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1. Indledning 

Nærværende baggrundsnotat for beslutningsoplæg til storskalaimplementering af digital 

medicinpåmindelse (DMP) i 19 kommuner i Midtjylland, er udarbejdet i et samarbejde med Hedensted, 

Syddjurs, Silkeborg, Ringkøbing-Skjern, Struer, Favrskov og Aarhus kommune, KOSU, Medtech Innovation 

Consortium (MTIC) og Fælles Service Center (FSC). 

Muligheden for en storskalaimplementering opstår i 

forlængelse af et udviklings- og innovationsprojekt i regi af 

MTIC. Her har MTIC, de tre kommuner, Struer, Syddjurs og 

Aarhus, sammen med fire leverandører af DMP, et apotek 

og FSC arbejdet på at udvikle et samlet koncept for 

storskalaimplementering af DMP. Konceptet tager afsæt i 

kommunernes eksisterende erfaringer med DMP og  består 

af et sæt tydeliggjorte arbejdsprocesser og et 

visitationsredskab, som understøtter en forandring af 

måden kommunen leverer medicinydelser på, hvor 

teknologi er et middel til at opnå forandringen. 

 Gevinsterne ved indførelse af teknologierne kan først 

høstes, når alle i organisationen har ændret måden at 

arbejde på.  Digital Medicin Påmindelse benyttes som 

samlet begreb om de forskellige teknologier som først og 

fremmest kan minde borgerne om at tage deres medicin. 

De i bilagsmaterialet præsenterede teknologier har flere 

funktioner som gør det muligt at matche borgernes 

forskellige behov og samtidig lette arbejdsgangen omkring 

medicinydelserne i kommunerne. 

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.  

Kommunerne i Midtjylland vil med initiativet kunne: 

Baggrund for MTIC projektet har været: 

• Manglende identificering af borgere, der egner sig 

til at bruge teknologien 

• Manglende volumen ved brug af DMP 

• Teknologien er ikke blevet en integreret del af 

hverdagen, og personalet møder dem for 

sjældent, idet de ikke kan finde borgere der egner 

sig til at bruge teknologien 

• Kommunerne køber én slags teknologi. Det gør, at 

der er mange borgere, der ikke kan bruge 

teknologien (one size doesn´t fit all).  

• Kommunerne har ikkerealiseret de forventede 

gevinster ved indførelse af DMP – fordi 

teknologien ikke er blevet en integreret del af 

plejen og dermed er der ikke opstået en reel 

forandring i måden der arbejdes på  

• Personalet får ofte alle opgaverne omkring 

teknologierne – hvilket tilfører ekstra 

kompleksitet til en i forvejen presset hverdag 

• Målet med projektet har været at arbejde med at 

tilbyde flere slags teknologier, understøtte 

personalet i at matche behov og teknologi samt 

professionalisere det meste af den nødvendige 

understøttende værdikæde omkring 

teknologierne 
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1. Øge borgernes frihed og livskvalitet gennem DMP ved at tilbyde differentieret digitaliserede 

medicinydelser til et stort antal borgere. 

2. Styrke kvaliteten omkring medicindispensering og administration, ved ændrede arbejdsgange og 

styrket samarbejde med almen praksis og apotek, samt reduktion af antallet af utilsigtede 

hændelser (UTH) ift. fejldispensering. 

3. Reducere omkostninger til transport og fysisk fremmøde ved afstandsopfølgning og derved 

frigøre tid hos sundhedsfaglige medarbejdere til andre opgaver, som reducerer nuværende og 

fremtidige udfordringer med at rekruttere sundhedsfaglige medarbejdere. 

4. Muligheden for at udbrede DMP løsningen på tværs af sundheds-, ældre, social-, psykiatri og 

arbejdsmarkedsområdet i kommunerne fordi forskellige målgrupper med fordel vil kunne anvende 

DMP.   

Kommunerne bør løfte digitalisering af medicinpåmindelse i fællesskab for at: 

• Udvikle og professionalisere understøttende organisering og samarbejde med almen praksis, 

apoteker, leverandører, service, support og logistik med videre i fællesskab. 

• Gøre det nemmere for personalet og mere patientsikkert at hjælpe borgere til at huske den rigtige 

medicin på det rigtige tidspunkt. 

• Sikre de bedst mulige rammevilkår for kommunale medicinsydelser med fælles juridisk afklaring, 

implementering, videndeling, skalering, og videnopbygning (evt. – udvikling/forskning). 

• Opnå en førende position på den form for digitalt understøttede sundhedsydelser som en 

storskalaimplementering af DMP vil give. 

Kommunerne vil samlet set opnå en reel forandring i den måde, hvorpå medicinydelser leveres, og samtidig 

opnå volumen i brugen af borgerrettede teknologier, som kan sikre en økonomisk gevinst ved bedre 

udnyttelse af ressourcer.  

I forhold til at løse de fremtidige kommunale opgaver med pleje og omsorg med den befolkningsdemografi 

som tegner sig, vil det være afgørende, at der kan rekrutteres personale til de opgaver, der kræver 

personlig medvirken. Imidlertid må det imødeses, at andre opgaver i stigende omfang vil blive løst uden 

direkte personlig medvirken. Her bør implementering af DMP være et eksempel på, hvordan teknologi 

fremadrettet kan bidrage til at løse opgaver i det nære sundhedsvæsen. 

Samtidig vil initiativet understøtte sundhedsaftalen 2019-23 ved en fælles investering i en tidlig 

forebyggelse, der bidrager til borgernes egen mestring, frihed og livskvalitet samt styrke samarbejdet om 
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akut syge ældre og formodentlig også bidrage til at nedbringe antallet af indlæggelser på grund af 

medicineringsfejl. 

1.1 Uddybende baggrund for forslag om fælles storskalaimplementering 

Medicin er en stor del af mange menneskers hverdag. Mange der modtager medicin fast eller i perioder 

oplever, at det er vanskeligt at huske at tage sin medicin i de rigtige doser til den aftalte tid med forskellige 

udfordringer til følge. 

Det anslås, at 5-10 % af alle indlæggelser skyldes fejl i medicinering og helt op til 40% for den ældre del af 

befolkningen1. Herudover anslås det, "at der hvert år dør op mod 5000 på grund af forkert brug af medicin 

og op mod 100.000 bliver indlagt på grund af medicinproblem der kunne have været forhindret".
2 

Kommunerne i Danmark har igennem flere år forsøgt at komme udfordringerne omkring medicinering til 

livs blandt andet ved at indføre hjælp til at huske medicin via DMP. Disse implementeringsprojekter har 

givet en masse værdifuld læring og erfaringer, men har endnu ikke ført til implementering af DMP til støtte 

for borgernes hverdagsmestring i større skala. Det har vist sig udfordrende for den enkelte kommune at 

udvikle den understøttende organisering, gennemføre en vedholdende implementering, og derved opnå 

forbedring i ydelsen omkring medicin, markante kvalitetsforbedringer for borgerne eller økonomiske 

gevinster. I nærværende forslag til storskalaimplementering tages udgangspunkt den enkelte kommunes 

erfaringer og eventuel allerede implementerede DMP.Der tages i hver lokal implementeringsproces afsæt i 

og kobling til egne erfaringer og praksisser for at få et bedre og stærkere fundament og volumen i brug af 

DMP. Ved at tilbyde flere DMP teknologier  i kombination med tilpasning af arbejdsgange forventes det at 

antallet af borgere der kan anvende teknologi øges markant. 

Læring og erfaring fra implementeringsprojekter fra Danmark og Norge viser tydeligt, at der en række 

generelle udfordringer som underbygger forslaget om at udvikle og implementere i fællesskab.  

For det første har det vist sig at indførelse af DMP ikke blot er en teknologi-implementering, men en 

udvikling af en differentieret sundhedsydelse til borgerne, hvor teknologien blot er et middel i en samlet 

velkoordineret samspil med en række partnere. Altså en ny måde at levere medicinydelser på for en 

kommune. 

                                                           
1
 Danmarks Apotekterforening, "Fremtidens apotek", september 2012 & Helsetilsynet Norge, "Sikrere 

legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester", november 2002 
2
 Danmarks Apotekerforening, 2012. 
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For det andet er det en relativ kompliceret værdikæde, der skal orkestreres fra identificering af borger, 

match til rette elektronisk medicindispenser ("one size does not fit all") henover samspil mellem 

praktiserende læger, apoteker, teknisk support, teknisk opsætning, oplæring og kommunalt 

sundhedspersonale.  

For det tredje er målgruppen i små og mellemstore kommuner relativt små. Det er derfor en udfordring at 

udvikle og organisere den understøttende værdikæde selv. Men kigger man på målgruppen, der i dag 

modtager fysisk hjælp til at huske at tage deres medicin hver dag, er den relativ stor. I en rundspørge 

blandt 19 kommuner i Midtjylland angiver 7 af kommunerne, at over 9500 borgere får hjælp til 

dispensering af medicin, mens over 5500 dagligt får hjælp til medicinadministration3.  Erfaringstal fra Norge 

angiver, at ca. en 1/10 af alle der modtager fysisk hjælp til medicinadministration, kan håndtere og 

profitere af hjælpen via en DMP4.  

I forbindelse med både implementeringsprojekter i Danmark og større implementeringsprocesser i Norge 

har man undersøgt gevinsterne ved DMP. Her igennem angiver de borgere, som får værdi af en DMP flere 

fordele. Blandt andet større frihed til at komme i gang med dagen, mere struktur på dagen, bedre 

regulering af deres sygdom (kronikere/multisyge), mere værdighed ved at kunne mestre at administrere sin 

medicin samt øget tryghed hos pårørende (se bilag 10). I forhold til pårørende, hvis tryghed ikke må 

undervurderes, viser erfaringer fra Norge, at det med tilbud om DMP er et ønske fra pårørende at påtage 

sig ansvaret for medicinadministration med ganske begrænset understøttelse5. 

For de sundhedsfaglige er den største værdi (og økonomi) en reduktion af antallet af fysiske besøg med 

hjælp til medicinadministration6. Det betyder, at de sundhedsfaglige kan prioritere deres faglige ressourcer 

til de borgere, der har størst behov. Herudover oplever de sundhedsfaglige en faglig anerkendelse ved  at 

støtte borgerne i egen mestring af medicinindtagelse og derved mere frihed og større værdighed.  

Der formodes, især med brug af dosis-pakket medicin, også at være en reduktion af fejldispensering (UTH 

omkring medicin), eftersom at fejlmarginen ved dosispakket medicin fra apoteket er meget lav. Der er dog 

                                                           
3
 Rundspørge blandt kommunerne i Midtjylland i februar 2019 (data fra Aarhus, Viborg, Holstebro, Lemvig, Struer, 

Favrskov og Skive kommuner). 
4
 Bygger på tal fra Oslo kommune, hvor bla. bydelen Stovner (32.000 indbyggere), hvor der ud fra 236 bruger af 

dosispakket medicin fik 30 borgere værdi med en medicindispenser med det resultat at 150 besøg ugentlig blev sparet 

(1500 timer). 
5
 I Bergen har et større antal pårørende påtaget sig ansvaret for medicinadministrationen. Kommunen har udleveret 

en elektronisk medicindispenser til patient og pårørende, som sender en sms (alarm) til pårørende hvis patienten ikke 

har (og når patienten har) husket at tage sin medicin. Alarmen er ligeledes knyttet til kommunens responscenter, men 

pårørende er "filter", således handles kun i yderste konsekvens, hvis ikke kontakt til patient kan opnås fra pårørende. 
6
 Struer Kommune har opgjort at hjemmesygeplejersker benytte op til 40% af deres tid på medicindispensering 
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ikke oplyst data omkring reduktion af dispenseringsfejl. Hertil kommer et ikke identificeret 

gevinstpotentiale i reduktion af ind(gen)læggelser, ambulante besøg, konsultationer hos egen læge, samt 

udskydelse af tungere ydelser fra kommunen. 

Gevinsterne for kommunen, udover øget egen mestring, livskvalitet og patientsikkerhed for borgerne, 

angives at være en konkret reduktion i kørselsomkostninger, mulighed for at planlægge anderledes og 

mere fleksibelt, idet personalet ikke længere skal være på et fast klokkeslæt for medicinadministration. 

Herudover er der et uidentificeret potentiale i brugen af DMP teknologiens funktionalitet til f.eks. 

påmindelse af insulin, øjendråber, væskeindtag, konkret dispensering (dosispakket eller automatisk 

dispensering) mv. 

Udover de positive erfaringer peges især på udfordringen med at sikre implementeringsgraden både fra 

Danmark og Norge. Det er vanskeligt at gennemføre forandringer særligt i de tilfælde, hvor borgere 

gennem en længere periode har været vant til at få hjælp til medicinadministrationen af kommunens 

medarbejdere. Det er afgørende at få skabt en implementeringsproces, hvor både borgere og 

sundhedsprofessionelle oplever sig trygge ved DMP, samtidig med at en ambitiøs målsætning, en 

vedholdende implementeringsstøtte, en sikker serviceminded leverance og support værdikæde er 

etableret. 

Implementeringen af DMP kræver en dyb og omfattende forandring, idet den i høj grad påvirker 

organisationernes eksisterende kultur og værdier, den enkelte medarbejders mindset og medarbejdernes 

arbejdsvilkår. Samtidig berøres store dele af organisationen, idet en storskalaimplementering involverer 

mange forskellige aktører i og omkring borgeren. Derudover ændres arbejdsgange, og måske forsvinder 

eller mindskes nogle af de opgaver, som den enkelte medarbejder er særlig glad for. 

En fælles tilrettelagt storskalaimplementering med forudgående "proof of concept"(POC) proces over 

sammenlagt 3 ½ år vil kunne understøtte implementeringsgraden, og samtidig hjælpe med at opbygge en 

større erfaring og viden om implementering i storskala og omkring den måde, hvorpå sundhedsydelser til 

medicin kan leveres. 

I dag  Fra 2020 

Borger tildeles standardydelser. Ofte den 

samme løsning til alle  

 

 

Borger tilbydes differentierede løsninger, 

som tager afsæt i borgers behov og egne 

ressourcer (om det er DMP, anden 

teknologi eller sundhedspersonale). 

Hvilken ydelse borger tildeles, afhænger ofte af 

den enkelte medarbejders vurdering, 

præference og kendskab til forskellige 

 

 

Alle relevante borgere er systematisk 

screenet ift. hvilken ydelse (fysisk eller på 

afstand via teknologi) der bedst passer til 
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løsningsmuligheder borgers behov, evner og egne ressourcer 

via fælles visiteringsredskab 

Sundhedspersonale håndterer selv al opsætning 

og support af teknologi 

 Mulighed for indkøb, bestilling, logistik, 

opsætning og oplæring i teknologi, alarmer 

(ikke sundhedsfaglige) og teknisk support 

kan foretages af Fælles Services Center 

Varierende systematisk vurdering og opfølgning 

og evaluering af om den tildelte ydelse forsat er 

nødvendig/den rigtige for borgeren 

 

 

Medarbejdere udfører løbende systematisk 

vurdering/opfølgning og justering af 

hvordan borger får eller skal have hjælp til 

håndtering af medicin. 

Reaktiv 

Sundhedspersonalet opdager først at medicinen 

ikke er taget, ved næste besøg i hjemmet  

 Proaktiv 

Sundhedspersonale følger med på afstand. 

Hvis borgeren ikke kvitterer for medicinen 

til tiden, følges der op med det samme. 

Borger ringes op af Fælles Servicecenter 

inden for 15 min. efter alarm. Opnås ikke 

kontakt til borger går alarm til 

sundhedsfaglig opfølgning og handling. 

[Figuren viser ændringerne i kommunale medicinydelser med storskalaimplementering af DMP] 

Forudsætninger for at høste gevinsterne ved indførelse af DMP i stor skala er: 

1. Fælles mål, vilje og engagement fra kommunerne i Midtjylland 

2. Fælles langsigtet investering (evt. inklusiv vidensopbygning fx omkring storskalaimplementering, 

reduktion af indlæggelser og UTH) 

3. At gå fra ekskluderingsstrategi til inkluderingsstrategi, så alle borgere der måske vil være egnede til 

at anvende DMP får afprøvet, om de dermed selv kan administrere deres medicin 

4. Omlægning af den forebyggende indsats (tidlig investering i støtte til egen mestring) for sårbare 

borgere således, at behovet for fysisk hjælp til borgere udsættes til senere i livet (længst mulig 

egen mestring).  I forhold til en omlægning af den forebyggende indsats bør overvejes at inkludere 

social-, psykiatri-, og arbejdsmarkedsområdet. Erfaringerne fra leverandørerne af DMP, 

kommunerne i Norge og fx Holstebro Kommune7 viser et potentiale også uden for 

sundhedsområdet – især i forhold til at en tidlig forebyggende indsats udsætter behovet for 

tungere sundhedsfaglige ydelser (se bilag 10) 

1.2 Formål 

DMP har først og fremmest til formål at tilbyde borgeren individuelle digitalt understøttede løsninger for at 

kunne klare sig selv. Fælles implementering af DMP på tværs af kommuner har samtidig til formål at ændre 

                                                           
7
 Center for socialt udsatte, Holstebro Kommune. 
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måden, hvorpå kommunen leverer medicinydelser til borgerne således, at borgernes 

medicinadministration kan følges på afstand.  

 

1.3 Mål 

Målet med storskalaimplementeringen af DMP er at tilbyde borgere, der er overvejende stabile i deres 

medicinforbrug, hjælp til at huske at tage deres medicin. Således, at alle borgere, som vurderes helt eller 

delvist egnet til en DMP, får tilbudt en DMP på prøve i 14 dage. 

1.4 Succeskriterier 

Succeskriterierne beskrives først og fremmest som målbare succeskriterier for en storskalaimplementering. 

Bemærk at flere af succeskriterierne først kan måles, hvis eller når der er skabt fælles eller lokal baseline. 

Succeskriterierne ved en implementeringsperiode over 3,5 år er: 

1. 1500 borgere i Midtjylland har afprøvet DMP 

2. 1000 borgere modtager med udgangen af 2022 hjælp til at huske at tage sin medicin via DMP 

3. Dette sker enten som en direkte kommunal ydelse eller som en støttet ydelse til pårørende, som 

har påtaget sig ansvaret for medicinadministration 

4. Øget livskvalitet for borgere der modtager sin medicin via DMP (kræver baseline og undersøgelses 

set-up) 

5. Reduktion af tid til medicindispensering i hjemmeplejen (kræver baseline) 

6. Reduktion af indlæggelser grundet fejlmedicinering (kræver baseline) 

7. Reduktion af omkostninger til ved brug af fælles lager, samt transport ved opbygning af fælles 

distributionsnet til opsætning og medicinopfyldning 

8. Reduktion af omkostninger ved lokale udbud, indkøb, leverandør- og kontraktstyring 

9. Reduktion af omkostninger til lokal service, support funktion med mulighed for yderligere 

omkostningsreduktion ved opbygning af fælles alarmcenter samt evt. fælles funktion til oplæring af 

borgere/medarbejder.  

Fra 

Fysisk håndtering af 
medicin ydelser 

- med kommunen som 
central udførende part 

Transformation

Til 

Borgerne får den rette 
medicin til tiden 

- med en kommune der 
støtter og vejleder på 

afstand
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2. Forudsætninger for storskalaimplementering 

En implementering af DMP til borgere – hvad enten det er i eget hjem, på plejecenter eller bosted 

forudsætter, at der er en række forhold, som skal være på plads. Afsnittet her vil overordnet beskrive de 

væsentligste forudsætninger, som skal være på plads ved en storskalaimplementeringsproces. 

2.1 POC 
Første skridt i igangsættelse af en storskalaimplementeringsproces vil være at gennemføre POC. En POC har 

til formål, at professionalisere den samlede værdikæde omkring indførelse og driften af DMP igennem en 

prøvehandling med inddragelse af borgere samt afklare en række af beskrevne forudsætninger og 

forhindringer for en succesfuld storskalaimplementering. Herudover skal der sideløbende med afvikling af 

en POC organiseres implementeringsorganisation, udarbejdes kommunikations- og ejerskabsstrategi, 

gennemføres udbud af DMP samt afsøge mulighederne for fundraising til både at understøtte 

implementeringsprocessen og eventuel medfinansiering af følgeforskningsprogram. 

Sideløbende med ovenstående skal POC´en fungerer som opstartsimplementering i praksis således, at de 

deltagende kommuner8 i POC tilsammen afprøver DMP på optil 150 borgere. Det vil medvirke til praktisk 

afprøvning af visitationsredskab, de samlede arbejdsgange og metode for implementering. I den 

sammenhæng skal der også afprøves, og derved anskueliggøres, et potentiale for DMP til borgere udenfor 

sundhedsområdet til understøttelse af relevant omlægning af den forebyggende indsats. Ligeledes ønskes 

afprøvning af DMP til støtte for pårørendes ansvar med medicinadministration, hvis muligt og ønskeligt fra 

pårørendes side under POC. 

2.2 Jura 

Teknologisk institut peger i deres evaluering af teknologier til medicinadministration, på at der skal være 

opmærksomhed på de juridiske elementer.9 Med visitering af ydelsen ”hjælp til medicin” har kommunen 

det juridiske ansvar for at hjælpe borgeren med at få den rigtige medicin, i den rigtige dosis og på det 

rigtige tidspunkt. Uden brug af teknologi, er det medarbejderen, der hjælper borgeren med dette under et 

personligt møde. Med brug af teknologi forventes det, at borgeren er helt eller delvist selvhjulpen i forhold 

til at påminde om at tage egen medicin. I den proces opstår et juridisk spørgsmål: hvem har ansvaret for, at 

borgeren tager sin medicin? Er det borgeren selv, eller er det stadigvæk kommunen? (se bilag 3). 

Der er ikke på nuværende tidspunkt en klar lovgivning på området. Derfor vil en implementering i storskala 

kræve, at der skabes en større klarhed om ansvar og konsekvenser, når det kommer til selvadministration 

                                                           
8
 Stuer, Aarhus og Syddjurs kommune. 

9
 "Evaluering af teknologier til medicinadministration – Evalueringsresultater august 2018" af Teknologisk Institut. 
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af medicin. Det gælder så de pårørendes juriske ansvar, såfremt en pårørende ønsker at påtage sig opgaven 

med administration af medicin.  

2.3 Styrelsen for Patientsikkerhed 

Ud over behovet for at få en større klarhed om de juridiske elementer, er det blevet påpeget, at 

kommunerne får meget forskelligartede meldinger fra Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med 

tilsyn, når det drejer sig om anvendelse af DMP. Fx gives der forskellige retningslinjer i forbindelse med 

kontrol af og brugen af dosispakket medicin. Der er behov for ensartede retningslinjer og fortolkning af 

disse fra Styrelsen således at kommunerne ved, hvilke retningslinjer der følges med henblik på at imødegå 

evt. barriere for brug og accept af DMP i driften. 

2.4 De praktiserende læger 

De praktiserende læger er samarbejdspartnere ved udbredelsen af DMP eller anden elektronik til at hjælpe 

med at huske medicinindtagelse. Særligt vigtig er de praktiserende læger i forhold til indførelse af DMP til 

dosispakket medicin.  

Praktiserende Lægers Organisation (PLO, nationalt) skriver fx i en orientering til sine medlemmer:  

”Mange praktiserende læger kontaktes af kommunen (hjemmesygeplejen) for ordination af 

dosisdispensering til en patient. Det er der ikke noget i vejen for, men det er lægens vurdering, om 

dosisdispensering er et relevant tilbud, som lægen ønsker at ordinere, herunder lægens ansvar at drøfte det 

med patienten”.
10

 

Ambitionen om også at benytte DMP med dosisdispensering afhænger af, om de praktiserende læger vil 

medvirke til at ordinere dosisdispensering til deres patienter. Manglende samarbejde vil nedsætte 

potentialet for, hvor mange borgere der kan rehabiliteres til at håndtere egen medicin. Det er derfor vigtigt 

at få gjort det tydeligt, dels hvad det betyder for den enkelte borger for reduktion af sundhedsfaglig tid til 

dispensering i kommuner, og dels de opgaver omkring den praktiserende læges patient, som vil blive 

påvirket ved ordination og ændring af ordination i forhold til dosisdispensering. 

Storskalaimplementering af DMP forudsætter derfor et tæt samarbejde med alle praktiserende læger i 

Midtjylland. Der foreslås  et samarbejde med PLO-M, Midtkraft (kvalitetsorganisationen for almen praksis), 

de tilknyttede praksiskonsulenter og i relation til arbejdet i de relativt ny-etablerede kvalitets-klynger. 

                                                           
10

 PLO'rientering 21/2016, Ordination af dosisdispensering og understøttelse i FMK. 



   

11 af 23 

 

2.5 Apotekerne 

Apotekerne er ligeledes en væsentlig medspiller i den samlede værdikæde omkring indførelse og drift af 

DMP.  

Medicinhåndtering og ikke mindst medicindispensering er apotekernes kerneydelse, hvorfor de er helt 

centrale samarbejdspartnere. Det tætte samarbejde, der har været i projektperioden, skal udbygges med 

henblik på at tydeliggøre og sikre samarbejdsaftaler omkring apotekers rolle i de enkelte kommuner i 

forbindelse med en storskalaimplementering af DMP. 

Flere apoteker leverer allerede i dag medicin til DMP med eller uden dosispakket funktion.  

Denne erfaring skal inddrages. Herudover har apotekerne allerede en digital applikation, som kan støtte 

patienter og borgere i at huske at tage deres medicin.  Denne applikations funktionsområde og målgruppe 

bør tydeliggøres, med henblik på at oplyse borgere og patienter, om denne mulighed så tidligt som muligt, 

da det kan være første skridt som støtte til egenmestring, inden mere avanceret teknologi tilbydes borger 

og pårørende. 

 

Figur 1 Medicinhusker applikation af Apoteket 

2.6 Regionen/Hospitalerne 

Tidligere anslåede tal fra Helsedirektoratet i Norge beskriver, at op til 40 % af indlæggelserne af ældre 

borgere i Norge skyldes fejlmedicinering. De tal opdeles sådan, at 12 % af disse indlæggelser skyldes fejl i 

forbindelse med dispensering, mens 38 % skønnes at være på grund af fejl i forbindelse med administration 

af medicinen.11 

                                                           
11

 Helsetilsynet Norge, 2002. 
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Hvis dette niveau svarer til niveauet for indlæggelser (akutte som planlagte) i Danmark, vil en nedbringelse 

af fejl gennem anvendelse af DMP være et positivt tiltag både for borgeren og de berørte 

hospitalsafdelinger. 

Det vil derfor i første omgang være vigtigt at orientere, og senere inddrage den regionale administration og 

udvalgte afdelinger på hospitalerne i tættere samarbejde omkring brugen af DMP.  Især 

overgangsudfordringer omkring medicinering i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger vil være 

vigtigt at se på i fællesskab på et senere tidspunkt. Et styrket samarbejde er essentielt, hvis en 

følgeforskning igangsættes i forbindelse med storskalaimplementering af DMP.  

2.7 Politikerne/økonomi 

Implementering af DMP gør det muligt for kommunerne at levere differentierede ydelser (lighed i sundhed) 

til borgere, der har behov for hjælp til håndtering af medicin. Med teknologierne ændres der ikke i 

serviceniveauet. Alle borgere får fortsat nødvendig hjælp, men hvordan hjælpen leveres, vil afhænge af den 

enkelte borgers behov og egne ressourcer.  

Samtidig giver teknologien mulighed for en tidligere indsat ved borgere, der vurderes at have gavn af hjælp 

på længere sigt. Da teknologierne kan anvendes som forebyggende indsats, vil borgeren forventeligt blive i 

stand til selv at varetage medicinadministrationen længere ved hjælp af teknologien. En omlægning af den 

forebyggende indsats med et DMP tilbud til borgere tidligere end for nuværende på tværs af sundhed, 

ældre, psykiatri og socialområdet vil i opstartsfasen af implementering af DMP medføre en investering, 

hvor gevinsten er at mere omkostningstunge sundhedsydelser udskydes. Derfor er det afgørende at 

betragte investeringen i DMP ud fra forskellige tidshorisonter. Både som levering af den konkrete ydelse 

”hjælp til medicin” ud fra et nutidigt behov og muligheden for at borgere gennem en tidligere opstart af 

DMP vil kunne håndtere deres egen medicin længere uden yderligere hjælp.  

3. Organisering af storskalaimplementering inkl. POC 

Implementering og spredning af DMP organiseres i et samarbejde mellem alle 19 kommuner på ældre- og 

sundhedsområdet i regionen. Eventuelt med inddragelse på tværs af handicap-, psykiatri-, social- og 

arbejdsmarkedsområdet i den enkelte kommune. 

3.1 Anbefalet implementeringsmetode 
Storskalaimplementering på tværs af alle kommunerne, tager afsæt i den enkelte kommune og dennes 

erfaring med indførelse og drift af DMP. Der startes således ikke forfra, men bygges ovenpå.  
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Som led storskalaimplementering er der følgende ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter og opgaver: 

• Understøtte samlet tilgang til implementering af DMP på tværs af organisationen 

• Facilitere til at ændre mindset hos frontpersonalet:  

o Skabe reel transformation gennem adfærdsændring – herunder sikre opkvalificering af 

kompetencer og justering i arbejdsprocesser 

o Skabe nye gode og holdbare vaner – følge adfærdsændring over tid 

o Skabe rammer og tryghed for både plejepersonale, borgere og pårørende omkring brugen 

af DMP 

o Fokus på og handle ift. evt. barrierer (ekskl. juridiske) eller modstand/utryghed i 

organisationen 

o Skabe ansvar og mandat til handlekraftig platform som effektivt kan arbejde med 

transformationen i eller ved siden af ledelsessystemet: 

� Sikre kompetente og handlekraftige ledere til at mobilisere, gennemføre og 

forankre forandringen 

� Sikre at der i forbindelse med implementeringen ’tilføres tilstrækkelig tid og 

ressourcer til kulturændring, implementering og forankring’ 

Implementering og spredning af DMP på tværs af kommunerne kan organiseres som: 

1) Klyngestyret implementering. Her udnyttes eksisterende samarbejder og implementeringen kan 

kobles på eksisterende samarbejde på tværs af eksisterende klyngekommuner  

2) Frit valg – implementering. Alle bestemmer selv hvornår de går i gang inden for 2 år. Dette stiller 

store krav til løbende opfølgning og stiller høje krav til styringen 

3) Kaskadeimplementering – kommunerne melder på hvilket slot/periode de vil i gang. Kommunerne 

vil fungere som mentorer for hinanden.  

Det anbefales at organisere spredning og implementering, som kaskadeimplementering med 

understøttelse fra lille et implementeringssekretariat (1, 3 årsværk) Implementeringssekretariatet 

koordinere implementeringen, supplere og understøtter den lokale implementeringsbemanding. Dette 

styrker implementeringsprocessen lokalt og understøtter synergi og spredning af DMP på tværs af 

kommunerne samtidig med, at der opbygges viden og erfaring som fastholdes og deles på tværs af 

kommunerne. 
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3.1.1 Kaskadeimplementering 

De første x antal kommuner implementerer og forpligtiger sig samtidig til at være en del af 

implementeringsgruppen de næste to måneder for at give læring videre til de næste kommuner. Den 

kommune, der er næst for, byder ind med en repræsentant i implementeringsgruppen to måneder før der 

startes op – så oplæring og klargøring igangsættes.Der vil derfor være et løbende skifte i 

implementeringsgruppen. 

 

 

Figur 2 Kaskade model for implementering af DMP i kommunerne med implementering, vidensdeling og opstart. 

