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Udviklingen i brugen af sundhedsvæsenet – selvskabt. 
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Kortvarige indlæggelser blandt 65+ årige

DSR Analyse. NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter. Januar 2016



en trend 

– som accelererer



Hvad er de faldende liggetider udtryk for?

Fokus på kerneydelsen på hospitalet 

Man er ikke indlagt til kærlig omsorg og pleje!

Danmark har få senge* og kort liggetid**

Og mange sygehuskontakter ***

Sygehuset er et overshoot for mange kontakter! 

2 spørgsmål der presser sig på!

Hvordan kommer mere behandling i hjemme i samarbejde med almen 

praksis?

Er der behov for kommunerne skærper sit fokus på kerneydelsen?

*EU – Health Statistics. 
**OECD – Health at a Glance 2016, 
*** http://www.commonwealthfund.org/~/media/files/publications/fund-report/2015/jan/1802_mossialos_intl_profiles_2014_v7.pdf



Det integrerede sundhedsvæsen under forandring



Ændret sygehusstruktur giver i sig selv nye opgaver 

koordineringsopgaver



Liggetider og koordination presser kommunerne



Sundhedsøkonomien er presset



Betydningen af demografi samt ny og mere behandling 

for væksten i sundhedsudgifterne

Kilde: Danske Regioner. Prioritering. http://www.regioner.dk/sundhed/medicin/prioritering

http://www.regioner.dk/sundhed/medicin/prioritering


Den økonomiske forudsætningen 



Almen praksis som den primære indgang til sundhedsvæsenet

• Fokus på større lægehuse med mere personale, som 

overtager opgaver fra sygehuse
– Mere akutberedskab. 

– Omdrejningspunkt for samarbejdsmønstre både internt i praksis og 
mellem almen praksis, kommune og sygehuset.

• Proaktiv behandling, praksispersonale mv.

– Henvisning af borgere til kommunale sundhedstilbud

– Deling af data med de øvrige sundhedsvæsen

•Alt det der ikke blev løst med de nye sygehuse

2008: Praksiskommissionen
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http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://galleri.tv2.dk/Vejret/8877870/29/:solnedgang-bag-storeb%C3%A6ltsbroen/&ei=4HdkVa28A8LQswGPr4OoDw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNG-taDQhvqeFnFcsBUl69KxOLWmWA&ust=1432733912930285


Den faste forbindelse blev

et Femern-projekt…

Leve med færgedrift nogle år endnu

Det kræver mere koordination

Kræver klarhed over opgaven, og aftaler om hvem gør hvad.

Uklart hvad forhandlingerne vil give af resultater 

PRESSET PÅ KOMMUNERNE VIL STIGE!

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://politiken.dk/fotografier/ECE521659/storebaeltsbroen-10-aar/&ei=XndkVebfJMWesAHjn4OwCg&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNG-taDQhvqeFnFcsBUl69KxOLWmWA&ust=1432733912930285
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://politiken.dk/fotografier/ECE521659/storebaeltsbroen-10-aar/&ei=XndkVebfJMWesAHjn4OwCg&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNG-taDQhvqeFnFcsBUl69KxOLWmWA&ust=1432733912930285


Praksissektoren er kapacitetsmæssigt udfordret 

Udgående teams – men dyr løsning

Sker opgaveglidningen også fra almen praksis til kommune

Kompenserer akutteam, mobil lab mv. for færre hjemmebesøg fra 

almen praksis?

I et LEON perspektiv måske fornuftigt – men… 

Forudsætter kvalitetsstandarder for kommunens ydelse, mere 

rammedelegering og økonomi. 

plan for det nære sundhedsvæsen…



Det er kommunen de har omkostningerne ved de meget 

ældre…

Kilde: KORA & Ældresagen 2015

Hjemmeplejen

• 2015 -

• 2020 – 10 % øget 
behov

• 2025 – 28 % øget 
behov..

• 2030 – 50% øget 
behov

• 2035 – 72 % øget 
behov…

• Med uændrede 

standarder…



Med plejehjem, hjemmesygepleje, hjælpemidler…



Der gøres meget, men…

Sundhedshuse

Meget fornuft, men også fortsatte udfordringer med 

samarbejdet med AP

Fremskudt visitation

Kommunen har investeret i samarbejdet, men 

gevinsten tilfalder mest regionen

Akuttilbud

AP ikke altid deltagende

Lab-bus



Brugerinddragelse/ PRO osv. !

Aktivere patienters ressourcer 

mere generelt 

Kendt fra kommunernes arbejde 

med længst muligt i eget liv

Mere til civilsamfundet…



Samskabelse!!!

– Integrated Care 

• Partnerskab mellem Odense Kommune og Region 

Syddanmark

• Almen praksis, sygehus og kommune

• Fagprofessionelle i tværsektorielle teams skulle give en 

koordineret og sammenhængende indsats til

– Ældre medicinske patienter 

– Personer med stress, angst og depression.



KORA evaluering

- Mange gode komponenter

Fælles patientprogrammer

Stratificering af relevante patienter

Individuelle planer for den enkelte patient

Fælles IT-understøttelse på tværs 

Tværsektoriel læring og fælleskonferencer

Forskningsbaseret evaluering med feedback til projektet

Kilde:  Integrated Care-modellen –slutevalueringens resultater og konklusioner 
Martin Sandberg Buch, Anne Petersen, Iben Bolvig og Jakob Kjellberg, KORA



IC i praksis…

– Modellen kom aldrig op af flyve…

• De ældre medicinske patienter fik et øget 

forbrug af sundhedsydelser 

• Personer med stress, angst og depression 

fik forlænget sygefraværet. 



Købte man

katten i sækken?

Reelt meget ringe viden!!!

Ingen andre har dokumenteret lavere omkostninger som følge af IC 

interventioner

NWL IC virkede heller ikke i NWL…

Nu ”Whole Systems Integrated Care”

Forløbskoordination gav heller ikke bedre koordination

Opfølgende hjemmebesøg svært i praksis

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



Hvad kommer der til at ske
Flere spørgsmål end svar –

Presset på kommunernes sundhedsvæsen bliver særdeles 

stort

Vi har brug for billigere løsninger

Almen Praksis og Hjemmesygeplejen er kernen  

Pas på med at opfinde noget komplekst til et abstrakt 

problem

..


