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Udarbejdelse af baggrundsnotat

2

Kommune Klynge MTIC projekt
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Silkeborg Midt

Hedensted Horsens

Syddjurs Randers X

Favrskov Randers

Aarhus Aarhus X
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”Implementeringen af DMP er dyb og 
omfattende, idet forandringen af 
tjenesteydelsen skal ske i en række led. I sidste 
ende kan det kun blive en succes, når 
medarbejderne med direkte borgerkontakt, 
accepterer og forstår forandringen samt oplever 
tryghed i sin egen faglighed i en ny måde at 
levere medicinydelser på” 
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Formål og mål
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• Formål - at tilbyde borgeren individuelle 
digitalt understøttede løsninger for at kunne 
klare sig selv

• Mål - at tilbyde borgere, der er overvejende 
stabile i deres medicinforbrug, hjælp til at 
huske at tage deres medicin 
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Succeskriterier - Borger
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• 1500 borgere i Midtjylland har afprøvet DMP
• 1000 borgere modtager med udgangen af 

2022 hjælp til at huske at tage sin medicin via 
DMP - som direkte kommunal ydelse eller som støttet 
ydelse til pårørende, der har påtaget sig ansvaret for 
medicinadministration

• Øget livskvalitet for borgere der modtager sin 
medicin via DMP
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Succeskriterier - Organisation
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• Reduktion af tid til medicindispensering 
• Reduktion af indlæggelser grundet fejlmedicinering
• Reduktion af omkostninger ved lokale udbud, indkøb, 

leverandør- og kontraktstyring
• Reduktion af omkostninger til lokal service, support 

funktion 
• Reduktion af omkostninger ved brug af fælles lager, 

samt opbygning af fælles distributionsnet til opsætning 
og medicinopfyldning

• Reduktion af omkostninger ved opbygning af fælles 
alarmcenter samt evt. fælles funktion til oplæring af 
borgere/medarbejder
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Forslag til implementeringsplan
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• Overordnede styregruppe Sundheds- og Ældrechefforum
• Kaskademodel med forpligtelse om overlevering
• Implementerende kommuner overleverer viden til nye kommuner

• Sekretariat bistår implementering
– Består af en Implementeringsleder, deltidsmedarbejder og 1-2 

sekretariatsmedlemmer fra igangværende kommuner



FÆLLES SERVICECENTER
Enkel og sikker telesundhed

8

 kr.-

 kr.1.000.000,00

 kr.2.000.000,00

 kr.3.000.000,00

 kr.4.000.000,00

 kr.5.000.000,00

 kr.6.000.000,00

 kr.7.000.000,00

50 70 90 110 130 150 170 190 210

År
lig

e 
om

ko
st

ni
ng

er
/g

ev
in

st
er

 
(K

ro
ne

r/
år

)

Antal borgere

Omkostninger/gevinstpotentialer

Basis i alt

Basis, alarm i alt

Basis, opfyldning i alt

Basis, oplæring i alt

Basis, alarm, oplæring i alt

Basis, alarm, opfyldning i alt

Basis, opfyldning, oplæring i alt

Basis, alarm, opfyldning, oplæring i alt

Tidsbesparelser (konservativt)

Tidsbesparelser (teknologisk institut)

844.000 
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Organisationer ikke klar til sundhedsfaglig implementering

850 Praktiserende 
læger

35 apoteker 
(i 3 kæder)

Fælles Service Center
Lager, Klargøring, Opsætning, Nedtagning & 

Support

4 leverandører af 
medicindispensere

Oplæring
Alarm

Opfyldning

For usikkert datagrundlag for beregning
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Prof of Concept
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1. Læring og professionalisering af den samlede 
leverancekæde (min. forudsætning for storskala)

2. Modning af organisation gennem praktisk erfaring
3. Forbedre datagrundlag Business Case
4. Identificering af barrierer (og håndtering) for 

storskalaimplementering
5. Identificering af yderligere services 360 grader rundt 

om borger
6. Afprøve og justere tværgående samarbejde
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Jan 2020 Okt/nov 2020
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Forslag revideret tidsplan
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Tidsplan Formål

August 2019 Godkendelse af dialogoplæg (7 kom) – chefniveau 

13. September 2019 Drøftelse af dialogoplæg (19 kom)

Q4 – 2019 Klargøring til Prof of concept

Q 1 – 20 til Q 3 -20 Prof of concept (3-5 kommuner)

