstilling er relateret 
til den kroniske sygdom, der ligger til grund for den Fleksible Indlæggelse. Hvis det ikke kan 
bekræftes, skal patienten henvende sig til egen læge/lægevagt. Hvis det derimod skønnes, at 
tilstanden er relateret til den adgangsgivende sygdom, forsøger sygeplejersken at håndtere 
situationen i patientens nærmiljø med assistance fra Silkeborg Kommunes akutteam. Hvis det ikke 
skønnes tilstrækkeligt, modtages patienten direkte på specialafsnittet til en ambulant straks-
vurdering. Kun hvis den ambulante vurdering ikke er tilstrækkelig, indlægges patienten.

Når akutteamet får en henvendelse fra Diagnostisk Center om en patient, kører en sygeplejerske 
ud til vedkommende og får et overblik over situationen. Det sker gennem en dialog med borgeren 
og ved at foretage en klinisk vurdering, måle værdier eller tage en blodprøve. Hvis borgeren har en 
individuel selvbehandlingsplan i hjemmet, som hospitalet har udarbejdet, er den med til 
afhjælpning af den akutte forværring. Herefter giver sygeplejersken en tilbagemelding til 
Diagnostisk Center, og det aftales, om borgeren bør tilses i Diagnostisk Center eller kan blive i 
eget hjem.

Ved fremmøde på specialafsnittet triageres patienten ligesom øvrige akutte patienter. Der er 
udarbejdet retningslinjer for modtagelse af patienter 
med Fleksible Indlæggelser for alle sygdomsgrupper.

AKUTFUNKTION UNDERSTØTTER FLEKSIBLE 
INDLÆGGELSER7

KOMMUNE-CASE



29

AKUTTEAM UNDERSTØTTER FASTHOLDELSE I 
HJEMMET8

BESKRIVELSE
Typer af indsatser: Sygepleje, omsorg og træning

For nogle år siden var det den absolutte hovedtendens, at kommunerne etablerede akutfunktioner 
i hjemmesygeplejen i form af akutpladser. Ikke alle kommuner nåede dog at gøre det, inden 
udviklingen delvist vendte for et par år siden. Derfor er der flere kommuner, som i dag har 
akutfunktioner i form af udgående akutteams, der varetager akutfunktionen i borgernes hjem. 

En af erfaringerne med akutpladserne har været, at de har været etableret med overskydende 
kapacitet. Den har gjort det muligt at have en buffer til at imødekomme udsving i behovet og givet 
en volumen, der matcher hensigtsmæssige aften-, nat- og weekendnormeringer. Det gør imidlertid 
ikke pladserne reelt rentable. Samtidig er der sket yderligere kompetenceudvikling i sygeplejen 
sådan, at der i nogle kommuner er flere sygeplejersker med akutkompetencer i 
hjemmesygeplejen, end der er behov for alene til akutpladserne, hvilket muliggør en anden 
organisering af funktionen.

Flere kommuner her derfor indført eller er ved at tilpasse ordninger med akutteams, der kan 
igangsætte og fastholde borgerne i eget hjem ved at etablere en indsats i en tidsperiode svarende 
til et typisk indhold på en akutplads. Indsatserne i denne ”akutplads i borgerens eget hjem” 
varetages af sygeplejersker med det nødvendige udstyr og it-understøttelse samt i nogle tilfælde 
støttet af andre faggrupper som fx terapeuter i den samlede indsats, hvor træning kan modvirke 
komplikationer.

FORMÅL
Formålet med, at akutteams kan mobilisere en indsats i borgernes hjem, som kompetence- og 
intensitetsmæssigt svarer til en akutplads, er at forbedre borgerforløbene og begrænse 
omkostningerne.

TEMA: ORGANISERING OG SAMMENHÆNG
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AKUTTEAM UNDERSTØTTER FASTHOLDELSE I 
HJEMMET8

IMPLEMENTERING

Dét, skal der almindeligvis til:

• Faglige kompetencer i hjemmesygeplejen – udover eventuelle akutpladser – og hjemmeplejen 
til at varetage indsatsen døgnet rundt i borgerens hjem

• It-understøttelse og mobilt udstyr, der kan dække kommunen

Potentiale for udbredelse til andre kommuner:

• Mange kommuner overvejer eller er i gang med at omlægge fra eller supplere kommunale 
akutpladser med tilsvarende indsats i hjemmet

• Mulighederne er prægede af lokale forhold; befolkningstæt og geografisk udstrækning samt 
arbejdsstyrke

FORDELE OG ULEMPER

Fordelene kan være:

• For mange borgeres vedkommende bliver rehabiliteringen bedre i hjemmet, og mange borgere 
er mere trygge ved at blive i eget hjem, når der er den tilstrækkelige pleje og omsorg

• Lavere omkostninger på akutpladser og midlertidige døgnpladser

• Der forventes en tilsvarende effekt som ved ophold på akutpladser, som skal medvirke til at 
forebygge genindlæggelse på sygehus

Ulemperne kan være:

• Der ses stigning i udgifterne isoleret set i hjemmeplejen og i til dels i hjemmesygeplejen – fraset 
akutfunktionen – som dog modsvares af en mere effektiv anvendelse af midlertidige pladser og 
akutpladser

• I geografisk store kommuner kan leveringen af indsatsen i borgernes hjem binde relativt meget 
transporttid for hjemmesygeplejen og hjemmeplejen
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SVENDBORG KOMMUNE

A. FORMÅL

Svendborg Kommune har igangsat projektet med at anvende akutteam i borgernes hjem, der har 
til formål at give borgerne et trygt og omkostningseffektivt kommunalt akuttilbud i eget hjem.

B. MÅLGRUPPE

Borgere med et akut plejebehov, som ellers skulle håndteres på en kommunal akutplads, en 
anden type døgnplads eller på sygehus.

C. BESKRIVELSE

Svendborg Kommune afprøver, om der med fordel kan arbejdes med en akutfunktion (”virtuel 
akutplads”) i borgerens eget hjem som alternativ til at institutionalisere borgerne på en akutplads 
på en kommunal matrikel.

Med virtuel menes, at akutindsatsen i hjemmet intensiveres således, at der i praksis er tale om en 
indsats, der modsvarer, at borgeren får et ophold på en kommunal akutplads.

Det omfatter en intensiveret hjemmesygepleje- og hjemmeplejeindsats samt en eventuel 
terapeutfaglig indsats i tre dage.

Fordelene ved at beholde borgerne i eget hjem er mange; både fagligt og set fra et 
borgerperspektiv – og givetvis også fra et økonomisk perspektiv. En akutplads er en 
omkostningstung løsning, hvilket betyder, at en kortvarig intensiv og ressourcetung indsats i 
hjemmet kan være en mere effektiv løsning, hvis der kan opnås en stabil tilstand inden for en kort 
periode.

Projektet har fået puljemidler i kommunen på 10 millioner kroner til udvikling, afprøvning og 
evaluering.

AKUTTEAM UNDERSTØTTER FASTHOLDELSE I 
HJEMMET8

KOMMUNE-CASE
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UDSKRIVELSESSBESØG INDEN FOR 24 
TIMER EFTER SYGEHUSINDLÆGGELSE9

BESKRIVELSE
Typer af indsatser: Sygepleje, omsorg og træning

Når ældre medicinske borgere udskrives efter at have været indlagt på sygehus, forekommer 
forværringer i deres tilstand og eventuelle genindlæggelser ofte inden for de første døgn. Derfor 
arbejdes der i alle kommuner med ordninger, hvor sundhedspersoner følger op i den første tid. 
Afprøvningerne af disse ordninger sigter på at finde den mest relevante afgrænsning af 
målgruppen, hvor en indsats kan skabe positive resultater. Ligeledes sigter afprøvningerne på at 
designe den mest virksomme og omkostningseffektive indsats i driftssammenhæng. Til 
indsatserne knytter sig forskellige mulige faglige kompetencer, vurderingssystematikker og 
handlemuligheder i borgernes hjem.

I nogle kommuner kommer der rutinemæssigt en visiterende sygeplejerske til nyligt udskrevne 
borgere – ofte inden for 24 eller 48 timer – som skal foretage en vurdering af borgeren og 
visitere/disponere til relevante sundhedsindsatser.

I andre kommuner arbejdes der med tilsvarende indsatser, som fx benævnes 
”hjemtagningsteams”, og som udover en sygeplejersker også omfatter en terapeut, således at der 
med det samme kan udarbejdes en samlet sygepleje- og terapeutfaglig plan for borgeren. Der ses 
også eksempler på, at besøgene gennemføres inden for få timer efter udskrivning, da der er 
erfaringer med, at akut genindlæggelse ellers kan forekomme allerede kort tid efter hjemkomsten. 
Det kan ske, hvis borgerens tilstand viser sig at være for skrøbelig eller vurderet markant 
anderledes i sygehusregi, end den fremstår hjemme. Endelig kan der vise sig tvivl om den fortsatte 
behandling, som skal afklares med praktiserende læge og/eller sygehuslæger.

I alle tilfælde skal der ved tilrettelæggelsen af ordningerne afvejes, hvilke og hvor mange 
personaleressourcer der skal anvendes til henholdsvis kliniske funktioner og administrative som 
denne, eftersom der i mange kommuner er begrænsede rekrutteringsmuligheder.

FORMÅL
Formålet med at foretage udskrivelsesbesøg umiddelbart efter modtagelse af borgere efter 
sygehusindlæggelse er hurtigt at kunne iværksætte relevante indsatser.

TEMA: INDSATS
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UDSKRIVELSESSBESØG INDEN FOR 24 
TIMER EFTER SYGEHUSINDLÆGGELSE9

IMPLEMENTERING

Dét, skal der almindeligvis til:

• Det er langt fra alle borgere, der genindlægges akut, som er kendt af kommunen i forvejen, så 
det kan overvejes at præcisere målgruppen til særligt sårbare for at få et bedre forhold mellem 
omkostninger og effekt, hvis det er muligt

• Afprøve og overveje om en telefonopringning kan erstatte et hjemmebesøg

• Sikre koblingen mellem forskellige modtageordninger som fx opfølgende hjemmebesøg, så den 
organisatoriske kompleksitet begrænses

• Overveje, hvornår opfølgningen kan varetages af en social- og sundhedsassistent eller en 
sygeplejerske

Potentiale for udbredelse til andre kommuner:

• Kommuner, der ønsker at sikre den bedst mulige overgang til eget hjem og igangsætning af den 
mest relevante indsats i forlængelse af sygehusindlæggelse, som samtidig har et godt 
samarbejde med sygehusene og kan begrænse personalets køretid

FORDELE OG ULEMPER

Fordelene kan være:

• Borgernes tryghed øges, og der opleves bedre kontinuitet i overgange fra sygehus til hjem (og 
kommune)

• Det kan formentlig forventes en reduktion i antallet af akutte genindlæggelser – det ses særligt 
for de grupper af borgere, som i nogle kommuner ellers ville blive vurderet til at have behov for 
et døgnrehabiliteringstilbud

Ulemperne kan være:

• Det er relativt omkostningstungt systematisk at tilbyde besøgene til den store målgruppe, og 
derfor kan det være relevant at segmentere borgerne og udpege særlige grupper som mål for 
indsatsen

• Det er usikkert, om de samlede omkostninger set i forhold til effekterne, er omkostningseffektiv 
uden en yderligere afgrænsning af målgruppen, men der er konstateret gode erfaringer med en 
tidlig og målrettet indsats, som vurderes at reducere støtte- og plejebehovet på lidt længere 
sigte
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HERNING KOMMUNE

A. FORMÅL

Herning Kommune har idriftsat udskrivelsesbesøg, der har til formål at forebygge genindlæggelser.

B. MÅLGRUPPE

Borgere, der har været indlagt på sygehus, og som før indlæggelsen modtog en kommunal 
hjemmepleje- eller hjemmesygeplejeydelse.

C. BESKRIVELSE

Der foretages fast et udskrivelsesbesøg inden for 24 timer til alle borgere, der har været indlagt på 
sygehus, og som før indlæggelsen modtog en kommunal hjemmepleje- eller 
hjemmesygeplejeydelse.