 

3.2 Overordnet organisering 

Styringsstruktur i forbindelse med storskalaimplementering på tværs af kommunerne. 

 

Figur 3 Organisering af styregrupper på tværs af kommunen. 

• Sundheds- og ældrechefforummet fungerer som styregruppe for 

storskalaimplementeringsprocessen 

• Månedlig status rapportering (se bilag 4) 

• Styregruppen rapporterer om fremdrift på direktørmøder (DKS) 

• Implementeringssekretariatet koordinerer sammen med de kommunale repræsentanter 
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3.2.1 Styregruppen (S&Æ chefforum) 

Styregruppen har ansvar for at:  

• Sikre fremdrift i den samlede implementering 

• Medvirke til at håndtere forhindringer identificeret i POC og opstartsimplementeringen 

• Understøtte implementeringsorganiseringen 

3.2.2 Implementeringssekretariat & Implementeringsgruppe 

Der etableres et sekretariat med en implementeringsleder og en deltidsmedarbejder (30 % ansættelse),  

der har ansvar for at organisere og koordinere storskalaimplementering på tværs af kommunerne. 

Implementeringslederen refererer i forhold til implementeringsopgaven til S&Æ chefforum  

Sekretariatet vil bestå af implementeringsleder, deltidsmedarbejder samt én repræsentant fra hver af de 

kommuner som er i gang med implementering. 

Hver kommune, som skal i gang med implementering, stiller med en repræsentant (omsætningsorienteret 

projektlederprofil) til implementeringsgruppen. Repræsentanten, indgår i implementeringsgruppen fra 2 

måneder før kommunen påbegynder implementeringen, i de 6-8 måneder implementeringen pågår i egen 

kommune og efterfølgende 2 måneder som mentor, hvor de kommunale repræsentanter fra næste rul skal 

oplæres via opsamlet erfaring, viden og læring. 

 

Implementeringssekretariatet opgave er: 

• Styring/planlægning/organisering og koordinering af den samlede implementering 

• Agere konkret støttefunktion til implementering i den enkelte kommune 

• Afholde workshops med lokale implementeringsgrupper – for at få alle aftaler og arbejdsgange på 

plads 

• Sikre fremdrift lokalt såvel som i fællesskab 

• Inddrage styregruppen ved barriere 

• Fælles arbejdsgruppe på tværs af kommuner 

• Sørge for at de kommuner der til enhver tid har opgaver i implementeringen er repræsenteret i 

implementeringsgruppen 

• Oplæring af kommunale repræsentanter til opgaven 

• Medvirke til at håndtere forhindringer der opstår under implementeringen 



   

16 af 23 

 

• Såfremt forskning tilknyttes følger et ansvar for fundraising og organisering af et forskningsprogram 

Implementeringsleder – kvalifikationer: 

• Erfaring fra offentligt regi (prioriteret kommunalt) 

• Projektledelse – skal kunne stå i modvind. (Fundament) 

• Dokumenteret erfaring med indførelse af ny sundhedsteknologi 

• Forandringsledelseserfaring (gerne med etableret som udlån (orlov) fra en af kommunerne i 

Midtjylland) 

Kommunal repræsentant – kvalifikationer: 

• Beslutningskompetence i egen organisation 

• Erfaring med medicinadministration og medicindispensering 

• Projektledelseserfaring 

• Gerne forandringsledelseserfaring 

3.2.3 Lokal implementeringsgruppe 

I forbindelse med storskalaimplementering anbefales det at hver kommune nedsætter en lokal 

implementeringsgruppe, som sammen med egen repræsentant i sekretariatet og mentorkommune, 

varetager implementeringen i egen kommune. Gruppen støttes af implementeringssekretariatet. 

3.3 Opgavefordeling i POC og storskalaimplementering 
I implementering af DMP indgår hhv. borgere, pårørende, hjemmeplejen, sygeplejen i kommunerne, 

(hospitaler) samt praksislæger, apoteker samt FSC som de centrale parter i samarbejdet. 

POC kommunerne – bidrag  Fælles servicecenter – bidrag  Storskalaimplementering 

Kommunerne – bidrag  

• Bidrage til de endelige 

beskrivelser 

• Teste arbejdsgange, 

leverancekæde mv. 

• Bidrage med løbende 

opfølgning og 

tilpasninger 

• Bidrage til aftaler med 

apoteker, PLO med 

videre 

 • Innovativt indkøb 

• Indgå aftaler med 

leverandører 

• Adm. fakturering og 

kontraktstyring 

• Manualer og instrukser 

• Teknisk support  

• evt. Vært for 

Implementeringssekret

ariat  

• Logistik 

• evt. opfyldning 

• evt. opsætning 

 • Gør organisationen klar til 

at tage i mod og få gavn 

af teknologien  

• Tage DMP i brug  

• Etablere lokal 

implementeringsorganise

ring 

• Tage stilling til 

opgaveplacering og brug 

af FSC 

• Økonomi (fælles 

investering) 
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• evt. oplæring 

• evt. overvågning af 

alarmer  

 

4. Støtteredskaber 

Der er udarbejdet støtteredskaber, som har til formål at hjælpe den enkelte kommune med tilpasning af 

arbejdsgange til understøttelse af en ny måde at levere hjælp til medicin på.  

Et af redskaberne består af en leverancekæde inddelt i overordnede områder, som i hovedoverskrift 

beskæftiger sig med (se bilag 5): 

• Identifikation af borger og tildeling af ydelser 

• Bestilling (af medicin og DMP)  

• Opsætning 

• Oplæring  

• Daglig drift 

• Afslutning 

Og medfølgende støtteprocesser: 

• Teknisk support 

• Håndtering af borgerens afvigelser over tid 

• Dokumentation  

Under hvert område er der i værktøjet beskrevet foreslåede aktiviteter, som hver kommune skal tage 

stilling til fx, hvordan aktiviteten skal foretages og af hvilke aktører (egne medarbejdere eller andre 

aktører). Det er derfor muligt for den enkelte kommune at foretage individuelle valg og lokal organisering, 

ud fra en betragtning om, hvordan opgaven bedst håndteres.  

Dette indebærer fx, at kommunen skal tage stilling til: hvem har ansvaret, hvordan dokumenteres og 

kommunikeres ved opgaveoverdragelser mv. (se bilag 5.1).  

Derunder fremgår også forslag til værktøjer, som er til støtte for den enkelte kommune fx et 

visitationsredskab, som er en hjælp til at finde den rette ydelse til den enkelte borger (se bilag 6).  

Dette visitationsredskab er lavet i forbindelse med projektet "Medicin til tiden" i regi af MTIC.  
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Tilhørende til alle områder fremgår en ansvarsmodel, som hjælper med at tydeliggøre den ansvarlige i 

forskellige konkrete situationer alt efter, hvordan den enkelte kommune har valgt at organisere sig. 

Ansvarsmodellen, HUKI-modellen, omhandler beskrivelsen af Hovedansvarlig, Udførende, hvem skal 

Konsulteres, og hvem skal Informeres (se bilag 7). 

5. Kommunikations- og ejerskabsstrategi 

Alle implementeringer kræver stillingtagen til, hvordan man involverer og informerer de interessenter,  

der bliver berørt af den, i dette tilfælde, ny teknologi. Strategien skal rumme involvering af så mange 

interessenter som muligt fra starten, men ikke være mere rigid end, at man kan tilføje og ændre, hvis/når 

implementeringsprocessen kræver det. I dette specifikke implementeringsoplæg er forløbet så omfattende 

og interessenterne så mange, at vi fra starten identificerer tre miljøer, vi skal forholde os til i 

kommunikations- og ejerskabsstrategien: 

• Det autoriserende miljø 

• Det operationelle miljø 

• Det aftagende miljø 

5.1 Det autoriserede miljø 

Her er der tale om beslutningstagere, som skal godkende implementeringsplan, økonomi mv., og derved er 

forudsættende for direkte og indirekte understøttelse af værdikæden omkring implementeringen. 

Derudover inkluderer miljøet parter som har et tæt samarbejde med det offentlige, særlige interesser 

omkring medicinadministration, og som man forventer at modtage høringssvar fra i forhold til 

implementering. Det autoriserende miljø skal have to spor under sig, som har fokus på det informative og 

besluttende. 

• Beslutningssporet skal inddrage interessenterne i selve opbygningen af værdikæden og 

projektplanlægning. Det er her, der etableres rammer og aftaler for samarbejdet, og i sidste ende her 

hele storskalaimplementeringen godkendes. 

o Sundhedsdirektører (og social/psykiatridirektørerne?), sundhed- og ældrechefer i 

kommunerne – via KOSU 

o Politikerne (serviceændring, eller en ny måde at løse opgaven på?) 

o Regionen og hospitalerne (orientering via Sundhedsstyregruppen, evt. inddragelse mere 

konkret senere) 

o Apoteker (3 landsdækkende organisationer) 
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o Praktiserende læger (PLO-M og kvalitetsklynger) 

o Service Logistik og Support – FSC 

o DMP - leverandører 

• Informationssporet skal sikre information og inddragelse af samarbejdspartnere, som måske ikke skal 

godkende den endelige implementering og spredning, men som skal holdes informeret om processen 

og hvorfra vigtig feedback skal skærpe indhold og beslutningsproces. 

o Fagchefer  

o Ældre- og Handicaporganisationer 

o Patientforeninger 

o KL 

5.2 Det operationelle miljø 

Det operationelle miljø er essentielt for at skærpe indholdet til en kvalificeret beslutning i det 

autoriserende miljø. Det er her, beslutningerne omsættes til praksis, og derfor her, vi kan etablere ejerskab 

og forståelse for nødvendigheden hos det fagpersonale, som er tættest på det aftagende miljø; borgeren. 

Nærmere afgrænset er det fagpersonale, der arbejder med borgere på medicin, og er i risiko for øget 

sårbarhed/risiko for stigende udfordret sundhedstilstand og derfor øget behov for hjælp. 

• Faglig ledelse 

• Fagpersonale 

• MED-udvalg 

• Apoteker – konkrete aftaler 

• Praktiserende læger – konkrete aftaler 

5.3 Det aftagende miljø 

I det aftagende miljø er dem, det hele drejer sig om; borgere og pårørende. Som det er tilfældet med 

medarbejderne, er det også vigtigt at etablere et ejerskab og interesse hos borgeren allerede inden 

udrulning vha. den gode historie. Her drejer ejerskabet og forståelsen for behovet sig dog mere om 

borgerens mestring af egen sundhed, således teknologien fremmer selvstændighed og værdighed12. 

                                                           
12

 Foreløbig tids- og handleplan, findes i bilag 8. 
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6. Gevinstpotentiale 

I sin evalueringsrapport har Teknologisk Institut lavet en beregning af de samfundsøkonomiske 

konsekvenser ved introduktionen af teknologi til medicinadministration. Heri argumenteres for et 

betydeligt økonomisk potentiale på kr. 29.951 pr. borger ved at udbrede brugen af DMP.   

Beregninger og erfaringer omkring et økonomisk potentiale i forbindelse med DMP i Midtjylland viser et 

potentiale i omegnen af 22.000,- kr. pr. borger, hvorfor der er taget udgangspunkt i dette tal i 

omkostningsmodelberegningen.  

Fælles Service Center for Telesundhed (FSC) forventes i en driftssammenhæng at levere leasingmodel af 

differentieret DMP teknologier, service, lager, support og opsætning/nedtagning (basis). Herudover kan FSC 

tilbyde oplæring af borger, løbende opfyldning samt alarmhåndtering (ikke sundhedsfaglig bemandet 

påmindelsesfunktion). 

Modelberegningen bilag 9 viser et gevinstpotentiale i forhold til en opnået tidsmæssig besparelse. 

Modelberegningen bygger på en case med 100-200 borger på differentierede DMP løsninger med 

understøttelse af en basisserviceydelse af service, support og logistik (SSL) fra FSC. Gevinstpotentialet stiger 

med antallet af borgere ved følgende forudsætninger (Midtjylland – 22.000 kr. pr borger). Ved 200 borgere 

(incl. omkostninger til test – 15%) er det beregnede gevinstpotentiale 844.000 kr. 

Modelberegningen viser at en centraliseret varetagelse af opgaven omkring opfyldning af medicin hver 14 

dag af FSC kræve en mindre udbygning af distributionsnettet gennem andre opgaver, før der kan skabes et 

tilstrækkeligt lavt omkostningsniveau og derved sikre et gevinstpotentiale. 

Ved benyttelse af gevinstberegningsgrundlag fra Teknologisk Institut (29.951 kr. pr borger) viser 

modelberegningen et stigende gevinstpotentiale med antallet af inkluderede borgere ved benyttelse af alle 

services fra FSC. Ved 200 borgere (incl. omkostninger til test – 15  %) er gevinstpotentialet ca. 0.5 mio. kr. 

(2.4 mio ved basisserviceydelse fra FSC). 

I beregningerne er dog ikke medtaget et eventuelt økonomisk gevinstpotentiale i forhold til reduktion i 

utilsigtede hændelser, kommunalmedfinansiering i forhold til reduktion i antallet af ind(gen)-indlæggelser, 

udskydelse af behov for tungere hjælp fra kommunen, reducerede omkostninger til indkøb, udbud, 

leverandør og kontraktstyring, samt omlægning af interne arbejdsgange, styrket arbejdsmiljø for 

medarbejderne og øget livskvalitet for borgerne. Men det betyder at en eventuel økonomisk gevinst skal 

realiseres andre steder og på andre måder end direkte i forbindelse med en storskalaimplementering af 

DMP. 
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6.1 Investeringsomkostninger 

Investeringsomkostningerne beløber sig for en mellemstor kommune som Herning til omkring 350.000 kr. 

over 3,5 år dvs. ca. 80.000 kr. pr år (ca. 95.000 kr. pr. år incl. medfinansiering af følgeforskning). De 

konkrete investeringsomkostninger pr. kommune samlet og pr år er anskueliggjort i beslutningsoplægget. 

En storskalaimplementering forudsætter en investering i den nødvendige DMP teknologi(leasing), herunder 

evt. etablering af snitflader til den lokale EOJ. Omkostning til etablering af snitflader til lokal EOJ er dog ikke 

i første omgang medtaget i beregningsmodellen13. Investeringsomkostningerne for kommunerne i 

Midtjylland beløber sig til kr. 3.75 mio. samlet og knap 5.0 mio såfremt følgeforskning vælges til. 

Dertil kommer de ressourcer som skal afsættes til implementering lokalt. Forventet fælles omkostninger til 

implementering er indarbejdet i businesscase. Der er ikke medregnet lokale implementeringsomkostninger, 

transaktionsomkostninger til uddannelse, organisationsudvikling og omkostninger ved konkret ændring af 

arbejdsgange for frontpersonalet. Ej heller medregnet afledte omkostninger i forhold til at løfte 

medarbejdernes vidensniveau og omlægning af forebyggelsesindsatsen. De nævnte afledte omkostninger 

er nærmere uddybet i baggrundsnotatet. 

6.2 Afledte omkostninger 

Selv om investering i teknologien er den største enkelte post, er der en række afledte omkostninger som 

bør indgå i den samlede vurdering af storskalaimplementeringsprocessens økonomiske grundlag  

Blandt de afledte omkostninger er:  

1. Vidensniveau (både medarbejdere og følgeforskning) 

En af implementeringsanvisningerne i rapporten fra TI er at sørge for at have medarbejderne med. 

Uanset at det er indlysende, så er pointen at medarbejderne kan være med til at præge borgerne i 

både positiv og negativ retning i forhold til at acceptere og anvende teknologien. Derfor er det 

vigtigt at der er ressourcer til at give medarbejderne den nødvendige viden om både teknologi og 

anvendelse – og hvordan det influerer på medarbejdernes egne arbejdsopgaver.  

2. Forebyggelsesvinkel – tidligere ud til borgeren 

Som beskrevet er der en politisk overvejelse om hvorvidt ”hjælp til medicin” i form af DMP kan 

gives tidligere til borgere som en forebyggende indsats med det formål at de pågældende i en 

                                                           
13

 Integrationen til EOJ-systemerne KMD Nexus og Cura skal nærmere kravspecificeres inden den konkrete omkostning 

kendes. Ligeledes bør foretages en nærmere forhandling med begge parter om eventuelle omkostninger til 

vedligeholdelse af snitflader. 
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længere periode selv vil være i stand til at varetage medicinadministration med hjælp fra 

teknologien. Det økonomiske potentiale er ikke undersøgt for denne målgruppe. 

3. Udstyr, udbringning, vedligehold – FSC’s opgave 

Der vil være en række omkostninger forbundet med klargøring, udbringning, vedligehold og 

genopfyldning af medicindispenseren. Disse omkostninger er estimeret af Fælles Servicecenter og 

indarbejdet med overslagsomkostninger i businesscase-materialet. 

7. Følgeforskning (til valg) 
Det foreslås såfremt der er tilslutning til en storskalaimplementering af DMP at medfinansiere 

følgeforskning. Medfinansieringen bør sammen med en fondsfinansiering tilvejebringe midler til et 

egentligt følgeforskningsprogram.  

Følgeforskningsprogrammet kunne medfordel tilvejebringe evidensbaseret viden som kan styrke indførelse, 

udbredelse og implementering af velfærdsteknologi i Danmark.  Især på følgende tre områder kunne 

forskere med fordel følge storskalaimplementeringen og samlede viden. 

 

1. Storskalaimplementering af teknologi til hverdagsmestring  

– forudsætninger og konkrete anbefalinger. 

2. Potentiale og forudsætninger for reduktion af indlæggelser ved indførelse af DMP og evt. anden 

teknologi som hjælp til at huske medicinindtagelse. 

3. Potentiale og forudsætninger for reduktion af UTH i forhold til fejldispensering og fejl i forbindelse 

med medicinadministration 

I tillæg til eller evt. indeholdt i, et eller flere af ovenstående tre prioriterede vidensområder, kunne der med 

fordel udvikles viden om, hvad der fremmer og hæmmer fagprofessionelles evne og lyst til at tage ny 

teknologi i brug eller understøtte ibrugtagning herunder udvikling i arbejdsglæde og stressniveau14.  

Ligeledes kunne det være særdeles værdifuld, at belyse betydningen (udfordringer og værdiskabelse) for 

borgerne ved erstatning af et eller flere fysiske besøg med teknologi. 

Det kunne herudover være interessant at få indikation for, om indførelse af DMP og omlægning af en 

forebyggende indsats faktisk forlænger borgerens egenmestring, og derved udsætter behovet for tungere 

                                                           
14

 Vinge, S, Maj 2018. Her beskrives en udfordring med at skabe tilstrækkelig sammenhæng og mening mellem 

aktører, kontinuitet, systemer og arbejdsgange. https://www.vive.dk/da/udgivelser/kompleksitet-i-den-kommunale-

sygepleje-10847/ 



   

23 af 23 

 

fysiske sundhedsydelser. Det vil formentlig kræve et større forsknings set-up og længerevarende studie, 

hvorfor det ikke anbefales at igangsætte for nuværende. 

8. Afrunding 
Samarbejdsparterne har forsøgt via baggrundnotatet at anskueliggøre potentialet og gevinsterne for 

kommunerne ved at gå sammen om en storskalaimplementering af DMP med eller uden følgeforskning, og 

ser frem til den videre beslutningsproces. 
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1. Indledning 
Nærværende resume af baggrundsnotat omkring storskalaimplementering af Digital Medicin Påmindelse 

(DMP) i 19 kommuner i Midtjylland, er udarbejdet i forlængelse af et udviklings- og innovationsprojekt i regi 

af MTIC. Her har MTIC, de tre kommuner, Struer, Syddjurs og Aarhus, sammen med fire leverandører af 

teknologier til DMP, et apotek og FSC arbejdet på at udvikle et samlet koncept for storskalaimplementering 

af DMP.  

Digital Medicin Påmindelse benyttes som samlet begreb om forskellige teknologier som først og fremmest 

kan minde borgerne om at tage deres medicin, samt understøtte at de korrekte medicinydelser bliver givet 

til tiden og matcher forskellige borger behov. 

1.1 Uddybende baggrund 

Det anslås, at 5-10 % af alle indlæggelser skyldes fejl i medicinering og helt op til 40 % for den ældre del af 

befolkningen1. Herudover anslås det, "at der hvert år dør op mod 5000 på grund af forkert brug af medicin 

og op mod 100.000 bliver indlagt på grund af medicinproblem der kunne have været forhindret".
2 

Hjælp til medicin 

 I en rundspørge blandt 19 kommuner i Midtjylland angiver 7 af kommunerne, at over 9500 borgere får 

hjælp til dispensering af medicin, mens over 5500 dagligt får hjælp til medicinadministration3.  Erfaringstal 

fra Norge angiver, at ca. en 1/10 af alle der modtager fysisk hjælp til medicinadministration, kan håndtere 

og profitere af hjælpen via en DMP4. 

Kommunerne i Danmark har igennem flere år forsøgt at komme udfordringerne omkring medicinering til 

livs blandt andet ved at indføre hjælp til at huske medicin via DMP. Disse implementeringsprojekter har 

givet en masse værdifuld læring og erfaringer, men har endnu ikke ført til implementering af DMP til støtte 

for borgernes hverdagsmestring i større skala. Det har vist sig udfordrende for den enkelte kommune at 

udvikle den nødvendige understøttende organisering, gennemføre en vedholdende implementering, og 

derved opnå forbedring i ydelsen omkring medicin, markante kvalitetsforbedringer for borgerne eller 

                                                           
1
 Danmarks Apotekterforening, "Fremtidens apotek", september 2012 & Helsetilsynet Norge, "Sikrere 

legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester", november 2002 
2
 Danmarks Apotekerforening, 2012. 

3
 Rundspørge blandt kommunerne i Midtjylland i februar 2019 (data fra Aarhus, Viborg, Holstebro, Lemvig, Struer, 

Favrskov og Skive kommuner). 
4
 Bygger på tal fra Oslo kommune, hvor bla. bydelen Stovner (32.000 indbyggere), hvor der ud fra 236 bruger af 

dosispakket medicin fik 30 borgere værdi med en medicindispenser med det resultat at 150 besøg ugentlig blev sparet 

(1500 timer). 
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økonomiske gevinster. Erfaringerne er at implementeringen af DMP er dyb og omfattende, idet 

forandringen af tjenesteydelsen skal ske i en række led.  

På den baggrund anbefales en storskalaimplementeringsproces5 , som alle kommuner i Midtjylland 

forpligter sig til at tage del i og investere i, i fællesskab.  

2.0 Formål 
DMP har først og fremmest til formål at tilbyde borgeren individuelle digitalt understøttede løsninger for at 

kunne klare sig selv. Fælles implementering af DMP på tværs af kommuner har samtidig til formål at ændre 

måden, hvorpå kommunen leverer medicinydelser til borgerne således, at borgernes 

medicinadministration kan følges på afstand.  

3.0 Mål 
Målet med storskalaimplementeringen af DMP er at tilbyde borgere, der er overvejende stabile i deres 

medicinforbrug, hjælp til at huske at tage deres medicin. Således, at alle borgere, som vurderes helt eller 

delvist egnet til en DMP, får tilbudt en DMP på prøve i 14 dage. 

4.0 Succeskriterier 
Succeskriterierne beskrives først og fremmest som målbare succeskriterier for en storskalaimplementering. 

Flere af succeskriterierne kan dog først måles, når der er skabt enten en fælles eller lokal baseline. 

Succeskriterierne over en implementeringsperiode over 3,5 år er: 

1. 1500 borgere i Midtjylland har afprøvet DMP 

2. 1000 borgere modtager med udgangen af 2022 hjælp til at huske at tage sin medicin via DMP 

3. Dette sker enten som en direkte kommunal ydelse eller som en støttet ydelse til pårørende, som 

har påtaget sig ansvaret for medicinadministration 

4. Øget livskvalitet for borgere der modtager sin medicin via DMP (kræver baseline og undersøgelses 

set-up) 

5. Reduktion af tid til medicindispensering i hjemmeplejen (kræver baseline) 

6. Reduktion af indlæggelser grundet fejlmedicinering (kræver baseline) 

7. Reduktion af omkostninger til ved brug af fælles lager, samt transport ved opbygning af fælles 

distributionsnet til opsætning og medicinopfyldning 

8. Reduktion af omkostninger ved lokale udbud, indkøb, leverandør- og kontraktstyring 

                                                           
5
 Inklusiv en Proof of Concept (POC) som har til formål at afprøve og tilpasse det koncept som er udvikling i MTIC-

projekt og samtidig klargøre til storskalaimplementering. 
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9. Reduktion af omkostninger til lokal service, support funktion med mulighed for yderligere 

omkostningsreduktion ved opbygning af fælles alarmcenter samt evt. fælles funktion til oplæring af 

borgere/medarbejder. 

5.0 Gevinstpotentiale og investeringsomkostninger 
Beregninger og erfaringer omkring et økonomisk potentiale i forbindelse med DMP i Midtjylland viser et 

potentiale i omegnen af 22.000,- kr. pr. borger, hvorfor der er taget udgangspunkt i dette tal i 

omkostningsmodelberegningen.  

Modelberegningen bilag 9 viser et gevinstpotentiale i forhold til en opnået tidsmæssig besparelse. 

Modelberegningen bygger på en case med 100-200 borger på differentierede DMP løsninger med 

understøttelse af en basisserviceydelse af service, support og logistik (SSL) fra FSC. Gevinstpotentialet stiger 

med antallet af borgere ved følgende forudsætninger (Midtjylland – 22.000 kr. pr borger). Ved 200 borgere 

(incl. omkostninger til test – 15%) er det beregnede gevinstpotentiale 844.000 kr. 

Modelberegningen viser at en centraliseret varetagelse af opgaven omkring opfyldning af medicin hver 14 

dag af FSC kræve en mindre udbygning af distributionsnettet gennem andre opgaver, før der kan skabes et 

tilstrækkeligt lavt omkostningsniveau og derved sikre et gevinstpotentiale. 

Ved benyttelse af gevinstberegningsgrundlag fra Teknologisk Institut (29.951 kr. pr borger) viser 

modelberegningen et stigende gevinstpotentiale med antallet af inkluderede borgere ved benyttelse af alle 

services fra FSC. Ved 200 borgere (incl. omkostninger til test – 15  %) er gevinstpotentialet ca. 0.5 mio. kr. 

(2.4 mio ved basisserviceydelse fra FSC). 

I beregningerne er dog ikke medtaget et eventuelt økonomisk gevinstpotentiale i forhold til reduktion i 

utilsigtede hændelser, kommunalmedfinansiering i forhold til reduktion i antallet af ind(gen)-indlæggelser, 

udskydelse af behov for tungere hjælp fra kommunen, reducerede omkostninger til indkøb, udbud, 

leverandør og kontraktstyring, samt omlægning af interne arbejdsgange, styrket arbejdsmiljø for 

medarbejderne og øget livskvalitet for borgerne. Men det betyder at en eventuel økonomisk gevinst skal 

realiseres andre steder og på andre måder end direkte i forbindelse med en storskalaimplementering af 

DMP. 

Investeringsomkostningerne for kommunerne i Midtjylland beløber sig til kr. 3.75 mio. samlet og knap 5.0 

mio såfremt følgeforskning vælges til. Investeringsomkostningerne beløber sig for en mellemstor kommune 

som Herning til omkring 350.000 kr. over 3,5 år dvs. ca. 80.000 kr. pr år (95.000 incl. medfinansiering af 

følgeforskning). 
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Dertil kommer de ressourcer som skal afsættes til implementering. Forventet omkostninger til 

implementering (fælles som lokale) er indarbejdet i businesscase. Der er ikke medregnet 

transaktionsomkostninger til uddannelse, organisationsudvikling og konkret omlægning af arbejdsgange for 

frontpersonalet. Ej heller medregnet afledte omkostninger i forhold til at løfte medarbejdernes 

vidensniveau og omlægning af forebyggelsesindsatsen. De nævnte afledte omkostninger er nærmere 

uddybet i baggrundsnotatet. 

 

Figur 1 - Fordeling af investering/ Figur 2 – incl. medfinansiering af følgeforskning 

 

6.0 Potentielle gevinster 
De potentielle gevinster for kommunerne er oplistet nedenfor. 

Kommunerne i Midtjylland vil med initiativet kunne: 

Fordeling af investeringsomkostningerne til storskalaimplementering af DMP 

Folketal pr. 1. 

januar 2019

Andel i alt over 

3,5 år 2020 2021 2022 2023

I alt 1.320.678 3.750.000 kr. 1.200.000 kr. 1.100.000 kr. 1.100.000 kr. 350.000 kr.

Favrskov Kommune 48.374 137.356kr.         43.954kr.              40.291kr.              40.291kr.              12.820kr.              

Hedensted Kommune 46.747 132.736kr.         42.475kr.              38.936kr.              38.936kr.              12.389kr.              

Horsens Kommune 90.370 256.601kr.         82.112kr.              75.270kr.              75.270kr.              23.949kr.              

Norddjurs Kommune 37.680 106.991kr.         34.237kr.              31.384kr.              31.384kr.              9.986kr.                

Odder Kommune 22.675 64.385kr.           20.603kr.              18.886kr.              18.886kr.              6.009kr.                

Randers Kommune 97.909 278.008kr.         88.962kr.              81.549kr.              81.549kr.              25.947kr.              

Samsø Kommune 3.684 10.461kr.           3.347kr.                3.068kr.                3.068kr.                976kr.                   

Silkeborg Kommune 93.054 264.222kr.         84.551kr.              77.505kr.              77.505kr.              24.661kr.              

Skanderborg Kommune 61.974 175.972kr.         56.311kr.              51.618kr.              51.618kr.              16.424kr.              

Syddjurs Kommune 42.768 121.438kr.         38.860kr.              35.622kr.              35.622kr.              11.334kr.              

Aarhus Kommune 345.332 980.553kr.         313.777kr.            287.629kr.            287.629kr.            91.518kr.              

Herning Kommune 88.917 252.475kr.         80.792kr.              74.059kr.              74.059kr.              23.564kr.              

Holstebro Kommune 58.504 166.119kr.         53.158kr.              48.728kr.              48.728kr.              15.504kr.              

Ikast-Brande Kommune 41.282 117.218kr.         37.510kr.              34.384kr.              34.384kr.              10.940kr.              

Lemvig Kommune 19.998 56.783kr.           18.171kr.              16.656kr.              16.656kr.              5.300kr.                

Ringkøbing-Skjern Kommune 56.930 161.650kr.         51.728kr.              47.417kr.              47.417kr.              15.087kr.              

Skive Kommune 46.224 131.251kr.         42.000kr.              38.500kr.              38.500kr.              12.250kr.              

Struer Kommune 21.143 60.035kr.           19.211kr.              17.610kr.              17.610kr.              5.603kr.                

Viborg Kommune 97.113 275.748kr.         88.239kr.              80.886kr.              80.886kr.              25.736kr.              

Omkostninger incl. medfinansiering af 

følgeforskning

Folketal pr. 1. 

januar 2019

Andel i alt over 

3,5 år

I alt 1.320.678 4.900.000 kr.

Favrskov Kommune 48.374 179.478kr.         

Hedensted Kommune 46.747 173.441kr.         

Horsens Kommune 90.370 335.292kr.         

Norddjurs Kommune 37.680 139.801kr.         

Odder Kommune 22.675 84.129kr.           

Randers Kommune 97.909 363.263kr.         

Samsø Kommune 3.684 13.668kr.           

Silkeborg Kommune 93.054 345.250kr.         

Skanderborg Kommune 61.974 229.937kr.         

Syddjurs Kommune 42.768 158.678kr.         