Q 4 – 20 Opstart storskalaimplementering

Q 4 – 23 Afslutning implementering



Fasttilknyttede læger
- Rundspørge august 2019

1
Chefforum, 13. september 2019
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Implementering

Vælger borgerne den faste læge? 
• Varierende, men ofte højt (ov. 50%)
• Ikke relevant eller ved ikke 3
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Antal kommuner

Andel plejehjem med fasttilknyttet læge

Ingen Under 50% 50-70% 90-99% 100%



Sundhedsfaglig rådgivning 

Tilgang generelt
• Aftales lokalt mellem 

plejehjem og læge –
evt. på baggrund af en 
overordnet ramme. 

• Varierer i indhold og 
form
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”I personalegruppen aftaler vi, hvad vi 
gerne vil have rådgivning i. Det tager altid 
udgangspunkt i en beboers 
problematikker, da det så er mere 
praksisnær. (..) Desuden har vi også vendt 
etiske spørgsmål. F.eks. er det næste 
emne Parkinson, da vi for nyligt har fået 
en Parkinson-patient.
Egen læge har forberedt sig og gennemgår 
noget teori, og personalet stiller løbende 
spørgsmål omkring de aktuelle 
problematikker. På denne måde er det 
meget lærerigt for alle.”



Eksempler - Sundhedsfaglig 
rådgivning 

5

 Medicinhåndtering som et tilbagevendende tema.

 Drøftelse af forskellige præparater fx om 
indholdsstoffer, dispenseringsform, optagelse, 
anvendelse, virkninger og bivirkninger.

 Vejledning i emner og temaer som 
urinvejsinfektioner, diabetes, luftvejssygdomme mv. 

 Ikke-akutte problemstillinger der opsamles løbende.

 Dialog med udgangspunkt i beboere som cases (med 
henblik på at få indsigt i, hvordan beboernes indtag af 
forskellige præparater til forskellige sygdomme virker 
sammen).

 Kommunikation – TOBS, ISBAR 

Det kan være 
praktisk håndtering 
af 
urinvejsinfektioner, 
den svære samtale 
med patient og 
pårørende om 
ønsker ved afslutning 
af livet eller andre   
udfordringer i 
personalets hverdag. 
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Hvad lykkes?

Det har fungeret godt, at de praktiserende læger fik en samlet liste over hvilke 
plejecentre og afdelinger, der skulle findes læger til, og hvor mange timer de fik 
til den sundhedsfaglige rådgivning på de enkelte afdelinger. Lægerne har 
derefter selv fordelt sig afhængig af ønsker og geografi, hvorefter vi har lavet 
individuelle kontrakter mellem lægen og det enkelte plejecenter. 

Fordeling af borgere på plejecentrene blev sendt til praksiskonsulent. 
Det gav det overblik lægerne skulle bruge - samtidig med at 
praksiskonsulenter som den første bød ind på et plejecenter.

Vi har erfaring med, når det lykkedes, at det er lægerne, der skal 
”sælge” ordningen til deres kollegaer. Bl.a. har vi haft en læge til at 
fortælle om ordningen på vores store lægemøde.
Vigtigt at selve lægeskiftet er enkelt og understøttes af kommunen



Andre gode erfaringer 
• Plejecentrene er meget positive i fht. ordningen og oplever, at det tætte 

samarbejde giver mulighed for hurtig afklaring af spørgsmål, tidlig indsats, 
forventningsafstemning om indsats – bl.a. også i dialogen med pårørende. 
Centersygeplejerskerne oplever også, at det tættere samarbejde har givet 
lægerne øget kendskab til plejepersonalets viden og kompetencer.  

• Kun positivt. Styrker den gensidige respekt, giver stor gensidig forståelse og 
aflivning af myter. Positiv påvirkning i forhold til borgerne, der får en bedre 
behandling

• Det er ikke en ekstra opgave, men et vigtigt samarbejde

• Det er et klart kvalitetsløft

• Der er generelt meget stor tilfredshed med ordningen

• Rigtigt godt samarbejde med lægerne 7



Andre gode erfaringer 

”Det er en stor fordel for både lægen og personalet, at de har det 
tætte samarbejde omkring beboerne. Det kendskab, som læge og 
personale har til hinanden, giver en stor tryghed – især for 
personalet, som aldrig tøver med at stille spørgsmål eller at sige 
til, hvis noget er svært/uforståeligt. Det er tydeligt for os, at 
ordningen har forebygget indlæggelser, og at de terminale forløb 
er blevet løst tæt sammen med vores læge uden problemer. Det 
sætter pårørende også pris på.”