Udskrivelsesbesøget gennemføres senest 24 timer efter udskrivelsen fra sygehuset. Det 
gennemføres af en sygeplejerske, der vurderer borgerens behov og situation samt justerer den 
kommunale indsats i tråd hermed. 

Tiltaget har fungeret som projekt det første år og herefter i drift i fire år.

Ved en sygeplejefaglig vurdering i borgerens hjem umiddelbart efter endt sygehusindlæggelse, 
kan identificeres behov, der afviger fra borgernes tidligere situation eller vurderingen på 
sygehuset, som kan imødegås hurtigt, hvilket kan forebygge yderligere forværring og 
sygehusindlæggelse.

UDSKRIVELSESSBESØG INDEN FOR 24 
TIMER EFTER SYGEHUSINDLÆGGELSE9

KOMMUNE-CASE
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HELHED I INDSATS PÅ FRITVALGSOMRÅDET10

BESKRIVELSE
Typer af indsatser: Sygepleje, omsorg og træning

For en kommune kan det være administrativt tungt at kontraktstyre på ældreområdet med flere 
private leverandører af fritvalgsydelser supplerende til de kommunale leverandører. Det kan fx 
være private leverandører af rengøring, madservice og træning. 

Der gælder forskellige vilkår, og samtidig er der givet de forskellige ydelseskategorier forskelle i 
prissætning og afregning, som komplicerer den samlede økonomiske styring og især, når 
omfanget af ydelser skifter uensartet over tid. Endelig kan det være vanskeligt at få forskellige 
leverandører til at koordinere deres indsatser i borgerforløbene uden, at kommunen skal tæt ind 
over. Under alle omstændigheder er kommunen nødt til at følge op overfor flere forskellige 
leverandører. I mindre kommuner kan en situation med flere leverandører betyde, at 
leverandørerne hver for sig er relativt små, og det indebærer en risiko for svigt i forsyning og 
kvalitet. 

Desuden kan det være vanskeligt at få leverandørerne til at arbejde så smidigt og 
omkostningseffektivt sammen i forbindelse med konkrete borgerforløb, som borgerne og 
kommunen kunne ønske sig. I hvert fald kan det kræve, at kommunen bruger ressourcer på 
unødigt tunge visitations-/disponerings- og tilsynsprocesser.

Ved at gennemføre udbud af fritvalgsydelser sådan, at kommunen kan vælge én privat 
leverandører til flere ydelseskategorier, kan det modvirke nogle af ovenstående problemer og 
risici. Samtidig kan det give den pågældende leverandør så stort et volumen, at dennes samlede 
risiko falder, og derved kan prisen overfor kommunen holdes nede. 

Dog kræver en udbudsstrategi med én hovedleverandør høj grad af erfaringsbaseret tillid og/eller 
tæt opfølgning på omfanget og kvaliteten af det leverede. Desuden skal der løbende ske en 
dokumentation, så kommunen hurtigt kan overtage ved længerevarende forsyningssvigt, og andre 
potentielle leverandører kan ligebehandles i forbindelse med genudbud.

FORMÅL
Formålet med at samle fritvalgsydelser inden for hjemmeplejen hos én privat leverandør og ikke 
flere er, at det gør kontraktstyringen og sammenhængen mellem indsatserne i borgerforløbene 
lettere.

TEMA: STYRING OG SAMMENHÆNG
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HELHED I INDSATS PÅ FRITVALGSOMRÅDET10

IMPLEMENTERING

Dét, skal der almindeligvis til:

• Der bør forud for kontraktindgåelsen være en god relation mellem kommunen og den private 
leverandør, da der bliver en tæt afhængighed parterne imellem

• Leverandøren bør have stor soliditet og kommunen erfaring med denne type kontrakter og 
samarbejder, så risici minimeres

• Afhængigheden bliver så tæt, at der med fordel kan være tale om et partnerskabslignende 
samarbejde, og samtidig skal den private leverandør mødes med stærk ledelsesmæssig vilje 
givet den kritiske afhængighed og leverandørens position på markedet som eneleverandør

• Den private leverandør skal gennemgå den samme kompetenceudvikling som den kommunale 
for at sikre ensartet kvalitet

• Visitationen til forskellige hjemmeplejeydelser kræver opmærksomhed i 
samarbejdskonstruktionen

Potentiale for udbredelse til andre kommuner:

• Kommuner, hvor der er konkurrence nok blandt solide leverandører, så prisen kan blive 
fordelagtig; det vil sige i større, centralt beliggende kommuner med høj befolkningstæthed

FORDELE OG ULEMPER

Fordelene kan være:

• Potentiel besparelse, hvis den private leverandør kan være billigere end den kommunale 
og/eller flere afgrænsede leverandøraftaler

• Enklere at kontrollere og sikre kvaliteten hos én privat leverandør

• Gode forudsætninger for at få sammenhæng i indsatserne

• Eventuelt en mindre reduktion af forebyggelige indlæggelser og akutte genindlæggelser, hvis 
leverandøren kan skabe større sammenhæng og kvalitet i indsatserne sammen med 
kommunen, end hvis fritvalgsydelserne blev leveret af forskellige private leverandører

Ulemperne kan være:

• Gennemførelse af udbuddet trækker mange ressourcer blandt andet til udarbejdelse af 
udbudsmaterialet

• Kommunen og borgerne bliver afhængige af én leverandørs forsyningssikkerhed og kvalitet, der 
indebærer en større risiko, hvis der opstår et generelt problem

• Markedet kan blive domineret af store leverandører, og konkurrencen mindsket over tid
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EGEDAL KOMMUNE

A. FORMÅL

Egedal Kommune har indgået kontrakt med én privat leverandør af fritvalgsydelser og ikke flere, 
hvilket har til formål at:

• Opnå øget effektivitet og sammenhæng i indsatserne til borgerne

• Opnå lavere samlede udgifter til private leverandører, der er omfattet af fritvalgsordning

B. MÅLGRUPPE

Borgere, der har mulighed for frit valg af leverandør, det vil sige inden for hjemmeplejeydelser.

C. BESKRIVELSE

På fritvalgsområdet inden for hjemmeplejeydelser anvender kommunen én kommunal og én privat 
leverandør. I stedet for at lade mange private leverandører byde på afgrænsede opgaver, har 
kommunen givet mulighed for, at én leverandør kan byde på bundtede opgaver på ældre- og 
sundhedsområdet.

Derved kan leverandøren løse opgaver, der er funktionelt sammenhængende. Kontrahering med 
én leverandør gør kontraktstyringen og kvalitetssikringen lettere for kommunen og 
samarbejdsfladen større, end det ellers vil være tilfældet med flere afgrænsede leverandøraftaler. 
Samtidig øger det leverandørens volumen, der kan give skalafordele og mindsket risiko samt 
bedre mulighed for leverandøren til kvalitetsudvikling.

Kommunen opnår sammenhæng i indsatsen på fritvalgsområdet, og samtidig får leverandøren 
mulighed for skalafordele og at optimere produktionsfunktionen. Det kan give lavere priser for 
kommunen, og hidtidige erfaringer viser, at private udbydere har været billigere end kommunen 
under disse vilkår.

Der afregnes efter en fast pris på de private ydelser over tre år.

HELHED I INDSATS PÅ FRITVALGSOMRÅDET10
KOMMUNE-CASE
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DATADREVET KVALITETSUDVIKLING11

BESKRIVELSE
Typer af indsatser: Sygepleje, omsorg og træning, forebyggelse og sundhedspleje

Datadrevet kvalitetsudvikling kan indgå som én af metoderne til løbende af forbedre 
sundhedsindsatsernes kvalitet og leveringen af disse. Fx via ”forbedringsmodellen”. Derved kan 
metoden supplere fx faglig ajourføring gennem efteruddannelse eller forskningsbaseret litteratur, 
faglige retningslinjer og journalaudits.

Udgangspunktet er en systematisk indsamling og analyse af data om borgerne i en udvalgt 
målgruppe. Det kan omfatte data om borgere i kommunalt regi og eventuelt også data om borgere 
indlagt på sygehus og/eller i praksissektoren.

Målet med analyserne af data kan dreje sig om at finde ud af, om der er mønstre fx i 
funktionsevnetab, kontakter, ydelser, indlæggelsesårsager eller komplikationer. Dernæst vurdere 
ud fra et klinisk og organisatorisk perspektiv, om der kan udnyttes positive mønstre eller 
forebygges overfor negativ mønstre på et generelt niveau. Det kan fx være overfor helt specifikke 
målgrupper eller i kommunens lokalområder, hvis der viser sig at være et særligt behov. 

De mulige tiltag kendes fra det øvrige forbedringsarbejde; det kan være i form af 
kompetenceudvikling eller ændrede procedurer.

Forudsætningerne for datadrevet kvalitetsudvikling er en datamæssig infrastruktur, der muliggør 
systematisk dataindsamling, og en analysekapacitet, der hurtigt kan sikre datakvaliteten og 
omsætte data til retvisende, relevante analyser. 

Endelig er det afgørende for udbyttet, at analyseresultaterne kan omsættes i organisatorisk læring 
og handling med henblik på faglig opdatering blandt de pågældende personalegrupper. 

Derfor skal arbejdet med metoden indgå i ledelsesmæssige prioriteringer på de rette 
organisatoriske niveauer og i enhederne. Ikke mindst den datamæssige infrastruktur, som skal 
give løbende adgang til valide data, som kan belyse potentielt relevante problemstillinger, og 
analysekapaciteten kræver en investering. Ofte skal det ses i sammenhæng med anskaffelser af 
omsorgsjournaler og sagssystemer samt ledelsesinformation.

Den systematiske dataindsamling kan suppleres med – og i et vist omfang erstattes med – mere 
ad hoc-prægede metoder, hvor der fokuseres på afgrænsede potentielle problemområder. Det er 
mindre ressourcekrævende, men det giver heller ikke samme adgang til løbende monitorering og 
uventede fund.

FORMÅL
Formålet med at etablere systematisk datadrevet kvalitetsudvikling er at kunne iværksætte tiltag, 
der kan forebygge sygdom eller forværringer hos borgere i kontakt med fx hjemmepleje, 
hjemmesygepleje, træning og sundhedspleje.

TEMA: STYRING, INDSATS OG SAMMENHÆNG
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DATADREVET KVALITETSUDVIKLING11

IMPLEMENTERING

Dét, skal der almindeligvis til:

• Der kræves systematisk dataindsamling og -deling mellem sygehus og kommune, og der skal 
være tilstrækkelig kapacitet i form af personale og kompetencer til hurtigt at identificere klinisk 
relevante mønstre i resultaterne

• Det kræves, at personalet såvel som organisationen som helhed lærer at arbejde datadrevet og 
kan tage handling på både strategisk og praksisniveau

• Anvendelse af eksisterende samarbejdsrelationer mellem kommuner og/eller regionen er en 
fordel, fordi der – formentlig – skal ageres nogenlunde ens på de samme typer af 
problemstillinger

Potentiale for udbredelse til andre kommuner:

• Kommuner med et i forvejen godt og tilstrækkeligt datagrundlag kan supplere med 
analysearbejde og forbedringstiltag

• Nogle af de identificerede indsatsområder vil med stor sandsynlighed vise sig at være relevante 
i andre kommuner – fx omhandlende medicinering og infektioner – og således kan indsatserne 
tilpasses og udbredes med begrænsede ekstra aktiviteter

FORDELE OG ULEMPER

Fordelene kan være:

• Personalet bliver bedre til at handle forebyggende, og borgerne oplever derfor færre større 
forværringer 

• Der er lokalt konstateret en reduktion på op mod 30 pct. i antallet af forebyggelige indlæggelser 
blandt de kendte borgere set i forhold til året før

• Der er typisk en positiv kommunal økonomi knyttet til at reducere omfanget af 
sygehusindlæggelser, da borgernes funktionsniveauer derved ikke påvirkes i negativ retning 
med følgende behov for støtte

Ulemperne kan være:

• Der er lovgivningsmæssige begrænsninger for dataindsamling og -videregivelse, som skal 
iagttages

• Der er udgifter til dataindsamling, -analyse og anvendelse
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FREDERICIA KOMMUNE

A. FORMÅL

Fredericia Kommune har igangsat et projekt med datadrevet kvalitetsudvikling, der har til formål at:

• Forebygge forværringer hos borgere i kontakt med hjemmeplejen, sygeplejen mv.