Aarhus Kommune 345.332 1.281.256kr.      

Herning Kommune 88.917 329.901kr.         

Holstebro Kommune 58.504 217.062kr.         

Ikast-Brande Kommune 41.282 153.165kr.         

Lemvig Kommune 19.998 74.197kr.           

Ringkøbing-Skjern Kommune 56.930 211.223kr.         

Skive Kommune 46.224 171.501kr.         

Struer Kommune 21.143 78.445kr.           

Viborg Kommune 97.113 360.310kr.         
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1. Øge borgernes frihed og livskvalitet gennem DMP ved at tilbyde differentierede digitaliserede 

medicinydelser til et stort antal borgere 

2. Styrke kvaliteten omkring medicindispensering og administration ved ændrede arbejdsgange og 

styrket samarbejde med almen praksis og apotek, samt reduktion af antallet af utilsigtede 

hændelser (UTH) ift. fejldispensering 

3. Reducere omkostninger til transport og fysisk fremmøde ved afstandsopfølgning. Samtidig at 

frigøre tid hos sundhedsfaglige medarbejdere til andre opgaver, som reducerer nuværende og 

fremtidige udfordringer med at rekruttere sundhedsfaglige medarbejdere 

4. Muligheden for at udbrede DMP løsningen på tværs af sundheds-, ældre, social-, psykiatri og 

arbejdsmarkedsområdet i kommunerne fordi forskellige målgrupper med fordel vil kunne anvende 

DMP 

Kommunerne bør løfte digitalisering af medicinpåmindelse i fællesskab for at: 

• Udvikle og professionalisere understøttende organisering og samarbejde med almen praksis, 

apoteker, leverandører, service, support og logistik med videre i fællesskab 

• Gøre det nemmere for personalet og mere patientsikkert at hjælpe borgere til at huske den rigtige 

medicin på det rigtige tidspunkt 

• Sikre de bedst mulige rammevilkår for kommunale medicinydelser med fælles juridisk afklaring, 

implementering, videndeling, skalering, og videnopbygning (evt. – udvikling/forskning) 

• Opnå en førende position på den form for digitalt understøttede sundhedsydelser som en 

storskalaimplementering af DMP vil give 

Kommunerne vil samlet set opnå en reel forandring i den måde, hvorpå medicinydelser leveres, og samtidig 

opnå volumen i brugen af borgerrettede teknologier, som kan sikre en økonomisk gevinst ved bedre 

udnyttelse af ressourcer.  

I forhold til at løse de fremtidige kommunale opgaver med pleje og omsorg med den befolkningsdemografi 

som tegner sig, vil det være afgørende, at der kan rekrutteres personale til de opgaver, der kræver 

personlig medvirken. Imidlertid må det imødeses, at andre opgaver i stigende omfang vil blive løst uden 

direkte personlig medvirken. Her bør implementering af DMP være et eksempel på, hvordan teknologi 

fremadrettet kan bidrage til at løse opgaver i det nære sundhedsvæsen. 

I den nye sundhedsaftale for perioden 2019-2023 er det visionen at der i Midtjylland skabes "Et nært og 

sammenhængende sundhedsvæsen i balance, er et sundhedsvæsen, hvor alle har lige muligheder for et 
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sundt og langt liv, hvor alle borgere er aktivt inddraget i egen sundhed, hvor flere sundhedsløsninger bliver 

løftet i det nære, og hvor vi får mere sundhed for pengene". Fælles telemedicinske og digitalt 

understøttede sundhedsløsninger står centralt i forhold til at omsætte visionen. Konkret nævnes 

telemedicin som en del af den vision der handler om sundhedsydelser "På borgerens præmisser". Dette 

initiativ understøtter sundhedsaftalen 2019-23 ved en fælles investering i en tidlig forebyggelse, der 

bidrager til borgernes egen mestring, frihed og livskvalitet samt styrke samarbejdet om akut syge ældre.   

7.0 Forudsætninger 
Forudsætninger for at høste gevinsterne ved indførelse af DMP i stor skala er: 

1. Fælles mål, vilje og engagement fra kommunerne i Midtjylland 

2. Fælles langsigtet investering (evt. inklusiv vidensopbygning fx omkring storskalaimplementering, 

reduktion af indlæggelser og UTH) 

3. At komme fra ekskluderingsstrategi til inkluderingsstrategi, så alle borgere der måske vil være 

egnede til at anvende DMP får afprøvet, om de dermed selv kan administrere deres medicin 

4. Omlægning af den forebyggende indsats (tidlig investering i støtte til egen mestring) for sårbare 

borgere på sundhedsområdet således, at behovet for fysisk hjælp til borgerne udsættes til senere i 

livet (længst mulig egen mestring).  Det bør overvejes at inddrage social-, psykiatri-, og 

arbejdsmarkedsområdet.  

8.0 Organisering af storskalaimplementering inkl. POC 
Det anbefales at organisere spredning og implementering, som kaskadeimplementering, idet det er muligt 

at opbygge et implementeringssekretariat, som koordineres fælles og blandt andet bemandes af personale 

fra de enkelte kommuner, som er i gang. Dette understøtter synergi og spredning af DMP på tværs af 

kommunerne samtidig med, at der opbygges viden og erfaring som fastholdes og deles på tværs af 

kommunerne. Baggrunden for anbefalingen uddybes i baggrundsnotat. 

De første tre kommuner implementerer og forpligtiger sig samtidig til at være en del af 

implementeringsgruppen i de følgende to måneder, for at lære de næste kommuner op samt sikre 

videndeling og synergi.  
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Figur 2 Kaskade model for implementering af DMP i kommunerne med implementering, vidensdeling og opstart. 

9.0 Overordnet organisering 

Styringsstruktur i forbindelse med storskalaimplementering på tværs af kommunerne Sundheds- og 

ældrechefforummet fungerer som overordnet styregruppe for storskalaimplementeringsprocessen. I 

reference hertil etableres et implementeringssekretariat samt lokale implementeringsgrupper.

 

Figur 3 Organisering af styregrupper på tværs af kommunen. 

Sundheds- og Ældrechefform modtager månedlig status rapportering (se bilag 4 i bilagsmatieralet) og 

rapporterer om fremdrift på direktørmøder (DKS). Implementeringssekretariatet koordinerer sammen med 

de kommunale repræsentanter i takt med implementeringen. 

Der etableres et sekretariat med en implementeringsleder og en deltidsmedarbejder (30 % ansættelse),  

der har ansvar for at organisere og koordinere storskalaimplementering på tværs af kommunerne. 

Implementeringslederen refererer i forhold til implementeringsopgaven til S&Æ chefforum  

Sekretariatet vil bestå af implementeringsleder, deltidsmedarbejder samt én repræsentant fra hver af de 

kommuner som er i gang med implementering. 

Hver kommune, som skal i gang med implementering, stiller med en repræsentant (omsætningsorienteret 

projektlederprofil) til implementeringsgruppen. Repræsentanten, indgår i implementeringsgruppen fra 2 

måneder før kommunen påbegynder implementeringen, i de 6-8 måneder implementeringen pågår i egen 
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kommune og efterfølgende 2 måneder som mentor, hvor de kommunale repræsentanter fra næste rul skal 

oplæres via opsamlet erfaring, viden og læring. 
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Bilag 1 Oversigt over projekt, POC og storskalaimplementering 
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Bilag 2 Beskrivelse af produkter 

På nedenstående tabeller beskrives de fem medicindispensere fra DoseSystem, Evondos, 
Innospense og MedicCare. 

2.1 Dosecan af DoseSystem 

Produkt Medicin Introduktion 
DoseCan af DoseSystem 
www.dosesystem.com 
 

 
 

• Dosispakket 
medicin 

• Manuelt 
dispenseret medicin 
(Doseringsæsker og 
sideordineret 
medicin) 

• DoseCan er en medicinboks, der kan 
rumme dosispakket medicin, 
doseringsæsker og sideordineret 
medicin. 

• Boksen alarmerer med bip-lyd og blink, 
når det er tid til at tage medicinen. 

• Borgeren skal selv fremfinde den 
korrekte medicin – eller personalet skal 
sætte dagsdosis frem 

• Borgeren kvitterer ved tryk på knap, at 
medicinen er taget. 

• Kvitterer borgeren ikke, får 
medarbejder/pårørende en alarm 
gennem en app. 

• På plejecenter/bosteder vises den 
manglende kvittering som røde flag på 
en infoskærm, som medarbejdere kan 
reagere på. 

• DoseCan kan indstilles til at afgive alarm 
til påmindelse om andet f.eks. 
indtagelse af væske. 

• Med DoseCan har borgeren adgang til al 
medicinen. 

• DoseCan er transportabel 
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2.2 Evondos Mini af Evondos 

Produkt Medicin Introduktion 
Evondos Mini af 
Evondos 
https://evondos.no/tjen
este/evondos-mini/ 

 

• Manuelt 
dispenseret medicin 
(karrusel) 

• Evondos Mini kan rumme manuelt 
dispenseret medicin. 

• Evondos Mini påminder med lyd, SMS, 
taleopringning og e-post.  

• Det er muligt at indstille volumen for 
varslingstonen. 

• Tid til at tage medicinen programmeres i 
Evondos Mini. 

• Borger trykker på knap for at få 
medicinen ud. 

• Borgeren kan få info om næste 
medicintid ved tryk på knap og tiden 
vises på display. 

• Medicinen er tilgængelig i tre timer: én 
time før programmeret tid og to timer 
efter, før der udsendes en alarm til 
plejepersonalet/pårørende. Alarmen 
udsendes med SMS, taleopringning og 
e-post. 

• Der gives ikke en alarm én time før 
programmeret tid, men display viser, at 
det er muligt at tage medicinen. 

• Mulighed for at koble Evondos Mini på 
Evondos fjernsystem og gøre info synlig 
for plejepersonalet/pårørende. 

• Evondos Mini er let og transportabel 
• Evondos Mini er låsbar og robust 

(højkvalitets plast og robust elektronik) 
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2.3 Evondos E300 af Evondos 

Produkt Medicin Introduktion 
Evondos E300 af 
Evondos 
https://evondos.dk/ 
 

• Dosispakket 
medicin 

• Evondos kan rumme to ruller 
dosispakket medicin. 

• Evondos påminder med lyd, lys, SMS 
og/eller tale. 

• Tidspunkt for medicinering aflæses fra 
medicinposen vha. RFID. 

• Borgeren trykker på knap, hvorefter 
dispenseren uddeler en medicinpose. 

• Medicinposen har fået et lille klip for 
nem åbning. 

• Hvis borgeren ikke har trykket på knap 
for uddeling af medicin efter tre 
påmindelser, låses medicinen inde i en 
separat beholder utilgængeligt for 
borgeren. 

• Plejepersonalet får automatisk besked, 
om medicinen er taget eller ikke taget. 

• Evondos sender automatisk en 
påmindelse til plejepersonalet om 
medicin genopfyldning, når 
medicinrullen er ved at være brugt op. 

• Via touch-skærm giver Evondos 
mulighed for kommunikation ml. borger 
og plejepersonale/pårørende f.eks. 
påmindelser til mad og væske, hvordan 
har borger det (med smileys). 

• Der er mulighed for at personalet 
hjælper med at tage ’fremtidig’ medicin 
ud, eksempelvis hvis borger skal på 
ferie. 
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2.4 Medido Connected af Innospense 

Produkt Medicin Introduktion 
Medido Connected af 
Innospense 
www.innospense.com 
 

 

• Dosispakket 
medicin 

• Medido kan rumme en rulle dosispakket 
medicin. 

• Medido påminder med lyd. Med tekst 
på Medido og tale bliver borgeren 
guided tilat tage sin medicin . 

• Tidspunkt for medicinering aflæses fra 
medicinposen vha. RFID. 

• Medido fremfinder medicinen for 
borgeren. 

• Borgeren trykker på knap, hvorefter 
dispenseren uddeler en medicinpose. 

• Medido kan indstilles til at afgive alarm 
til påmindelse om andet medicin f.eks. 
indtagelse af væske eller medicin der 
ikke er dosisdispenseret. 

• Medicinposen har fået et lille klip for 
nem åbning. 

• Kvittere borgeren ikke sendes der 
besked til pårørende/personaleMedido 
kan også tilbyde tilbyde Innospense 
også muligheden for at måle 
indflydelsen af medicin. 

• I nedenstående figur ser du, at 
oplysningerne fra enhederne kan ses og 
påvirkes om nødvendigt af forskellige 
parter i plejekæden på forskellige 
niveauer via internetportalen. 
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2.5 Medimi® Smart af MedicCare 

Produkt Medicin Introduktion 
Medime® Smart af 
MedicCare 
http://mediccare.dk/ 
 

• Disketter med de 
enkelte præparater 
(ét præparat pr. 
diskette) 

• Medimi kan rumme flere disketter med 
de enkelte præparater (12 eller 16) 

• Medimi påminder med lyd, lys eller 
SMS. 

• Medimi påminder kun såfremt borgeren 
er ved at glemme medicinen (borger 
undgår unødige påmindelser).  

• Medicinen dispenseres i kop, når borger 
trykker på knap i tidsintervallet.  

• Når der dispenseres tæller Medimi, hvor 
mange piller der lander i koppen – og på 
skærmen vises antal og hvilken 
præparater der er dispenseret 

• Borger kan dispensere PN medicin selv. 
Der er indlagt låsning, så det overholder 
tidsintervaller og styrke for det enkelte 
præparat. 

• Inden det er for sent, sendes alarm til 
Falck, som kontakter borgeren. 

• Inden medicinen doseres, kontrollerer 
Medimi QR koden på disketten. Derved 
dispenseres medicinen efter senest 
opdaterede ordinationer, da Medimi 
har direkte kobling til EOJ/FMK. 

• Medimi tilbyder en helhedsløsning 
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Bilag 3 Juridiske forhold  

I forbindelse med indførelse af teknologier som medicinhuskere/dispensere opstår  en række 

juridiske spørgsmål, der hos sundhedspersonalet skaber usikkerhed om, hvem der er ansvarlig for 

en visiteret ydelse omkring medicinadministration eller medicindispensering, hvis opgaverne ikke 

længere udføres af den offentlige myndigheds personale, men derimod af en teknologi ,der gør 

borgerne selvhjulpen. 

Det er i rapporten ’EVALUERING AF TEKNOLOGIER TIL MEDICINADMINISTRATION’ (Teknologisk 

Institut) konkluderet: At kommunen har det juridiske ansvar for at hjælpe borgeren med at få den 

rigtige medicin i den rigtige dosis på det rigtige tidspunkt. Med brug af teknologi forventes 

borgeren at blive helt eller delvist selvhjulpen til selv at kunne huske at tage sin egen medicin."  

Ved brug af teknologi er det ikke juridisk afklaret:   

1. Hvem der har ansvaret for, at borgeren tager sin medicin?  

2. Hvem der bærer det juridiske ansvar, hvis borgeren smider medicinen ud, men stadig 

kvitterer på teknologien for at have taget den?  

3. Om kommunen har ansvaret hvis borgeren ikke reagerer på teknologiens alarm og således 

ikke tager sin medicin – også efter telefonisk kontakt fra kommunen eller kommunens 

samarbejdspartner? 

4. Hvem der har ansvaret for hvordan og om eventuel dosispakket medicin er den rigtige til 

den rigtige borger 

5. Hvem der har ansvaret for, at borgeren tager sin medicin, hvis pårørende eller borgers eget 

netværk varetager dele af aktiviteterne i forbindelse med brug af teknologi. Eksempel vis 

alarmer.  

6. Medicinadministration og medicindispensering hører ind under sundhedsloven, og der 

gælder andre regler ift. Rehabilitering – idet borger kan afslå. Men hvad gør man så? 

En storskala implementering på tværs af kommunerne i Region Midt stiller krav til en præcisering 
af et sæt juridiske retningslinjer, på tværs af kommunerne. 
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Bilag 4 Spredningsmodel 

 

Inspiration fra: Spredningsprosjektet, Oslo kommune: http://innovativeanskaffelser.no/wp-content/uploads/2017/01/190307-oslo-
spredningsprosjektet-hanne-husaas.pdf - Besøgt d. 17.06.19. 
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Bilag 5 Leverancekæden 
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Bilag 5.1 Identificering af borger og tildeling af ydelser 
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Bilag 6 Beslutningstræ – Borger med medicinmisbrug 
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Bilag 7 HUKI 
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Bilag 8 Tids- og handleplan 

Målet Målet med informations- og ejerskabsstrategien er at sikre, at 
alle, der bliver berørt af storskalaimplementeringen, bliver 
inddraget og informeret rettidigt. 

Hvordan Ved at sikre specifik, relevant og handlingsorienteret 
information til de tre miljøer ift. godkendt tidsplan. 

Tidsplan 
Hvad skal der 
ske hvornår? 

I kommunikationstrategien arbejdes med to scenarier:  
før og efter godkendelse af storskalaimplementering af DMP.  
 
Før godkendelse af implementeringsplanen er der mest fokus 
på information til og udviklingen af ejerskabet i det 
autoriserende miljø, da det er her økonomien, ansvaret og 
rammerne skal på plads. Informationerne skal samtidigt være 
handlingsorienteret, så det står klart, hvad der forventes 
input til eller aftaler omkring og ikke mindst hvornår, så 
tidsplanen holdes. 
Samtidigt med aftalerne og rammerne forhandles på plads, er 
der et stort autoriserende miljø, som skal holdes informeret 
om, hvor vi er i processen, så de kan give sparring på indhold, 
udfordringer mv. 
 
Sideløbende skal det operationelle miljø holdes orienteret 
om at der arbejdes på at finde og understøtte hjælp til 
borgere i forhold til medicintagning i eget hjem, samt tidsplan 
omkring beslutningsprocessen og inddragelsesplan i forhold 
til eventuel gennemførelse. Det kræver fag- og 
områdespecifik information til de respektive parter. 
 
Når storskalaimplementeringsplan er godkendt, skal der 
udarbejdes pressemeddelelse, som kan sendes til medier 
samt benyttes på de deltagende kommuners 
hjemmesider/FaceBook. Denne kan samtidigt bruges som 
katalysator til information internt i de respektive 
organisationer. 
 
Ligeledes skal der udarbejdes en mere konkret 
kommunikations – ejerskab plan med fokuseret på det 
operationelle miljø. Hertil følger naturligvis en nærmere 
beskrivelse af roller og ansvar i forbindelse med 
implementeringen, så fx de lokale 
implementeringskoordinatorer kender deres opgave.  
 
Sideløbende skal der udarbejdes en konkret 
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kommunikationsplan til det aftagende miljø. 
 
 

Hvilke medier 
skal 
inddrages? 

Østjyske medier (lokale og regionsdækkende), parternes 
Facebook og hjemmeside, Ældre Sagen, XX 

Hvem gør 
hvad? 

Det foreslås, at den fælles finansierede 
Implementeringsleder, samt sekretariatet er overordnet 
ansvarlig for kommunikations- og ejerskabsstrategi. 
(sammenhæng, tidsplan, overordnet indhold) 
 
Før godkendelse 

Koordinator(er) – (udlånte repræsentanter)  for 
autoriserende miljø i samarbejde med midlertidig 
styregruppe fra 7 kommuner. 
o koordinerer og bidrager til udarbejdelse af udkast til 

implementeringsplan incl.  kommunikation til vigtige 
interessenter (informationssporet). 

o Repræsentanter for KOSU; MTIC og FSC koordinere og 
indleder dialoger med  

o Ældresagen 
o Praktiserende læger 
o Apoteker 
o KL (incl. juridisk afklaring) 

 
Efter godkendelse 

Udpegning/udlån/ansættelse af overordnet 
implementeringsleder og sekretariatsmedarbejder (deltid) 
- justere og koordinere implementeringsplanen 
- udarbejde, justerr og koordinere kommunikations- og 
ejerskabsstrategien 
- mv. (se opgavebeskrivelse for implementeringsleder/-sekr) 
 
Udpegning af lokale implementeringskoordinatorer 
- har ansvaret for eksekvering af implementeringsplanen 
lokalt i tæt samarbejde med implementeringsleder 
- mv (se opgavebeskrivelse for lokale 
implementeringskoordinator) 
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Bilag 9 Business case 

   

Antal af DMP teknologi i drift 75 200 1000 2000
Kommunecase Kommunecase Samlet Samlet

Basis i alt 1.530.962,50kr.          3.555.900,00kr.         19.679.500,00kr.           39.359.000,00kr.     
Basisomkostninger 1.114.500,00kr.          2.612.000,00kr.          14.860.000,00kr.            29.720.000,00kr.       
Tab ved afprøvninger 316.462,50kr.             843.900,00kr.            4.219.500,00kr.             8.439.000,00kr.        
Investeringsomkostninger 100.000,00kr.             100.000,00kr.            600.000,00kr.                1.200.000,00kr.        

Tidsbesparelser (konservativt) 1.650.000,00kr.          4.400.000,00kr.          22.000.000,00kr.            44.000.000,00kr.       
Gevinst (bygger på valg af 
basisservicepakke) 119.037,50kr.             844.100,00kr.            2.320.500,00kr.             4.641.000,00kr.        
Tidsbesparelser (teknologisk institut) 2.246.325,00kr.          5.990.200,00kr.          29.951.000,00kr.            59.902.000,00kr.       
Gevinst (bygger på valg af 
basisservicepakke) 715.362,50kr.             2.434.300,00kr.          10.271.500,00kr.            20.543.000,00kr.       
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Bilag 9.1 Driftsomkostninger pr. dispenser 

 

Udgifter (bruger/måned) GNS for alle Testperiode

Basis-model I alt per måned 1.238,33kr.                   2.344,17kr.                     

Dispensere

Leasing per måned

1.056,25kr.                 528,13kr.                    
Plukning, pakning, Klargøring, 
rengøring og skrotning 25,00kr.                     300,00kr.                    
Opsæt/nedtagning incl. 
kørselsomkostninger (2 Drops 
i alt) 125,00kr.                   1.500,00kr.                  

SSL opgaver - løbende 
omkostninger Telefon, mail og fjernsupport 32,08kr.                     16,04kr.                      

Customized: alarmhåndtering I alt (ekstra) per måned 68,33kr.                        34,17kr.                           

SSL opgaver - løbende 
omkostninger Alarmer 68,33kr.                     34,17kr.                      

Customized: Opfyldning I alt (ekstra) per måned 600,00kr.                      300,00kr.                        
SSL opgaver - løbende 
omkostninger

Opfyldning medicin (hver 14 
dag incl. kørselsomkostninger)

600,00kr.                   300,00kr.                    

Customized: oplæring af borger I alt (ekstra) per måned 20,83kr.                        250,00kr.                        
SSL opgaver - 
engangsomkostninger Oplæring af borgere 20,83kr.                     250,00kr.                    

Customized: Kommune betaler 
for dosispakket medicin I alt (ekstra) per måned 166,89kr.                      111,26kr.                        

Dosispakket
111,25 kr/per rulle (14 dage) - 
eksl. tilskud 166,89kr.                   111,26kr.                    

SSL opgaver - 
engangsomkostninger
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Bilag 9.2 Årlige driftsomkostninger afhængig af valgt servicepakke 
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Bilag 9.3 Servicepakker 

 SERVICEPAKKER ÅRLIGT1 

 

  All inclusive Basic Customized2  

 Service •  •    

 Opsætning/nedtagning4 •  •    

 Oplæring af borger3 •     

 Medicinopfyldning hver 14 dag5 •     

 Tlf./Fjernsupport •  •    

 Alarmer •     

 
Pris 

Kr. 10.455,00 Kr. 2.185,00 Kr.  

1 Servicepakkerne er ekskl. hardware. 
2 Customized servicepakke giver mulighed for at samle sin egen servicepakke.  
3 Oplæring af medarbejdere foregår og finansieres som en del af implementeringen. 
4 Diverse – fx behovet for onsite support forventes reduceret ved løsning af evt. supportbehov ifm. opfyldning af medicin 
5 Omkostninger til opfyldning vil kunne reduceres med udbygning af FSCs distributionsnet via andre opgaver 
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Bilag 9.4 Service og support 

Service (månedtlig ved 1 års 
brug af dispenser)

Opsætning Support Opfyldning medicin Oplæring borger Alarm

(inkl. pluk/pak fra lager, 
klargøring, rengøring, skrotning)

(kørsel, opsætning, 
nedtagning)

(4 min. af 8 kr. pr. 
borger pr. måned)

(2 gange pr måned incl. 
kørsel)

(afhængig af 
borgerfærdighed ca. ½ – 1 

time)

(2 opkald ugentligt af 4 
min til 8 kr. pr. min. pr. 

borger)

Årligt Årligt Årligt Årligt Årligt Årligt

 kr.                                          300,00  kr.                                1.500,00  kr.                         385,00  kr.                      7.200,00  kr.                             250,00  kr.                       820,00 

 Månedligt  Månedligt  Månedligt  Månedligt  Månedligt  Månedligt 

 kr.                                           25,00  kr.                                  125,00  kr.                          32,08  kr.                         600,00  kr.                               20,83  kr.                         68,33 

 Ugentligt  Ugentligt  Ugentligt  Ugentligt  Ugentligt  Ugentligt 

 kr.                                             6,25  kr.                                    31,25  kr.                            8,02  kr.                         150,00  kr.                                5,21  kr.                         17,08 

Basis Servicepakke Mulige Servicetilkøb
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Bilag 9.5 Fælles investeringsplan 

Overslag til fælles investeringsplan ekskl. driftsomkostninger fremlagt d. 14. marts 2019 til 

midtjyske kommunernes sundheds- og ældrechefer og siden revideret med start 2020. 

Mio. kroner 2020  2021 2022 2023 Imp.  

Implementeringsorganisation 

IL (100%), IM (30%) 

1.0 1.0 1.0 0,25 3.25 

Udbud (drift - leasing) 0.1      0.1 

Udviklingspulje (årligt bidrag) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 

I alt pr. år til fordeling 1.2 1.1 1.1 0.35 3.75 

Gevinstpotentiale 
(tidsbesparelse) 1000 
dispensere 
(Konservativt/Tek.inst) 

        2.9/10.8 

Ved 2000 dispensere          5.8/21.7 

Vidensudvikling (optimal)  

Følgeforskning 
(medfinansiering) 

0.3* 0.3 0.3 0.25 1.15 

I alt pr. år Incl. 
Følgeforskning 

    4.90 

* incl.Fundraising 
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Bilag 10 Artikler og videolinks 

Bilag 10.1 Artikler 

Danmarks Apotekerforening: Fremtidens apotek, 10 forslag til modernisering af apotekssektoren. 

I: Danmarks Apotekerforening, 1.09.2012, s. 4. Internetadresse: 

https://www.apotekerforeningen.dk/-

/media/apotekerforeningen/publikationer/fremtidens_apotek-jumbo.pdf – Besøgt d. 23.06.2019. 

(Rapport) 

Nørgaard, Jais  m.fl.: En bippende medicinæske fortæller Else Marie, hvornår Anders skal tage sin 

medicin. I: DR, 17.11.2018, Internetadresse: https://www.dr.dk/nyheder/indland/en-bippende-

medicinaeske-fortaeller-else-marie-hvornaar-anders-skal-tage-sin-medicin – Besøgt d. 14.06.2019 

(Artikel). 

Jarlsbo, Rønnaug m.fl.: Hjemmepleie uten kontroll. I: Dagbladet, 05.06.2019,  

Internetadresse: https://www.dagbladet.no/nyheter/hjemmepleie-uten-kontroll/71110204 – 

Besøgt d. 23.06.2019 (Artikel). 
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Bilag 10.2 Videolinks 

Bydel Sagene Oslo kommune: Velferdsteknologi: Ansvar for egen helse. 09.01.2018. 
Internetadresse: https://www.youtube.com/watch?v=VBlR_OOPFEY – Besøgt d. 2.7.2019 
(YouTube). 

Evondos: Ansattes erfaringer med Evondos medicineringstjeneste i Røyken kommune_DK. 2017. 

Internetadresse: https://vimeo.com/225540695 – Besøgt d. 24.06.2019 (Vimeo). 

Evondos: Røyken kommune, Dag Einar_DK. 2017.  

Internetadresse: https://vimeo.com/225542326 – Besøgt d. 24.06.2019 (Vimeo). 

Evondos: Røyken kommune, Reidar_DK. 2017.  

Internetadresse: https://vimeo.com/225540957 – Besøgt d. 24.06.2019 (Vimeo). 

Evondos: Røyken kommune, har tatt i bruk medisindispensere. 2017.  

Internetadresse: https://vimeo.com/222682559 – Besøgt d. 24.06.2019 (Vimeo). 

Farvskov kommune: Dosecan. 21.12.2017. Internetadresse: https://www.youtube.com/watch?v=-

TcQ4oj4o1A – Besøgt d. 24.06.2019 (YouTube). 

Helsestaten, Oslo kommune: Mestende Mette - Systematisk oppfølging og 

dokumentasjon. 16.11.2018. Internetadresse: https://www.youtube.com/watch?v=2f0n73GUoy4 

– Besøgt d. 23.06.2019 (YouTube). 

innospence: Interview 1 – Medido Connected. Internetadresse: 

https://www.youtube.com/watch?v=6hEz4OgdbOs – Besøgt d. 24.06.2019 (YouTube). 

Karlstads kommun: Stöd för läkemedel – Evondos. (NL). 06.09.2017. Internetadresse: 

https://www.youtube.com/watch?v=g8ulPcscXvE – Besøgt d. 24.06.2019 (YouTube). 
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Henvendelse til Lægemiddelstyrelsen om tilladelse til udlevering, opbevaring 

og anvendelse af udvalgte lægemidler til borgere med KOL. 

 

Som led i den forestående implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL, øn-

sker kommunerne i Midtjylland at kunne opbevare og anvende andre medicintyper end dem som er angi-

vet i ”Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler”. Desuden er der et fælles ønske fra hospitaler 

og kommuner om at kunne levere en standardiseret pakke af lægemidler sammen med det telemedicinske 

udstyr, således at de patienter der oplever en akut forværring af deres KOL sygdom vil kunne opstarte be-

handling jf. den behandlingsplan der er udarbejdet i forbindelse med visitation til telemedicinsk hjemme-

monitorering. 

Baggrund for henvendelsen 

I forbindelse med Økonomiaftalerne for 2016 indgik regeringen, KL og Danske Regioner en aftale om at ud-

brede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Aftalen bygger bl.a. på erfaringerne fra 

storskala projektet TeleCare Nord i Nordjylland. 

 
KL, Danske Regioner og regeringen har med implementeringen været enige om en række overordnede stra-
tegiske målsætninger, som er styrende for både centrale og decentrale aktiviteter i udbredelsen til KOL-
patienter, og som skal sikre, at de patientnære og sundhedsøkonomiske effekter realiseres: 

• Borgere med KOL oplever med telemedicinsk behandling færre indlæggelser og færre ambulatorie-
besøg. 

• Borgere med KOL, som tilbydes telemedicin, skal opleve øget behandlingskvalitet, mere fleksibilitet 
og tryghed i hverdagen samt øget sygdomsmestring. 

• Det skal være nemt for borgere med KOL og relevante medarbejdere at anvende de telemedicinske 
løsninger. 

Som en del af arbejdet med at realisere disse strategiske målsætninger, er det i Landsdelsprogram Midtjyl-
land besluttet at der skal etableres en fælles monitoreringsenheden som 24/7 kan monitorere data fra bor-
gere i telemedicinsk hjemmemonitorering og samtidig levere specialistrådgivning om KOL til borgere og 
sundhedsprofessionelle.  