8
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Udfordringer 

Vi kunne godt bruge flere erfaringer ift. hvordan vi får lægedækning på alle vores centre –
herunder hvad muligheder er for at sikre ordningen på alle plejecentreh

Vi håber, at ordningen kan udbredes, både i forhold til budgetforhandlingerne, men også i 
forhold til at få flere aftaler med lægerne. De har ikke kunnet overskue at udvide deres 
kapacitet på grund af travlhed, så ordningen er kun langsomt kommet i gang.

En opmærksomhed på samarbejdet med klinikker, som ikke er dækket af aftaler med PLO. (..) Kan vilkårene 
for funktionen som fast tilknyttet læge evt. indtænkes allerede, når en klinik udbydes?

Evalueringen viser, at der med fordel kan ske forventningsafstemning i forhold til

ikke gennemføres regelmæssigt. 

Evalueringen viser, at der med fordel kan ske forventningsafstemning i forhold til
- aftaler om fast dag for sygebesøg og tidsforbrug ved sygebesøg hos beboere
- aftaler om håndtering af akut sygdom hos beboere
- aftaler om formen på, indholdet af og niveauet for den sundhedsfaglige rådgivning og vejledning
- aftaler om afvikling af den sundhedsfaglige rådgivning og vejledning på de plejecentre, hvor den endnu 
ikke gennemføres regelmæssigt. 



Økonomi og det nationale spor 

Uden nationale midler?
• Ja/forventer (9)
• Håber, men … (6)
• Nej (1)
• Ikke relevant (3)

Økonomiforhandlinger, OK-forhandlinger, 
national sundhedsaftale
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Vær OBS på 

1. Valg af læge (sundhedslov)

2. Sundhedsfaglig rådgivning 
(Kontrakt - 3 mdr. opsigelse til                                 

udgangen af måneden)
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Lidt om bosteder

• Silkeborg - §105 og opslag på vej
• Aarhus – proces i gang
• Holstebro – læge tilknyttet 

handicapområdet
• Mange kommuner har ikke bosteder 

efter §108 for borgere med psykisk 
sygdom.

• Egen læges rolle? 
12



Hvad så nu?

• Styrke udbredelse/implementering?
• Mere fællesskab i fht. den 

sundhedsfaglige rådgivning? (bruge 
erfaringer, ramme)

• Det nationale spor?
• Ønsker til PPU?

13
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Forbedringsvejleder-
uddannelsen 



Formålet med uddannelsen?

”At uddanne 
forbedringsvejledere, 
som kan iværksætte, 
lede og vejlede 
forbedringsprojekter”
(Defactum)

Hvad betyder det konkret?
• Afdække problemers omfang
• Sætte systematiske mål
• Anvende metoder til at afprøve 

nye arbejdsgange
• Måle forbedringer systematisk 

og hyppigt
• Lede forbedringsarbejde og 

eliminere barrierer
• Vejlede kolleger/team i 

forbedringsarbejde
• Anvende metoder til at 

fastholde opnåede resultater 
og sprede forbedringer

12-11-2019 2



Forbedringsmodellen 

Statistisk Proces Kontrol

12-11-2019 3



Målgruppen

• sundhedsprofessionelle 

• mellemledere 

• konsulenter med ansvar for data og kvalitetsarbejde

• ansatte på det sociale område 

12-11-2019 4



Uddannelsens opbygning

• 12 måneder 

• 7 undervisningsdage inkl. 
to Internatseminarier. 

• Tre webinarer  

• Teorioplæg

• Case-baseret 
undervisning

• Deltagerpræsentationer

12-11-2019 5



Koncept for kompetenceudvikling ift. geriatri

- Anbefalinger og fælles læringsportal

Møde i Chefforum for sundheds- og ældrechefer 
13. september 2019



• Sundhedsaftalen 2019-23
Mål at styrke samarbejdet om akut syge ældre og nedbringe 
antallet af akutte indlæggelser

• Styrket rådgivning fra hospitaler til kommuner og almen 
praksis samt kompetenceudvikling skal bidrage til at 
realisere dette mål

• Sundhedsstyregruppen har valgt ældresygdomme (geriatri) 
som emne for en styrket rådgivning og kompetenceudvikling 
(pga. demografisk udvikling) 

• Sundhedsstyregruppen har godkendt et fælles koncept for 
kompetenceudvikling i geriatri - bla. skal der udvikles en fælles 
læringsportal, som alle kommuner kan anvende. 