• Reducere antallet af forebyggelige indlæggelser

B. MÅLGRUPPE

Målgruppen omfatter alle kendte borgere i kommunen; det vil sige på plejecentre og i 
hjemmeplejen/hjemmesygeplejen.

C. BESKRIVELSE

Kommunen har i samarbejde med regionen/sygehusene analyseret indlæggelser blandt 
kommunens kendte borgere på plejecentre og i hjemmeplejen og har på den baggrund konstateret 
særlige periodiske stigninger i omfanget af forskellige typer af indlæggelser grundet dehydrering, 
lungebetændelsemv. 

På den baggrund gennemføres en periodisk, risikobaseret faglig opdatering af alle medarbejdere I 
hjemmeplejen, der omfatter særlige opmærksomhedspunkter i forhold til borgernes tilstand og 
ændringer i denne samt en præcisering af de handlinger, der forventes i forlængelse heraf. 

En risikobaseret – og eventuel periodisk – formidling af tegn på særlige, kritiske tilstande og 
ændringer i tilstande hos borgerne fra de medarbejdere, der har løbende kontakt til borgerne gør, 
at der er større opmærksomhed hos medarbejderne. En tilsvarende periodisk opdatering af 
handlemuligheder og eskalering sikrer, at der gribes ind med en relevant tidlig indsats, der 
forebygger behov for sygehusindlæggelser.

DATADREVET KVALITETSUDVIKLING11
KOMMUNE-CASE
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TVÆRGÅENDE DATAVAREHUS12

BESKRIVELSE
Typer af indsatser: Sygepleje, omsorg og træning, forebyggelse og sundhedspleje

Datadrevet kvalitetsudvikling og målstyring kan baseres på en mere eller mindre 
organisationsdækkende datainfrastruktur. Et tværgående datavarehus betyder, at forvaltnings- og 
fagområderne ikke hver især skal etablere it-baseret dataindsamling, -behandling og -rapportering 
med forskellige systemer men trække på et fælles system, support og oplæring.

Et tværgående datavarehus kan betyde, at der kan anskaffes et system med flere funktioner, og 
hvor udviklingsbudgettet kan være større. Ligeledes er der grundlag for en vis fælles 
analysekapacitet, som de forskellige fagområder kan trække på. Samlet set kan det muliggøre 
kobling af data fra forskellige fagområder og vise aspekter af borgerforløb, som er indbyrdes 
relateret.

Dog er der grænser for, hvor ensartet brugen kan gøres, da der i praksis kræves en vis fleksibilitet 
af systemet, så det kan sættes forskelligt op afhængigt af brugernes forskellige behov.

FORMÅL
Formålet med at etablere et tværgående datavarehus er at opnå et bredt vidensgrundlag for 
kvalitetsudvikling og målstyring.

TEMA: STYRING
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TVÆRGÅENDE DATAVAREHUS12

IMPLEMENTERING

Dét, skal der almindeligvis til:

• Kræver, at der er medarbejdere, som kan analysere data, og ved, hvad analyserne mere 
præcist kan belyse

• Kræver krydsvalidering af data

• Lovgivningsmæssige muligheder og begrænsninger skal afklares

• Den samlede organisation skal vedvarende bakke op om det fælles datavarehus, da det ellers 
vil blive nedprioriteret til fordel for funktionernes respektive systemer til ledelsesinformation

Potentiale for udbredelse til andre kommuner:

• Det kan muligvis komme til at fungere i større kommuner, men det skal afvejes med 
merværdien og omfanget af tiltaget, der skal til – og i den forbindelse vurderes, om dele af et 
sådan tiltag skal løftes regionalt og/eller nationalt

FORDELE OG ULEMPER

Fordelene kan være:

• Der er en mulighed for at identificere om og hvor, der er effektiviserings- og 
kvalitetsforbedringspotentialer, når analyserne fra det tværgående datavarehus fungerer som 
grundlag for at kvalificere indsatserne

• Flere tekniske funktioner kan anskaffes og datakvaliteten øges, når forvaltnings- og fagområder 
går sammen om ét system

• Der kan lettere sammenstilles data og laves analyser på tværs af forvaltnings- og fagområder, 
når det understøttes af samme it-system og organisation

Ulemperne kan være:

• Der er lovgivningsmæssige begrænsninger for dataindsamling og -videregivelse, som skal 
iagttages

• Det kræver flere års dedikeret indsats at etablere og vedligeholde et samlet datavarehus, og det 
er omkostningstungt
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ODENSE KOMMUNE

A. FORMÅL

Odense Kommune har idriftsat et tværgående datavarehus, der har til formål at understøtte 
organisationens arbejde med overordnede og konkrete mål ved at samle data ét sted.

B. MÅLGRUPPE

Ledere og analyseenheder inden for forskellige forvaltnings- og fagområder.

C. BESKRIVELSE

Kommunen har gennem flere år etableret og konsolideret et datavarehus på tværs af forvaltnings-
og fagområder. Data bliver automatisk lagt ind i datavarehuset fra hele kommunen, og dér bliver 
de kvalitetskontrolleret datamæssigt.

Det anvendes til at understøtte sundhedsindsatser i bred forstand; det vil sig den daglige drift og 
ledelse, analyser og kvalitetsudvikling. Det gælder både inden for de enkelte organisatoriske 
enheder og i større, tværgående sammenhænge. 

Ledelsesinformation er et værktøj, som er lavet på baggrund af de politiske målsætninger. Efter 
behov kan chefer og nøglemedarbejdere trække data fra datavarehuset eller bruge ledelses-
informationen, der er sat op til hver leder. Data er lette at hente og forstå for de, som ikke har et 
fagligt kendskab.

Et solidt og tværfagligt datagrundlag muliggør analyser, der understøtter arbejdet med faglig 
kvalitetsudvikling, opfølgning og ledelsesmæssige beslutninger. Alle forvaltningsområder har egne 
analysekontorer, som kan tilgå datavarehuset.

TVÆRGÅENDE DATAVAREHUS12
KOMMUNE-CASE



KAPITEL B
GOD PRAKSIS VEDRØRENDE 
TVÆRKOMMUNIALT SAMARBEJDE

Dette kapitel indeholder eksempler på god praksis, som sigter på at øge effekten af at styrke tvær-
kommunale samarbejder. Det gælder inden for både sygepleje, omsorg og træning, forebyggelse 
og sundhedspleje.

Almindeligt udbredte praksisser er ikke medtaget på grund af den begrænsede inspirationsværdi. 
Det til trods for, at enkeltkommuner godt kan fremhæve en sådan praksis som have værende 
særdeles effektfuld. Det gælder fx udvikling af metoder til udmøntning og opfølgning på 
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i regi af kommunekontaktrådene, som kommuner 
generelt arbejder med.

Kommunerne har forskellige forudsætninger for og potentialer ved at arbejde med anbefalingerne. 
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FÆLLESKOMMUNAL DRIFT AF 
SUNDHEDSINDSATSER13

BESKRIVELSE
Typer af indsatser: Sygepleje, omsorg og træning

Kommunerne varetager nogle typer af indsatser, hvor forholdet mellem kommunernes størrelse 
(hermed tænkes primært på indbyggertallet), hyppigheden af målgruppens behov for indsatsen og 
eventuelt et højt kompetencekrav kan gøre det hensigtsmæssigt, at to eller flere kommuner 
samarbejder om at levere indsatserne. 

Det kan være monofaglige eller pakker af tværfaglige indsatser, som fx leveres af fysio- eller 
ergoterapeuter, sygeplejersker og diætister. Det kan eventuelt dreje sig om børn med medfødte 
funktionsevnebegrænsninger, der skal trænes, voksne med erhvervede funktionsevnetab som 
følge af ulykke eller sygdom, eller det kan være mennesker med kroniske sygdomme, der skal 
modtage rehabiliterende indsatser.

Et fælleskommunalt driftssamarbejde kan gøre det lettere at dedikere et antal fagpersoner, 
vedligeholde deres kompetencer, opbygge faglige og administrative rutiner og følge kvaliteten 
samt øge udbuddet og dermed øge tilgængeligheden for borgerne, hvis det drejer sig om 
holdbaserede tilbud. Endelig kan nytten af indledende og løbende investeringer i kompetencer, 
fysiske faciliteter mv. øges.

I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt for kommunerne at aftale, at én af dem leverer til de 
andres borgere – hvilket fx kan afregnes efter forbrug med en fast takst – eller, at kommunerne 
hver især bidrager med ressourcer til forskellige indsatser, som samlet set går lige op. Det kan 
spille ind, om samarbejdet omfatter en kommune, der er væsentligt større end de andre, hvor de 
relativt få ekstra borgere ikke vil ændre afgørende på drifts-setup’et, eller om de alle har 
nogenlunde samme, mindre størrelse.

Indsatsernes indhold og form, som både har betydning for et fagligt- og serviceniveau, kan aftales 
lokalt og eventuelt bygge på regionale, nationale eller internationale standarder.

Derudover skal myndighedsansvar, henvisnings- og afslutningskriterier, arbejdsdeling og snitflader 
aftales således, at kommunerne – og derigennem borgerne – véd, hvem der gør hvad, og hvordan 
indsatserne kan indgå i sammenhængende, koordinerede borgerforløb.

FORMÅL
Formålet med at levere sundhedsindsatser i en fælleskommunal drift er at tilbyde mere målrettede 
tilbud af høj faglig kvalitet og udnytte ressourcerne effektivt.

TEMA: ORGANISERING OG SAMSPIL
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FÆLLESKOMMUNAL DRIFT AF 
SUNDHEDSINDSATSER13

IMPLEMENTERING

Dét, skal der almindeligvis til:

• Det kræver politisk og ledelsesmæssig vilje som en selvstændig kommunal myndighed at gå 
sammen med andre kommuner, og en vis selvbestemmelse over indsatsernes form og indhold 
kan forventes afgivet

• Højt kompetenceniveau er afgørende for at kunne varetage indsatser på andre kommuners (og 
egne, naturligvis) vegne, og det kan være tryghedsskabende at fastsætte kvalitetsstandarder 
samt følge aktiviteten og kvaliteten

• Et fælles etablerings-, udviklings-, og vedligeholdelses-setup kan sikre medejerskab, kvalitet og 
kobling til kommunernes respektive beslægtede indsatser; eventuelt understøttet af en specifik, 
fælles organisering – og undgå, at indsatser leveret af andre kommuner ellers kan fremstå 
fragmenterede i borgerløbene 

Potentiale for udbredelse til andre kommuner:

• Fælleskommunale driftssamarbejder kan særligt være relevante for mindre kommuner – enten 
kan de selv gå sammen, eller de kan søge en aftale med en større, nærliggende kommune

• Typer af indsatser, der forventes at være ensartede landet over – eller i det mindste regionalt –
kan umiddelbart være genstand for driftssamarbejder

• Indsatser, hvor høj ekspertise opfattes fra kommunal og borgernes perspektiv som et vigtigt 
hensyn – og i mindre grad transportmæssig nærhed – kan være særligt relevante

FORDELE OG ULEMPER

Fordelene kan være:

• Kvaliteten og omkostningseffektiviteten af indsatserne kan øges hos mindre kommuner, der 
ellers vil have et lille volumen af borgere og spredt efterspørgsel efter de forskellige typer af 
indsatser

• Driftssamarbejdet kan være en forudsætning for at levere målrettede indsatser af tilstrækkelig 
høj kvalitet og samtidig være omkostningseffektivt; og det kan begrænse ulighed i sundhed

Ulemperne kan være:

• Transportafstanden til indsatser leveret i en anden kommune end bopælskommunen kan være 
så lang, at det udgør en barriere for, at nogle af borgerne modtager disse, hvilket kan give et 
ulighedsproblem – eller, at kommunen skal foranstalte transporten

• Indsatser leveret i en fælleskommunal drift kan betyde mindre fleksibilitet, hvis kommunen ikke 
selv kan tilpasse eller integrere indsatser i de enkelte borgerløb

• De enkelte kommuner kan ikke uden videre ændre rammerne eller omfanget af indsatserne og 
derved omprioritere eller sammentænke med andre, egne indsatser
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RØDOVRE, GLADSAXE, FURESØ, EGEDAL, HERLEV, 
BALLERUP, GENTOFTE, LYNGBY-TAARBÆK OG 
RUDERSDAL KOMMUNER

A. FORMÅL

Rødovre, Gladsaxe, Furesø, Egedal, Herlev, Ballerup, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal 
kommuner har idriftsat fælleskommunale rehabiliterende indsatser, der har til formål at:

• Sikre, at borgere med kræft på tværs af ni kommuner får tilbudt målrettede rehabiliterende 
indsatser af høj faglig kvalitet, hvor ressourcerne udnyttes effektivt

• Sikre sammenhængende rehabiliteringsforløb på tværs af sektorer

• Sikre, at borgere tilbydes en rehabiliterende og/eller palliativ indsats med udgangspunkt i den 
enkelte borgers behov

B. MÅLGRUPPE

Indsatserne er målrettet specifikke målgrupper med specifikke kræftformer, som er udvalgt efter en 
analyse af den samlede målgruppe i kommunerne og med udgangspunkt i Kræftens 
Bekæmpelses estimater af forekomsten.