For at understøtte forløbet med telemedicinsk hjemmemonitorering og særligt i vagttid gøre det muligt at 
opstarte behandling med ny medicin er det derfor et ønske om, i første omgang på forsøgsbasis at kunne: 

Gøre det muligt for kommunerne at opbevare Berodual og efter konsultation med monitoreringsenheden 
opstarte behandling. 

Behovet for at afprøve nye tiltag 

Implementeringen af telemedicinsk hjemmemonitorering skal som nævnt bidrage til en øget sygdomsme-
string for den enkelte borger. Forhåbningen er at de borgere som er i et telemedicinsk forløb, vil være i 
stand til, på et tidligere tidspunkt, at reagere på en forværring af deres symptomer. Ligeledes er et forhåb-
ningen at den løbende monitorering af borgernes indrapporterede data vil gøre det muligt for de KOL speci-
alister der bemander monitoreringsenheden at opdage en begyndende forværring og efter samråd med 



   

2 

 

borgerne vurdere om der skal påbegyndes en behandling. En tidligere indsats kan forhåbentlig medføre at 
borgerne oplever et mindre dyk i deres helbredstilstand og dermed undgå at blive indlagt. 

I den forbindelse er det relevant at borgerne har den nødvendige medicin til rådighed. Erfaringer fra samar-
bejdet mellem afdelingen for lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital, og Aarhus kommunes akut-
team om et fælles lungeteam, viser at borgerne ofte ikke har den nødvendige medicin til rådighed. Det kan 
skyldes at den er blevet for gammel eller at den sidste medicin er taget og at recepten ikke er blevet for-
nyet/indløst. Eller at den foreslåede medicintype ikke er udskrevet til den pågældende borger (patient) 

Mange borgere der er svært syge med KOL vil kunne opleve en akut forværring af sygdommen. For at 
kunne nedbringe risikoen for, at en akut forværring fører til en indlæggelse, ønskes der fra kommunerne i 
Midtjylland mulighed for, i samarbejde med de lungemedicinske afdelinger, at kunne opbevare og anvende 
Berodual. Det vil dermed være muligt for monitoreringsenheden at igangsættes en hurtigtvirkende behand-
ling i samarbejde med de kommunale akutteams/akutfunktioner. 

Denne problemstilling er særligt relevant i det tidsrum hvor der ikke er adgang til medicinudlevering på 
apoteker og en opstart af behandling med ny medicin derfor vil kræve en indlæggelse. Derfor er det ønsket 
at afprøve muligheden til gavn for de borgere som alternativt skal indlægges på en akutafdeling.   

Løsningen med at kunne opstarte behandling i samarbejde med den kommunale sygepleje er også påpeget 
af det Tværfaglige Lungemedicinske Specialeråd i Region Midtjylland.  

Organisering og håndtering af medicin til borgere med KOL    

Berodual vil kun blive anvendt efter samråd med monitoreringsenheden. Medicinen vil være udskrevet og 
opbevaret på foranledning af de lungemedicinske afdelinger. 

  

 

 

 

  



 

 
 

Region Midtjylland

De 19 midtjyske kommuner

www.sundhedsaftalen.rm.dk

 

 
Kommissorium for gruppe for fælles IV-aftale i den midtjyske 

region 

 

Baggrund og formål 
Sundhedskoordinationsudvalget besluttede 30. april 2019, at der skal 
udarbejdes et beslutningsgrundlag for, at udvalget kan tage stilling 
til, om der skal udarbejdes én samarbejdsaftale for intravenøs 
behandling (IV-behandling) i nærområdet gældende for den 
midtjyske region. Udvalget fandt det relevant, at der laves en fælles 
IV-aftale med fokus på borgerperspektivet og anerkendte, at der er 
behov for en løsning omkring økonomien. Udvalget gjorde 
opmærksom på, at IV-behandling i nærområdet må forventes 
samfundsøkonomisk at være dyrere end IV-behandling på hospitalet, 
men at det alligevel af hensyn til borgeren kan være en ønsket 
løsning for udvalgte borgere.    
 

På bestilling fra Sundhedskoordinationsudvalget nedsættes en 
gruppe, som har til formål at udarbejde et beslutningsgrundlag for en 
politisk stillingtagen til, om der skal udarbejdes en samarbejdsaftale 
for IV-behandling i nærområdet.  
 
Opgave 
Gruppen udarbejder et beslutningsgrundlag bestående af en faglig 
del og en økonomisk del. Gruppen afklarer endvidere hvilken type 
aftale, den anbefaler udarbejdet.   
 
1. del: Faglig aftale 

• afdække hvilke målgrupper, der skal tilbydes IV-behandling i 
nærområdet, herunder foreslå kriterier ift. differentiering af 
hvilke borgere, der skal tilbydes IV-behandling med væske og 
antibiotika i 1) hjemmet, 2) lokalt 
sundhedshus/sygeplejeklinik/plejecenter eller 3) på hospitalet 

• afdække hvilke utensilier, der skal benyttes til IV-behandling 
med væske og antibiotika 

• afdække krav til tilstedeværelse af fagperson (tidsforbrug) pr. 
IV-behandling. 
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2. del: Økonomi 
• fastlægge fælles principper for beregning af økonomi (fx 

marginalomkostninger og/eller enhedsomkostninger) 
• afdække omfang af IV-behandlinger i nærområdet ud fra de 

foreslåede målgrupper i den faglige del, herunder tidsforbrug 
• beskrive ét eller flere forslag til finansiering med fordeling af 

økonomi mellem region og kommuner.  
 
Som baggrund for arbejdet i gruppen afdækker henholdsvis region og 
kommuner forhold af betydning for IV-behandling i nærområdet: 
 
Kommunerne:  

• antal IV-behandlinger  
• typer af IV-behandlinger 
• kommunale arenaer for IV-behandling i nærområdet (fx 

sundhedshuse, sygeplejeklinikker, plejecentre). 
 

Regionen:  
• omfang/forventet omfang af borger/pårørendes 

selvadministration af IV-behandling, som aktuelt er ved at 
blive udbredt til alle hospitaler 

• omfang af patienter der i en 6 ugers periode i august-
september modtager IV-behandling på hospital, hvor det 
vurderes at kunne foregå i nærområdet, hvis der er en aftale 
herom 

• regionale arenaer for IV-behandling i nærområdet, fx 
regionale sundhedshuse.  

 
Afgrænsning 
Gruppen beskriver et beslutningsgrundlag vedrørende IV-behandling 
med væske og antibiotika, hvor dette er opstartet i hospitalsregi, og 
det lægefaglige ansvar for IV-behandling i nærområdet derfor er 
placeret på hospitalet. I regionalt regi arbejdes sideløbende med 
implementering af selvadministration af IV-behandling for så mange 
som muligt. I regi af Det Regionale Antibiotikaråd arbejdes løbende 
med, at tabletbehandling altid prioriteres  over IV-behandling med 
antibiotika, når det er muligt.  
   
Deltagere  
Gruppen nedsættes med reference til Sundhedsstyregruppen, og der 
udpeges henholdsvis en kommunal og en regional formand blandt 
medlemmerne af Sundhedsstyregruppen. Der udpeges derudover to 
kommunale og to regionale ledelsesrepræsentanter til 
arbejdsgruppen.  
 
Gruppen understøttes af Sundhedsaftalesekretariatet. Endvidere vil 
der være mulighed for at rekvirere faglige input og beregninger mm. 
ad hoc. 



 

 

 
Formandskab 

Kate Bøgh, social- og sundhedsdirektør Favrskov Kommune  
Poul Michaelsen, hospitalsdirektør HE Vest  
 
Medlemmer 

Mette Andreassen, direktør Viborg Kommune 
Kirstine Markvorsen, sundheds- og omsorgschef Aarhus Kommune 
Marianne Jensen, sygeplejefaglig direktør RH Randers 
Dorthe Klith, kontorchef Sundhedsplanlægning 
 
Sekretariat 

Mads Venø Jessen, specialkonsulent KOSU 
Helene Bech Rosenbrandt, specialkonsulent Sundhedsplanlægning 
 

Proces  
Tid Aktivitet Indhold 
primo juli Møde i 

formandskabet  
Formandskab og sekretariat drøfter kommissorium og 
planlægger proces – samt drøfter principper for 
økonomi  

September 1. møde  
September 2. møde  
25/9/19 SSG Status på arbejdet 
Oktober 3. møde  
Oktober 4. møde  
30/10/19 SKU Status på arbejdet 
6/11/19 SSG Godkendelse af aftaleudkast  
13/12/19 SKU Godkendelse af samarbejdsaftale 
Primo 2020 Godkendelse Godkendelse af samarbejdsaftale i byråd og  

regionsråd  
1/4/20 Implementering Samarbejdsaftale for IV træder i kraft 

 



Forslag og tiltag fra gennemgang af 
neurologien og 
neurorehabiliteringsområdet 
 
Høringsmateriale 

Juni 2019 



Baggrund 
Regionsrådet besluttede i september 2018 at der skal laves en faglig og 
kapacitetsmæssig gennemgang af neurologien og neurorehabliterings-
området. Formålet med arbejdet er:  
• at understøtte effektiv drift, gode patientforløb og et godt 

patientflow inden for neurologien og neurorehabiliteringsområdet 
• at styrke de faglige miljøer 
• at generere en besparelse på ca. 10 mio. kr. fra 2020 og frem 

 
Præmisser og fokus for arbejdet: 
I forhold til neurologien forudsættes det, at den overordnede struktur 
med tre selvstændige neurologiske afdelinger bevares, og at den akutte 
behandling af patienter med en blodprop i hjernen (apopleksi) også 
fremadrettet varetages på Aarhus Universitetshospital og på 
Hospitalsenheden Vest. Al anden akut neurologi varetages fortsat på alle 
tre neurologiske afdelinger i regionen. 
 
Gennemgangen af neurorehabiliteringsområdet skal omfatte både 
neurorehabilitering på specialiseret niveau og hovedfunktionsniveau og 
skal se på muligheden for at sikre en bedre lægedækning, så 
genoptræningen kan igangsættes hurtigere og det samlede forløb 
afkortes. Gennemgangen skal generelt se på muligheden for at mindske 
antallet af overgange i patientforløbene og skal specifikt se på en 
hensigtsmæssig organisering af hovedfunktionssengene på 
neurorehabiliteringsområdet. 
 
Gennemgangen skal omfatte aktivitet, liggetid og arbejdsdeling. Der skal 
ligeledes ses på patientflow i et tværgående perspektiv, dvs. med 
udgangspunkt i et tættere samarbejde mellem de involverede enheder.  
 

Baggrund og proces for gennemgang af neurologien og 
neurorehabiliteringsområdet  

Proces 
Gennemgangen har været forankret ved en mindre arbejdsgruppe 
bestående af hospitalsledelsesrepræsentanter, men de faglige miljøer har 
i vid udstrækning været inddraget i at definere indhold og retning for 
arbejdet.  
 
Alle forslag og tiltag udspringer således af to workshops om neurologi og 
om apopleksi og neurorehabilitering afholdt i henholdsvis december 2018 
og i januar 2019. Deltagerkredsen varierede fra gang til gang, men har 
inkluderet repræsentanter for akuthospitalerne og de rehabiliterende 
miljøer, de praktiserende speciallæger i neurologi, de tværfaglige 
specialeråd i Neurologi og Neurokirurgi,  kommunerne og arbejdsgruppen.  
 
Formålet med de to workshops var at inddrage de faglige miljøer i at 
definere retningen for arbejdet, og i at forme det fremtidige samarbejde 
mellem hospitalerne og de fremtidige patientforløb. Derudover handlede 
de to workshops om at få skabt en fælles forståelse af udfordringer og 
rådslå om, hvordan neurologien og neurorehabiliteringsområdet i Region 
Midtjylland kan tilrettelægges for at håndtere disse udfordringer. 
   
De tiltag og forslag, der er beskrevet i dette materiale udgør derfor ikke 
alene et bud på, hvordan der kan spares ca. 10 mio. kr. på neurologien og 
neurorehabiliteringsområdet, men også – med afsæt i de to workshops - 
et bud på, hvad der er brug for at lykkes bedre med inden for neurologi og 
neurorehabilitering og på, hvordan det kan gøres. 
 



Centrale datoer for det videre arbejde  

• Høring, 19. juni – 21. august 2019: Forslag og tiltag er i høring ved 
hospitaler, Hoved-MED udvalg, kommunerne i Region Midtjylland, 
de tværfaglige specialeråd i Neurologi, Neurokirurgi, Geriatri 
(Ældresygdomme), Kardiologi (Hjertesygdomme) og Radiologi, 
Regionsterapeutrådet, Hjerneskadesamrådet for voksne, 
Hjerneskadesamrådet for børn og unge og Lægeforeningen 

• Hospitalsudvalget i Region Midtjylland, 5. august 2019: Orientering 
om hvilke forslag og tiltag, der er sendt i høring 

• Lederforum for Økonomi, 14. august 2019: Drøftelse af økonomien i 
de fremlagte forslag 

• Regionsrådet, 25. september 2019: Behandling af  forslag og tiltag 
fra gennemgangen af neurologi en og neurorehabiliteringsområdet 

Den videre proces samt oversigt over økonomien i de forskellige forslag 
vedrørende neurologien og neurorehabiliteringsområdet 

Oversigt over økonomien 

 

 

 

Besparelse i 2020
Besparelse i 2021 

og frem
Engangsudgifter incl anlæg

1 Etablering af fællesvisitation for 

al hospitalsbaseret 

neurorehabilitering

5,3 mio. kr 5,3 mio. kr. Evt midler til etablering af overblik (Klinisk 

logistik) over den samlede kapacitet på de 

tre specialiseringsniveauer. Den faglige 

følgegruppe kommer med et bud i august 

2019.

2 Etablering af rejsehold 0 0

3 Etablering af model for udgående 

og rådgivende funktioner for 

borgere med apopleksi eller 

anden erhvervet hjerneskade

0 0 0,5 mio. kr. til at dække en eventuel 

udvidelse af målgruppen og/eller til 

kompetenceudvikling alt efter tilbagemelding 

fra den nedsatte arbejdsgruppe

4 Etablering af neurorehabilitering 

på hovedfunktionsniveau i 

tilknytning til neurologi

1,0 mio. kr. 1,0 mio. kr. 0,975 mio. kr. til etablering af yderligere 10 

senge på Neurologisk Afdeling, RH Viborg

5 Reduktion af kapacitet på neuro-

intensivt afsnit

3,95 mio. kr. 3,95 mio. kr.

6 Hjemtrækning af aktivitet inden 

for epilepsi

4,0 mio. kr. 6,5 mio. kr.

7 Igangsætning af regionalt og 

tværsektorielt arbejde på 

smerteområdet

Målet er at det 

samlede 

udgiftsniveau som 

minimum holdes på 

2018-niveau

Målet er at det 

samlede 

udgiftsniveau som 

minimum holdes på 

2018-niveau

0,5 mio. kr til analyse af effekten af de 

forskellige typer af eller tilgange til 

smertebehandling, og hvad der giver den 

bedste sammenhæng mellem effekt og pris

14,25 mio. kr. 16,75 mio. kr. 1,975 mio. kr. + engangsudgifter til forslag 1

Forslag

Forløb

Organisering

Aktivitet

Samlet besparelse



Neurologien generelt 
Neurologi omfatter forebyggelse, diagnostik, medicinsk behandling, 
palliation (lindrende behandling) og rehabilitering af patienter med 
medfødte og erhvervede sygdomme i hjerne, rygmarv, nerver og muskler.  
 
Neurologien har en række kerneopgaver herunder undersøgelse og 
behandling af patienter for blodpropper og blødninger i hjernen, demens, 
hjernekræft, epilepsi, bevægeforstyrrelser (bl.a. parkinsonisme), 
muskelsygdomme, sklerose, arvelige neurologiske sygdomme, 
hjernekræft, søvnforstyrrelser, smerter og hovedpine.  
Neurorehabilitering  - genoptræning efter en erhvervet hjerneskade - er 
ligeledes en neurologisk kerneopgave. 
 
Specialet er inden for de senere år blevet mere omfattende pga. udvikling 
i nye behandlingsmuligheder for bl.a. blodprop i hjernen 
(stroke/apopleksi). Jf. specialeplanen for Neurologi forventes der ligeledes 
forbedrede behandlingsmuligheder for patienter med demens, multipel 
sklerose, epilepsi, parkinsonisme, hovedpine og smerter.  
Der må derfor forventes en yderligere stigning i aktiviteten med større 
krav til både hurtig diagnostik og vedvarende behandlingskontrol.  
Specialet er generelt kendetegnet ved en mangel på speciallæger og på 
øvrige specialistkompetencer som f.eks. neuropsykologer. 
 
Neurologien i Region Midtjylland 
Der er tre neurologiske afdelinger i Region Midtjylland (vist med blåt og 
orange på kortet). Alle afdelinger varetager ikke alle kerneopgaver. F.eks. 
foregår akut medicinsk behandling (trombolyse) af patienter med 
blodprop i hjernen kun i Hospitalsenheden Vest og på Aarhus 
Universitetshospital. 

Om neurologien og neurorehabiliteringsområdet 

Neurorehabilitering foregår på ni matrikler. Rehabilitering af mennesker 
med rygmarvsskader varetages af Vestdansk Center for Rygmarvsskade, 
der hører under Neurologisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg. 
Regionshospitalet Hammel Neurocenter har ligeledes landsdelsfunktionen 
for patienter  med behov for højtspecialiseret neurorehabilitering. Dette 
inkluderer et neuro-intensivt afsnit på Regionshospitalet Silkeborg. 
Neurorehabilitering på regionsfunktionsniveau foregår i Hammel, Skive og 
Lemvig, mens neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau foregår i 
Horsens og Randers og på eller i tilknytning til de tre neurologiske 
afdelinger i Holstebro, Viborg og Aarhus. I tilknytning til sengene på 
hovedfunktionsniveau er der etableret udgående og rådgivende 
funktioner, der sikrer sammenhæng og koordinering med den 
rehabiliterende indsats i kommunalt regi.  

Kortet viser hospitalsmatrikler i Region 
Midtjylland med neurologi og 
neurorehabilitering. Matrikler med blå 
cirkel har både en neurologisk afdeling 
og neuro-rehabilitering. I Viborg 
(orange cirkel) er der både neurologisk 
afdeling, neurorehabilitering og 
Vestdansk Center for Rygmarvsskade. 
Matrikler med rødt har 
neurorehabilitering. 
Tallet og cirklernes størrelse viser antal 
normerede senge pr. april 2019. 



Oversigt over arbejdsgruppens forslag 

Forløb 
1. Etablering af fællesvisitation for al hospitalsbaseret neurorehabilitering (igangsat) 
2. Etablering af rejsehold inden for neurologi (igangsat) 
3. Etablering af model for udgående og rådgivende funktioner for borgere med apopleksi (blodprop i hjernen) eller 
anden erhvervet hjerneskade (igangsat) 
 
Organisering 
4. Samling af neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau i tilknytning til neurologi 
5. Reduktion af kapacitet på neuro-intensivt afsnit 
 
Aktivitet 
6. Hjemtrækning af aktivitet inden for epilepsi 
7. Igangsætning af regionalt og tværsektorielt arbejde på smerteområdet 
  

 



Kort beskrivelse af tiltaget 
Med henblik på at skabe et bedre patientflow på neurorehabiliteringsområdet blev der på 
workshoppen i januar 2019 set et behov for at den specialiserede neurorehabilitering tænkes 
ind i det akutte flow, så patienter med behov for hospitalsbaseret neurorehabilitering 
oplever mindst mulig ventetid. 
 
Dette stiller nye krav til den nuværende Fælles Regionale Visitation (FRV) og fordrer bl.a. at 
den har overblik over den samlede kapacitet og kan udnytte den fleksibelt. Det fordrer også, 
at den er bemandet og placeret, så den kan løse opgaven med at visitere til og – som noget 
nyt – også udskrive fra det specialiserede niveau f.eks. på baggrund af en vurdering af, at 
patienten vil have lige så godt eller bedre udbytte af et ophold på en hovedfunktionsplads. 
Tiltaget indebærer derfor, at fællesvisitationen også kommer til at omfatte 
neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau. Den nuværende FRV dækker 
neurorehabilitering på regionsfunktions- og højtspecialiseret niveau og herunder 
henvisninger fra øvrige regioner. Visitationen er placeret på Regionshospitalet Hammel 
Neurocenter. 
 
Udbygningen af fællesvisitationen skal ses i sammenhæng med øvrige tiltag, der sættes i 
gang for at forbedre afdelingernes forudsætninger for at henvise patienter mere præcist og 
styrke det tværsektorielle samarbejde om patienten (jf. forslag 3 og 4). 
 
Formål 
Den kommende fællesvisitation skal: 
• sikre den bedst mulige udnyttelse af den samlede kapacitet til hospitalsbaseret 

neurorehabilitering og herunder at neurorehabilitering sker på det lavest effektive 
omkostningsniveau 

• svare til en kapacitetskonference og derved sikre at Regionshospitalet Hammel 
Neurocenter indgår i det akutte flow, så patienter med behov for hospitalsbaseret 
neurorehabilitering oplever mindst mulig ventetid.  Dette fordrer, at udskrivninger 
planlægges tidligere i forløbet end i dag 

• sikre at patienter med behov for hospitalsbaseret neurorehabilitering ikke udskrives 
til primær sektor 

• medvirke til at forkorte liggetider og give et bedre patientflow  
• sikre en fleksibel udnyttelse af kapaciteten til neurorehabilitering og fremme en 

mere ensartet udnyttelse af neurorehabiliteringssengene på hovedfunktionsniveau 

1. Etablering af fællesvisitation for al hospitalsbaseret neurorehabilitering 

Tidsplan og fokus 
Hurtig adgang til et relevant tilbud om neurorehabilitering og herunder sikring af at patienter 
med behov for hospitalsbaseret neurorehabilitering ikke udskrives til primær sektor blev på 
workshoppen i januar 2019 set som en af de vigtigste udfordringer at håndtere.  
 
Arbejdet med at beskrive forudsætningerne og rammerne herfor er derfor allerede sat i 
gang. Fokus for det arbejde, der er sat i gang handler om:  
• at få beskrevet, hvilke værktøjer fællesvisitationen har brug for for at have overblik 

over den samlede kapacitet til hospitalsbaseret neurorehabilitering 
• at få udarbejdet forslag til visitationsretningslinjer, der sikrer tilbud på lavest 

effektive omkostningsniveau under hensyntagen til potentiale og målet med den 
rehabiliterende indsats 

• at sikre mulighed for at følge udvikling i ventetid og liggetid 
• at få beskrevet økonomien ift. etablering og drift 
 
Det indledende arbejde ventes færdiggjort i august 2019 og vil indgå i det materiale, der 
sendes til politisk behandling i september 2019. Af hensyn til patienterne foreslås det, at 
fællesvisitationen udvider sit fokus, så snart det er muligt. 
 
Kvalitet 
Der er erfaring for at en tidlig indsats i forhold til genoptræning har betydning for, hvor godt 
og hvor hurtigt patienter kommer sig.  Tiltaget forventes at medføre kortere ventetid og 
kortere liggetid.  
 
Tiltaget vil forventeligt medføre en stigning i antallet af afdelings-/matrikelskift i den senere 
del af patientforløbet, fordi et stigende antal patienter formodes at blive udskrevet fra det 
specialiserede niveau på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, når det vurderes, at de har 
lige så godt eller bedre udbytte af et neurorehabiliteringstilbud på hovedfunktionsniveau. Af 
hensyn til den bedst mulige udnyttelse af den samlede kapacitet og af hensyn til at patienter 
får det rette tilbud til rette tid, vurderes disse overgange at være relevante.  
 
Uddannelse 
Udbygningen af den nuværende Fælles Regionale Visitation har ikke betydning for 
varetagelse af uddannelsesopgaver. 
 
 



Forankring 
Opgaven med at udbygge den nuværende Fælles Regionale Visitation, så denne også dækker 
neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau og kommer til at svare til en kapacitetskonference, er 
forankret ved den faglige følgegruppe for visitation til hospitalsbaseret neurorehabilitering. Den faglige 
følgegruppe blev etableret som led i Spar1519 for at sikre et tættere partnerskab omkring den Fælles 
Regionale Visitation. Den faglige følgegruppe har til opgave at understøtte gode sammenhængende 
patientforløb af høj faglig kvalitet på patientens præmisser. Målet er at opnå en fælles forståelse af og en 
gennemsigtighed i forhold til, hvilke patienter der bør visiteres til de forskellige behandlingstilbud med 
udgangspunkt i den givne kapacitet. Dette omfatter også en stillingtagen til, hvornår patienter bør 
udskrives. 
 
I den faglige følgegruppe indgår repræsentanter for de henvisende afdelinger på de somatiske hospitaler, 
for den Fælles Regionale Visitation og for Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Den sygeplejefaglig 
direktør ved Regionshospitalet Randers er formand for den faglige følgegruppe. I forhold til den konkrete 
opgave fra gennemgangen af neurologi og neurorehabiliteringsområdet er den faglige følgegruppe 
suppleret med den lægefaglige direktør ved Hospitalsenhed Midt.  
 
Opmærksomhedspunkter 
Af hensyn til den bedst mulige kvalitet og udnyttelse af den samlede kapacitet til hospitalsbaseret 
neurorehabilitering og herunder at neurorehabilitering sker på det lavest effektive omkostningsniveau, er 
det vigtigt, at der er de rette kompetence-/plejeprofiler på alle specialiseringsniveauer. I perioden frem til 
den politiske behandling af gennemgangen af neurologien og neurorehabiliteringsområdet vil der derfor 
blive sat et arbejde i gang vedrørende dette.  
 
Fællesvisitationens arbejde baserer sig på Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for personer med en 
erhvervet hjerneskade, på samarbejdsaftaler med de øvrige regioner og på Region Midtjyllands 
sundhedsaftale for voksne med en erhvervet hjerneskade, hvori varsler for udskrivning af patienter f.eks. 
er beskrevet. Sundhedsaftalen ventes revideret, når de nye anbefalinger for tværsektorielle forløb for 
voksne med erhvervet hjerneskade foreligger. Anbefalingerne har været i høring og træder i stedet for det 
nuværende forløbsprogram på området. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Etablering af fællesvisitation for al hospitalsbaseret neurorehabilitering 

Økonomi 
Tiltaget ventes at give en besparelse som følge af en reduktion i ventetid og liggetid. Tiltaget forventes 
sammenlagt at give en besparelse på ca. 5,3 mio. kr. fra 2020 og frem. 
 
Anvendte principper: 
• 100% belægning, 50% reduktion i antal ventedage i forhold til 2018-niveau på de tre 

neurologiske afdelinger og på Hjerne- og rygkirurgi på Aarhus Universitetshospital, reduktion i 
antal liggedage på 2 dage pr. person (unik cpr) ) for de indenregionale patienter. Der forventes 
ikke et fald i liggetiden for de udenregionale patienter, idet der dels er tale om en delvist anden 
patientgruppe dels mulighed for tidligere udskrivning, fordi de udenregionale patienter typisk 
udskrives til et hospital i hjemregionen.  

• I forbindelse med spar1519 blev en højtspecialiseret seng fastsat til 3,3 mio. kr. pr. seng, hvilket i 
2019-niveau svarer til 3,5 mio. kr. I forbindelse med budget 2019 fik Hospitalsenhed Midt tilført 
senge på regionsfunktionsniveau til en pris på 1,175 mio. kr. pr. seng, hvilket i 2019-niveau ved 
100% belægning svarer til 1,39 mio. kr. I forhold til ventedage anvendes en sengepris på 1 mio. 
kr. for en hovedfunktionsseng. 

 
Beregninger: 
• Ventedage: Hospitalerne har oplyst at der i 2018 sammenlagt var ca. 1900 ventedage til 

specialiseret neurorehabilitering. Disse ventes reduceret med 950 dage svarende til 2,6 seng og 
2,6 mio. kr. Besparelsen falder på de afdelinger, hvor der fremadrettet vil ses et fald i antallet af 
ventedage 

• Liggetid: Der regnes med 565 unikke patienter pr. år svarende til 1130 sengedage og 3 senge (0,7 
højtspecialiseret seng og 2,3 regionsfunktionsseng). Med henblik på at gøre det muligt for 
Hospitalsenhed Midt at løfte opgaven med at reducere ventetid, reduceres der ikke i den 
højtspecialiserede kapacitet, hvorfor der alene reduceres med 2,3 seng, hvilket svarer til en 
besparelse på 3,2 mio. kr. Besparelsen falder på Hospitalsenhed Midt. 

• Bemanding: I overslaget indgår øgede årlige driftsudgifter på 0,5 mio. kr. til supplerende 
lægefaglig bemanding af fællesvisitationen  

 
Anlæg 
Tiltaget vil medføre engangsudgifter til etablering af overblik (formentlig i Klinisk logistik) over den 
samlede kapacitet på de tre behandlingsniveauer. Den faglige følgegruppe kommer med et bud på 
niveauet herfor i august 2019. 
 
Opfølgning 
Der vil ske en halvårlig opfølgning på udvikling i ventetid, liggetid og antal overgange. På baggrund af 
udviklingen vil der ske en vurdering af, om der er brug for yderligere tiltag. 
 
 



Kort beskrivelse af tiltaget 
Der blev på workshoppen i december 2018 set et behov for at ensarte forløbene 
inden for de forskellige neurologiske sygdomsområder og  for gensidig 
erfaringsudveksling  og mere sammenhæng i opgavevaretagelsen på tværs af 
matriklerne.  
 
Der etableres derfor et tværfagligt rejsehold inden for neurologi, hvori 
repræsentanter fra de neurologiske afdelinger og de akutafdelinger, der modtager 
neurologiske patienter får mulighed for at besøge hinanden. Rejseholdet skal 
inspirere til gode løsninger samt medvirke til at udbrede allerede eksisterende 
gode løsninger. Rejseholdet kan på den led bidrage til en tværgående optimering 
af de planlagte forløb og til at få de faglige miljøer til at hænge mere sammen på 
tværs af matriklerne. Rejseholdet forventes  dermed at øge kapaciteten. 
 
Arbejdet i rejseholdet skal koordineres med øvrige forslag fra gennemgangen 
herunder særligt forslag vedrørende hjemtrækning af aktivitet inden for epilepsi. 
Arbejdet i rejseholdet handler som udgangspunkt ikke om apopleksi/stroke eller 
om neurorehabilitering til patienter med en erhvervet hjerneskade. 
 
Formål 
Rejseholdet skal:  
• bidrage til at skabe en mere sammenhængende neurologi og mere 

ensartede forløb inden for de forskellige sygdomsområder ved at 
understøtte faglige netværk på tværs af enheder og matrikler og ved at 
inspirere det lokale forbedringsarbejde. 

• skabe kapacitet ved at  bidrage til en tværgående optimering af de 
planlagte forløb og ved at få de faglige miljøer til at hænge mere sammen 
på tværs af matriklerne 

 
 
 
 
 

2. Etablering af rejsehold inden for neurologi 

Tidsplan og fokus 
Rejseholdet mødes fem gange – én gang på hver hospitalsenhed. Der afsættes fire 
timer til hvert møde på de neurologiske afdelinger og to timer til de to møder, der 
holdes på akutafdelingerne på Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet 
Randers.  
 