Hvad indeholder konceptet for 
kompetenceudvikling – og hvad indebærer det 
for kommunerne?

Baggrund  



Koncept for kompetenceudvikling

1. At kompetenceløft primært foregår lokalt og praksisnært 

2. At den lokale organisering understøtter udveksling af erfaringer og udnyttelse af 
kompetencer på tværs af faggrupper og sektorer, der er involveret i det 
enkelte borgerforløb 

3. At kompetenceløft understøttes af en læringsportal, der understøtter lokal og praksisnær 
kompetenceudvikling – herunder:

 At der i samarbejde mellem kommuner og hospitaler udarbejdes cases på en 
række områder

 At der produceres ekspertvideoer
 At successer og gode erfaringer deles
 At redskaber som TOBS (tidlig opsporing af begyndende sygdom), 

hverdagsindikatorer, audits og lignende samles i en værktøjskasse

4. At der udarbejdes datapakke og refleksionsspørgsmål til kvalitetsklynger i almen praksis

5. At der etableres dialog med SOSU-uddannelserne om grundviden ift. geriatri



Målgrupper i kommunerne 

Social- og sundhedsassistenter og –
hjælpere samt ufaglærte
De basale kompetencer forudsættes erhvervet 
på social- og sundhedsskolerne. 

I hverdagen overføres viden fra kommunale 
sygeplejersker til social- og 
sundhedsassistenter- og hjælpere samt 
ufaglærte medarbejdere i hjemmeplejen. 
Plejehjemslæger bidrager endvidere til at 
opbygge kompetencer hos ansatte på 
plejecentre. 

Sygeplejersker

Mulighed for rådgivning fra praktiserende 
læger og herudover fra geriatrisk 
sygeplejerske på hospitalet for patienter i et 
geriatrisk forløb. 

kompetenceudvikling 
sker ved, at faggrupper 
med en merviden 
forpligtes til at give 
denne videre...



Læringsportal
Samling og overblik over materiale til kompetenceudvikling: 

• cases til praksisnær læring 

• ekspertvideoer

• små videoklip med gode løsninger

• links til redskaber til tidlig opsporing, 

hverdagsindikatorer mv.

• links til eksisterende kurser/uddannelsestilbud 

Udvikles i 2019. Opgaven er forankret i Center for 

Kompetenceudvikling, Region Midtjylland, i samarbejde med 

geriater fra Aarhus Universitetshospital. 

Kommuner bidrager med forslag til emner for cases, test af cases 

i 3-4 kommuner samt relevante links og evt. små videoklip til 

portalen. 

Hvis det fungerer godt kan modellen overføres til andre områder. 

!! Vigtigt, at vi 
kommer med input 
til cases og 
ekspertvideoer. 
De skal bruges



Eks. på case og ekspertvideo
Elvira Hansen på 87 år bor i en lejlighed på 3.sal med elevator. Enkefrue med 3 børn. 1 
søn bor tæt på. Hjemmepleje morgen, middag og aften.

Hjemmehjælp opdager, at maden står på bordet en morgen, og Elvira er ikke kommet op. 
Er lidt træt. Hun vil hvile lidt og selv stå op. Kl. 13 er hun endnu ikke stået op.

1) Du er den faste hjemmehjælper. Hvad vil du spørge Elvira om?
2) Er der observationer du vil foretage?
3) Er der grund til at kontakte nogen? Hvis ja så hvem?
4) Overvejelser om hvad der kan være galt med Elvira?

Elvira har kvalme og har ikke haft afføring i 3 døgn. 
1) Er der observationer, du vil foretage?
2) Er der grund til at kontakte nogen? Hvis ja så hvem?
3) Overvejelser om hvilke tiltag, der kan gøres?
4) Hvad kan der være galt med Elvira?

Man kunne se en lille ekspertvideo om observation og tidlige symptomer hos ældre. Med 
noget ekstra om obstipation.

Elviras mave virker oppustet. Bukserne kan ikke lukkes. Hun kaster op nu. 
1) Hvad vil du spørge Elvira om?
2) Er der observationer, du vil foretage?
3) Er der grund til at kontakte nogen? Hvis ja så hvem?
4) Overvejelser om hvad der kan være galt med Elvira?