C. BESKRIVELSE

Ni kommuner i Region Hovedstadens planområde Midt har et samarbejde med Herlev-Gentofte 
Hospital med udgangspunkt i forløbsprogrammerne for rehabilitering og palliation i forbindelse 
med kræft. Samarbejdet blev igangsat i 2014 som et projekt mellem seks af kommunerne sammen 
med hospitalet.

”Vi samler kræfterne” er et tværkommunalt samarbejde, der tilbyder kommunernes borgere 
rehabiliterende tilbud på tværs af kommunerne. Det giver mulighed for at tilbyde specialiserede 
indsatser til målgrupper, hvor antallet af borgere er relativt begrænset. Kommunerne kan i 
fællesskab tilbyde sammenhængende forløb, hvor der er fokus på den specifikke kræftform på fx 
hold med andre, der har haft samme kræftdiagnose, køn eller funktionsniveau og med personale 
tilknyttet, der er specialiseret i netop genoptræning og rehabilitering på det pågældende område.

Holdtilbuddene, som forskellige kommuner står for at levere, omfatter blandt andet: 

• Fysisk træning for borgere med kræft

• Fysisk træning for mænd med kræft

• Fysisk træning for kvinder opereret for brystkræft

• Fysisk træning for mænd med prostatakræft

• Fysisk træning ved lungekræft

• Træning, undervisning og netværk for borgere 
med hoved- og halskræft

• Kursus i livskraft for borgere med kræft

Borgernes behov vurderes af hjemkommunen.

FÆLLESKOMMUNAL DRIFT AF 
SUNDHEDSINDSATSER13

KOMMUNE-CASE
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TVÆRKOMMUNAL AKUTFUNKTION14

BESKRIVELSE
Typer af indsatser: Sygepleje, omsorg og træning

Igennem flere år har tværkommunale samarbejder været bragt op som en mulighed til overvejelse, 
når kommunerne skal forankre opgaver, der er sjældent forekommende og kræver særlige 
forudsætninger. Der er blandt andet eksempler på konkrete erfaringer, der omhandler 
akutfunktionen i hjemmesygeplejen. Der er nogle bindinger, som følger af Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger, som blandt andet omhandler sygeplejerskernes minimumskompetencer døgnet rundt 
– året rundt, som i mindre kommuner kan være vanskelige at honorere. Det være sig med hensyn 
til omkostningseffektivitet såvel som fagligt attraktive arbejdspladser.

Det er afgørende, at der på forhånd er relationer og tillid mellem kommunernes ledere og 
medarbejdere samt, at der aftales et driftsansvar, finansiering, kvalitet, kompetenceudvikling og 
henvisningskriterier.

Den enkleste løsning er, at en af kommunerne varetager funktionen på vegne af dem alle, som 
betaler enten en fast andel eller efter forbrug.

Det organisatoriske setup med styregrupper o. lign. er mere komplekst, tidskrævende og 
ressourcekrævende, end hvis de enkelte kommuner drev egne akutfunktioner, men dog 
nødvendigt for at kunne gennemføre initiativet. Derudover har alle involverede kommuner stadig 
behov for inddragelse i samarbejdet mellem akutfunktionen og sygehuse/praktiserende læger. 
Derfor skal myndighedsansvaret placeres, og der skal være vilje, tålmodighed og 
investeringsperspektiv til stede.

FORMÅL
Formålet med at etablere en tværkommunal akutfunktion er at kunne give borgerne et 
kvalitetsmæssigt og omkostningseffektivt tilbud.

TEMA: ORGANISERING OG SAMSPIL
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TVÆRKOMMUNAL AKUTFUNKTION14

IMPLEMENTERING

Dét, skal der almindeligvis til:

• Kompetenceniveauet og samarbejdsevnen er vigtig at demonstrere især for driftskommunen 
med henblik på at få legitimitet og mødes med tillid blandt de andre kommuner

• Det kræver politisk og ledelsesmæssig vilje at gå sammen, og en vis selvbestemmelse over 
form og indhold skal afgives til gengæld for højere kvalitet

• Et fælles etablerings-, udviklings-, og vedligeholdelses-setup kan sikre medejerskab, kvalitet og 
kobling til kommunernes respektive beslægtede indsatser; eventuelt understøttet af en specifik, 
fælles organisering

Potentiale for udbredelse til andre kommuner:

• Særligt relevant for mindre kommuner med relativt korte geografiske afstande, som gerne vil 
noget sammen og måske også har vanskeligt ved omkostningseffektivt selv at varetage 
funktionen eller at rekruttere/vedligeholde de fornødne faglige kompetencer

FORDELE OG ULEMPER

Fordelene kan være:

• Funktionen giver bedre sygepleje og behandling i kommunalt regi og derved bedre resultater 
med positiv indvirkning på borgernes helbred og funktionsevne

• Akutfunktionen opleves at bidrage til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser

• Udgiften til akutfunktionen udgør en mindre del af de samlede udgifter til hjemmesygeplejen

• Der er den løbende driftsudgift, men til gengæld får kommunen et prioriteret akuttilbud og 
eventuelt reducerede udgifter til unødige sygehusindlæggelser

Ulemperne kan være:

• Indsatser leveret i en fælleskommunal drift kan betyde mindre fleksibilitet, hvis kommunen ikke 
selv kan tilpasse eller integrere indsatser i de enkelte borgerløb

• Der er vanskeligere adgang for samarbejdskommunerne til kompetenceudvikling af 
hjemmeplejen via akutfunktionen

• De enkelte kommuner kan ikke uden videre ændre rammerne eller omfanget af indsatserne og 
derved omprioritere eller sammentænke med andre indsatser
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GLADSAXE, GENTOFTE OG RUDERSDAL KOMMUNER

A. FORMÅL

Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal kommuner har idriftsat en tværkommunal udkørende
akutfunktion, der har til formål at tilbyde borgerne i Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe kommuner 
akut og specialiseret sygepleje i eget hjem, på plejecentre, midlertidige pladser og i botilbud.

B. MÅLGRUPPE

• Lægehenviste borgere over 18 år med akut opstået somatisk sygdom eller forværring af kendt 
sygdom med behov for observation, pleje og/eller behandling, men uden behov for 
hospitalsindlæggelse

• Lægehenviste borgere over 18 år, der efter udskrivning fra somatisk hospital fortsat har 
komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov, der kræver de særlige sygeplejefaglige 
kompetencer, som er til stede i en akutfunktion

C. BESKRIVELSE

Et samarbejde mellem flere kommuner om at levere akutfunktionen til borgere gør det muligt at 
leve op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder på en mere omkostningseffektiv måde og 
samtidig koncentrere egne kompetencer og ressourcer til det, som kommunen ellers skal tage sig 
af.

Ved at leve op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder opnår kommunerne samtidig et niveau 
af indsats, der svarer til det, som hospitalerne og almen praksis i øvrigt møder i andre kommuner 
og letter derved samarbejdet.

Som led i et frikommuneprojekt har kommunerne etableret et samarbejde om en fælles udkørende
akutfunktion, som kan visitere og levere sygeplejeydelser til borgere uanset borgerens 
bopælskommune og efter henvisning fra kommunale enheder, almen praksis, hospital og 
Akuttelefonen 1813

Akutteamet kan ved akut opstået somatisk sygdom yde sygeplejefaglig udredning, observation, 
pleje og/eller behandling men uden behov for akut sygehusindlæggelse. I praksis drejer det sig 
oftest om ældre medicinske borgere med kroniske sygdomme.

Akutteamet kan også modtage borgere henvist fra hospital, der efter udskrivning fortsat har 
komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov, der kræver de sygeplejefaglige kompetencer, som er 
til stede i akutfunktionen. 

Endelig kan personalet i kommunernes forskellige enheder (hjemmesygepleje, midlertidige 
pladser, plejecentre og sociale botilbud) modtage sparring eller få foretaget en sygeplejefaglig 
vurdering af en borger.

Organisatorisk er akutfunktionen placeret i Gladsaxe Kommune og supplerer de enkelte 
kommuners egne hjemmesygeplejeordninger, som funktionen således ikke er integreret med.

De tre kommuner samfinansierer akutfunktionen, 
og akutfunktionens leder refererer både til en område-
leder i Gladsaxe og til en styregruppe bestående 
af direktører fra hver kommune. 

TVÆRKOMMUNAL AKUTFUNKTION14
KOMMUNE-CASE



KAPITEL C
GOD PRAKSIS VEDRØRENDE 
TVÆRSEKTORIELT SAMSPIL

Dette kapitel indeholder eksempler på god praksis, som sigter på at øge effekten af at styrke tvær-
sektorielle samspil. Det gælder inden for både sygepleje, omsorg og træning, forebyggelse og 
sundhedspleje.

Almindeligt udbredte praksisser er ikke medtaget på grund af den begrænsede inspirationsværdi. 
Det til trods for, at enkeltkommuner godt kan fremhæve en sådan praksis som have værende 
særdeles effektfuld. Det gælder fx obligatoriske og dermed udbredte praksisser som fx 
sundhedsaftaler og forløbsprogrammer gennem stående udvalgsstrukturer og fora, som kommuner, 
regioner og almen praksis generelt arbejder med.

Kommunerne har forskellige forudsætninger for og potentialer ved at arbejde med anbefalingerne. 
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LÆGE TILKNYTTET REHABILITERINGSCENTERET15

BESKRIVELSE
Typer af indsatser: Sygepleje, omsorg og træning

Kommunernes rehabiliteringsopgave knytter sig blandt andet til en relativt stor andel af borgere, 
der er sygdomspåvirkede, har behov for hjælp til igangværende behandling og dermed har 
markant (midlertidigt) nedsat funktionsevne. I de tidlige faser af rehabiliteringen omfatter 
opgaverne en lang række behandlings- og sygeplejerelaterede opgaver for personalet, som typisk 
afløses i de senere faser af mere træningsrelaterede opgaver.

Borgerne kan være modtaget på et rehabiliteringscenter efter sygehusindlæggelse som overgang 
til eget hjem eller som alternativ til indlæggelse. Særligt i disse tidlige faser, hvor forløbene ikke er 
udpræget forudsigelige, kan der rejse sig medicinske spørgsmål om borgernes tilstand og 
behandling. Det kan handle om at få foretaget en klinisk undersøgelse og vurdering af borgeren, 
taget stilling til eventuelle yderligere undersøgelser, behandlingsændringer eller indlæggelse på 
sygehus. I træningssammenhæng kan det være relevant at få en vurdering af, om en given indsats 
er forsvarlig set i forhold til borgerens tilstand. I nogle tilfælde kan undgås forværringer i borgernes 
tilstand. Det afgørende i disse situationer er letheden og hastigheden, hvormed personalet kan få 
en afklaring.