Under besøgene er det værtsafdelingens opgave at præsentere afdelingens 
arbejde inden for følgende foreløbige overordnede temaer: 
1. Hvordan håndterer man den akutte neurologiske patient? (fraregnet patienter 
med stroke/apopleksi, jf. ovenfor) 
 
2. Hvordan arbejder afdelingen med at optimere den ambulante og den 
stationære neurologiske aktivitet? 
• Hvad gør man på afdelingen for at sikre den bedste udnyttelse af de lægefaglige 
ressourcer? 
• Hvad har man af erfaringer med opgaveflytning og samarbejde mellem 
faggrupper? 
• Hvad gør man på afdelingen for at nedbringe den ambulante aktivitet? Hvad har 
man eksempelvis af erfaringer med AmbuFlex? 
 
3. Hvordan håndterer afdelingen snitfladen til de praktiserende speciallæger og til 
andre institutioner som f.eks. Filadelfia? 
  
4. Hvordan håndterer afdelingen sine uddannelsesopgaver? 
 
Møderne afholdes i løbet af 2019. Der afholdes et opstartsmøde i juni 2019. 
Opstartsmødet skal sikre kliniknær indflydelse på, hvad rejseholdet skal se på og 
give mulighed for at eventuelle data af interesse for rejseholdet kan være til 
rådighed, når rejseholdet mødes.  Det første besøg i  rejseholdet afvikles i starten 
af september 2019. 
 



Kvalitet 

Givet rejseholdets fokus på ensartede forløb og mere sammenhæng i 
opgavevaretagelsen på tværs af afdelingerne kan arbejdet i rejseholdet  
medvirke til at styrke patienternes oplevelse af forløb på deres præmisser. 

 

Uddannelse 

Rejseholdet har ikke betydning for afdelingernes uddannelsesopgaver, 
men drøftelserne i rejseholdet kan inspirere til andre måder at håndtere 
opgaverne på. 

 

Forankring 

Rejseholdets arbejde er forankret ved en følgegruppe bestående af de 
lægefaglige direktører for Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest 
og formanden for det tværfaglige specialeråd i Neurologi. Når 
besøgsrækken er tilendebragt udarbejdes en samlet afrapportering.  

 

Opmærksomhedspunkter 

Rejseholdet forventes at give input til, hvordan patientstrømmen kan 
vendes på epilepsiområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Etablering af rejsehold inden for neurologi 

Økonomi 

Etableringen af rejseholdet udløser ikke en besparelse. Eventuelle 
gevinster fra rejseholdet tilfalder de deltagende afdelinger. 

 

Anlæg 

Tiltaget medfører ikke anlægsudgifter. 

 

Opfølgning 

Behov for opfølgning afklares som led i rejseholdet. 

 



Kort beskrivelse af forslaget 
På workshoppen i januar 2019 blev der fremsat et forslag om at se på mulighederne for 
etablering af udgående og rådgivende funktion til patienter fra Regionshospitalet Hammel 
Neurocenter, dvs. fra neurorehabiliteringssengene på specialiseret niveau. Der blev 
derudover også set et behov for at styrke samarbejdet mellem Regionshospitalet Hammel 
Neurocenter og de fem klynger i Region Midtjylland.  
 
Etablering af udgående og rådgivende funktion til patienter fra det specialiserede niveau vil 
betyde, at alle borgere - ved behov - vil få mulighed for at  få samme form for hjælp, når de 
udskrives fra hospitalet. De udgående og rådgivende funktioner, der findes i dag blev 
oprettet i forbindelse med omlægningen af apopleksibehandlingen (behandlingen for en 
blodprop i hjernen) i 2012 og går derfor under betegnelsen apopleksi- eller apo-teams. 
Målgruppen for de nuværende apopleksi-teams er  patienter med nyopstået apopleksi 
visiteret til hovedfunktionsniveau. 
 
Inden workshoppen i januar 2019 havde Sundhedsstyregruppen (et administrativt 
mødeforum på tværs af region og kommuner)  allerede sat gang i et arbejde med at ensrette 
de eksisterende apopleksi-teams i de fem klynger, fordi der i kølvandet på en række  
vedtagne principper for udgående funktioner blev set et behov for at videreudvikle de 
eksisterede tilbud til borgere, der har haft en blodprop i hjernen. Arbejdet er inspireret af en 
samarbejdsaftale udarbejdet i Midtklyngen om ‘Det gode patientforløb for borgere med 
apopleksi’.  
 
For at sikre sammenhæng i arbejdet og undgå overlappende funktioner er det besluttet, at 
der skal ses samlet på de to opgaver. 
 
Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag vedr. etablering af neurorehabilitering på 
hovedfunktionsniveau i tilknytning til neurologi (forslag 4) og tiltag vedr. etablering af 
fællesvisitation for al hospitalsbaseret neurorehabilitering (forslag 1). 
 
Formål 
Formålet med forslaget er at:  
• sikre sammenhængende  og velkoordinerede forløb for borgere med apopleksi eller 

anden erhvervet hjerneskade 
• understøtte alle borgerne i at komme godt og hurtigt hjem fra hospitalet 

3. Etablering af model for udgående og rådgivende funktioner for borgere med  
apopleksi eller anden erhvervet hjerneskade 

Tidsplan og fokus 
Sundhedsstyregruppen godkendte i marts 2019 kommissoriet for et tværsektorielt arbejde 
vedrørende udarbejdelsen af et forslag til fælles model for udgående og rådgivende funktion 
for borgere med apopleksi eller anden erhvervet hjerneskade. Medlemmerne af  
arbejdsgruppen er udpeget, og der har i maj 2019 været afholdt et første indledende møde i 
formandsskabet for den kommende arbejdsgruppe.  Arbejdet indledes i juni 2019 og ventes 
afsluttet i starten af 2020. 
 
Fokus for det arbejde, der er sat i gang handler om: 
• at få afklaret behov for udgående og rådgivende funktion og komme med anbefaling 

til model og relevant målgruppe for den udgående og rådgivende funktion til 
borgere med apopleksi eller anden erhvervet hjerneskade. Modellen skal bygge på 
de fælles principper for udgående og rådgivende funktioner - 
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/moedefora/sundhedsstyregruppen/3
10118/punkt_6_bilag_1_illustration_faelles_principper_udgaaende_funktioner_261
017..pdf 

• at få vurderet, hvad der er den mest relevante og effektive måde at lave den ud- og 
rådgivende funktion på. Der skal i arbejdet være et gennemgående fokus på at  
undgå overlap i regionale og kommunale funktioner 

• at få belyst  de økonomiske konsekvenser for kommuner og region af den 
anbefalede model sammenlignet med de tilbud, der er i dag og herunder specifikt  
de forventede økonomiske konsekvenser ved at udvide målgruppen for den 
udgående og rådgivende funktion til at omfatte alle specialiseringsniveauer og alle 
relevante borgere med en erhvervet hjerneskade 

 
Kvalitet  
En eventuel udvidelse af målgruppen for de udgående og rådgivende funktioner vil give 
borgerne i Region Midtjylland  samme mulighed for - ved behov - at få hjælp fra en 
udgående og rådgivende funktion, uanset hvad de har været indlagt for eller hvor de har 
været det.  
 
Uddannelse 
Etableringen af model for udgående og rådgivende funktioner for borgere med en erhvervet 
hjerneskade ventes ikke at få betydning for varetagelsen af uddannelsesopgaver. 
Implementeringen af modellen kan medføre behov for kompetenceudvikling af regionale og 
kommunale medarbejdere. Et eventuelt behov herfor vil fremgå af afrapporteringen fra den 
nedsatte arbejdsgruppe og vil indgå i forslaget til, hvordan de midler der ventes afsat til 
området skal prioriteres og fordeles (jf. afsnit om økonomien i forslaget). 
 
 

http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/moedefora/sundhedsstyregruppen/310118/punkt_6_bilag_1_illustration_faelles_principper_udgaaende_funktioner_261017..pdf
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/moedefora/sundhedsstyregruppen/310118/punkt_6_bilag_1_illustration_faelles_principper_udgaaende_funktioner_261017..pdf
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/moedefora/sundhedsstyregruppen/310118/punkt_6_bilag_1_illustration_faelles_principper_udgaaende_funktioner_261017..pdf
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/moedefora/sundhedsstyregruppen/310118/punkt_6_bilag_1_illustration_faelles_principper_udgaaende_funktioner_261017..pdf
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/moedefora/sundhedsstyregruppen/310118/punkt_6_bilag_1_illustration_faelles_principper_udgaaende_funktioner_261017..pdf
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/moedefora/sundhedsstyregruppen/310118/punkt_6_bilag_1_illustration_faelles_principper_udgaaende_funktioner_261017..pdf


Forankring 
Opgaven med etablere en model for udgående og rådgivende funktion for borgere 
med apopleksi eller anden erhvervet hjerneskade er forankret ved en 
tværsektoriel arbejdsgruppe. I arbejdsgruppen indgår en regional og en kommunal 
repræsentant fra hver af de fem klynger i Region Midtjylland samt repræsentanter 
fra  hver af de tre matrikler (Hammel, Skive, Lemvig) med neurorehabilitering på 
specialiseret niveau. Da opgaven delvist udspringer af et arbejde i Midtklyngen 
varetages formandsskabet af den kommunale og regionale repræsentant fra 
Midtklyngen. Den lægefaglige direktør fra Hospitalsenhed Midt og direktøren for 
Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune, der samtidig er henholdsvis regional og 
kommunal medformand for Hjerneskadesamrådet for voksne står på ad hoc basis 
til rådighed for arbejdsgruppen. 
 
Opmærksomhedspunkter 
En eventuel samling af neurorehabiliteringssengene på hovedfunktionsniveau i 
tilknytning til neurologi (jf. forslag 4) vil have betydning for de nuværende 
apopleksi-teams på Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Randers og 
dermed for arbejdet i den tværsektorielle arbejdsgruppe. Der er igangsat en faglig 
vurdering af muligheden for at bevare de udgående og rådgivende funktioner i 
Horsens og Randers. Den faglige vurdering indebærer bl.a., at der indhentes 
rådgivning fra det  tværfaglige specialeråd i Neurologi. Rådgivningen fra det 
tværfaglige specialeråd videregives til den tværsektorielle arbejdsgruppe, der får 
til opgave at komme med et bud på den fagligt set bedste løsning for borgerne fra 
klyngekommunerne omkring regionshospitalerne i Horsens og Randers.  
 
Opgaven med etablering af udgående og rådgivende funktion for borgere med 
apopleksi eller anden erhvervet hjerneskade skal ses i sammenhæng med et 
igangværende projekt på Regionshospitalet Hammel Neurocenter vedrørende 
etablering af udgående funktion fra højtspecialiseret enhed og 
kompetenceudvikling. Projektet udspringer af Sundhedsstyrelsens servicetjek af 
hjerneskadeområdet i 2017 og handler om at udvikle forsøg med udgående 
funktion og virke kompetenceudviklende på kommunal indsats. Projektet løber 
frem til 1. november 2020. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Etablering af model for udgående og rådgivende funktion for borgere med 
 apopleksi eller anden erhvervet hjerneskade 

Økonomi 
Der forventes som udgangspunkt afsat midler til forslaget i størrelsesordenen ca. 
0,5 mio. kr.  Alt efter tilbagemeldingen fra den nedsatte arbejdsgruppe kan 
midlerne anvendes til at dække en eventuel udvidelse af målgruppen og/eller til 
kompetenceudvikling. Arbejdsgruppens anbefalinger vil indgå i den endelige 
prioritering og fordeling af midlerne. 
 
Anlæg 
Forslaget forventes ikke at medføre anlægsudgifter. 
 
Opfølgning 
Et eventuelt behov for opfølgning afklares som led i arbejdet i den nedsatte 
tværsektorielle arbejdsgruppe. 
 
 



Kort beskrivelse af forslaget 

Det blev på workshoppen i januar 2019 påpeget, at neurorehabilitering ifølge specialeplanen 
er et neurologisk kerneområde, og der blev fremsat et forslag om at al neurorehabilitering på 
hovedfunktionsniveau etableres i tilknytning til neurologi. Dette blev på workshoppen set 
som en mulighed for at forbedre forudsætningerne for at henvise patienter mere præcist 
efter det akutte forløb, for at reducere antallet af overgange i forløbet og for at fremme 
rekruttering af læger til neurorehabiliteringsområdet. 

 

I Region Midtjylland er der i dag 27 neurorehabiliteringssenge på hovedfunktionsniveau, 
hvoraf 10 er placeret i medicinsk regi (fire på Regionshospitalet Horsens og seks på 
Regionshospitalet Randers). Af de resterende 17 normerede senge er 10 placeret på en 
neurologisk afdeling (fire på Regionshospitalet Viborg og seks på Regionshospitalet 
Holstebro) og syv på Ældresygdomme på Aarhus Universitetshospital. Efter udflytningen af 
Neurologi til Skejby i maj 2019 ligger sengene på Ældresygdomme i umiddelbar tilknytning til 
neurologi. Forslaget berører derfor alene hovedfunktionssengene på Regionshospitalet 
Randers og Regionshospitalet Horsens 

 

Givet at der er tale om patienter fra den østlige del af regionen har der været fokus på 
mulighed for at oprette flere neurorehabiliteringssenge på hovedfunktionsniveau i 
tilknytning til både de neurologiske afdelinger i Viborg og i Aarhus. Det er imidlertid ikke 
muligt at oprette yderligere hovedfunktionssenge på eller i tilknytning til Neurologi i Aarhus. 
Alle 10 senge foreslås derfor etableret på Neurologisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg. 
Forslaget vil betyde, at der i alt bliver 14 neurorehabiliteringssenge på hovedfunktionsniveau 
i Viborg og at Neurologisk Afdeling samlet set når op på 26 senge.  

Forslaget betyder, at ønsket om at visitere patienter mere præcist og reducere antallet af 
overgange efter den akutte fase på Aarhus Universitetshospital ikke kan realiseres, fordi det 
forudsætter at Aarhus Universitetshospital har kapacitet til at beholde flere patienter i 
længere tid end i dag.  

 

Opgaven skal ses i sammenhæng med tiltag vedr. etablering af fællesvisitation for al 
hospitalsbaseret neurorehabilitering (forslag 1) og forslag om etablering af model for 
udgående og rådgivende funktioner (forslag 3).  

 

4. Samling af neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau i tilknytning til neurologi 

Formål 

En samling af neurorehabiliteringssengene på hovedfunktionsniveau vil: 

• skabe større faglige miljøer og herunder styrke Hospitalenhed Midt, der har en 
særlig opgave i at varetage bl.a. neurorehabilitering. I afrapporteringen vedr. 
neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau fra 2014 anbefales det, at der som 
minimum er seks neurorehabiliteringssenge på en enhed. Forslaget vil betyde at 
antallet af matrikler med neurorehabilitering i Region Midtjylland går fra ni til syv. I 
Region Nordjylland er al neurorehabilitering samlet på to enheder; i Region 
Syddanmark på fire enheder. 

• forventeligt fremme rekrutteringen af læger til rehabiliteringsområdet 

• reducere antallet af matrikler som fællesvisitationen skal samarbejde med (forslag 1) 

 

Tidsplan 

Forslaget forventes implementeret fra 1. januar 2020. 

 

Kvalitet 

Etablering af neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau i neurologisk regi med samtidig 
mulighed for ved behov at inddrage de medicinske og ældremedicinske specialer forventes 
at kunne give et løft i den rehabiliterende indsats. Etableringen af færre og større miljøer 
forventes også, at kunne være med til at ensrette og udvikle den nuværende praksis på 
hovedfunktionsniveau.  

 

Den nuværende organisering af neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau betyder, at 
patienter i vid udstrækning har  kunnet været indlagt på hjemhospitalet. Flytning af 
neurorehabiliteringssenge fra Horsens og Randers til Neurologisk Afdeling på 
Regionshospitalet Viborg vil betyde, at en række patienter og pårørende får længere end i 
dag. I 2018 var patienter i gennemsnit indlagt ca. 8 dage på hovedfunktionsniveau. Forslaget 
vil ikke reducere antallet af overgange i patientforløbene i forhold til det antal, der ses i dag. 

 

Uddannelse 

Forslaget kan få betydning for de uddannelsesopgaver, der i dag varetages på 
Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Randers. 

 



Forankring 

Forslaget er tæt forbundet med det arbejde, der er sat i gang vedr. 
etablering af fællesvisitation for al hospitalsbaseret neurorehabilitering og 
etablering af model for udgående og rådgivende funktioner for borgere 
med en blodprop i hjernen eller anden erhvervet hjerneskade.  

 

Opmærksomhedspunkter 

En eventuel samling af neurorehabiliteringssengene på 
hovedfunktionsniveau i tilknytning til neurologi vil få betydning for de 
nuværende apopleksi-teams på Regionshospitalet Horsens og 
Regionshospitalet Randers. Der er igangsat en faglig vurdering af 
muligheden for at bevare de udgående og rådgivende funktioner i Horsens 
og Randers. Den faglige vurdering indebærer bl.a., at der indhentes 
rådgivning fra det  tværfaglige specialeråd i Neurologi. Rådgivningen fra 
det tværfaglige specialeråd videregives til den tværsektorielle 
arbejdsgruppe, der er nedsat i forbindelse med forslag om etablering af 
model for udgående og rådgivende funktion for borgere med apopleksi 
eller anden erhvervet hjerneskade, jf. forslag 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Samling af neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau i tilknytning til neurologi 

Økonomi 

Der forventes at være stordriftsfordele forbundet med at samle sengene 
på hovedfunktionsniveau. Forslaget forventes på den baggrund at give en 
samlet besparelse på 1 mio. kr. 

 

Anvendte principper:  

• Der flyttes i alt 10 senge, seks fra Regionshospitalet Randers og fire 
fra Regionshospitalet Horsens. Målt på aktivitet svarede det til 10,8 
seng i 2018 

• Sengetaksten på hovedfunktionsniveau er vurderet til 1 mio. kr. pr. 
seng 

 

Anlæg 

Tiltaget vil medføre anlægsudgifter. Hospitalsenhed Midt har estimeret 
udgifter til etablering af yderligere 10 senge på Neurologisk Afdeling på 
Regionshospitalet Viborg til 0,975 mio. kr.  

 

Opfølgning 

Hvis forslaget gennemføres, vil der efter et år med den nye organisering 
blive fulgt op på, hvordan neurorehabiliteringssengene på 
hovedfunktionsniveau har været anvendt. Som led heri vil der ske en 
vurdering af, om en del af de senge, der foreslås etableret på Neurologisk 
Afdeling på Regionshospitalet Viborg eller ressourcerne hertil – set fra et 
patientforløbsperspektiv – vil være mere hensigtsmæssigt placeret på 
Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Et eventuelt forslag til 
omplacering af senge eller ressourcer skal godkendes politisk. 

 

 



Kort beskrivelse af forslaget 
Der blev på workshoppen i januar 2019 set et behov for at få undersøgt, om de 
neuro-intensive stepdown senge (NISA-senge) på Regionshospitalet Silkeborg 
udnyttes optimalt. 
 
I Region Midtjylland er der i dag 6,5 NISA-seng. Sengene er beregnet til patienter 
med behov for højtspecialiseret neurorehabilitering og et intensivt set-up. 
Størstedelen af patienterne har følger efter blodprop i hjernen, hovedskader eller 
hjerneskade forårsaget af iltmangel f.eks. efter hjertestop. Patienterne 
rehabiliteres i det omfang, det er muligt. NISA-sengene drives i tæt samarbejde 
med Regionshospitalet Hammel Neurocenter og betjenes bl.a. af personale derfra 
og af lokalt ansatte terapeuter. Sengene er placeret på et afsnit med yderligere 1,5 
intensiv seng på Regionshospital Silkeborg. Disse senge understøttes af den 
medicinske afdeling.  
 
På baggrund af undersøgelsen af, hvordan sengene udnyttes, foreslås det, at 
kapaciteten reduceres med én seng, så der fremadrettet er 5,5 neuro-intensiv 
stepdown seng i Region Midtjylland. Forslaget er begrundet i, at der i 2018 ses et 
fald i antallet af ophold og en stigning i liggetiden. Det anslås, at en del af 
stigningen i liggetid skyldes ventetid til specialiseret neurorehabilitering svarende 
til i alt ca. 800 ventedage i 2018. Ca. halvdelen af sengepladserne er optaget af 
patienter fra de øvrige regioner. Forslaget forventes ikke at få betydning for den 
øvrige aktivitet i afsnittet. Da der er tale om relativt få patienter (43 personer 
(unikke cpr) i 2018, 65 i 2017 og 69 i 2016)  er tallene behæftet med en vis 
usikkerhed, fordi selv små udsving i patientpopulationen kan få stor betydning for 
det samlede billede.  
 
Forslaget skal ses i sammenhæng med udbygningen af fællesvisitationen (forslag 
1). Udbygningen af fællesvisitationen forventes at reducere ventetiden til den 
specialiserede neurorehabilitering, hvilket også vil forbedre patientflowet på NISA-
sengene.  
 

5. Reduktion af kapacitet på neuro-intensivt afsnit 

Formål 
Reduktionen af kapacitet på det neuro-intensive afsnit sker med henblik på at 
sikre at de neuro-intensive stepdown senge i Region Midtjylland udnyttes 
optimalt.  
 
Tidsplan 
Forslaget vil have effekt fra 1. januar 2020. 
 
Kvalitet  
Forslaget forventes ikke at få betydning for kvaliteten af det øvrige neuro-
intensive tilbud. 
 
Uddannelse 
Forslaget forventes ikke at have betydning for varetagelsen af 
uddannelsesopgaver på Regionshospitalet Silkeborg. 
 



Forankring 

Forslaget et tæt forbundet med det arbejde, der er sat i gang vedr. 
etablering af fællesvisitation for al hospitalsbaseret neurorehabilitering 
(forslag 1). 

 

Opmærksomhedspunkter 

I forbindelse med oprettelsen af 1,5 ekstra NISA-seng i forbindelse med 
spar1519, var der en forventning om at den ekstra kapacitet ville aflaste 
intensivafdelinger andre steder i regionen. Der skal derfor følges op på,  
om lukningen af en del af denne kapacitet har konsekvenser for de øvrige 
intensivafdelinger. 

 

Region Syddanmark  meddelte i efteråret 2016, at de pr. 1. januar 2017, 
grundet etablering af neuro-intensiv kapacitet i egen region, forventede at 
sende færre patienter til det neuro-intensive afsnit på Regionshospitalet 
Silkeborg.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Reduktion af kapacitet på neuro-intensivt afsnit 

Økonomi 

Forslaget forventes at give en besparelse på 3,95 mio. kr. fra 2020 og 
frem.  

 

Anvendte principper:  

• Sengetakst beregnet med afsæt i bemanding vurderes til 3,95 mio. 
kr. pr. seng  

 

Anlæg 

Forslaget medfører ikke anlægsudgifter. 

 

Opfølgning 

I forbindelse med den halvårlige opfølgning på udvikling i ventetid, liggetid 
og antal overgange (jf. forslag 1) vil der ligeledes ske en opfølgning på 
udviklingen i liggetid og ventetid på NISA-sengene.  

 



Kort beskrivelse af forslaget 
Der blev på workshoppen i december 2018 set et potentiale for at hjemtrække aktivitet 
inden for epilepsi fra Epilepsihospitalet Filadelfia.  
 
En nedgang i den regionale kapacitet til udredning og behandling for epilepsi har betydet, at 
der siden 2016 har været et øget forbrug på behandling af borgere ved Epilepsihospitalet 
Filadelfia. Målt i DRG-værdi er aktiviteten øget fra 22,7 mio. kr. i 2016 til 26,6 mio. kr. i 2018. 
Aktiviteten på Filadelfia vedrører både børne- og ungeområdet og voksenområdet.  
 
Aarhus Universitetshospital, Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest har i fællesskab 
udarbejdet et bud på mulighed for hjemtrækning af aktivitet. Der vurderes at være mulighed 
for at hjemtrække aktivitet på både børne- og ungeområdet og på voksenområdet. Dette 
forudsætter midler til opbygning af kapacitet og initiativer, der sikrer at patienter i højere 
grad vælger at blive udredt og behandlet tæt på hjemmet fremfor på Epilepsihospitalet 
Filadelfia, der ligger på Sjælland. 
 
Rejseholdet inden for neurologi inddrages i forhold til at komme med input til, hvordan 
patientstrømmen kan vendes (jf. forslag 2). 
 
Der er i praksis ikke ventetid på børne- og ungeområdet, da udredning og behandling for 
epilepsi har status af akut aktivitet. I henhold til mitsygehusvalg.dk varierer ventetiden på  
voksenområdet i juni 2019 fra 14-31 uger.   
 
Formål 
Hjemtrækning af aktivitet inden for epilepsi skal: 
• sikre at flere patienter og pårørende får et nært, fagligt relevant tilbud på såvel 

børne- og ungeområdet som voksenområdet  
• medvirke til at styrke og udvikle behandlingstilbuddene til mennesker med epilepsi  

og samarbejdet mellem almen praksis og hospitalerne om patientgruppen i Region 
Midtjylland 

• medvirke til at skabe mere robuste og bæredygtige neurologiske afdelinger 
• sikre budgetoverholdelse på konto for selvejende hospitaler. I 2018 var der et 

merforbrug på denne konto, bl.a. som følge af øgede udgifter til epilepsibehandling. 
Forslaget ventes også at kunne mindske udgifter til kørselsgodtgørelse 

6. Hjemtrækning af aktivitet inden for epilepsi 

Tidsplan og fokus 
Der arbejdes som udgangspunkt på hjemtrækning af aktivitet fra 1. januar 2020.  
 
Frem mod 1. januar 2020 skal der – med afsæt i inputtet fra rejseholdet inden for neurologi - 
udarbejdes en implementeringsplan for forslaget. Implementeringsplanen udarbejdes af de 
involverede hospitaler i samarbejde med administrationen. I implementeringsplanen skal der 
bl.a. indgå en nærmere analyse af behovet for kapacitet.   
 
Kvalitet  
Epilepsihospitalet Filadelfia tilbyder en række behandlinger, som Region Midtjylland aktuelt 
ikke har og for nuværende fortsat ønsker, at patienter ved behov får på Filadelfia. Det 
vurderes imidlertid, at mange patienter vil være interesseret i muligheden for i stigende grad 
at få et nært, fagligt relevant tilbud.  
 
Region Midtjyllands tilbud til epilepsipatienter vil imidlertid afvige fra Filadelfias både hvad 
angår udredning og behandling, men kvaliteten af behandlingen vil være lige så god. 
Udredning og behandling vil således i højere grad ske uden at patienten er indlagt, ligesom 
hospitalerne vurderer at patienter vil være indlagt i kortere tid end på Filadelfia.  
 
Uddannelse 
Forslaget forventes ikke at have betydning for varetagelsen af uddannelsesopgaver på de tre 
neurologiske afdelinger. 
 
 



Forankring 

Implementeringsplanen udarbejdes, jf. tidligere i et samarbejde mellem 
de involverede hospitaler og administrationen. 

 

Opmærksomhedspunkter 

Regionerne er, jf. bekendtgørelse om økonomiske rammer for frit valg til 
private specialsygehuse mv. samlet set forpligtet til at overholde en 
økonomisk ramme på 81,4 mio. kr. (i 2017 pris- og lønniveau, hvilket i 
2018-niveau svarer til 82,3 mio. kr.) på behandling for epilepsi. Region 
Midtjylland har derudover indgået aftale med Filadelfia om aktivitet 
udover fritvalgsrammen. Alle regioner sender flere patienter til Filadelfia 
end fritvalgsrammen forpligter dem til. Epilepsihospitalet Filadelfia vil få et 
varsel om, at Region Midtjylland ønsker at mindske forbruget på Filadelfia.  

 

Muligheden for at reducere udgifter til kørselsgodtgørelse undersøges i 
løbet af høringsperioden.   

 

Sundhedsstyrelsen udgav i november 2018 et ‘Eftersyn af indsatsen til 
mennesker med epilepsi’. Der er siden afsat i alt 32,3 mio. kr. i perioden 
2019-2022 til implementering af anbefalingerne  i rapporten, hvoraf 17 
mio. kr. går til Epilepsihospitalet Filadelfia. De resterende 15 mio. kr. er 
endnu ikke udmøntet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Hjemtrækning af aktivitet inden for epilepsi 

Økonomi 

Der forventes som udgangspunkt at være muligt at realisere en 
målsætning om at hjemtrække aktivitet svarende til en samlet besparelse 
på 4 mio. kr. i 2020 stigende til 6,5 mio. kr. fra 2021 og frem.  

 

Anvendte principper:  

• Hjemtrækning sker til 50% af DRG-værdien, opgørelse af 
hjemtrukket aktivitet tager udgangspunkt i aktiviteten i 2018. 
Besparelsen falder på den regionale konto, der i dag finansierer 
aktiviteten på bl.a. Epilepsihospitalet Filadelfia 

• Det forventes, at der kan hjemtrækkes aktivitet på børne- og 
ungeområdet til en DRG-værdi på ca. 3. mio. kr. i 2020 stigende til 
ca. 5 mio. kr. i 2021. På voksenområdet  er der en målsætning om 
at hjemtrække aktivitet for 5 mio. kr. DRG i 2020 stigende til 8 mio. 
kr. i 2021 

 

Anlæg 

Forslaget forventes ikke at medføre anlægsudgifter. 

 

Opfølgning 

Opfølgning vil ske halvårligt med henblik på at vurdere, om der er brug for 
yderligere tiltag. Hospitalerne har mulighed for løbende at følge 
udviklingen. 

 

 



Kort beskrivelse af forslaget 

Der blev på workshoppen i december 2018 aftalt, at potentialet for at hjemtrække 
aktivitet på en række sygdomsområder skulle undersøges herunder bl.a. på 
smerteområdet. Smerteområdet har de senere år været kendetegnet ved store og 
stigende udgifter. 

 

I Region Midtjylland er der to smerteklinikker: en på Aarhus Universitetshospital 
og en på  Regionshospitalet Silkeborg. Klinikken i Silkeborg behandler primært 
smerter relateret til bevægeapparatet, mens klinikken på Aarhus 
Universitetshospital primært behandler hovedpinepatienter. I juni 2019 er der iht. 
mitsygehusvalg.dk henholdsvis 17 og 25 ugers ventetid til de to klinikker. Der er 
etableret en fællesvisitation. Fællesvisitationen er placeret på Neurologisk 
Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Behandling af neurogene smertetilstande 
hører under specialeplanen for neurologi, men langt størsteparten af 
smertebehandlingen hører under specialeplanen for anæstesiologi.  

 

Den indledende undersøgelse af smerteområdet  viser, at tilbuddene er meget 
forskellige, og at der generelt er brug for viden om effekten af de forskellige typer 
af eller tilgange til smertebehandling. Det  foreslås derfor, at Defactum – en 
uafhængig regional  forskningsenhed – inddrages med henblik på at undersøge 
dette, og at der sættes midler af til dette arbejde. Samtidig ses der en stigning i 
antallet af borgere, der henvises til behandling for kroniske smerteproblematikker. 
Kroniske smerter er kendetegnet ved at have varet mere end 6 måneder. Det 
vurderes, at et tættere samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis 
kan være med til at fremme indsatsen over for borgere med en 
smerteproblematik. Det foreslås derfor, at der igangsættes et tværsektorielt 
arbejde og at arbejdet har fokus på snitfladerne mellem region, almen praksis og 
kommunerne bl.a. i forhold til borgere med behov for udtrapning af medicin. 