Tidsplan for læringsportal
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2019
Sept. • Finde kommuner, der vil afprøve cases og evt. lave håndholdte 

videoklip med gode erfaringer (KOSU-sekretariatet)

• Møde i chefforumfor sundheds- og ældrechefer

• Alle kommuner opfordres til at komme med input til 
emner/problemstillinger fra hverdagen, som kan indgå i cases
(KOSU-sekretariatet sender mail til sundheds- og ældrechefer)

• Begynde indsamling af værktøjer og relevante kommuner 
bruger i hverdagen, og som kan samles i en værktøjskasse på 
læringsportalen (KOSU-sekretariatet)

1. okt. Frist for kommuner på at komme med emner/problemstillinger fra 
hverdagen, som kan indgå i cases

1. – 15. okt. Geriater udarbejder cases (Aarhus Universitetshospital)
Medio okt. - primo 
nov. 

3-4 kommuner tester cases fx i en hjemmeplejegruppe

Medio nov. Geriater tilretter cases (ca. 4 stk) 

Ultimo nov.- primo 
dec

4-8 ekspertvideoer á 3-5 min optages (Center for 
Kompetenceudvikling i Region Midtjylland)



I Deltagere i arbejdsgruppen

 Catherine Hauerslev Foss, ledende overlæge og geriater, Aarhus Universitetshospital

 Lotte Kirring, geriater, Hospitalsenhed Midt 

 Kirsten Rahbek, oversygeplejerske, Aarhus Universitetshospital 

 Lis Kaastrup, Ældre- og handicapchef, Skanderborg Kommune

 Vibeke Eriksen, leder af Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering, Viborg Kommune

 Marianne Lentz, praktiserende læge og praksiskonsulent geriatri

 Bente Gjørup, kontorchef Center for kompetenceudvikling, Region Midtjylland

 Helene Bech Rosenbrandt, specialkonsulent, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland (sekretariat)



v/ Dorthe Jepsen
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Forløbsprogrammet for lænderyg smerter 

Arbejdsgruppens anbefalinger til bedre 
implementering af forløbsprogrammet for 
lænderyg smerter

Kommentarer fra kommunerne
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Forløbsprogrammet for lænderyg smerter 

Arbejdsgruppen har påpeget en række forskellige udfordringer i forbindelse 
med implementering af forløbsprogrammet for lænderygsmerter. Generelt 
bemærkes det, at  lænderyg-området er et problemfyldt område, hvor der er 
behov for prioritering af udvalgte  indsatsområder, som implementeres i 
dybden. 

Dette har udmøntet sig i tre spor: 

Spor 1: Information om og kendskab til tværsektorielle lænderyg-forløb  

Spor 2: Standardiseret kommunikation mellem involverede aktører 

Spor 3: Særlig indsats vedr. sårbare patienter 
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Forløbsprogrammet for lænderyg smerter 

Anbefalingerne i de 3 spor

Spor 1: Information om og kendskab til tværsektorielle lænderyg-forløb
Anbefaling: Udarbejdelse af pixie-udgave af forløbsprogrammet
Anbefaling: Udarbejdelse af ensartet patientkommunikation vedr. tilstand og forløb 
Anbefaling: Undersøge relevant formidlingsmetode af patientkommunikation via 
app/hjemmeside 
Anbefaling: Planlægning af aktiv informationsstrategi med henblik på at understøtte 
implementering bl.a. pixie-udgave og ny patientkommunikation 

Spor 2: Standardiseret kommunikation mellem involverede aktører
Anbefaling: Udarbejde standardiserede henvisninger og epikriser ift. lænderygforløb
Anbefaling: Lave fælles indsats mellem hospital og praktiserende læge ift. løbende 
understøttelse af korrekt henvisningspraksis (til MR-scanning og rygvisitation)

Spor 3: Særlig indsats vedr. sårbare patienter 
Anbefaling: Afklare model for stratificering af sårbare patienter
Anbefaling: Udarbejde forslag til relevante tilbud til sårbare lænderygpatienter i kommunalt 
regi
Anbefaling: Afprøve en samlet tværsektorielmodel for stratificering og håndtering af 
sårbare lænderygpatienter i en klynge 
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Forløbsprogrammet for lænderyg smerter 

Forslag til organisering af den tværsektorielle indsats på 
lænderygområdet 2019-2020