Kommunerne har ikke læger ansat men er afhængige af samarbejdet med praksissektoren og 
regionen. Det naturlige udgangspunkt vil være borgerens praktiserende læge, men 
tilgængeligheden – især uden for dagtimerne på hverdage – kan være begrænset, og den kan 
være forskellig fra gang til gang, hvilket giver en usikkerhed. Ved at tilknytte lægefaglige 
kompetencer til rehabiliteringscentrene kan der etableres faste rammer for samarbejdet, som alle 
involverede kender og opnår sikkerhed i.

Det kan være tilknytning af en sygehusansat eller privatpraktiserende speciallæge som 
lægekonsulent, som fortsat og primært er tilknyttet dér. Personalet i rehabiliteringscenteret kan 
rådføre sig med vedkommende, men denne kan ikke få behandlingsansvaret for borgeren, og 
derfor skal personalet stadig have kontakt med borgerens praktiserende læge i visse tilfælde. 

Hvis den tilknyttede læge påtænkes et behandlingsansvar, kræver det en aftale med PLO, der 
blandt andet præciserer behandlingssvar og kommunikation, og der skal være et 
lægepraksissystem til journalføring og epikriser. Erfaringsmæssigt har sådanne aftaler været 
komplicerede at få på plads. 

Både tilknyttede lægekonsulenter og læger med behandlingsansvar kan desuden varetage 
opgaver med at undervise personalet og udarbejde faglige retningslinjer.

FORMÅL
Formålet med at fasttilknytte en læge til kommunale rehabiliteringscentre er at skabe let adgang for 
personalet til lægefaglige kompetencer.

TEMA: INDSATS OG SAMMENHÆNG
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LÆGE TILKNYTTET REHABILITERINGSCENTERET15

IMPLEMENTERING

Dét, skal der almindeligvis til:

• Der laves en klar funktionsbeskrivelse, så forventningerne er tydelige for lægen og det 
personale, som vedkommende skal samarbejde med, og lægen introduceres grundigt til den 
kommunale kontekst

• Der skal være opmærksomhed på, at der etableres et ekstra led, og hvad det betyder for det 
bredere tværfaglige samarbejde, arbejdsgange og den øgede organisatoriske kompleksitet

• Udgifter til lægers løn er generelt et regionalt anliggende, så forskellige muligheder for 
tilknytnings- og finansieringsformer kan afsøges 

Potentiale for udbredelse til andre kommuner:

• Løsningen er stærkt kontekstafhængig; den kunne eventuelt tænkes som en ordning a la 
fasttilknyttet læge til plejehjem, selv om der er grund til at overveje, om andre specialer end 
almen medicin har flere fordele

FORDELE OG ULEMPER

Fordelene kan være:

• Mindre tidsforbrug for personalet, og i nogle tilfælde kan hurtigere indledes udredning og 
behandling, som derved giver et bedre samlet forløb

• Mulighed for hurtigere og mere rettidig handling ved hjælp af en lægefaglig vurdering og 
delegation kan reducere sygdomsforværringer hos borgerne og omkostningskrævende 
indlæggelser og genindlæggelser på sygehus

• Adgang til speciallægefaglige kompetencer kan være omkostningsreducerende for kommunen 
både isoleret set på rehabiliteringscenteret og bredt set på tværs af de kommunale indsatser

Ulemperne kan være:

• Det kan nogle steder være vanskeligt at rekruttere læger til en sådan funktion

• Der skal være opmærksomhed på at undgå opbygning af parallelle specialiserede funktioner; 
det er derfor afgørende, at ordningen har karakter af en udgående sygehuslæge eller 
privatpraktiserende speciallæge
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FURESØ KOMMUNE

A. FORMÅL

Furesø Kommune har fastansat en læge i rehabiliteringscenteret, hvilket har til formål at:

• Opnå tryghed hos borgere, pårørende og ansatte, når borgere efter hospitalsindlæggelse ikke 
er klar til at komme i eget hjem

• Skabe gode forløb for borgerne, når lægefaglig kompetencer kan kvalificere den 
sundhedsfaglige vurdering foretaget på hospitalet

• Undgå genindlæggelser, og borgeren kommer hurtigere hjem

B. MÅLGRUPPE

Borgere på rehabiliteringscenteret. 

C. BESKRIVELSE

Rehabiliteringscenteret tager sig af borgere, der flytter ind i kortere eller længere perioder, når de 
efter et hospitalsbesøg ikke er friske nok til at vente tilbage til eget hjem. På to år er antallet af 
beboere på rehabiliteringscenteret steget med 25 pct. og har medført et øget pres på centeret. 

Efter en forsøgsordning med en tilknyttet praktiserende læge tre timer ugentligt var oplevelsen en 
styrket dialog med sygehuset om, hvornår borgerne skal udskrives og dermed en bedre overgang 
mellem hospitalet og centeret, fordi der er en fælles lægefaglig indsigt.

Derfor er det blevet ansat en læge på fuld tid for at give borgerne større tryghed og bedre forløb, 
hvor der kan trækkes på den faste læge som supplement til det øvrige sundhedsfaglige personale. 
Samtidig kan det skabe et bindeled til borgerens egen læge, og det kan bidrage til den faglige 
udvikling hos det øvrige personale. Desuden er fastansættelsen af en læge et forsøg på at 
håndtere presset på det nære sundhedsvæsen og undgå genindlæggelser.

LÆGE TILKNYTTET REHABILITERINGSCENTERET15
KOMMUNE-CASE
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GERIATRISK SPECIALLÆGEDÆKNING AF AKUT-
PLADSER16

BESKRIVELSE
Typer af indsatser: Sygepleje, omsorg og træning

Når borgere kommer på en kommunal akutplads, er det kommunen, der visiterer hertil efter 
henvisning fra borgernes praktiserende læge eller sygehus, eller det kan være fra egen 
hjemmesygepleje. Det kan være som overgang mellem sygehusindlæggelse og eget hjem, eller 
det kan være fordi, der er bedre observations- og plejemuligheder dér end i borgerens hjem.

I alle kommuner udgør ældre medicinske borgere en meget stor andel af målgruppen for 
hjemmesygepleje, hjemmepleje, træning mv. Mange har flere samtidige kroniske sygdomme, der 
behandles medicinsk. Alle borgere i målgruppen for indsatserne på en akutplads er 
sygdomspåvirkede, har behov for observation, sygepleje og hjælp til igangværende behandling.

Særligt i disse tidlige faser, hvor forløbene ikke er udpræget forudsigelige, kan der rejse sig 
sygdoms- og behandlingsrelaterede spørgsmål. Det kan handle om at få foretaget en klinisk 
undersøgelse og vurdering af borgeren, taget stilling til eventuelle yderligere undersøgelser, 
behandlingsændringer eller indlæggelse på sygehus.

Det naturlige udgangspunkt kunne være borgernes praktiserende læge, men dels er 
tilgængeligheden ikke altid let, og dels kan de kliniske problemstillinger række ud over den 
pågældende læges almenmedicinske kompetencer. Ved at få adgang til en geriater, som primært 
er tilknyttet sygehus eller praksis, kan borgerne via den kommunale akutfunktion i nogle tilfælde 
undgå forværringer.

Kommunerne har ikke geriatere ansat men er afhængige af samarbejdet med praksissektoren og 
regionen. Ved at tilknytte geriatriske speciallægekompetencer til akutpladser kan der etableres 
faste rammer for samarbejdet, som alle involverede kender og opnår sikkerhed i. Det kan fx være 
med faste fremmøder på akutpladserne suppleret med tilkald efter behov.

Hvis geriateren ikke overtager behandlingsansvaret for den pågældende borger, fungerer 
vedkommende som lægekonsulent og kan således rådgive personalet men ikke ordinere 
undersøgelser eller behandling. Dermed skal personalet stadig have kontakt med borgerens 
praktiserende læge i visse tilfælde, men det kan ske på et mere kvalificeret grundlag.

Geriateren kan desuden varetage opgaver med at undervise personalet og udarbejde faglige 
retningslinjer.

FORMÅL
Formålet med at fasttilknytte en geriatrisk speciallæge til kommunale akutpladser er at skabe let 
adgang for personalet til lægefaglige kompetencer, som kan afklare medicinske spørgsmål om 
borgerne og igangsætte eventuelle handlinger.

TEMA: INDSATS OG SAMMENHÆNG
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GERIATRISK SPECIALLÆGEDÆKNING AF AKUT-
PLADSER16

IMPLEMENTERING

Dét, skal der almindeligvis til:

• Der skal være et passende antal akut-/midlertidige pladser med de rette sygeplejekompetencer 
for at nyttiggøre funktionen

• Der laves en klar funktionsbeskrivelse, så forventningerne er tydelige for geriateren og det 
personale, som vedkommende skal samarbejde med, og lægen introduceres grundigt til den 
kommunale kontekst

• Fordelingen af behandlingsansvaret mellem geriateren og borgernes praktiserende læger 
kræver klare aftaler 

Potentiale for udbredelse til andre kommuner:

• Under forudsætning af et godt samarbejde og velvilje fra regional side bør alle kommunerne 
med akutpladser kunne gøre brug af løsningen

• Det kan overvejes at inddrage geriatrisk speciallægekompetence i opgaveløsningen på andre 
typer af kommunale midlertidige pladser

FORDELE OG ULEMPER

Fordelene kan være:

• Funktionen vurderes at reducere tidsforbruget betydeligt for det øvrige personale, som ellers 
skulle kontakte borgernes praktiserende læger, og den bidrager til bedre effektivitet og kvalitet i 
opgaveløsningen på akutpladserne

• Der opleves mere relevant, rettidig og hurtig indsats overfor borgernes behov

• Nogle indlæggelser kan formentlig reduceres

Ulemperne kan være:

• Der kan være usikkerhed om fordelingen af behandlingsansvaret mellem geriateren og 
borgernes praktiserende læger

• Der skal være opmærksomhed på at undgå opbygning af parallelle specialiserede funktioner; 
det er derfor afgørende, at ordningen har karakter af en delvist udgående sygehuslæge, og at 
kompetencen samlet set bruges så hensigtsmæssigt som muligt
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HORSENS KOMMUNE

A. FORMÅL

Horsens Kommune har idriftsat geriatrisk speciallægedækning af akutpladserne, der har til formål 
at:

• Reducere behovet for sygehusindlæggelser fra akutpladserne

• Reducere behovet for at indhente lægelig rådgivning og delegation fra borgernes egen læge 
(med ofte stort tilknyttet tidsforbrug og forsinkelse)

• Forbedre kvaliteten og rettidigheden af pleje og behandling på akutpladserne – og dermed 
effekten af indsatsen

B. MÅLGRUPPE

Borgere, som får ophold på kommunens akutpladser, hvilket typisk er borgere over 65 år eller 
borgere med svære kroniske sygdomme, som oplever akutte og betydelige forværringer af tilstand 
i eget hjem.

C. BESKRIVELSE

Horsens Kommune og Regionshospitalet Horsens har indgået et samarbejde om geriatrisk 
speciallægedækning af kommunens akutpladser. Finansieringen af funktionen, der svarer til et 
halvt årsværk, deles mellem sygehuset og kommunen.

Geriateren gennemfører ”stuegang” på akutpladserne, og det sikrer, at der kan handles uden den 
forsinkelse, der typisk følger af, at visse sygeplejeindsatser alene kan ske på delegering fra 
borgernes egen læge. 

Samtidig giver den løbende og nemme adgang til geriatrisk speciallægekompetence tryghed hos 
sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på akutpladserne, hvilket vurderes i sig selv at 
give bedre kvalitet i indsatserne.

Samlet set medvirker speciallægedækningen fra sygehuset til at forbedre borgernes rehabilitering 
og dermed funktionsniveau samt reducere behovet for akutte genindlæggelser på sygehuset.