 

7. Igangsætning af regionalt og tværsektorielt arbejde på smerteområdet 

Formål 

Igangsætning af et regionalt og tværsektorielt arbejde på smerteområdet skal: 

• indhente viden om effekten af de forskellige typer af eller tilgange til 
smertebehandling og derigennem skabe et grundlag for at sikre, at der er 
den bedst mulige sammenhæng mellem effekt og pris af de regionale 
smertetilbud 

• fremme indsatsen over for borgere med en smerteproblematik ved at sikre 
et tæt samarbejde mellem almen praksis, kommuner og region om borgere 
med kroniske smerter  

• medvirke til at bremse udgifterne til smertebehandling, så disse som 
minimum holdes på 2018-niveauet 

 

Tidsplan og fokus 

Forslaget vedrørende indhentning af yderligere viden forventes igangsat inden 
udgangen af 2019. Forslaget vedrørende igangsætning af en tværsektoriel proces 
på smerteområdet ventes først igangsat i første halvår af 2020.  

 

Med henblik på at realisere de to forslag vil der i løbet af høringsperioden blive 
udarbejdet en ramme for det arbejde, der ventes igangsat i regi af Defactum, og et 
forslag til et kommissorium for det tværsektorielle arbejde. 

 

Kvalitet  

De to forslag kan være med til at understøtte målet om relevant økonomi og 
borgernes oplevelse af sammenhæng mellem indsatsen ved egen læge, kommune 
og region. 

 

Uddannelse 

Forslaget forventes ikke at have betydning for varetagelsen af 
uddannelsesopgaver.  

 

 



Forankring 

De lægefaglige direktører for Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet 
Horsens følger arbejdet på smerteområdet. Der er ligeledes lagt op til en 
tæt dialog med og involvering af de to smerteklinikker. 

 

Opmærksomhedspunkter 

Sundhedsstyrelsen igangsatte i  efteråret 2018 arbejdet med et fagligt 
oplæg til en national smertebehandlingsplan. Planen skal understøtte 
kvalitetsudviklingen i hele sundhedsvæsnet. En del af planen vil have fokus 
på at reducere forbruget af afhængighedsskabende medicin. Som en del af 
dette arbejde er der i perioden fra 2018-2021 afsat 14,3 mio. kr. til 
smerteområdet. 

 

Med henblik på at understøtte de praktiserende læger i at håndtere 
patienter med kroniske smerte afholder Region Midtjylland i løbet af 2019 
to gratis smertekurser for almen praksis .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Igangsætning af regionalt og tværsektorielt arbejde på smerteområdet 

Økonomi 

Der forventes som udgangspunkt afsat engangsmidler til at indhente 
yderligere viden om området i størrelsesordenen ca. 0,5 mio. kr.  

 

Anlæg 

Forslaget forventes ikke at medføre anlægsudgifter. 

 

Opfølgning 

Opfølgning vil ske halvårligt med henblik på at vurdere, om der er brug for 
yderligere tiltag. Hospitalerne har mulighed for løbende at følge 
udviklingen. 
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Høringssvar på Region Midtjyllands ”Forslag og tiltag fra gennemgang af 
neurologien og neurorehabiliteringsområdet”. Juni 2019.  
 
KOSU har med interesse læst ”Forslag og tiltag fra gennemgang af neurologien og neuroreha-
biliteringsområdet” og har valgt at fremkomme med nærværende høringssvar hertil. Hørings-
svaret skal ses som et supplement til de høringssvar, der måtte komme fra de enkelte midtjy-
ske kommuner.  
 
KOSU anerkender den politiske og ledelsesmæssige opgave det er at finde besparelser på 10 
mio. kr. indenfor neurologiområdet i regionen.  
 
Fælles visitation  
 
KOSU kvitterer overordnet for, at man i forslaget vil udvide den eksisterende fælles visitation 
på Hammel Neurocenter til også at vil omfatte kapaciteten på hovedfunktionsniveau. Det er 
hensigtsmæssigt, at der ses på et samlet patientforløb. Dog er der en række opmærksomheds-
punkter set fra et kommunalt perspektiv:  
 

 Det er positivt, at man med den fælles visitation søger at sikre en mere optimal udnyt-
telse af både hovedfunktionssenge og det specialiserede niveau på Hammel Neurocen-
ter således, at bl.a. borgere der er i venteposition til et specialiseret tilbud på Hammel 
kan komme hurtigere til og man herved undgår funktionstab. Et opmærksomhedspunkt 
fra kommunerne er imidlertid, hvordan visitationen skal spille sammen med de kommu-
nale tilbud. Et hurtigere flow vil alt andet lige skabe et øget pres på kommunerne i for-
hold til kunne foranstalte de nødvendige tilbud i kommunalt regi. Endvidere vil det være 
en kommunal bekymring, at de accelererede patientforløb vil medføre borgere, der ved 
udskrivningspunktet er mere komplekse og som kræver mere pleje og behandling i 
kommunalt regi. Konsekvensen af en sådan situation vil være stigende kommunale ud-
gifter til borgere med neurologiske udfordringer.  

 Af side 6 fremgår det, at for at nå den ønskede besparelse skal der være en belægning 
på 100% på de neurologiske senge. Det vil alt andet lige øge den kommunale medfi-
nansiering.  

 Af beregninger på side 6 fremgår det, at man agter at reducere ventedagene til den 
specialiserede neurorehabilitering fra 1900 dage til 950. Det er et ambitiøs mål, som 
kommunerne bakker op om. Det kan imidlertid virke en anelse urealistisk, at den fælles 
visitation vil bevirke en sådan reduktion.  

 Af høringsmaterialet fremgår det, at man ønsker en reduktion i antal liggedage på de 
højt specialiserede pladser. En kommunal opmærksomhed vil i den sammenhæng være, 
at patienterne udskrives med et laver funktionsniveau, og derfor vil kræve en forstær-
ket og dyre indsats i kommunalt regi.   
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Etablering af rejsehold inden for neurologi 
 

 Det er godt, at der etableres et rejsehold inden for neurologien således, at der kan 
ske spredning af best practice. Fra et kommunalt perspektiv vil det være interessant, 
hvis man i arbejdet med rejseholdet har øje for det sammenhængende patientforløb 
og herunder også samarbejdet med primær sektor.  

 
Etablering af model for udgående og rådgivende funktioner 
 

 På side 9 under overskriften ”Formål” fremgår det, at det forslag, der er under udar-
bejdelse i den tværsektorielle arbejdsgruppe skal ”understøtte alle borgerne i komme 
godt og hurtigt hjem fra hospitalet” Af kommissoriet for arbejdsgruppen fremgår det 
ikke, at borgeren skal hurtigt hjem fra hospitalerne. Det er vigtigt, at borgerne får 
det rigtige og relevante tilbud i første omgang, således at evt. returløb undgås.  

 Et kardinalt kommunalt opmærksomhedspunkt i arbejdet med en model for udgående 
funktioner og rådgivning, er en opmærksomhed på, at der ikke skal finde ufinansieret 
opgaveglidning sted.  

 
 
Samling af neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau i tilknytning til neurologi  
 

 Fra et kommunalt synspunkt vækker det bekymring, at regionen vil flytte neuroreha-
biliteringssenge. Bekymringen retter sig bl.a. i forhold til, at alle 19 kommuner skal 
kunne forvente den faglige understøttelse fra apoteams. Dernæst er bekymringen, om  
det lokale samarbejde om neurologipatienterne i dele af regionen vil gå tabt. Herunder 
samarbejdet mellem de fagprofessionelle på hospitalerne og i kommunerne, der er af-
gørende for det gode patientforløb. Endelig er det en bekymring, såfremt der er bor-
gere og pårørende i regionen, som vil få en betragtelig forlænget rejsetid, når de ikke 
længere bliver betjent af deres stedlige hospital. Det skal endvidere bemærkes, at 
ovenstående udfordrer visionen om geografisk lighed i den netop vedtagne sundheds-
aftale.      

  
 
Andre bemærkninger:  
 

 På side 3 står der: ”Neurorehabilitering – genoptræning efter en erhvervet hjerneskade 
– er ligeledes en neurologisk kerneopgave”. I en kommunal kontekst er genoptrænin-
gen en delmængde af rehabiliteringen, men rehabilitering som begreb indeholder et 
bredere og mere holistisk syn på hele borgeren. Derfor er det misvisende at sætte lig-
hedstegn mellem rehabilitering og genoptræning.    
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Fra rundspørge august 2019 om fasttilknyttede læger 
 

 
Sundhedsfaglig rådgivning på plejecentre 
 

 Beskriv kort, hvad den sundhedsfaglige rådgivning indebærer i jeres kommune Har I fastlagt retningslinjer for den sundheds-

faglige rådgivning?  

 

1. Emnerne er mange. Det kan være praktisk håndtering af urinvejsinfektioner, den svære 

samtale med patient og pårørende om ønsker ved afslutning af livet eller andre   udfor-

dringer i personalets hverdag.   

Nej, der er ikke fastlagt skriftlige retningslinjer. 

2. Undervisning i emner valgt af personalet Ja 

3. Der er indgået kontrakt med læger og plejecentre med følgende indhold: 
 
Den sundhedsfaglig sparring og rådgivning på plejecentret kan med fordel bestå 
af:  
 Medicinhåndtering som et tilbagevendende tema. 

 Drøftelse af forskellige præparater fx om indholdsstoffer, dispenseringsform, opta-
gelse, anvendelse, virkninger og bivirkninger. 

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

 Ikke-akutte problemstillinger der opsamles løbende. 

En praksiskonsulent har været med til at udar-

bejde forslag til indhold, kontrakt og praktiske for-

anstaltninger. Det er efterfølgende kommenteret 

og fastlagt i KLU, som også har et medansvar 

ved ændringer, udskiftning i læger og andet. 
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 Dialog med udgangspunkt i beboere som cases (med henblik på at få indsigt i, hvor-
dan beboernes indtag af forskellige præparater til forskellige sygdomme virker sam-
men). 

Kommunikation som tager udgangspunkt i redskabet TOBS (tidlig opsporing af forringet 

helbredstilstand og nedsat funktionsevne) samt evt. ISBAR (standardiseret måde at 

kommunikerer på ved sektorovergange/når ansvar overdrages) for at øge patientsikker-

heden. 

4. Medicinering af borgere. Kompetenceudvikling af medarbejdere. Nej 

5. Aktuelle emner for det enkelte plejecenter – alt fra dehydrering og infektioner, til hygi-

ejne, medicinhåndtering og influenza 

Nej – det håndteres af praksis og plejecenteret. 

6. Det aftales på det enkelte plejecenter. En gang om året er der fælles møde mhp. fast-

læggelse af næste år samt vidensdeling. 

Ja 
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7. 

 

Ja  

8. På det enkelte plejecenter deltager læger årligt i 2x teammøder i de enkelte teams og i 

2x sundhedsfaglige møder på tværs af teams. Her arbejdes med områder, som er rele-

vante for gruppen af beboere. Dertil kommer 1x årligt evaluerings- og planlægnings-

møde med ledelse og koordinatorer. 

Nej 

9. Vi har lagt det forholdsvis åbent op sådan det enkelte center og centerlæge kan aftale ud 

fra de problematikker, de oplever eller gerne vil have fokus på. Erfaringer fra nogle af de 

centre, der har været i gang i længere tid er, at timerne anvendes på:  

 
- Sundhedsfaglige emner og viden omkring f.eks. lungebetændelse, diabetes, de-

menstyper, smertebehandling, palliation og tryghedskasser.  
- Aftale af procedure og oplæring i konkrete teknikker – f.eks. omkring urinvejsin-

fektion og urinprøver, injektionsteknikker m.m.  

Vi har jf. ovenfor lagt det åbent op – dog givet 

nogle overordnede beskrivelser baseret dels på 

aftaleteksten og dels på samarbejde med praksis-

konsulent og KLU. Vi har anvendt denne beskri-

velse:  
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- Opsamling af generelle problematikker på centret  
- Opsamling ift. generelle ting, der kan vente til lægen kommer - f.eks. genbestil-

ling af medicin m.m. (i stedet for at ringe i telefontiden hos lægen).  

Det er forskelligt, hvad formen er – nogle steder foregår det på personalemødet og an-

dre gange sammen med centersygeplejeske og færre assistenter. 

”Den sundhedsfaglige rådgivning til personalet er 

knyttet til mere generelle sundhedsfaglige proble-

matikker og kvalitetsforbedringer. Det vil sige pro-

blemstillinger, der er aktuelle for flere af beboer-

nes behandling, pleje og/eller rehabilitering. Dette 

kan f.eks. være ift. forebyggelse af uhensigts-

mæssige indlæggelser og ulykker, palliativ be-

handling, pleje ved livets afslutning, rehabilitering, 

medicinhåndtering og undervisning i konkrete be-

handlingsmetoder og sygdomme. Det kan også 

dreje sig om kommunikationen og samarbejdet 

mellem lægen og plejecentret. Selvom der er tale 

om generel rådgivning, kan denne godt tage ud-

gangspunkt i en eller flere beboeres problemstil-

linger, der kan bruges som cases til at drøfte spe-

cifikke og generelle forhold.” 

 

Endelig har vi sagt, at det er vigtigt, at lægen og 

centret aftaler en fast mødekadence for afhol-

delse af timerne, fordi det er vores erfaring at det 

sikrer kontinuitet og at timerne bliver anvendt. 

10. Faglig sparring og vejledning vedr. fx hygiejne, medicin, etiske dilemmaer m.m.  

Systematisk opfølgning ved indlæggelse og efter udskrivelse 

Undervisning af medarbejdere på plejecentret 

Udarbejde relevante kliniske procedurer og vejlede i dem 

Overordnet drøftelse. Herefter har kontrakten væ-

ret i høring blandt læger i KLU. 

11. Eksempler på svar fra lokallederne: 
 

Nej. Men der var sammen med stillingsopslag i 

sin tid udarbejdet et følgebrev, som blandt andet 
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”Emner, der er relevante for vores borgergruppe, kombineres med personalets ønsker 
og sygeplejerskens vurdering af personalets behov for viden. Der bliver rykket rundt på 
emner, hvis der opstår et behov for noget andet. F.eks. en ny udfordring, der kræver ny 
viden.” 
 
”Vi har holdt et informationsmøde for medarbejderne, hvor de gav udtryk for, hvilke om-
råder i vores samarbejde med lægerne, de kunne tænke sig at blive klogere på. Det har 
medført, at huslægerne kommer med en teoretisk ”undervisning”, dialogbaseret og sam-
menholdt med praksis, hvilket der komme nogle relevante faglige snakke ud af.” 
 
”Temaet er kendt og typisk ud fra en aktuel case. Det kan være terminal behandling, 
brug af psykofarmaka eller lignende. Og så er der selvfølgelig den mere konkrete rådgiv-
ning i forbindelse med lægebesøg hos de enkelte borgere.” 
 
”I personalegruppen aftaler vi, hvad vi gerne vil have rådgivning i. Det tager altid ud-
gangspunkt i en beboers problematikker, da det så er mere praksisnær. På den måde 
har vi også fået gennemgået hele kroppen – både fysisk og psykisk. 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.” 

beskrev, hvad den sundhedsfaglige rådgivning 

kunne omhandle. Både stillingsopslag og følge-

brev var udarbejdet i samspil med KLU. 

12.  Kontinuerlige møder mellem fast læge, centersygeplejersker og evt. SSA (daglig le-

der kan også deltage her i fht. aftaler om behov for kompetenceudvikling) om bebo-

ernes sundhedstilstand og faglige emner der kræver fokus/læringsindsatser 

 Faglig sparring omkring borgere som konsulteres af den faste læge (bedside læring) 

 Undervisning, faglige temadrøftelser via lægen for en gruppe medarbejdere (både 

SSH, SSA og sygeplejersker samt evt. terapeuter) 

Nej - men 

Alle udfyldte kontrakter er sendt til KLU og den 

kommunale PLO-formand, til orientering 

Der er løbende status på KLU-møder 

Praksiskonsulent har været aktiv i at lave stillings-

opslag og engagere lægekollegaer 
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 Fast læge deltager i Triage møder mhp. tidlig opsporing af sygdom hos beboerne og 

vejleder den personalegruppe der deltager 

Systematisk gennemgang af beboerne helbredstilstand mhp. opsporing af problemer 

/udvikling af sygdom 

 

13.  Plejecentrets centersygeplejerske er tovholder på ordningen 

 Der aftales en fast mødestruktur med lægen 

 Den præcise samarbejdsform og indholdet i møderne aftales mellem centersy-

geplejerske og læge – fx ift. emner, mødeform, mødehyppighed, andet persona-

les deltagelse m.v. 

 

Plejecentrene er meget positive i fht. ordningen og oplever, at det tætte samarbejde gi-

ver 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.   

 

Nej, der er taget afsæt i delaftalen. Ordningen er 

løbende blevet drøftet med lægerne og i KLU. 

14. - Undervisning af medarbejdere i eks. Urinvejsinfektion og forebyggelse. 

- Genoplivning og livsforlængende behandling, samt behandlingsstop og IGVH 

(ingen genoplivning ved hjertestop). 

- Medicinsk behandling ved hjertekredsløbsproblemer.  

- Terminale forløb og behandling – palliation.  

- PEG-sonde – hvilket behandlingsniveau skal borgeren være på.  

- Medicinbevidsthed. 

 

Nej 

15. Den sundhedsfaglige rådgivning og vejledning er tilpasset lokale ønsker og behov og 
gennemføres derfor forskelligt fra plejecenter til plejecenter. På nogle plejecentre ydes 
den sundhedsfaglige rådgivning og vejledning som undervisningsseancer med oplæg fra 
læge og efterfølgende dialog og refleksion på for eksempel personale- eller teammøde. 

Der er ikke fastlagt retningslinjer for den sund-

hedsfaglige rådgivning og vejledning via KLU. Det 
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På andre plejecentre ydes den sundhedsfaglige rådgivning og vejledning som ”bed side” 
undervisning eller som dialog mellem centersygeplejerske og læge om et konkret emne. 
Og på andre plejecentre ydes den sundhedsfaglige rådgivning og vejledning som en 
kombination af ovenstående. 
 
Læringen spredes i personalegruppen på forskellig vis, f.eks. skriftligt via referater fra 
undervisningen (i mappe eller omdelt i kopi) og i omsorgssystemet samt mundtligt via 
opfølgende dialog i personalegrupperne om det aktuelle emne. 
 

Emnerne for den sundhedsfaglige rådgivning og vejledning vælges lokalt og både læger 

og personale kan foreslå emner, som tages op. 

er den tilknyttede læge og personalet på det en-

kelte plejecenter, der med afsæt i de lokale behov 

aftaler form på og indhold i den sundhedsfaglige 

rådgivning og vejledning. 

16.  Det er op til det lokale samarbejde at fastlægge temaer og form for den sundhedsfaglige 

rådgivning. 

Eksempelvis, har jeg hørt om flere steder, hvor lægerne har deltaget i personalemøder 

med decideret undervisning. 

Andre steder foregår den sundhedsfaglige rådgivning vist mere som en bedside-spar-

ring. 

Nej, men vi blev enige om et inspirationskatalog, 

som blev godkendt i KLU. Det sender vi ud, når 

læger bliver tilknyttet. 
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Fasttilknyttede læger på plejecentre: Læring og bemærkninger 
 

 Beskriv, hvis I har læring eller erfaringer med ordningen, som andre 

kommuner kan hente inspiration fra 

 

Har I andre bemærkninger til arbejdet med ordningen? 

 

1. -- Rigtigt godt samarbejde med lægerne 

2. 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 ti-

mer de fik til den sundhedsfaglige rådgivning på de enkelte afdelinger.  

Lægerne har derefter selv fordelt sig afhængig af ønsker og geografi, hvoref-

ter vi har lavet individuelle kontrakter mellem lægen og det enkelte plejecen-

ter.  

Hver læge og plejecenterleder og centrale kontaktpersoner har mødtes og 

planlagt deres samarbejde. 

Det har fungeret godt, at vores praksiskonsulent har indgået meget engage-

ret i opbygning af ordningen, og at KLU og praksiskonsulenten fortsat tager 

medansvar i tæt samarbejde med plejecenterlederne og administrationen i 

Sundhed og Ældre. 

Der er generelt meget stor tilfredshed med ordningen 

3. 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. 

 
Nej 

 

4. Ingen Det er et klart kvalitetsløft 

5. 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 

6.  Vigtigt at selve lægeskiftet er enkelt og understøttes af kommunen -- 
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7. 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 ord-

ningen på vores store lægemøde. 

Vi kunne godt bruge flere erfaringer ift. hvordan vi får læge-

dækning på alle vores centre – herunder hvad muligheder er 

for at sikre ordningen på alle plejecentre 

8. Der evalueres på ordningen december 2019. Endnu har tilbagemeldingerne 

om et mere struktureret samarbejde og fælles gensidige forventninger været 

meget positive. Da det er små samfund, har der i forvejen været et tæt sam-

arbejde mellem plejehjemmet og praksislægen. 

Vi håber, at ordningen kan udbredes, både i forhold til budget-

forhandlingerne, men også i forhold til at få flere aftaler med 

lægerne. De har ikke kunnet overskue at udvide deres kapaci-

tet på grund af travlhed, så ordningen er kun langsomt kom-

met i gang. 

9.  Nedenfor eksempler på svar fra lokallederne: 
 
”Det er en stor fordel for både lægen og personalet, at de har det tætte sam-
arbejde 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 ter-
minale forløb er blevet løst tæt sammen med vores læge uden problemer. 
Det sætter pårørende også pris på.” 

 
”Vores erfaring er, at man skal praksisrelatere rådgivningen, da det så er 
nemmere for alle faggrupper at koble teori og praksis – vi har erfaring for at 
det øger indlæringen hos alle.” 

 

”Det tætte samarbejde med lægerne har kvalificeret og højnet fagligheden. 

Relationen og dialogen mellem sundhedspersonerne og lægerne er særde-

les konstruktiv, da man nu kender hinanden rigtigt godt. Stuegangen, hvor 

den enkelte borger tages op efter behov, kvalificerer de faglige vinkler og 

handlemuligheder. Borgeren oplever lægen tæt på.” 

Nedenfor eksempler på svar fra lokallederne: 
 
”Samarbejdet er blevet meget bedre imellem lægen og pleje-
personalet, der bliver fyldt op /evalueret. Lægen er også me-
get begejstret.”  
 
”Det er en fantastisk ordning. Lærerigt for medarbejderne og 
til gavn for borgerne.”  
 

”Ordningen giver større sikkerhed og viden ved det sundheds-

faglige arbejde, når man bl.a. står med akutopstået sygdom 

eller andre sygdomsforløb. Større sikkerhed og viden om, 

hvordan man skal handle og hvornår. Større ensartethed.” 
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10. Den enkelte faste læge og ledelsen/fagpersoner på plejecentret aftaler og 

vurderer løbende hvordan de sikrer den sundhedsfaglige rådgivning. DVS 

der ikke er en fast form /måde man skal følge. 

Tilbagemeldingen fra læger og fagpersoner er, at den allerbedste sparring 

sker når det er borgerspecifikt, altså knyttet til borgerforløb/ situationer. 

Nej 

11. -- 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? 

12. Der er planlagt med fast ugedag hvor plejehjemslægen kommer på besøg. 

Dagen inden gives der besked til lægen, hvilke borgere der har brug for be-

søg. På et andet center gives der besked 3 dage før således, at evt. blod-

prøver er taget inden besøget. 

Nej 

13. I opstartsfasen havde vi god erfaring med at deltage i et møde med de lo-
kale læger og drøfte ordningen, inden vi startede den op. Alle interesserede 
læger blev efterfølgende inviteret til et opstartsmøde med forvaltningen, hvor 
rammerne for ordningen blev drøftet. 
Efterfølgende blev der afviklet dialogmøde mellem lægen og lederen af det 
plejecenter, som den pågældende læge ønskede at blive tilknyttet. Her var 
der mulighed for at afstemme forventninger, lave konkrete aftaler om opstart 
af samarbejdet og efterfølgende underskrive kontrakten.  

Det har desuden været givtigt at afholde et ”midtvejsmøde” for at drøfte erfa-

ringerne med ordningen og afstemme forventninger til det videre samar-

bejde. I midtvejsmødet deltog tilknyttede læger samt repræsentanter fra for-

valtningen og centerlederne. 

Vi håber, det bliver muligt at finde finansiering til at fortsætte 

ordningen. 
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Tabel 1. Budget for 2019 og 2020 
 
Opgave Budget 2019 Budget 2020¹ Kontrakt 
Drift:    
Hosting af server¹ 67.200 kr. 67.200 kr. 66.000 kr. (2016 pl niveau) 
Support  150.000 kr.  150.000 kr.  67.700 kr. /60 timer (2016 pl niveau) 
Undervisning 25.000 kr. 25.000 kr. Ikke aftalt 
Revisionserklæring 75.000 kr. 75.000 kr. 75.000 kr. 
Vedligehold, support og justering af 
RKKP datalevering til RKKP 
webservice² 

6.300 kr.  25.000 kr. Ikke aftalt. Deles med de øvrige 
kommuner 

Drift i alt 323.500 kr. 342.200 kr.  
Udvikling:    
Videregivelse af data til RKKP 200.000 kr.   Ikke aftalt. Deles med de øvrige 

kommuner 
De nye nationale indikatorer 25.000 kr.  115.000 kr. Ikke aftalt. Deles med de øvrige 

kommuner 
Udviklingspulje 75.000 kr. 125.000 kr. Ikke aftalt 
Rapportering af 2018 data DEFACTUM? Foretages via RKKP Ikke aftalt for 2019-data. RKKP 

rapporterer 2020 data 
Udvikling i alt 300.000 kr. 240.000 kr.  
Total 623.500 kr. 582.200 kr.  
Alle priser er ekskl. moms. ¹Pris er i 2019 pl niveau. ²2019: 3 mdr.; 2020: 12 mdr. 
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Supplerende kommentarer til posterne: 

Support:  
Support dækker: betjening af henvendelser fra brugere via mail/telefon og DEFACTUMs deltagelse i brugergruppen 
Status pr. 29/5 2019: 115 timer (heraf er 25 timer anvendt på undervisning af slutbrugere primo 2019) 

Undervisning:  
Undervisning af slutbrugere (analysemedarbejdere, frontpersonale, ledelser og udviklingsmedarbejdere) 
 
Videregivelse af data til RKKP: 
Afklarende møder med RKKP, mapning af variable, intro til webservice, systemudvikling, testning og idriftsættelse  
Status pr. 15/5 2019: 126 timer. 

De nye nationale indikatorer 
I 2019 foretages identificering af relevante variable, dialog med RKKP, udarbejdelse af datadefinitioner. 
I 2020 foretages systemarbejde på inddata og uddata. De nye indikatorer forventes at kunne rapporteres pr. 1/6 2020. 

Udviklingspulje:  
Dækker kortlægning og systemudvikling. Identificerede temaer er: 
- Registrering af diætbehandling 
- Inklusion af borgere, der har specialiseret GOP på hospital, men øvrige indsatser i kommunen 
- Specifikation af "selvtræning" 
- Opdeling på diagnosen iskæmisk hjertesygdom i benchmarkingfunktionaliteten 
- Anvendelse og udvikling af uddata 
- Opfølgning på rapportering 
- Generel sikring af sufficient datakvalitet 

Rapportering: 
For 2019-data: ikke aftalt endnu. det skal afklares om DEFACTUM skal foretage en rapportering af 2019 data? 
For 2020-data: Forventes at foregå via RKKP 
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Tabel 2. Oversigt over leverancer for 2016, 2017 og 2018 

Opgave  Leverancer 2016 Leverancer 2017 Leverancer 2018 
Drift:    
Hosting af server 38.500 kr. 66.000 kr. 66.000 kr. 
Support 39.527 kr. 67.760 kr. 117.700 kr. 
Introduktion/undervisning 46.608 kr.   
Revisionserklæring  75.000 kr. * 
Vedligehold, support og justering 
af datalevering til RKKP 
webservice 

   

Drift i alt 124.635 kr. 208.760 kr. 183.700 kr. 
    
Udvikling:    
Udvikling inddata 232.804 kr.   
Udvikling uddata 189.825 kr.    
HADS screening  50.000 kr.  
Kvalitetsvurdering af data  109.000 kr.  103.000 kr. 
Udvikl. af benchmarkingfunktion   50.000 kr. 
Videregivelse af data til RKKP    
Identificering og justering af 
nationale indikatorer og opkobling 
på RKKP webservice 

   

Udviklingspulje    
Rapportering af data  DEFACTUM DEFACTUM 
Udvikling i alt 422.629 kr. 159.000 kr. 153.000 kr. 
    
Total 547.264 kr. 367.760 kr. 336.700 kr. 
*Revisionserklæring faktureres i 2019, da revision foregik primo 2019 
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1. Resumé 
Det overordnede formål med denne rapport er at fremstille forslag til og 

forudsætninger for det videre arbejde med udveksling af data mellem 

kommunerne og de kliniske kvalitetsdatabaser med fokus på kommunal hjerte-

, KOL- og diabetes rehabilitering.  

 

Kortlægningen tager udgangspunkt i kvalitetsindikatorer for kommunal hjerte- 

og KOL-rehabilitering, der er udviklet i regi af Regionernes Kliniske 

Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). For kommunal diabetes rehabilitering 

tages udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. 

 

Hver klinisk kvalitetsdatabase administreres af en faglig styregruppe og RKKPs 

videnscenter, som blandt andet definerer kvalitetsindikatorer og -standarder. 

Opgørelse af kvalitetsindikatorer forudsætter specifik og systematisk 

registrering af de indikatorvariable, der anvendes til at opgøre indikatorerne.  

 

I kommunerne pågår aktuelt implementering af Fælles Sprog III (FSIII), som 

er en klassifikations- og en dokumentationsmetode i kommunernes 

elektroniske omsorgsjournaler (EOJ). Kommunernes Landsforening (KL) har 

ønsket en afdækning af, om FSIII-klassifikationerne kan danne grundlag for at 

registrere de variable, som anvendes til at opgøre indikatorer for kommunal 

hjerte- og KOL-rehabilitering. Derudover har KL ønsket en afdækning af, 

hvordan populationer identificeres i regi af RKKP, om der findes generiske 

indikatorer i indikatoropgørelser for kommunal hjerte- og KOL-rehabilitering, 

og til sidst de tidsmæssige aspekter ved indsamling af data. 

 

Kortlægningen viser, at: 

 

 Størstedelen af FSIII-klassifikationerne ikke kan anvendes i deres 

nuværende form til dokumentation og registrering af de 

indikatorvariable, der anvendes til at opgøre indikatorer for kommunal 

hjerte- og KOL-rehabilitering i regi af RKKP. For eksempel er der i FSIII 

ikke krav om at registrere gennemførte rehabiliteringsaktiviteter, hvilket 

der er behov for ved monitorering af den kommunale hjerte- og KOL-

rehabilitering. Endvidere indeholder FSIII ikke de samme svarkategorier 

som anvendes til at opgøre indikatorer for kommunal hjerte- og KOL-

rehabilitering.   

 Populationerne identificeres forskelligt i de kliniske kvalitetsdatabaser og 

i de kommunale opgørelser for hjerte- og KOL-rehabilitering. For 

eksempel er inklusionskriteriet for borgere i RKKPs database, DrKOL 

baseret på specifikke diagnosekoder, mens inklusion af borgere i 

opgørelsen for kommunal KOL-rehabilitering er baseret på, at borgerene 

har deltaget i et KOL-rehabiliteringsforløb.  
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 Der er ikke generiske indikatorer for kommunal rehabilitering på tværs 

af de tre sygdomsgrupper. Indikatorerne og anbefalingerne for 

hjertesygdom, KOL og diabetes fokuserer i flere tilfælde på de samme 

overordnede rehabiliteringsaktiviteter, men det konkrete indhold 

varierer mellem de tre sygdomsgrupper. For eksempel monitoreres 

tobaksafvænning forskelligt. For hjertesygdom er det andelen, som har 

opnået rygestop, og for KOL er det andelen, som har fået tilbudt 

rygeafvænning. 