Geriatrisk speciallægekompetence er ofte den mest relevante speciallægekompetence på såvel 
kommunernes akutpladser og øvrige midlertidige pladser, fordi det direkte understøtter de 
behandlings- og plejeindsatser, som kommunen skal kunne udføre for at levere effektive og 
patientsikre indsatser på pladserne til den kategori af borgere, som udskrives efter kort 
sygehusindlæggelse.

Samtidig sker der via videndelingen mellem personalet fra sygehuset og kommunen en 
kompetenceudvikling, der generelt kan komme samarbejdet til gode.

GERIATRISK SPECIALLÆGEDÆKNING AF AKUT-
PLADSER16

KOMMUNE-CASE
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SPECIALLÆGE TIL RÅDGIVNING OM BORGERE 
OG SAMSPIL17

BESKRIVELSE
Typer af indsatser: Sygepleje, omsorg og træning

Kommunerne har udbredt erfaring med brug af lægekonsulenter, som inden for forskellige 
lægefaglige specialer kan rådgive og kompetenceudvikle kommunens personale og fungere som 
bindeled især til praksissektoren. Adgang til en sådan lægefaglig kompetence med indsigt i det 
øvrige sundhedsvæsen kan stille kommunen bedre og medvirke til at forbedre samarbejdet 
imellem parterne.

Nogle få kommuner videreudvikler funktionen ved at udvide den, så den ikke alene handler om 
generel rådgivning om samarbejdet mellem sektorerne, men den omfatter også rådgivning om 
konkrete borgerforløb. 

Det drejer sig om borgere, der tidligere har haft mange forudgående kontakter i forskellige dele af 
sundhedsvæsenet og også forventes at få det fremover. En speciallæge tilknyttet kommunen, som 
primært er tilknyttet sygehus eller praksis, kan bidrage til et fælles overblik over forskellige 
problematikker og tage bestik af, hvordan de forskellige funktioner og fagpersoner på sygehusene, 
i praksissektoren og i kommunen bedst nyttiggøres. Det kan bruges som grundlag for en fælles 
plan og derved øge chancen for, at den bliver ført ud i livet. Det kan give både borgeren og de 
sundhedsprofessionelle en vis grad af forudsigelighed og handlerum.

Derudover kan det fremme samarbejdet med praksissektoren og sygehusene, at en kommunalt 
tilknyttet læge kan rådgive kommunens personale om kommunikationsveje og -former.

FORMÅL
Formålet med at tilknytte speciallægerådgivning til kommunen, der kan anvendes generelt om 
samarbejdet mellem sektorer og i forhold til konkrete borgerforløb, er at få let adgang til 
lægefaglige vurderinger, som kan øge effektiviteten og kvaliteten.

TEMA: INDSATS OG SAMSPIL
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SPECIALLÆGE TIL RÅDGIVNING OM BORGERE 
OG SAMSPIL17

IMPLEMENTERING

Dét, skal der almindeligvis til:

• Fastlægge speciallægens funktion, organiseringen og arbejdsgangene for henvendelser til 
speciallægerådgivningen; det er særligt relevant, hvis der i øvrigt er tværfaglige teams omkring 
borgerne, som ordningen bør sammentænkes med

• Der laves en klar funktionsbeskrivelse så forventningerne er tydelige for speciallægen og det 
personale, som vedkommende skal samarbejde med, og lægen introduceres grundigt til den 
kommunale kontekst

• Involvere almen praksis i processen med henblik på at aftale samarbejde og fordeling af 
opgaver

• Landsdækkende aftaler med PLO m.fl. kan lette de lokale beslutningsprocesser, hvilket 
erfaringsmæssigt kan være vanskeligt

Potentiale for udbredelse til andre kommuner:

• Alle kommuner kan principielt have gavn af lægelig rådgivning om målgruppen – nogle 
etableres på denne måde eller fx med udkørende sygehuslæger

• Det er ikke alle kommuner, der har en tilsvarende samarbejdsrelation med regionen at trække 
på eller behov for speciallægerådgivning om konkrete borgere, og så kan en vanlig 
praksiskonsulentordning formentlig dække behovet

FORDELE OG ULEMPER

Fordelene kan være:

• Hurtig og let adgang til speciallægerådgivning kan mindske spildtid for sygeplejepersonale og 
terapeuter

• Højere kvalitet for borgerne, når en speciallæge kan give kvalificerende rådgivning, og det kan 
ske hurtigt

• Medvirke til gennemførelse af en plan, der kan reducere eller udsætte indlæggelser

Ulemperne kan være:

• Der skal investeres tid i forbindelse med etableringen af ordningen og løbende for at opnå en 
effekt

• Det er væsentligt at være opmærksom på ikke at opbygge parallelle specialiserede funktioner, 
og det er derfor vigtigt, at ordningen har karakter af en udgående sygehuslæge eller 
privatpraktiserende speciallæge
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SLAGELSE KOMMUNE

A. FORMÅL

Slagelse Kommune har ansat en speciallæge i almen medicin, hvilket har til formål at få let adgang 
til generelle lægefaglige overvejelser om borgere i tværsektorielle, komplekse forløb.

B. MÅLGRUPPE

• Borgere indlagt på sygehus, som har brug for tværsektoriel koordinering forud for udskrivelse

• Kommunens medarbejdere, der skal samarbejde med almen praksis om borgere i komplekse 
forløb

C. BESKRIVELSE

Slagelse Kommune har fuldtidsansat en tidligere praktiserende læge til at yde rådgivning. Det 
gælder rådgivning dels om samarbejdet med almen praksis (og sygehuse) og dels i forbindelse 
med tilbagevendende driftsmøder (”tavlemøder”) på sygehuset, hvor kommunen mødes med 
sygehusafdelinger om indlagte borgere.

Rådgivningen om samarbejdet med almen praksis kan minde om en praksiskonsulentfunktion men 
med den forskel, at det sker løbende og med udgangspunkt i daglige spørgsmål om borgere i 
komplekse forløb.

Komplekse borgerforløb kan fx handle om, at sygdomsbilledet er ustabilt, vanskeligt håndterbart 
og potentielt kan føre til forværringer og uhensigtsmæssige sygehusindlæggelser.

Let adgang for kommunens personale til løbende lægelig indsigt i almen praksis og kendskab til 
konkrete praktiserende læger styrker konkrete samarbejdsmuligheder. Den lægelige kompetence 
skal kobles til rehabiliteringen, så den tværfaglige indsats får det rette sigte og med de relevante 
indsatser.

SPECIALLÆGE TIL RÅDGIVNING OM BORGERE 
OG SAMSPIL17

KOMMUNE-CASE
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FARMAKOLOGISK KOMPETENCE TILKNYTTET 
HJEMMESYGEPLEJEN18

BESKRIVELSE
Typer af indsatser: Sygepleje, omsorg og træning

I alle kommuner udgør ældre medicinske borgere en meget stor andel af målgruppen for 
hjemmesygepleje, hjemmepleje, træning mv. Mange har flere samtidige kroniske sygdomme, der 
behandles medicinsk – herunder nogle med flere forskellige lægemidler i kombination 
(polyfarmaci), hvor de samlede virkninger, bivirkninger og interaktioner kan være vanskelige at 
forudsige. En del af borgernes behandling er heller ikke stabil men ændres – potentielt og reelt –
løbende hvad angår lægemiddelstof, dosis og præparatnavn. Som regel sker der ændringer i 
forbindelse med sygehusindlæggelse. Dette skal dokumenteres i Fælles Medicinkort, men det er 
hyppigt forekommende, at der er uoverensstemmelser mellem oplysningerne om borgernes 
medicin dér og på udleverede eller egne oversigter.

Dermed er der samlet set mange borgere, hvor kommunens personale er involveret i håndteringen 
af borgeres medicin, hvor de skal være særligt opmærksomme, og der kan være behov for deres 
handlinger. 

Spørgsmål fra borgere og personale om behandlingen skal tages op med den 
behandlingsansvarlige læge, der som udgangspunkt er borgerens praktiserende læge. Imidlertid 
er der ikke altid let og hurtig adgang til de praktiserende læger. Derfor kan det være mere effektivt 
for kommunen at have tilknyttet en konsulent med særlig farmakologisk kompetence, som kan 
besvare spørgsmål og rådgive forinden eller i stedet for henvendelser til borgerens praktiserende 
læge – eller sygehuset. Andre spørgsmål fx om opbevaring, holdbarhed og administration af 
lægemidler, som ikke vedrører en bestemt praktiserende læge, kan ligeledes tages op med 
farmaceuten.

Derudover kan en sådan konsulent have til opgave at gennemgå udvalgte borgeres 
medicinordinationer; typisk hos de, der er i behandling med mange lægemidler. I tilfælde af, at der 
er ordinationer, som forekommer at være uhensigtsmæssige, kan disse tages op med borgerens 
praktiserende læge med henblik på stillingtagen til den videre behandling.

FORMÅL
Formålet med at fasttilknytte en farmaceut til hjemmesygeplejen er at skabe let adgang for 
personalet til farmakologiske kompetencer, som kan opkvalificere personalet og afklare spørgsmål 
om borgernes medicinske behandling.

TEMA: INDSATS
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FARMAKOLOGISK KOMPETENCE TILKNYTTET 
HJEMMESYGEPLEJEN18

IMPLEMENTERING

Dét, skal der almindeligvis til:

• Farmaceutens funktion og behandlingsansvaret skal fastlægges

• Funktionen skal ses i sammenhæng med hjemmepleje, plejecentre mv. og ikke kun 
hjemmesygeplejen, og den skal afpasses med fasttilknyttede læger til plejehjem, som varetager 
nogle tilsvarende opgaver

• Det kræver, at praktiserende læger er indforstået med ordningen for, at samarbejdet kan 
fungere og et større potentiale ved den farmaceutiske kompetence udnyttes

Potentiale for udbredelse til andre kommuner:

• Det er vanskeligt at se, at løsningen ikke skulle kunne anvendes i et vist omfang i alle 
kommuner; eventuelt kan ansættelsen af en farmaceut og etableringen af funktionen ske i 
samarbejde mellem flere kommuner

FORDELE OG ULEMPER

Fordelene kan være:

• Personale aflastes og sparer tid, idet de får lettere adgang til farmakologisk kompetence

• Borgere kan opleve mindre negativ effekt af uhensigtsmæssig medicinering og interaktioner 
mellem præparaterne – og dermed færre bivirkninger og bedre funktionsevne

• Færre medicineringsfejl og tidligere indgriben overfor uhensigtsmæssige virkninger af 
polyfarmaci kan reducere forebyggelige indlæggelser og formentlig også akutte 
genindlæggelser

Ulemperne kan være:

• Lønudgiften til den farmakologiske kompetence og tidsforbruget blandt sygeplejepersonalet og 
praktiserende læger, der følger med brug af funktionen

• Der skal være opmærksomhed på at undgå opbygning af parallelle specialiserede funktioner i 
forskellige sektorer
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HERNING KOMMUNE

A. FORMÅL

Herning Kommune har ansat en farmaceut i hjemmesygeplejen, der har til formål at:

• Udbygge og vedligeholde personalets kompetencer til medicinhåndtering

• Løbende opkvalificere medarbejdernes kompetencer, så der kontinuerligt er fokus på korrekt 
medicinhåndtering

B. MÅLGRUPPE

Borgere, der modtager medicin, og personale, der håndterer medicin.

C. BESKRIVELSE

Kommunen har ansat en farmaceut i hjemmesygeplejen til gavn for alle faggrupper i 
Ældreområdet, der fungerer som konsulent for sygeplejepersonalet med lægemiddelspecifikke 
spørgsmål, observationer mv. Personale på blandt andet plejecentre kan få besøg af farmaceuten 
og gennemgå beboernes medicin sammen. Det giver et større fokus på fejl og mangler i 
forbindelse med Fælles Medicinkort. 

Derudover udsendes der månedligt ”Medicinposten”, som er en nyhedsmail til personalet med råd 
og fakta om fx praktisk lægemiddelanvendelse, retningslinjer og behandlingsvejledninger. 

Derudover gennemfører farmaceuten undervisning med et generelt sigte og specifikt med henblik 
på opkvalificering af viden hos forskellige faggrupper ud fra efterspørgsel i de enkelte teams/hos 
den enkelte leder. 

Der opnås forbedring af medicinhåndtering generelt og dermed højere kvalitet. Ligeledes kan der 
identificeres et fald i indrapporterede hændelser, der vedrører medicin. Det kan dog ikke entydigt 
tilskrives ansættelsen af farmaceuten. Der gøres i alle plejeteams brug af farmaceuten.

FARMAKOLOGISK KOMPETENCE TILKNYTTET 
HJEMMESYGEPLEJEN18

KOMMUNE-CASE
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FÆLLES VAGTCENTRAL MELLEM KOMMUNE, 
REGION OG BEREDSKAB19

BESKRIVELSE
Typer af indsatser: Sygepleje, omsorg og træning

Et af de knudepunkter, hvor sektorernes veje – og interesser – krydser hinanden, er 
vagtberedskabet. Det har kommunen, regionen og beredskabet hvert deres system til at håndtere. 
For de borgeres vedkommende, hvor der ikke er nogen særlig tvivl om, i hvilket regi de skal 
befinde sig, er dette fuldt ud tilstrækkeligt. Der er dog andre borgere, hvor det ikke er særligt 
entydigt, om de i en given situation skal tages vare på i eget hjem, en kommunal midlertidig 
døgnplads, af en kommunal akutfunktion eller indlægges på sygehus. Her kan forskellige hensyn, 
som ikke nødvendigvis ses ud fra en bred betragtning, være udslagsgivende.

Nogle få kommuner er gået sammen med en region og det præhospitale beredskab om at etablere 
og udvikle et samarbejde om vagtberedskabet samlet set. 

I første omgang kan det styrke det gensidige kendskab og relationerne mellem parterne, som i sig 
selv kan komme borgerne til gavn. Dernæst åbner det muligheder for, at de forskellige 
henvisningskriterier samstemmes. Aktørerne bevarer egen visitationsret, og i konkrete situationer 
kan der eventuelt foretages en samlet vurdering af, i hvilket regi der bedst tages hånd om 
borgeren.

FORMÅL
Formålet med at etablere en fælles vagtcentral mellem beredskabsaktører er at tilbyde borgerne 
højere kvalitet og opnå lavere omkostninger.

TEMA: STYRING OG SAMSPIL
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FÆLLES VAGTCENTRAL MELLEM KOMMUNE, 
REGION OG BEREDSKAB19

IMPLEMENTERING

Dét, skal der almindeligvis til:

• Det er en fordel med et akutsygehus i kommunen og fysiske rammer dér, som muliggør 
samlokationen

• Relationen skal være tæt og tillidsfuld kommune og sygehus imellem generelt og 
ledere/medarbejdere konkret

• En trinvis udvikling af samarbejdet kan være en fordel dels for at opbygge den fornødne relation 
og dels for at udvikle anvendelige målgruppekriterier og arbejdsgange samt udbrede 
kendskabet i organisationerne til ordningen inklusiv parternes respektive visitationskriterier

• Aktiviteter forbundet med samlokaliseringen samt løbende til vedligeholdelse af 
samarbejdsrelationerne

• Tålmodighed og vedholdenhed er nødvendig for at opnå resultater og robusthed

• Det kræver ledelsesmæssig vilje at gå sammen med andre parter, og en vis selvbestemmelse 
skal afgives til gengæld for indflydelse og højere kvalitet

Potentiale for udbredelse til andre kommuner:

• Der er et sygehus med akutmodtagelse beliggende i kommunen

• Eksisterende gode klyngesamarbejder mellem kommuner og region kan være udgangspunktet

FORDELE OG ULEMPER

Fordelene kan være:

• Større sikkerhed for behandling af borgere i rette regi

• Lettere løbende koordination forventes at kunne reducere indsatsbehovet i de enkelte 
borgerforløb i forbindelse med udskrivning og indlæggelse på sygehus

• Reducerede forebyggelige indlæggelser og akutte genindlæggelser på sygehus

Ulemperne kan være:

• Der skal investeres ekstra ressourcer i forbindelse med etableringen og løbende for at opnå en 
effekt
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AALBORG KOMMUNE

A. FORMÅL

Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Nordjyllands Beredskab og Falck har etableret en fælles 
vagtcentral, der har til formål at:

• Opnå bedre sammenhæng i den akutte indsats på tværs af region og kommune samt reducere 
de samlede omkostninger

• Sikre en opgaveløsning på lavest effektive omsorgs-/omkostningsniveau på det akutte område

B. MÅLGRUPPE

Målgruppen omfatter principielt alle borgere i kommunen, men kommunens akutfunktion varetager 
primært indsatser overfor +65 borgere.

C. BESKRIVELSE

Nordjyllands Beredskab, Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Falck har sammen etableret 
en fælles vagtcentral. Aalborg Kommune bidrager med vagtcentralen for kommunens 
hjemmesygepleje. Her sidder hjemmesygeplejersker klar ved en åben linje, hvis der kommer et 
akut behov inden for hjemmeplejen. Efter klokken 15 har de også ansvaret for koordineringen af 
modtagelsen af kommunens borgere, der udskrives fra sygehus. 

Den fælles vagtcentral skal styrke det faglige miljø, skabe synergieffekter og nye 
samarbejdsmuligheder. På kort sigt er der penge at spare gennem et bofællesskab; blandt andet 
på husleje, mødelokaler, adgangskontrol og strøm.

Med et lokalefælleskab vil mulighederne for at få et hurtigere overblik over de nærmeste ledige 
ressourcer og få en fælles situationsopfattelse blive betydeligt bedre.

Relationerne mellem personalet fra de forskellige parter kan gøre koordinering lettere og mere 
effektiv. Det kan i konkrete borgerforløb være med til at reducere uhensigtsmæssige indlæggelser, 
overlappende og forsinkende indsatser samt usikkerhed hos borgere og pårørende. Derudover 
kan relationerne mellem ledere og medarbejdere skabt i de konkrete forløb og samarbejdsflader 
gøre nytte i det generelle samarbejde aktørerne imellem.

Der er formentlig gevinster for både regionen og kommunen.

FÆLLES VAGTCENTRAL MELLEM KOMMUNE, 
REGION OG BEREDSKAB19

KOMMUNE-CASE
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TVÆRSEKTORIELT SUNDHEDS- OG AKUTHUS20

BESKRIVELSE
Typer af indsatser: Sygepleje, omsorg og træning

Et tværsektorielt sundhedshus med funktioner fra forskellige aktører kan være en samlende 
ramme for indsatser, der fx leveres af sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, 
sundhedsplejersker, diætister, laboranter, fodterapeuter, radiografer og læger. Det vil sige 
funktioner fra kommunen, regionen og praksissektoren. Eventuelt kan også patientforeningers 
tilbud indgå.

En central forudsætning for at opnå fordele herved er, at der er tale om funktioner med fælles 
målgrupper, som potentielt modtager indsatser fra disse forskellige funktioner. Det kan fx være 
børnefamilier eller ældre medicinske borgere med flere samtidige kroniske sygdomme og mere 
eller mindre varige funktionsevnenedsættelser.

Placeringen af forskellige funktioner fra sektorerne i samme hus kan øge borgernes oplevelse af 
tilgængelighed og sammenhæng. Ligeledes styrker det mulighederne for fagpersonernes 
kendskab til hinanden og koordinering af indsatser i konkrete forløb.

De fysiske rammer kan fx være i form at et tidligere sygehus eller plejecenter, som relativt let kan 
indrettes til de nye, samlede funktioner. Udover de fysiske rammer for de respektive funktioner, 
kan de omfatte en fælles reception, som primært fungerer med henblik på modtagelse af borgere. 

Under de rette betingelser kan borgernes forskellige kontakter i sundhedshuset koordineres med 
hensyn til fremmødetidspunkter. Det kræver dog personaleressourcer og aftalte 
kommunikationsveje, der understøtter, at fagpersonerne let kan tale sammen præcis, når det er 
relevant. Det kan i givet fald udnyttes, når en fagperson umiddelbart kan få afklaret spørgsmål med 
en i en anden funktion, hvorved en henvisning af borgeren kan målrettes eller undlades afhængigt 
af udfaldet.

Det er den generelle erfaring med sådanne sundhedshuse, at synergieffekter ved at samle mono-
eller tværsektorielle funktioner kræver, at samarbejdet løbende faciliteres, fordi samlokalisering
ikke i sig selv giver en mærkbar effekt. Modsat kan der opnås tilsvarende positive resultater 
gennem et tæt, målrettet samarbejde mellem sektorerne uden samlokalisering – det kræver dog 
flere andre, vedvarende tiltag.

FORMÅL
Formålet med at etablere et sundhedshus i fællesskab mellem kommune, region og praktiserende 
læger er at tilbyde borgerne en samlet indgang til lokale sundhedstilbud inden for fx 
sundhedspleje, forebyggelse, undersøgelse, behandling, sygepleje og (genop)træning.

TEMA: SAMSPIL OG SAMMENHÆNG
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TVÆRSEKTORIELT SUNDHEDS- OG AKUTHUS20

IMPLEMENTERING

Dét, skal der almindeligvis til:

• Ved tværsektorielle løsninger skal der være politisk, faglig og ledelsesmæssig vilje til at 
prioritere fælles anliggender inklusiv indgå kompromisser

• Der skal være en ledig bygningsmasse, der passer til behovet uden for mange 
bygningsændringer

• Udgangspunktet skal være – og potentialet ligger i – fælles målgrupper mellem 
borgere/patienter

• Løbende ledelsesmæssig driftsunderstøttelse skal være etableret

• Samarbejdet mellem faggrupperne skal løbende faciliteres, da effekten primært bygger på 
meningsfulde relationer, og samlokalisering gør det ikke alene

• De forskellige faggrupper skal sikres kompetencer til og rammer for at samarbejde, så der reelt 
kommer et udbytte af samlingen af funktioner

• Borgere, nye ledere og personale skal introduceres til formålet med de fælles funktioner, og 
hvordan det konkret kan indfries

Potentiale for udbredelse til andre kommuner:

• Der skal være et sygehus i en afstand, der gør det hensigtsmæssigt at placere funktioner som 
satellit- eller udgående funktioner i sundhedshuset

FORDELE OG ULEMPER

Fordelene kan være:

• Øget tilgængelighed for borgere, der potentielt kan være målgruppe for flere forskellige 
indsatser i sundhedshuset, og barrierer kan begrænses, fordi det er let at tilgå inden for samme 
hus

• Øget gensidig forståelse på tværs af sektorer, faggrupper og fagpersoner for hinandens opgaver 
og vilkår, hvilket kan øge sammenhængen i borger- og patientforløbene

Ulemperne kan være:

• Der skal investeres ekstra tid i forbindelse med etableringen og løbende for at opnå en effekt

• Manglende effekt af tiltag, hvis målgrupperne for indsatserne ikke er sammenfaldende, og 
gensidigt kendskab ikke faciliteres
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KALUNDBORG KOMMUNE

A. FORMÅL

Kalundborg Kommune og Region Sjælland har etableret et fælles Sundheds- og Akuthus, der har 
til formål:

• Sundheds- og Akuthuset tilbyder sammen med Kalundborg Lægecenter borgerne én indgang til 
en række lokale sundhedstilbud inden for forebyggelse, undersøgelse, behandling og 
genoptræning

• Kalundborg Kommune og Region Sjælland opfylder en fælles vision om at skabe 
et lokalt sundhedstilbud, hvor borgeren er i centrum og har let adgang til koordinerede 
sundhedstilbud

B. MÅLGRUPPE

Alle borgere med behov for Sundheds- og Akuthusets ydelser.

C. BESKRIVELSE

Sundheds- og Akuthuset har fungeret i et samarbejde mellem kommunen og regionen siden 2013. 
Det afløser Kalundborg Sygehus, der blev lukket.