 Der bør være opmærksomhed på det tidsmæssige aspekt i form af både 

tidstro data, og at det tager tid at udvikle, dokumentere og afrapportere 

kvalitetsindikatorer.   

 

På baggrund af kortlægningerne stiller rapporten forslag til det videre arbejde 

med kommunernes dataregistrering i forhold til at understøtte udveksling af 

data mellem kommunerne og RKKP med særligt fokus på variabelindhold og -

svarmuligheder, dataspecifikationer og registreringsvejledning samt 

tidsmæssige aspekter ved dataindsamlingen.  

 

Endvidere vurderer rapporten at der, som første skridt i det videre arbejde 

med udveksling af data, vil være behov for at opnå konsensus mellem 

kommunerne og RKKP i forhold til, hvilke kvalitetsindikatorer og øvrige data 

der skal indsamles for at belyse kvaliteten af den kommunale rehabilitering. 

Det gælder særligt for: 

 

 Diabetes, hvor der ikke er udviklet indikatorer for kommunal 

rehabilitering. 

 Kommunale forløb og populationer i forhold til, hvilke forløb der skal 

indgå i de kliniske kvalitetsdatabaser, og hvordan populationerne kan 

defineres og identificeres. 

 Hvorvidt generiske indikatorer for kommunal rehabilitering på tværs af 

de tre sygdomsgrupper er muligt og fagligt relevant i regi af RKKP.  
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2. Læsevejledning 
Rapporten er bygget op efter følgende struktur:  

 

 Afsnit 3 (Formål), afsnit 4 (FSIII) og afsnit 5 (kvalitetsindikatorer): 

Indledende afsnit, som introducerer relevant baggrundsviden.  

 

 Afsnit 6, 7, 8 og 9: De fire kortlægninger med en overordnet beskrivelse 

af formål, metode/fremgangsmåde, resultat og opmærksomhedspunkter 

for det videre arbejde med udveksling af data. Der er tilhørende bilag til 

hvert afsnit med uddybende materiale i en separat bilagsrapport. 

 

 Afsnit 10 og 11: Samlet konklusion og perspektivering på de fire 

kortlægninger. 

 

Ønskes der et hurtigt overblik over rapportens konklusioner og perspektiver, 

anbefales det at læse følgende afsnit:  

 

 Afsnit 3. Formål med datakortlægningen. 

 Afsnit 10. Kortlægningens konklusion. 

 Afsnit 11. Perspektivering. 

 

Ønskes der et detaljeret indblik i kvalitetsindikatorer for kommunal 

rehabilitering, anbefales det at læse både rapport og bilagsrapport, dvs.:  

 

 Rapporten.  

 Bilag 1 (bilagsrapport): Uddybende materiale med sammenligning af 

hver enkelt indikatorvariabel for kommunal rehabilitering med 

oplysninger i FSIII-klassifikationerne. 

 Bilag 2 (bilagsrapport): Detaljeret beskrivelse af, hvordan populationer 

identificeres i de kommunale opgørelser for hjerte- og KOL-rehabilitering 

samt i de sygdomsspecifikke kliniske kvalitetsdatabaser. 

 Bilag 3 (bilagsrapport): Specifik sammenligning af indikatorer og 

anbefalinger for kommunal rehabilitering på tværs af de tre 

sygdomsgrupper (hjertesygdom, KOL og diabetes). 

 Bilag 4 (bilagsrapport): Uddybende beskrivelse af tidsmæssige aspekter 

ved opgørelse af indikatorer for kommunal hjerte- og KOL-rehabilitering 

samt uddybende materiale om interview med RKKP. 
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3. Formål med datakortlægningen 
Igennem Sundhedsdataprogrammets decentrale pulje til åbenhed og synlighed 

har KL iværksat et projekt i regi af Sundhedsdataprogrammet, som skal 

afdække, hvordan valide uddata på sundheds- og ældreområdet gøres 

tilgængelige på tværs af kommunerne.  

 

Projektet består af flere leverancer. En af leverancerne afrapporteres med 

denne rapport og skal afdække, hvordan data vedrørende kommunal 

rehabilitering kan udveksles mellem kommunerne og de kliniske 

kvalitetsdatabaser indenfor sygdomsgrupperne hjertesygdom, KOL og 

diabetes.  

 

Figur 1 er udviklet af KL og illustrerer det ønskede dataflow mellem 

kommunerne og øvrige instanser. Hensigten er, at kommunale fagpersoner 

skal dokumentere dele af den kommunale praksis ved hjælp af klassifikationer 

i FSIII. Et udsnit af de registrerede data skal derefter udveksles med en række 

andre instanser som eksempelvis de kliniske kvalitetsdatabaser via den 

fælleskommunale gateway. Klassifikationerne i FSIII fremgår i Figur 1 under 

Klassifikationsserveren. 

 

 

 

* Figuren er udarbejdet af KL. 

 

Det overordnede formål med denne rapport er at fremstille forslag til og 

forudsætninger for det videre arbejde med udveksling af data mellem 

kommunerne og de kliniske kvalitetsdatabaser. Rapporten tager udgangspunkt 

i følgende delformål: 

Figur 1. Udveksling af data mellem kommuner og andre instanser* 
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1. Kortlægge om FSIII klassifikationerne kan danne grundlag for at 

registrere de variable, som anvendes til at opgøre indikatorer for 

kommunal hjerte- og KOL-rehabilitering i regi af RKKP (afsnit 6). 

 

2. Kortlægge hvordan populationer identificeres i regi af RKKP, og hvordan 

patienter kan henvises til kommunal rehabilitering indenfor 

sygdomsområderne hjertesygdom, KOL og diabetes med baggrund i 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger (afsnit 7). 

 

3. Kortlægge om der findes generiske indikatorer i de indikatoropgørelser, 

der pågår i regi af RKKP for kommunal hjerte- og KOL-rehabilitering, 

samt om Sundhedsstyrelsen anbefaler tilsvarende indsatser for 

kommunal rehabilitering for borgere med diabetes (afsnit 8). 

 

4. Kortlægge tidsmæssige aspekter ved indikatoropgørelser i regi af RKKP 

med særligt fokus på opgørelse af indikatorer for kommunal hjerte- og 

KOL-rehabilitering (afsnit 9).  

 

Rapporten er hovedsagligt en kortlægning af eksisterende viden, og rapporten 

indeholder derfor direkte gengivelser af tekster fra rapporter, som er blevet 

offentliggjort af Sundhedsstyrelsen, RKKP og DEFACTUM (1-10). 

 

Inden de nævnte kortlægningninger vil rapporten kort præsentere FSIII (afsnit 

4) og indikatorer for kommunal hjerte- og KOL-rehabilitering i regi af 

HjerteKomMidt og RKKP (afsnit 5). Der er ikke defineret indikatorer for 

kommunal rehabilitering for borgere med diabetes. 

  



8 

 

4. Fælles sprog III i kommunerne 
Formålet med afsnit 4 er at give en introduktion til FSIII i forhold til formål, 

indhold og implementering i kommunerne.  

 

Den nuværende version af FSIII er en klassifikations- og 

dokumentationsmetode vedrørende borgere, der modtager hjælp, omsorg, 

pleje og behandling iht. servicelovens § 83 (personlig pleje, praktisk hjælp, 

madservice), § 83a (hverdagsrehabilitering), § 84 (aflastning og afløsning) og 

§ 86 (genoptræning og vedligeholdelsestræning) samt sundhedslovens § 138 

(sygepleje). 

 

FSIII har fokus på den tværfaglige borgerjournal, hvor dokumenterede 

oplysninger indhentes og deles mellem de forskellige faggrupper og 

kommunale funktioner. Alle involverede faggrupper på tværs af kommunale 

funktioner er ansvarlige for at opdatere og vedligeholde oplysninger, som 

vedrører borgerens forløb. 

 

FSIII er bygget op omkring tilstande og indsatser, som er klassificerede. 

Tilstande udtrykker borgerens funktions- eller helbredsmæssige situation på et 

givent tidspunkt og opdeles i funktionsevnetilstande og helbredstilstande. 

Indsatser er de aktiviteter, der leveres til borgeren, og som bevilliges efter 

service- og sundhedsloven. I den nuværende form af implementeringen af 

FSIII i de kommunale EOJ-systemer understøttes en typisk arbejdsgang, hvor 

medarbejdere først udreder en borgers tilstande og bagefter beslutter og 

dokumenterer de aktiviteter, der skal leveres til borgeren. En undtagelse fra 

dette er dog 0-ydelser, som typisk dokumenteres efter, de er udført. 0-ydelser 

er aktiviteter, som ikke direkte berører en borgers tilstand, fx en 

sygeplejefaglig udredning eller opfølgning.  

 

Udover tilstande og indsatser klassificeres en række andre oplysninger via 

FSIII. Eksempelvis klassificeres det, hvor henvendelserne til kommunerne 

kommer fra, og hvad årsagen til en given henvendelse er. For 

funktionsevnetilstande vurderes borgers funktionsevne på en klassificeret skala 

fra 0-4.  

 

KL stiller også en række klassifikationer til rådighed, som kommunerne kan 

bruge i deres arbejde med tidlig opsporing. Klassifikationen 'Tidlig opsporing' 

har til formål at opspore forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos 

ældre mennesker, og KL har blandt andet klassificeret målinger af vitale 

parametre og hverdagsobservationer. Klassifikationerne til tidlig opsporing er 

for nuværende ikke implementeret i EOJ-systemerne.   
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KL arbejder også på at videreudvikle FSIII til at omfatte hele det kommunale 

træningsområde og udvikle et bedre datagrundlag til belysning af den 

kommunale rehabiliteringsindsats målrettet borgere med kronisk sygdom. 

Sundhedslovens § 119 og § 140 skal derfor inkluderes i FSIII, når 

udviklingsarbejdet efter planen er færdigt i slutningen af 2019. I kortlægningen 

af, hvorvidt de kommende FSIII klassifikationer kan avendes til at opgøre 

indikatorer i regi af RKKP, forudsættes det, at de kommende indsatser vil blive 

dokumenteret på samme måde, som man gør i dag med de eksisterede FSIII-

indsatser (beskrevet ovenfor).  

 

Frem mod slutningen af 2019 implementerer kommunerne den nuværende 

FSIII klassifikations- og dokumentationsmetode gennem deres EOJ-systemer. 

Implementeringen af FSIII er en ressourcekrævende proces, og efter 

implementeringen følger en lærings- og tilvænningsfase for de kommunale 

medarbejdere i anvendelsen af FSIII som dokumentationsmetode. Det må 

derfor forventes, at der kommer til at gå et stykke tid førend, at FSIII´s fulde 

potentiale bliver realiseret i kommunerne.  
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5. Kvalitetsindikatorer   
Formålet med afsnit 5 er at give en generel introduktion til kvalitetsindikatorer 

samt kortlægge indikatorer for kommunal hjerte- og KOL-rehabilitering i regi af 

HjerteKomMidt og RKKP.  

 

Der eksisterer mere end 80 godkendte nationale kliniske kvalitetsdatabaser i 

Danmark, og alle godkendte kliniske kvalitetsdatabaser er tilknyttet RKKP. De 

kliniske kvalitetsdatabaser har til formål at belyse og forbedre 

sundhedsvæsenets indsats og resultater for en afgrænset gruppe af patienter 

med udgangspunkt i indikatorer, som afspejler behandlingskvaliteten indenfor 

det pågældende sygdomsområde. De kliniske kvalitetsdatabaser er udsprunget 

af og har primært fokus på aktiviteter i sygehusvæsenet, men der er stigende 

behov for at supplere med data fra almen praksis og det kommunale 

sundhedsvæsen. Enkelte af de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser 

modtager i dag data fra andre sektorer (4).  

 

Alle godkendte kliniske kvalitetsdatabaser administreres af en klinisk faglig 

styregruppe og RKKPs Videnscenter med udgangspunkt i de 

lægevidenskabelige selskaber og faglige fora med særlig ekspertise og indsigt i 

det pågældende kliniske område. De kliniske kvalitetsdatabasers faglige 

styregrupper og RKKPs videnscenter definerer kvalitetsindikatorer, 

kvalitetsstandarder og øvrige data, der skal indsamles for at belyse kvaliteten 

på databasens område (4).  

 

I samarbejde med RKKP er der udviklet indikatorer for kommunal rehabilitering 

indenfor hjertesygdom og KOL. Disse indikatorer beskrives i afsnit 5.1. og 5.2. 

Der er ikke udviklet tilsvarende indikatorer for kommunal rehabilitering for 

borgere med diabetes. 

 

RKKP illustrerer en datacyklus til udvikling af det lærende sundhedsvæsen med 

figur 2 (4). Det består af flere elementer. De kliniske kvalitetsdatabasers 

faglige styregrupper og RKKPs videnscenter definerer hvilke data, der skal 

indsamles for at belyse kvaliteten på databasens område, samt sikrer 

opbakning hos fagmiljøerne og patienter via løbende dialog. Data fra 

forskellige datakilder kobles i de kliniske kvalitetsdatabaser, og de faglige 

styregrupper og RKKPs videnscenter danner vidensbaggrund for dataanalyse 

og fortolkning. RKKP formidler viden via blandt andet årsrapporter og løbende 

afrapporteringer. Kvalitetsudviklingen er forankret i de kliniske miljøer, hvor de 

primære brugere af den producerede viden er de faglige styregrupper, 

klinikere, ledelser samt borgere og patienter (4).  
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Figur 2. Datacyklus – det lærende sundhedsvæsen*

 
* Direkte gengivet fra 'Viden til et bedre sundhedsvæsen' (4). 

 

5.1. Kommunal hjerterehabilitering  

I forbindelse med revision af 'Forløbsprogram for Hjertesygdom i Region 

Midtjylland' blev det besluttet i et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 

19 kommuner i den midtjyske region, at der skulle ske en overdragelse af dele 

af hjerterehabiliteringen fra hospitaler til kommuner i løbet af 2016 (11). De 

opgaver, der blev overleveret til kommunerne, var patientuddannelse, fysisk 

træning, diætbehandling, rygestopintervention og den psykosociale indsats.  

 

Det reviderede forløbsprogram indeholder anbefalinger om monitorering af 

kvaliteten af indsatserne i de overleverede opgaver baseret på 

kvalitetsindikatorer og - standarder fra den nationale kliniske 

kvalitetsdatabase, Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD), i regi af RKKP. 

Der blev udpeget indikatorer inden for følgende fire områder: deltagelse i 

hjerterehabilitering, fysisk arbejdskapacitet, rygning og diætbehandling. DHRD 

modtog ikke kommunalt registrerede data. Kommunerne besluttede derfor, at 

der skulle etableres en løsning, hvormed der i de 19 kommuner i den 

midtjyske region kunne opsamles nyregistrerede data vedrørende de udpegede 

indikatorer. Til dette formål blev databasen HjerteKomMidt oprettet.  

HjerteKomMidt drives af DEFACTUM, Region Midtjylland. I et samarbejde 

mellem Region Midtjylland og kommunerne i den midtjyske region er det 

besluttet, at HjerteKomMidt på sigt skal levere data til DHRD, og der arbejdes 

aktuelt på at iværksætte denne dataoverlevering. 
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Forløbsprogrammet for hjertesygdom i Region Midtjylland omfatter borgere 

med iskæmisk hjertesygdom, klap-opererede borgere samt borgere med 

hjertesvigt. I HjerteKomMidt inkluderes alle borgere over 18 år, der efter 

kontakt med hospitalet henvises til non-farmakologisk fase 2 

hjerterehabilitering i kommunalt regi ved hjælp af en almen 

genoptræningsplan.  

 

Kvalitetsindikatorerne for kommunal hjerterehabilitering i HjerteKomMidt og 

tilhørende standarder fremgår af Tabel 1. Indikatorvariablene, som anvendes 

til at opgøre de specifikke kvalitetsindikatorer for kommunal 

hjerterehabilitering fremgår af bilag 1. Indikatorerne opgøres på baggrund af 

de beregningsregler, der anvendes i DHRD. 

 

Der er aktuelt offentliggjort to årsrapporter for kommunal hjerterehabilitering i 

den midtjyske region (1, 2).  
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Tabel 1. Indikatorer for kommunal hjerterehabilitering  

Nr. Indikator Standard 

1b Andel af borgere med hjertesygdom som er vedholdende blandt 

deltagere i kommunal hjerterehabilitering 

Mindst 75 % 

1d* Andel borgere med hjertesygdom (ikke koronar bypass) der er 

påbegyndt fysisk træning indenfor max. 4 uger efter udskrivelse 

Mindst 80 % 

2a Andel af borgere med hjertesygdom som gennemfører mindst 80 

% (ændres i 2021 til: 75 %) af de planlagte træningssessioner 

Mindst 70 % 

2b Andel af borgere med hjertesygdom som modtager 

træningstilbud og som stiger mindst 10 % i arbejdskapacitet eller 

6 minutters gangtest 

Mindst 80 % 

2c* Andel borgere med hjertesygdom som modtager træningstilbud i 

kommune eller sygehusregi, der testes med den samme 

validerede målemetode ved opstart og afslutning af 

rehabiliteringsforløbet 

Mindst 90 % 

3 Andel af borgere med hjertesygdom, som var rygere ved opstart 

men eks-rygere ved afslutning af hjerterehabiliteringsforløbet 

Mindst 60 % 

4a* Andel af borgere med hjertesygdom som er screenet f.eks. med 

hjertekostskema med henblik på at afklare behovet for 

kostintervention 

Mindst 75 % 

4b Andel af borgere med hjertesygdom (ændres i 2021 til: med 

positiv kostscreening), som har modtaget diætbehandling ved 

klinisk diætist/cand.scient. i klinisk ernæring ved afslutning af 

hjerterehabiliteringsforløbet 

Mindst 75 % 

8a Andel af borgere med hjertesygdom, der er screenet for angst og 

depression ved afslutningen af hjerterehabiliteringsforløbet 

Mindst 80 % 

8b* Andel af borgere med positiv depressionsscreening hvor der er 

lagt en behandlingsplan 

Mindst 90 % 

*Nye indikatorer i HjerteKomMidt. Første opgørelse af indikatorerne for kommunerne 

forventes at ske i regi af RKKP i 2021. 

 

5.2. Kommunal KOL-rehabilitering 

Den landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase, DrKOL indsamler data om KOL-

rehabilitering i sygehusregi, men der er ikke nogen systematisk 

landsdækkende indsamling af og opfølgning på data for KOL-rehabilitering i 

kommunalt regi. På den baggrund blev der igangsat et projekt 'Indhentning og 

anvendelse af kommunale data om KOL-rehabilitering' i et samarbejde mellem 

Region Hovedstaden, RKKP, Danmarks Lungeforening og KL. Hensigten med 

projektet var at danne grundlag for, at DrKOL på længere sigt kunne udvides 

til at omhandle KOL-rehabilitering i kommunalt regi, hvorefter kommunerne 

bliver en del af databasen. I forbindelse med en forløber for projektet, blev der 

i 2014 lavet et udkast til indikatorer for den kommunale del af rehabiliteringen. 

I april 2016 blev disse indikatorer drøftet på et møde i DrKOL's arbejdsgruppe 
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om KOL-rehabilitering, hvor repræsentanter for de deltagende kommuner 

deltog. Her var der enighed om at fortsætte med de udviklede indikatorer. I 

forbindelse med afholdelse af fællesmøde med de deltagende kommuner i 

marts 2017 blev der lavet mindre sproglige tilrettelser for at sikre, at 

sprogbrug var i overensstemmelse med kommunal praksis og 

Sundhedsstyrelsens "Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med 

KOL" (3, 8). Der var således enighed om at starte med procesindikatorer for 

delindsatserne i KOL-rehabiliteringen for senere at udbygge med 

resultatindikatorer. Der var dog ønske om at opgøre resultater for fysiske 

funktionstests, hvor det var muligt (3).  

 

Der er for nuværende udarbejdet én pilotrapport med afrapportering af 

indikatorer for kommunal KOL-rehabilitering for seks kommuner, men der 

planlægges en ny afrapportering (3). Det beskrives i pilotrapporten, at 

indikatorerne er opgjort på meget forskellig baggrund, fordi de enkelte 

kommuners rehabiliteringstilbud varierer i form og omfang (3). 

 

De anvendte kvalitetsindikatorer for kommunal KOL-rehabilitering fremgår af 

Tabel 2 (3). For Aarhus kommune blev der opsat særskilte indikatorer, jf. Tabel 

3 (3). Indikatorvariablene, som anvendes til at opgøre de specifikke 

kvalitetsindikatorer for kommunal KOL-rehabilitering fremgår af bilag 1. 
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Tabel 2. Indikatorer for kommunal KOL-rehabilitering i følgende 

kommuner: Halsnæs, Høje Taastrup, København, Lyngby-Taarbæk og 

Vejle 

Nr. Indikator 

1 Andel borgere med KOL, som har afklarende samtale med henblik på 

KOL-rehabiliteringsforløb 

2a Andel borgere med KOL, som har fået tilbudt undervisning i 

sygdomsmestring 

2b Andel borgere med KOL, som har fået tilbudt rygeafvænning 

2c Andel borgere med KOL, som har fået tilbudt ernæringsindsats 

2d Andel borgere med KOL, som har fået tilbudt fysisk træning 

3a Andel borgere med KOL, som deltaget i mere end 50 % af planlagt 

undervisning i sygdomsmestring 

3b  Andel borgere med KOL, som deltaget i mere end 50 % af planlagt 

rygeafvænning 

3c Andel borgere med KOL, som deltaget i mere end 50 % af planlagt 

ernæringsindsats 

3d Andel borgere med KOL, som deltaget i mere end 50 % af planlagt fysisk 

træning 

4a Andel borgere med KOL, der påbegynder KOL-rehabilitering, som har en 

afsluttende samtale 

4b Andel borgere med KOL, der påbegynder KOL-rehabilitering, som har en 

opfølgning 
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Tabel 3. Indikatorer for kommunal KOL-rehabilitering i Aarhus 

Kommune 

Indikator 

Andel borgere med KOL, som har deltaget i mere end 50 % af planlagte 

sessioner  

Andel borgere med KOL, som har ved cykeltest har forbedret sig ml. 1.- og 2. 

gang (iltoptag)  

Andel borgere med KOL, som ved cykeltest har forbedret sig ml. 1.- og 2. gang 

(kondital) 

Andel borgere med KOL, som ved gangtest har forbedret sig ml. 1.- og 2. gang 

(tid)  

Andel borgere med KOL, som ved gangtest har forbedret sig ml. 1.- og 2. gang 

(antal meter) 

 

5.3. De godkendte kliniske kvalitetsdatabaser 

Kvalitetsindikatorer i de kliniske kvalitetsdatabaser er udarbejdet af faglige og 

videnskabelige selskaber, er fagligt velbegrundede og vedrører 

sundhedsfaglige kerneydelser, der belyser væsentlige kvalitetsaspekter 

indenfor det givne sygdomsområde.  

 

En indikator er en målbar variabeloplysning, som anvendes til at overvåge og 

evaluere kvaliteten. Der skal derfor være en klar sammenhæng mellem måling 

(indikator) og det mål (standard), der evalueres i forhold til. Indikatorer med 

tilknyttede standarder anvendes, når den faglige styregruppe for databasen 

definerer, at en given klinisk ydelse skal have et givent kvalitetsniveau og skal 

forbedres. Indikatorer skal objektivt og præcist måle kvaliteten af de kliniske 

ydelser, og de data, der anvendes skal være tidsaktuelle. Valget af indikatorer 

(herunder deres type og format) med tilhørende definitioner er bestemmende 

for hvilke data, der skal indsamles (5).  
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6. Fælles Sprog III til registrering af 
indikatorvariable? 
Med implementering af FSIII klassifikationer og dokumentation i de 

kommunale fagsystemer skabes grundlag for, at der kan udveksles 

klassificerede og strukturede data med de kliniske kvalitetsdatabaser. Dette er 

baggrunden for, at KL har iværksat en afdækning af, om FSIII kan danne 

grundlag for registrering af de indikatorvariable for kommunal rehabilitering, 

som anvendes i regi af RKKP.  

 

Formålet med afsnit 6 er at kortlægge, om FSIII understøtter registrering af 

hver enkelt indikatorvariabel, der anvendes til at opgøre indikatorer for 

kommunal hjerte- og KOL rehabilitering i regi af RKKP. 

 

Afsnit 6 giver en overordnet introduktion til resultater af kortlægningen og 

mulige perspektiver i forhold til KL's arbejde med at videreudvikle de 

kommunale klassifikationer. Hvis der ønskes en mere detaljeret gennemgang 

af resultaterne vedrørende FSIII klassificering, henvises til bilag 1.   

 

6.1. Fremgangsmåde ved afdækning af Fælles Sprog III  

Kortlægningen af, om FSIII kan understøtte registrering af indikatorvariable 

der bliver anvendt til at opgøre indikatorer for kommunal hjerte- og KOL-

rehabiltering, tager udgangspunkt i de FSIII klassifikationer, som i øjeblikket 

implementeres på ældre- og sygeplejeområdet, samt de FSIII-klassifikationer, 

som udvikles på henholdsvis trænings- og rehabiliteringsområdet. Desuden 

indgår klassifikation for "Tidlig opsporing", som dog ikke er implementeret i de 

kommunale EOJ-systemer, jævnfor afsnit 4. 

 

Der er gennem indledende møder mellem KL og DEFACTUM indsamlet viden og 

materiale om FSIII. KL har givet DEFACTUM adgang til de relevante 

klassifikationer og opdateret DEFACTUM om eventuelle ændringer i 

klassifikationer undervejs i projektforløbet. Gennem hele processen har der 

været en tæt dialog for at afstemme relevante metoder til markering af, om 

FSIII kan understøtte registrering af indikatorvariablene samt opnå generel 

forståelse af klassifikationerne i FSIII. 

 

Afdækning af, om oplysninger i FSIII klassifikationerne kan danne grundlag for 

registrering af indikatorvariablene for kommunal rehabilitering, er foretaget 

med udgangspunkt i følgende tre trin: 

 

1. Kortlægning af hver enkelt indikatorvariabel med tilhørende 

svarmuligheder, som anvendes til at opgøre de specifikke indikatorer for 

kommunal hjerte- og KOL-rehabilitering i regi af RKKP (jf. bilag 1). 
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2. For hver indikatorvariabel med tilhørende svarmuligheder er FSIII 

klassifikationerne gennemgået, først ved manuel gennemgang og 

dernæst med relevante søgeord for at identificere, hvilke oplysninger i 

FSIII klassifikationerne, der matcher indikatorvariablene.  

 

3. Efter kortlægning af, om indikatorvariablene med tilhørende 

svarmuligheder kan registreres via FSIII, er indikatorvariablen blevet 

farvekategoriseret i henhold til kategoriseringen i Tabel 4.  
 

Tabel 4. Farvekategorisering ved markering  

Indikatorvariabel Markering ift. match med FSIII  

Variabel 1 Det er ikke muligt at registrere indikatorvariablen med 

oplysninger fra FSIII klassifikationer = ikke opfyldt 

Variabel 2 Det er delvis muligt at registrere indikatorvariablen med 

oplysninger fra FSIII klassifikationer = delvis opfyldt 

Variabel 3 Det er muligt at registrere indikatorvariablen med 

oplysninger fra FSIII klassifikationer = opfyldt 

   

6.2. Resultat af Fælles Sprog III afdækning 

I nedenstående tabel 5 ses en oversigt over antallet af grøn-gul-rød markerede 

oplysninger samlet for hjertesygdom og KOL. Det fremgår, at størstedelen af 

FSIII-oplysningerne ikke kan anvendes i deres nuværende form til en 

fyldestgørende registrering af indikatorvariablene, således at indikatorerne for 

kommunal hjerte- og KOL-rehabilitering kan opgøres ved hjælp af FSIII.  

 

Tabel 5. Antal grøn-gul-rød markerede FSIII oplysninger 

Antal indikatorvariable Markering ift. match med FSIII 

7 Opfyldt 

36 Delvis opfyldt 

13 Ikke opfyldt 

I alt 56   

 

I afdækningen er der identificeret en række opmærksomhedspunkter i 

forbindelse med at anvende FSIII klassifikationer til at understøtte registrering 

af data og beregning af indikatorvariablene.  

 

Opmærksomhedspunkterne kan beskrives i fire temaer: 

 

Datoregistrering  

I indikatoropgørelse for kommunal hjerte- og KOL-rehabilitering indeholder 

indikatorvariablene specifikke datovariable, hvor der registreres en dato for 
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tilbudt eller gennemført ydelse. I det kommunale EOJ-system logges 

registreringer med tidspunkt, eksempelvis ved registrering af bevilgende 

indsatser. Det vil sige, at registreringerne datostemples, men der er på 

nuværende tidspunkt ingen krav om, hvornår registrering foretages i forløbet 

og dermed logges.   

 

Fremmøderegistrering  

I indikatoropgørelse for kommunal hjerte- og KOL-rehabilitering foretages der 

ved flere indikatorvariable registrering af antal gennemførte 

rehabiliteringsaktiviteter. Det er dermed muligt at registrere, om borgeren har 

gennemført det antal sessioner, som er planlagt. Der er på nuværende 

tidspunkt ikke nogen FSIII klassifikation, der understøtter 

fremmøderegistrering og dermed registrering af gennemførte 

rehabiliteringsaktiviteter.  

 

Svarkategorier  

I indikatoropgørelse for kommunal hjerte- og KOL-rehabilitering registreres der 

i høj grad ved hjælp af svarkategorier, der er tilpasset den specifikke variabel, 

så den kommunale fagperson kan differentiere i deres registrering.  

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen FSIII klassifikation, der 

understøtter at kunne registre ved hjælp af særligt tilpassede svarkategorier, 

for eksempel om borgeren er blevet tilbudt en afklarende samtale – fremfor 

alene, om der har været afholdt samtale.  

 

Anvendelse af sygdomsspecifikke tests  

I indikatoropgørelse for kommunal hjerte- og KOL-rehabilitering benyttes tests 

og screeningsværktøjer til angst og depression, superviseret fysisk 

funktionstest samt kostscreening, som er i overensstemmelse med 

sygdomsspecifikke anbefalinger vedtaget i regi af RKKP. De anvendte tests og 

værktøjer til indikatoropgørelser findes ikke i FSIII, men der findes andre tests 

og værktøjer til depression, fysisk funktionstest og ernæringsscreening.  

 

Tabel 6 viser en supplerende oversigt til ovenstående opmærksomhedspunkter 

og illustrerer  de væsentlige forskelle og ligheder mellem indikatorvariablene, 

som bliver anvendt til at opgøre indikatorerne for kommunal hjerte- og KOL-

rehabilitering og FSIII oplysningerne. 
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Tabel 6 Oversigt over de væsentlige forskelle og ligheder mellem 

indikatorvariable og FSIII oplysninger  

Indikatorvariable  FSIII oplysning 

Henvisningstype 

Hjerte: Henvises med en almen 

genoptræningsplan.  

KOL: REF01 og andre henvisningsformer. 

Henvisningstype 

FSIII understøtter ikke en særskilt 

registrering om henvisning via en 

genoptræningsplan.  Elektroniske 

henvisninger sendes til kommunens EOJ-

systemer, hvorfra henvisningen trækkes.   

Indsatser 

Rehabiliteringsindsatser for 

sygdomsmestring, rygning, 

ernæringsindsats, fysisk træning, 

screening for angst og depression 

registreres ved både tilbudt og 

gennemført aktivitet.  