Sundheds- og Akuthuset omfatter kommunale tilbud om forebyggelse og livsstilsændring, træning 
og genoptræning, sygeplejeklinik og sundhedspleje. Det er samtidig et matrikelfællesskab med 
praktiserende læger, diætister og fodterapeut samt et regionalt medicinsk ambulatorium, 
skadeklinik, røntgen, bloddonering, blodprøvetagning og jordemoderkonsultation. 

Desuden er der en fælles reception og en café, hvor frivillige og foreninger har mulighed for at 
holde møder.

TVÆRSEKTORIELT SUNDHEDS- OG AKUTHUS20
KOMMUNE-CASE
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DRIFTSORIENTERET SAMARBEJDE MED 
LOKALSYGEHUSET21

BESKRIVELSE
Typer af indsatser: Sygepleje, omsorg og træning

Kommuner og sygehuse har gennem mange år haft særlige samarbejdsordninger vedrørende 
borgere indlagt på sygehus, hvor der forestår en væsentligt ændret hjemlig situation efter 
udskrivelsen. Ordningerne har været lidt forskelligt konstrueret, og deres virke har været skiftende 
over tid. Udskrivningskonferencer har været og bliver stadig brugt; det samme gælder kommunale 
udskrivningskoordinatorer og fremskudt visitation.

Nogle kommuner og sygehuse har udviklet og anvender en lidt anderledes konstruktion, der blandt 
andet betegnes ”driftsmøder”. Det er, som ordet indikerer, en hyppig, tilbagevendende aktivitet, 
som er fælles for sygehuset og kommunen – det er ikke én af parternes, og det er heller ikke et 
administrativt samarbejdsforum på ledelsesniveau. Fokus er derimod på det kliniske personales 
drøftelser om planer for målgruppen af borgere, der står foran udskrivelse. I mange tilfælde har 
borgerne været belastet af uafklarede helbredsmæssige problemstillinger trods gentagne 
undersøgelser, konsultationer og indlæggelser, hvor de fælles driftsmøder muliggør et bredere og 
mere tværfagligt vidensgrundlag.

Det understreger, at borgerne er et fælles anliggende, og erfaringen vil med borgernes mange 
efterfølgende indlæggelser og kontakter demonstrere overfor det deltagende personale, at det 
faktisk er tilfældet. Dermed øges forståelsen for, hvilke funktion personalet på sygehus, i kommune 
osv. har i en større sammenhæng og samarbejdspartnernes vilkår.

FORMÅL
Formålet med at afholde tværsektorielle samarbejds-/driftsmøder er at træffe kvalificerede 
beslutninger om konkrete borgerforløb og styrke samarbejdsrelationen over tid.

TEMA: STYRING OG SAMSPIL
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DRIFTSORIENTERET SAMARBEJDE MED 
LOKALSYGEHUSET21

IMPLEMENTERING

Dét, skal der almindeligvis til:

• Formelle aftaler mellem kommunen, regionen og eventuel repræsentant for almen praksis om 
rammerne for driftsmøderne

• Facilitering af driftsmøderne særligt indledningsvis med henblik på at udvikle konceptet og 
fremme kvaliteten af samarbejdsrelationen

• Overveje anvendelse af videomøder som alternativ til fysisk fremmøde

• Allerede etablerede samarbejdsstrukturer kan med fordel anvendes

Potentiale for udbredelse til andre kommuner:

• Kommuner, der har et sygehus liggende, har umiddelbart lettere mulighed for – og en 
transportmæssig mindre barriere for – at skabe et tæt samarbejde, fx gennem jævnlige møder

• Andre kommuner kan tage andre greb i brug; fx samarbejdsprojekter, studiebesøg og fælles 
kompetenceudvikling, der kan støtte op om tilsvarende resultater

FORDELE OG ULEMPER

Fordelene kan være:

• Driftsmøder med kompetencer og erfaringer fra flere sektorer bidrager til bedre beslutninger om 
udskrivelse og efterforløb i rette regi

• Der er oplevet en positivt effekt på omfanget af akutte genindlæggelser

• Bidrager til, at det deltagende personale kompetenceudvikles

Ulemperne kan være:

• Der er omkostninger forbundet med tidsforbruget til det deltagende personale 
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SLAGELSE KOMMUNE

A. FORMÅL

Slagelse Kommune og Region Sjælland har etableret et driftsorienteret samarbejde mellem 
kommunen og lokalsygehuset, der har til formål:

• At afklare og afstemme konkrete indsatser til borgere i komplekse forløb

• At øge den gensidige forståelse for hinandens mål og vilkår samt etablere personlige relationer, 
som kan være grundlag for samarbejder om fælles anliggender og konkrete borgere

B. MÅLGRUPPE

Alle borgere i tværsektorielle forløb, og særligt de, der har kroniske sygdomme og/eller gentagne 
sygehusindlæggelser i komplekse forløb.

C. BESKRIVELSE

Slagelse Kommune og Region Sjælland har aftalt, at kommunen og Slagelse Sygehus løbende 
afholder driftsmøder om indlagte borgere, som planlægges udskrevet, og hvor efterforløbet 
formodes at blive kompliceret og kan bedres gennem et tættere tværsektorielt samarbejde herom.

Et konkret og tæt, løbende samarbejde mellem kommunens og sygehusets ledere og 
medarbejdere kan øge det gensidige kendskab til hinandens muligheder og vilkår. 

Hvis det sker gennem løbende driftsrelaterede anledninger, etableres personlige relationer, der 
kan styrke tilliden og smidiggøre samarbejdet mere generelt.

DRIFTSORIENTERET SAMARBEJDE MED 
LOKALSYGEHUSET21

KOMMUNE-CASE
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KOMMUNAL-REGIONAL SAMDRIFT22

BESKRIVELSE

Typer af indsatser: Sygepleje, omsorg og træning

Kommuner og regioner har gennem årene udviklet mange forskellige samarbejdsformer. Indtil for 
få år siden handlede det mest om møder mellem ledere i samarbejdsfora, udvikling af elektroniske 
kommunikationsstandarder, visitationskriterier og udskrivelsesvarsler. I de senere år har der været 
tiltag inden for både somatikken og psykiatrien med samlokalisering af kommunale og regionale 
funktioner. Ofte har anledningen været et nedlukkende sygehus eller tilsvarende bygningsmasse.

En generel læring har været, at den fysiske samlokalisering – bofællesskabet – ikke i sig selv giver 
bedre resultater for borgerne, om end det kan styrke relationerne mellem det kommunale og 
regionale personale på et generelt plan. Samtidig er det en potentiel barrierer, at 
samarbejdspartnerne generelt har forskellige driftsmål, prioriteringer og logikker.

Et næste skridt i udviklingen, hvor bedre resultater formodes at kunne opnås, kan være gennem 
en tættere integration mellem funktionerne, og det er der også igangsat tiltag til.

En vision, der kan knyttes til dette, kan være en styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Det vil sige 
regionale funktioner uden for akutsygehusene kombineret med kommunale indsatser. En udvikling 
i retning af (delvis) samdrift kan være et middel, og det tages der i denne tid skridt til at blive 
udviklet. Udgangspunkterne er, at parterne bringes sammen, og så udvikles samarbejdet over tid 
alt efter, hvad der viser sig relevant og gennemførligt. Det er den primære strategiske tilgang, da 
det er vanskeligt at forudsige, hvad der helt præcist kan opnås og hvordan.

FORMÅL
Formålet med samdrift mellem kommune, region og praktiserende læger er at opnå bedre og mere 
nære, sammenhængende pleje- og behandlingsforløb for borgere og patienter, hvor en fælles 
lokation i høj grad muliggør kommunikation, vidensdeling, kendskab og samarbejde. 

TEMA: ORGANISERING OG SAMSPIL
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KOMMUNAL-REGIONAL SAMDRIFT22

IMPLEMENTERING

Dét, skal der almindeligvis til:

• Der skal være en gensidig politisk-strategisk vilje kombineret med åbenhed for, at de endelige 
samarbejdsflader og tiltag viser sig og konkretiseres undervejs i forløbet, og derfor skal der 
være tålmodighed med at se resultater

• Der skal være overlappende målgrupper mellem de forskellige sektorers funktioner, og 
borgerne skal have udprægede tværsektorielle forløb

• Samarbejdet bør sigte på både at optimere pleje og behandling i borgerens hjem og 
udskrivningsforløb – ikke enten/eller

• Det er en stor og vanskelig implementeringsopgave, som forudsætter en stærk relation og tillid 
mellem sektorerne

• Afhængigheden mellem aktørerne er så tæt, at der nærmest skal være tale om et partnerskab

Potentiale for udbredelse til andre kommuner:

• Det kan være relevant for kommuner, hvor regionen har et sygehus liggende, og der er ledig 
fysisk kapacitet

FORDELE OG ULEMPER

Fordelene kan være:

• Borgerne tilbydes behandling, sygepleje, omsorg og træning i det mest relevante behandlings-
og plejeregi og med smidige overgange mellem kontakterne

• Mere smidige overgange og mindre krævende koordinering af forløbene kan formentlig 
reducere de kommunale sundhedsudgifter og på længere sigt give en positiv effekt på 
resultaterne af borgerforløbene

• Formodning om at kunne reducere eller udsætte unødige indlæggelser

Ulemperne kan være:

• Der er udgifter forbundet med at flytte de kommunale funktioner ind på en fælles matrikel og 
ansættelse af en fælles koordinator samt løbende relationel koordinering mellem ledere og 
personale
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TØNDER KOMMUNE

A. FORMÅL

Tønder Kommune og Region Syddanmark har igangsat en samdrift, der har til formål at:

• Borgere og patienter oplever mere nære- og sammenhængende pleje- og behandlingsforløb

• Etablere et grundlag for et tættere opgavefællesskab på de områder, hvor det giver mening at 
arbejde tættere sammen

• Målet er kvalitet, patienttilfredshed, økonomi og sundhed ved et sammenhængende sæt nye 
modeller og metoder til finansiering, ledelse og organisering af service ved at skabe relationer, 
styring mod fælles mål og samarbejde

B. MÅLGRUPPE

Borgere med pleje-/behandlingsforløb i både kommune og region eller i enten kommune eller 
region. 

C. BESKRIVELSE

Der er tre parter i det igangsatte samdriftsinitiativ: Region, kommune og praktiserende læger. 
Samdriften betyder, at der er et tæt samarbejde mellem skadeklinik (sygehus) og sygeplejeklinik 
(kommune) og mellem korttidsklinik (kommunal døgnfunktion) og sygehusets daghospital på det 
lokale sygehus i kommunen. 

Visionen om samdrift er nærhed og sammenhæng gennem samdrift. Visionen skal måles på, om 
der på sigt kan konstateres øget sundhed og funktionsevne, øget borger- og patientoplevet 
tilfredshed og øget kvalitet i behandling, pleje og rehabilitering af de målgrupper, der indgår i 
samdriftsprojekterne. Visionen og målsætningerne realiseres via delprojekterne om samdrift 
mellem skadeklinik og sygeplejeklinik og mellem kommunal akutfunktion og daghospital. 

Samdrift ses samtidig på et kontinuum, hvor samarbejde ligger i den ene ende af skalaen og fælles 
drift, hvor hele eller dele af driften i selvstændige virksomheder sammenlægges, i den anden ende.

Ønsket er blandt andet, at den kommunale akutfunktion og skadeklinikken kan videndele og få 
samarbejdet på tværs. 

Derudover er ønsket, at der opnås et bedre gensidigt kendskab til, hvilke tilbud der findes og gøre 
kommunikationen på tværs lettere i et fælles hus. 

For at styrke de fælles visioner er der ansat en fælles koordinator, der skal fungere som brobygger 
mellem kommune og sygehus. Desuden er der nedsat et koordinerende lederforum, en 
administrativ styregruppe og en politisk styregruppe for at styrke de fælles visioner. 

Ambitionen er bedre og mere nære og sammen-
hængende pleje- og behandlingsforløb for borgere 
og patienter, hvor en fælles lokation muliggør 
kommunikation, vidensdeling, kendskab og 
samarbejde i højere grad. 

KOMMUNAL-REGIONAL SAMDRIFT22
KOMMUNE-CASE