Indsatser 

FSIII understøtter, at 

rehabiliteringsindsatser registreres, når 

borgeren visiteres til aktiviteten. Det vil 

sige, når borgeren har fået tilbudt og 

accepteret den rehabiliterende aktivitet.  

Tidsangivelse 

Der anvendes særskilte datovariable fx 

dato for påbegyndt rygestopkursus. 

Tidsangivelse 

Logning af tidspunkt for registrering 

(datostempling). 

Indledende samtale /afsluttende samtale  

Afklarende samtale og afsluttende 

rehabiliteringsmøde registreres, når 

aktiviteten er gennemført.  

Afklarende samtale/ afsluttende samtale / 

opfølgende samtale 

Afklarende samtale, afsluttende samtale 

og opfølgende samtale registreres, når 

aktiviteten er gennemført. 

Deltagelse 

Der registreres antal planlagte- og 

gennemførte sessioner for eksempelvis 

superviseret fysisk træning og 

sygdomsmestring.   

Deltagelse 

Antal planlagte- og gennemførte sessioner 

er ikke understøttet i en FSIII-

klassifikation. 

Svarkategorier 

Der registreres med specifikke 

svarkategorier i hver variabel, fx ved 

afklarende samtale ifm. KOL: 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ikke relevant 

4. Borgeren afslog 

5. Uoplyst 

 

Svarkategorierne anvendes generelt til 

beregning og til at afgrænse forløb. 

Svarkategorier 

FSIII understøtter ikke registrering af 

svarkategorier. 

Tests 

Der benyttes fysisk funktionstest (watt-

Tests 

I FSIII findes fysisk test (gangtest), 
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max-test, 6 min. gangtest, Borg15), 

desuden anvendes HADS 

screeningsværktøj for angst og 

depression samt ernæringsskemaet 

'Hjertekost'  

 

ernæringsvurderingsskema (EVS) samt en 

geriatrisk depressionsskala.   

 

6.3. Opmærksomhedspunkter til Fælles Sprog III 

 

Inklusion af borger 

Borgere til kommunal hjerterehabilitering identificeres ved hjælp af en almen 

genoptræningsplan, men det er ikke muligt at registrere med en FSIII-

klassificeret oplysning. For at kunne identificere hvilke borgere, der er henvist 

til hjerterehabilitering via en almen genoptræningsplan anbefales det, at det 

IT-understøttes, at data vedrørende almen genoptræningsplan kan trækkes fra 

det kommunale EOJ-system. Alternativt kan man udvikle ekstra svarkategorier 

i FSIII-klassifikation for  'Henvisning fra', som it-systemleverandørerne 

fremadrettet kan implementere, så det er muligt i den efterfølgende 

databehandling at adskille de borgere, der er henvist med en 

genoptræningsplan, fra de borgere, der er henvist uden en genoptræningsplan.  

 

Indsatser 

FSIII understøtter registrering af, at en borger bliver visiteret til en aktivitet i 

et rehabiliteringsforløb, og dermed har takket ja til en tilbudt aktivitet. I de 

tilsvarende variable for hjerte- og KOL-rehabilitering registreres det, om 

borgeren er blevet tilbudt en aktivitet (KOL), og når borgeren har gennemført 

aktiviteten (hjerte og KOL). Det anbefales, at der udvikles nye FSIII 

klassifikationer, som understøtter en registrering af tilbudt aktivitet, opstart og 

afslutning af aktiviteter samt antal planlagte rehabiliteringssessioner. 

Derudover anbefales det, at der udvikles FSIII klassifikationer til at understøtte 

systematisk fremmøderegistrering i de kommunale EOJ-systemer, så det bliver 

muligt at registrere, om borgeren har gennemført det antal træningssessioner, 

som er planlagt.  

 

Datoregistrering for udført indsats 

Det anbefales desuden, at FSIII skal understøtte en praksis, hvor 

medarbejderne kan foretage særskilt datoregistrering i det kommunale EOJ-

system, så det er muligt at registrere hvilken dato, aktiviteten er gennemført. 

Datoregistrering vil sikre en ensrettet registreringspraksis for datovariable, 

som er essentielle i forhold til at definere forløb i indikatoropgørelserne. 

Anvendes logningen med tidsstempling af rehabiliteringsaktiviteter i det 

kommunale EOJ-system til at identificere datoen for aktiviteten, forudsættes 

der tidstro registrering, således at registreringen foretages, netop når den 

rehabiliterende aktivitet er gennemført i kommunen.   
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Det forventes, at FSIII klassifikation om kommunal rehabilitering vedrørende 

'Afklarende samtale' og 'Afsluttende samtale' registreres, når samtalen er 

gennemført. Dermed kan den gældende registreringspraksis i FSIII sidestilles 

med den registreringspraksis, som anvendes i kommunal hjerte- og KOL-

rehabilitering. For at kunne benytte klassifikation om kommunal rehabilitering 

for 'Afklarende samtale' og 'Afsluttende samtale' til indikatoropgørelse, 

forudsættes det dog, at aktiviteten registreres tidstro, netop når denne er 

gennemført.   

 

Supplerende svarkategorier 

Hovedparten af oplysningerne i de nuværende FSIII-klassifikationer har ikke 

fyldestgørende svarkategorier, hvilket kan aflede ikke fyldestgørende 

registreringer i forhold til de indikatorvariable, der anvendes til at opgøre 

indikatorer. Eksempelvis er det muligt i indikatoropgørelse for kommunal KOL-

rehabilitering at registrere, om en borger er blevet tilbudt, men har afslået en 

aktivitet i et rehabiliteringsforløb, ligesom det i indikatoropgørelse for 

kommunal hjerterehabilitering er muligt at registrere ændring af rygeadfærd 

fra opstart til afslutning.  

 

Det anbefales, at der udvikles FSIII svarkategorier, som stemmer overens med 

de kliniske databasers behov, som systemleverandøren fremadrettet kan 

implementere for dermed at muliggøre indikatoropgørelser.  

 

Specificer testmetode 

I forbindelse med indikatoropgørelse ved kommunal hjerte- og KOL-

rehabilitering anvendes tests og screeningsværktøjer i overensstemmelse med 

sygdomsspecifikke faglige anbefalinger, herunder fysisk funktionstest, 

ernæringsscreening samt screening for angst og depression. Ved 

hjerterehabilitering benyttes eksempelvis Watt-max-test på ergometercykel, 6 

minutters gangtest samt Borg15 som fysiske funktionstests til at registrere 

forskel i borgeres funktionsniveau ved opstart og afslutning af 

rehabiliteringsforløbet. I den nuværende version af FSIII er det muligt at 

identificere tre potentielt relevante testtyper for hjerte- og KOL-rehabilitering: 

Gangtest, Ernæringsvurderingsskemaet (EVS), som er et valideret 

screeningsværktøj beregnet til at kostscreene ældre samt Den Geriatriske 

Depressionsskala, der er konstrueret til at identificere depression hos ældre.  

 

Det anbefales, at der foretages en faglig vurdering i samarbejde mellem RKKP 

og kommunerne i forhold til, om testredskaber fra FSIII klassifikationerne kan 

anvendes i indikatoropgørelser for kommunal hjerte- og KOL-rehabilitering. 

Alternativt anbefales det, at FSIII klassifikationerne udvides med relevante 

testværktøjer, herunder Watt-max-test og Borg15. For at kunne måle og 

dokumentere, hvorvidt en aktivitet har den tilsigtede effekt, anbefales det, at 
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der udarbejdes en datadefinition af, hvordan resultatet bør registreres ved 

opstart og ved afslutning af et forløb i det kommunale EOJ-system. Herved 

understøttes en ensartet registreringspraksis med høj datakvalitet. 

 

Registreringsvejledning og dataspecifikationer 

Kommunernes rehabiliteringstilbud kan variere i form og indhold (3), og det 

anbefales generelt at udarbejde en registreringsvejledning og strukturerede 

dataspecifikationer indeholdende en specifik beskrivelse af hvilke kriterier, der 

omfatter de enkelte forløb og rehabiliteringsaktiviteter samt en specifik 

beskrivelse af de individuelle indikatorvariable og eventuelle forhold, der er 

nødvendige for at beregne en indikator. Dette gælder eksempelvis indikatoren 

for hjertesygdom 'Antal gennemførte superviserede træningssessioner', så den 

sundhedsprofessionelle får vejledning i, at træningsforløbet bør indbefatte 

superviseret (af sundhedsprofessionel) fysisk træning af 30-60 minutters 

varighed minimum to gange om ugen i minimum 12 uger. En 

registreringsvejledning og dataspecifikation vil dermed kunne understøtte 

kommunernes dataregistrering til de definerede forløb og 

rehabiliteringsaktiviteter, som skal monitoreres i regi af RKKP. De vil kunne 

tjene som et værdifuldt redskab i forhold til at sikre fælles begrebsforståelse, 

som kan understøtte ensrettet indberetning og dermed sikre en bedre kvalitet 

af data. 
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7. Kortlægning af populationer 
Hvis data indsamlet til de kliniske kvalitetsdatabaser skal give et retvisende og 

sammenligneligt billede af sundhedsvæsens indsats og resultater for en 

afgrænset gruppe af borgere, er det væsentligt at populationen, der indsamles 

data på er veldefineret på tværs af eksempelvis kommuner og sektorgrænser. 

 

Formålet med afsnit 7 er at kortlægge: 

 

 Hvordan identificeres populationer i regi af RKKP gældende for: 

1. De relevante sygdomsspecifikke kliniske kvalitetsdatabaser for 

hjertesygdom (DHRD), KOL (DrKOL) og diabetes (Dansk Voksen 

Diabetes Database) 

2. Kommunal hjerte- og KOL-rehabilitering  

 Hvordan borgere med diabetes og kronisk sygdom kan henvises til 

kommunal rehabilitering med baggrund i Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger.  

 

Afsnit 7 giver en overordnet introduktion til resultaterne af kortlægningen og 

mulige perspektiver i forhold til det videre arbejde med udveksling af data 

mellem kommunerne og RKKP. Hvis der ønskes en mere detaljeret 

gennemgang af kortlægningens resultater, henvises til bilag 2. 

 

7.1. Fremgangsmåde ved kortlægning af populationer 

Kortlægningen af populationer er baseret på dokumentation af 

indikatoropgørelser for kommunal rehabilitering (2, 3), dokumentation af de 

kliniske kvalitetsdatabaser (10), rapporter fra Sundhedsstyrelsen (6-9) og 

korrespondance med RKKP vedrørende populationen for kommunal KOL-

rehabilitering. 

 

7.2. Resultat af kortlægning af populationer 

De godkendte kliniske kvalitetsdatabaser tilknyttet RKKP for henholdsvis 

hjerterehabilitering (DHRD), KOL (DrKOL) og diabetes (Dansk Voksen Diabetes 

Database) identificerer som udgangspunkt patientpopulationerne på basis af: 

 

 International Classification of Diseases (ICD) diagnosekoder på 

sygehus.(10)   

 International Classification of Primary Health Care (ICPC) 

diagnosekoder i almen praksis.(10)  
 

Begge diagnoseklassifikationer bruges af lægefagligt personale, som 

traditionelt er ansvarlige for diagnosticering.  

 



25 

 

Ifølge KL skelner kommunerne generelt set ikke mellem borgerens forskellige 

diagnoser og har oftere en mere generisk og helhedsorienteret tilgang til 

borgeren med udgangspunkt i borgerens behov. 
 
I den kommunale opgørelse for KOL-rehabilitering bliver det beskrevet, at de 

enkelte kommuners rehabiliteringstilbud varierer i form og omfang, og den 
kommunale KOL-population for indikatoropgørelsen bliver identificeret ud fra, 

at borgerne har deltaget i KOL-rehabilitering. Deltagelse kan eksempelvis 
foregå på baggrund af Sundhedsloven § 119, Sundhedslovens §140 eller ved 

selvhenvendelse (3). Det vil sige, at inklusion af borgere ikke tager 

udgangspunkt i specifikke diagnoseklassifikationer, men i stedet i borgerens 

behov for rehabilitering. 
 

I den kommunale opgørelse for hjerterehabilitering bliver populationen 
afgrænset af, at patienterne er henvist med en almen genoptræningsplan til 
hjerterehabilitering, dvs. via Sundhedslovens § 140 (2). Her inkluderes kun de 

borgere, hvor der ligger en lægefaglig vurdering fra sygehuset af, at disse 
borgere har gavn af at indgå i et hjerterehabiliteringsforløb.  

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler generelt for kronisk sygdom, at almen praksis og 

sygehus som udgangspunkt henviser til en afklarende samtale i kommunen, 

hvor behovet for tilbud afklares, og hvor et individuelt forløb sammensættes 

med afsæt i borgerens behov. I henvisningen bør årsagen til henvisningen 

fremgå. Sundhedsstyrelsen anbefaler endvidere, at der anvendes en 

elektronisk henvisning efter gældende national standard. Henvisning bør 

overvejes både i forbindelse med en indledende udredning og i forbindelse med 

årskontrol eller opfølgning i almen praksis. Sundhedsstyrelsen anfører også, at 

opstart af et kommunalt rehabiliteringsforløb kan ske ved selvhenvendelse fra 

borgeren (9). For patienter med et lægefagligt begrundet behov for almen 

genoptræning bør sygehuset udarbejde og sende en genoptræningsplan til 

kommunen i henhold til bekendtgørelse nr. 1088 af 06/10/2014 (12). 

 

7.3. Opmærksomhedspunkter for kommunale populationer 

I det videre arbejde med udveksling af data med de kliniske kvalitetsdatabaser 

vil der være behov for at opnå faglig konsensus og beslutningstagen mellem 

kommunerne og RKKP i forhold til:  

 

 Hvilke kommunale rehabiliteringsforløb, der skal inkluderes i de kliniske 

kvalitetsdatabaser, og hvordan rehabiliteringsforløbene kan defineres og 

dokumenteres. 

 Hvordan den kommunale del af populationen i de kliniske 

kvalitetsdatabaser kan defineres, så det blandt andet er muligt at 

opgøre databasekompletheden for den kliniske kvalitetsdatabase (4).  
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Kommunale rehabiliteringsforløb 

Et opmærksomhedspunkt for det videre arbejde med de kommunale 

populationer er, at kommunerne tilbyder rehabilitering bredt, og at deltagelse i 

kommunal rehabilitering kan ske ved for eksempel selvhenvendelse og ikke 

nødvendigvis er bundet op på en specifik diagnose, som det er tilfældet med 

dataindsamling i de kliniske kvalitetsdatabaser. Ifølge KL skelnes der sjældent i 

den kommunale praksis mellem diagnoser og/eller borgerens indgang i mange 

af de kommunale rehabiliteringstilbud, for eksempel om der er tale om 

rehabilitering via en §140 (lægefaglig vurderet og lovbunden) eller §119 

genoptræning (egen henvendelse og frivillig). Der bør derfor tages stilling til, 

hvilke borgerforløb i kommunen, der skal inkluderes i de kliniske 

kvalitetsdatabaser.  

 

Kommunal population 

I et samarbejde mellem kommunerne og RKKP bør der endvidere tages stilling 

til, hvordan det forenes, at de kliniske kvalitetsdatabaser identificerer 

patientpopulationerne via diagnoseklassifikationerne ICD på sygehus og ICPC i 

almen praksis, og at der generelt ikke anvendes diagnoseklassifikationer til at 

identificere borgere i de kommunale rehabiliteringsforløb.  

 

Denne forskel i inklusion vil potentielt give en udfordring i forhold til at kunne 

opgøre databasekompletheden i de kliniske kvalitetsdatabaser, hvilket der 

stilles krav om i bekendtgørelsen for godkendelse af landsdækkende og 

regionale kliniske kvalitetsdatabaser (13). I henhold til bekendtgørelsen skal 

det fremgå klart, hvilken afgrænset gruppe patienter den kliniske 

kvalitetsdatabase omfatter, samt hvordan denne defineres. Endvidere fremgår 

det af bekendtgørelsen, at den kliniske kvalitetsdatabase skal dække minimum 

90 procent af den relevante patientpopulation, der opfylder 

inklusionskriterierne, indenfor en periode på minimum 3 år (13).  

 

Der bør tages stilling til, hvorvidt det er fagligt relevant og realiserbart at 

identificere patienter med behov for kommunal rehabilitering ud fra de samme 

kriterier i form af diagnoser og diagnoseklassifikationer, som der anvendes i de 

godkendte kliniske kvalitetsdatabaser. Eksempelvis ved at kommunerne 

modtager en henvisningsdiagnose til det kommunale rehabiliteringsforløb i den 

lægefagligt baserede elektroniske henvisning eller almene genoptræningsplan 

fra almen praksis med diagnoseklassifikationen ICPC eller fra sygehus med 

diagnoseklassifikationen ICD. Dette kan potentielt bane vejen for, at den 

kommunale population i de kliniske kvalitetsdatabaser kan defineres og 

inkluderes med udgangspunkt i samme standardiserede kriterier, som 

anvendes til at identificere den øvrige population i de kliniske 

kvalitetsdatabaser.  
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For de borgere, som ikke er påbegyndt et kommunalt rehabiliteringsforløb efter 

lægefaglig henvisning, men i stedet ved selvhenvendelse eller ved intern 

kommunal henvisning, bør der tages stilling til, om disse borgerforløb skal 

inkluderes i de kliniske kvalitetsdatabaser og i givet fald, hvordan populationen 

defineres (4). 
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8. Generiske indikatorer 
Da kommunerne ifølge KL generelt set ikke skelner mellem borgerens 

forskellige diagnoser og oftere har en mere generisk og helhedsorienteret 

tilgang til borgeren, har KL en interesse i, at indikatorerne er generiske, så de 

kan genbruges på tværs af sygdomsområder.    

 

Formålet med afsnit 8 er at kortlægge, om der findes generiske indikatorer i 

indikatoropgørelser, der pågår i regi af RKKP for kommunal hjerte- og KOL-

rehabilitering, samt om Sundhedsstyrelsen anbefaler tilsvarende indsatser for 

kommunal rehabilitering for borgere med diabetes. 

 

Afsnit 8 giver en overordnet introduktion til resultaterne af kortlægningen og 

mulige perspektiver i forhold til det eventuelle videre arbejde med generiske 

indikatorer for kommunal rehabilitering på tværs af sygdomsgrupperne 

hjertesygdom, KOL og diabetes. For en mere detaljeret gennemgang af 

resultaterne vedrørende generiske indikatorer henvises til bilag 3. 

 

8.1. Fremgangsmåde ved kortlægning af generiske indikatorer 

Kortlægningen tager udgangspunkt i de kvalitetsindikatorer for kommunal 

hjerte- og KOL rehabilitering, der er udviklet i samarbejde med RKKP, jævnfør 

Tabel 1, 2 og 3 (2, 3). Der er ikke defineret indikatorer for kommunal 

rehabilitering for borgere med diabetes, og kortlægningen tager derfor 

udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Sundhedsstyrelsen har med 

rapporten "Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med type 2-

diabetes" offentliggjort anbefalinger for den kommunale del af rehabiliteringen 

for borgere med diabetes (7). Sundhedsstyrelsen har ligeledes offentliggjort 

overordnede anbefalinger for kommunale indsatser og væsentlige 

sammenhænge i forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom (9). 

 

8.2. Resultat af kortlægning af generiske indikatorer 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelsestilbud til kronisk sygdom 

illustreres i figur 3. De er udarbejdet i forbindelse med udviklingen af 

forløbsplaner for mennesker med udvalgte kroniske sygdomme, herunder 

hjertesygdom, KOL og diabetes, men de kan også anvendes til en bredere 

målgruppe af borgere med kronisk sygdom (9). Sundhedsstyrelsen anbefaler 

generelt, at almen praksis og sygehuse henviser borgere med kronisk sygdom 

til en afklarende samtale i kommunen, hvor et individuelt tilpasset forløb 

sammensættes af indsatser, der som udgangspunkt består af 

sygdomsmestring, tobaksafvænning, fysisk træning, ernæringsindsats og 

forebyggende samtale om alkohol, jf. figur 3. 
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Figur 3. De kommunale indsatser og væsentlige sammenhænge

 
* Direkte gengivet fra 'Anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk 

sygdom' (9). 

 

Tabel 7 viser en oversigt over indikatorer for hjertesygdom og KOL i regi af 

RKKP samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for diabetes. Det fremgår, at der 

findes indikatorer og anbefalinger for alle tre sygdomsgrupper indenfor de fire 

rehabiliteringsområder for tobaksafvænning, fysisk træning, ernæringsindsats 

og deltagelse/vedholdenhed.  Der findes endvidere indikatorer, som kun 

gælder for enten kommunal hjerte- eller KOL-rehabilitering. Gældende for 

kommunal KOL-rehabilitering findes der fem ekstra indikatorer for afklarende 

samtale, sygdomsmestring, afsluttende samtale og opfølgning. Gældende for 

kommunal hjerterehabilitering findes der to indikatorer for angst og depression 

i forhold til screening og behandlingsplan. For patienter med diabetes anbefaler 

Sundhedsstyrelsen også indsatser indenfor afklarende samtale, 

sygdomsmestring, afsluttende samtale og opfølgning, men ikke for angst og 

depression. 
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Tabel 7. Anbefalinger og indikatorer for de tre sygdomsgrupper  fordelt 

på kommunale rehabiliteringsindsatser  

Indsatser Hjertesygdom* KOL* Diabetes† 

  

Afklarende samtale  X  X 

Sygdomsmestring  X  X 

Tobaksafvænning X X X 

Fysisk træning X X X 

Ernæringsindsats X X X 

Deltagelse/vedholdende X X  X  

Afsluttende samtale  X X 

Opfølgning  X  X  

Angst og depression X    

*Baseret på indikatorer for kommunal rehabilitering (2, 3) 

†Baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger for diabetes (7) 

 

Tabel 8 viser indholdet i indikatorerne og anbefalingerne for de tre 

sygdomsgrupper for tobaksafvænning, fysisk træning, ernæringsindsats og 

deltagelse/vedholdenhed. Det ses, at indholdet er forskelligt på tværs af de tre 

sygdomsgrupper, selvom de på overordnet niveau fokuserer på samme 

rehabiliteringsaktiviteter. Eksempelvis monitoreres for aktiviteten rygning:  

 

 Hjertesygdom: andelen som har opnået rygestop 

 KOL: andelen som har fået tilbudt rygeafvænning, og andelen som har 

deltaget i rygeafvænning 

 Diabetes: Sundhedsstyrelsen anbefaler, at patienter vedholdende skal 

opfordres til rygestop eller tilbydes hjælp til afvænning 
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Tabel 8. Indhold i indikatorer og anbefalinger  

Indsatser Hjerterehabilitering* KOL-rehabilitering* Diabetes rehabilitering† 

Tobaks-
afvænning 

Indikator 3: Andel af 
borgere med hjertesygdom, 
som var rygere ved opstart 
men eks-rygere ved afslutning 
af hjerterehabiliteringsforløbet 

Indikator 2b: Andel 
borgere med KOL, som har 
fået tilbudt rygeafvænning. 
Indikator 3b: Andel 
borgere med KOL, som har 
deltaget i mere end 50 % af 
planlagt rygeafvænning. 

Sundhedsstyrelsen 
anbefaler, at patienter med 
type 2- diabetes som ryger, 
vedholdende skal opfordres 
til rygestop eller tilbydes 
hjælp til afvænning. 

Fysisk 
træning 

Indikator 1d (ny): Andel 
borgere med hjertesygdom 
(ikke koronar bypass) der er 
påbegyndt fysisk træning 
indenfor max. 4 uger efter 
udskrivelse. 
Indikator 2A: Andel af 
borgere med hjertesygdom 
som gennemfører mindst 80 
% af de planlagte 
træningssessioner. 

Indikator 2b: Andel af 
borgere med hjertesygdom 
som modtager træningstilbud 
og som stiger mindst 10 % i 
arbejdskapacitet eller 6 
minutters gangtest. 
Indikator 2c: Andel borgere 
med hjertesygdom som 
modtager træningstilbud i 
kommune eller sygehusregi, 
der testes med den samme 
validerede målemetode ved 
opstart og afslutning af 
rehabiliteringsforløbet. 

Indikator 2d: Andel 
borgere med KOL, som har 
fået tilbudt fysisk træning. 
Indikator 3d: Andel 
borgere med KOL, som 
deltaget i mere end 50 % af 
planlagt fysisk træning.  
Aarhus opgør indikatorer 
for:  
 Andel borgere med KOL, 

som ved cykeltest har 

forbedret sig ml. 1.- og 
2. gang (iltoptag)  

 Andel borgere med KOL, 
som ved cykeltest har 
forbedret sig ml. 1.- og 
2. gang (kondital) 

 Andel borgere med KOL, 
som ved gangtest har 
forbedret sig ml. 1.- og 
2. gang (tid) 

 Andel borgere med KOL, 
som ved gangtest har 
forbedret sig ml. 1.- og 
2. gang (antal meter). 

Sundhedsstyrelsen 
anbefaler, at patienter med 
type 2-diabetes deltager i 
træningsforløb på mere en 
10 uger og med en frekvens 
på to til tre gange om ugen. 
Hvis det er til fordel for 
borgeren, kan der inkluderes 
en test ved starten og 
afslutningen af tilbuddet for 
at vurdere om målet med 

træningen er nået.  

Ernærings-
indsats 

Indikator 4a (ny): Andel af 
borgere med hjertesygdom 
som er screenet f.eks. med 
hjertekostskema med henblik 
på at afklare behovet for 
kostintervention. 
Indikator 4b: Andel af 
borgere med hjertesygdom, 
som har modtaget 
diætbehandling ved klinisk 
diætist/cand.scient. i klinisk 
ernæring ved afslutning af 
hjerterehabiliteringsforløbet 

Indikator 2c: Andel 
borgere med KOL, som har 
fået tilbudt 
ernæringsindsats. 
Indikator 3c: Andel 
borgere med KOL, som 
deltaget i mere end 50 % af 
planlagt ernæringsindsats. 

Sundhedsstyrelsen 
anbefaler, at 
nydiagnosticerede patienter 
med type 2-diabetes, som er 
henvist til en 
ernæringsindsats, får en 
indledende vurdering for at 
afklare behovet for 
diætbehandling. Ved 
identificeret behov bør 
patienten tilbydes en indsats 
i form af individuel 
diætbehandling, herunder 
diætscreening. 

Deltagelse 
/Vedhol-

denhed 

Indikator 1b: Andel af 
borgere med hjertesygdom, 

som er vedholdende blandt 
deltagere i kommunal 
hjerterehabilitering. 
Vedholdenhed defineres på 
basis af, at borgeren har 
gennemført tobaksafvænning, 
ernæringsindsat og fysisk 
træning. 

Indikator 3b: Andel 
borgere med KOL, som 

deltaget i mere end 50 % af 
planlagt rygeafvænning. 
Indikator 3c: Andel 
borgere med KOL, som 
deltaget i mere end 50 % af 
planlagt ernæringsindsats. 
Indikator 3d: Andel 
borgere med KOL, som 
deltaget i mere end 50 % af 
planlagt fysisk træning. 

Sundhedsstyrelsen 
anbefaler, at 

rehabiliteringsindsatser 
dokumenteres og 
monitoreres systematisk, 
samt at der herved opnås 
viden om, hvorvidt de rette 
patienter tilbydes den rette 
rehabilitering, samt om de 
siger ja til tilbuddet, og om 
de gennemfører  

* Baseret på indikatorer for kommunal rehabilitering (2, 3) 

† Baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger for diabetes (7)  
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8.3. Opmærksomhedspunkter for generiske indikatorer  

I det videre arbejde med udveksling af data mellem kommuner og de kliniske 

kvalitetsdatabaser bør der i samarbejde mellem RKKP og kommunerne tages 

stilling til, hvorvidt generiske og enslydende indikatorer for kommunal 

rehabilitering på tværs af de tre kroniske sygdomme kan forenes med de 

sygdomsspecifikke nationale kliniske kvalitetsdatabaser, hvor de klinisk faglige 

styregrupper for hver enkelt database definerer og beslutter det faglige indhold 

i databasen. 

 

I forhold til tobaksafvænning, fysisk træning, ernæringsindsats og 

deltagelse/vedholdenhed bør der i samarbejde mellem RKKP og kommunerne 

foretages en faglig vurdering af, om forskellene mellem indikatorerne og 

anbefalingerne for hjertesygdom, KOL og diabetes har klinisk relevant 

betydning, eller om det er muligt at ensrette indikatorerne på tværs af de tre 

sygdomsgrupper og dermed opnå generiske indikatorer. Der bør endvidere 

foretages en faglig vurdering af, om indikatorerne, der kun gælder særskilt for 

kommunal hjerte- og KOL-rehabilitering, kan anvendes på tværs af de tre 

sygdomsgrupper. Det gælder særligt indikatorer for afklarende samtale, 

sygdomsmestring, afsluttende samtale og opfølgning. 
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9. Indikatorer – det tidsmæssige aspekt 
Det er væsentligt for brug af data i kvalitetsudvikling, at data er tidstro og 

opdaterede sådan, at data viser den aktuelle situation, hvorpå kommunen kan 

handle. Derfor indeholder rapporten også en afdækning af det tidsmæssige 

aspekt.  

 

Formålet med afsnit 9 er derfor at kortlægge tidsmæssige aspekter ved 

indikatoropgørelser i regi af RKKP med særligt fokus på opgørelse af 

indikatorer for kommunal hjerte- og KOL-rehabilitering. 

 

Afsnit 9 giver en overordnet introduktion til resultaterne af kortlægningen og 

mulige perspektiver i forhold til det videre arbejde med dataregistrering i 

kommunerne og udveksling af data mellem kommunerne og RKKP. Hvis der 

ønskes en mere detaljeret gennemgang af resultaterne vedrørende 

tidsmæssige aspekter, henvises til bilag 4. 

 

9.1. Fremgangsmåde til vidensopsamling  

Kortlægningen af tidsmæssige aspekter ved opgørelse af indikatorer for 

kommunal rehabilitering er baseret på dokumentation fra indikatoropgørelser 

for kommunal rehabilitering (2, 3), ikke-publiceret materiale fra den 

kommunale hjerterehabiliteringsdatabase, HjerteKomMidt, samt publiceret 

materiale fra RKKP (4). DEFACTUM har endvidere foretaget et semistruktureret 

interview i april 2019 med to ansatte ved RKKP med ekspertise indenfor 

datamanagement og tværsektorielt samarbejde i de kliniske 

kvalitetsdatabaser. Interviewet havde fokus på tidsmæssige aspekter ved 

dataindsamling, dataoverlevering og afrapporteringer fra de kliniske 

kvalitetsdatabaser.  

 

9.2. Resultat i forhold til tidsmæssige aspekter 

 

Afrapportering af kvalitetsindikatorer 

Der er aktuelt blevet offentliggjort to årsrapporter med indikatoropgørelser for 

kommunal hjerterehabilitering for perioderne 1/1 - 31/12 2017 og 1/1 - 31/12 

2018 (1, 2). Der er blevet offentliggjort en pilotrapport vedrørende kommunal 

KOL-rehabilitering i april 2018, som er baseret på KOL-rehabiliteringsforløb fra 

den 1. januar 2016 til den 30. juni 2017 i seks kommuner (3). Ifølge RKKP 

arbejdes der aktuelt på den næste afrapportering af indikatorer for kommunal 

KOL-rehabilitering på basis af fire kommuner. 

 

I forhold til de nationale kliniske kvalitetsdatabaser sker der afrapporteringer 

en gang om måneden (elektronisk) samt i årsrapporter. 
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Tidstro data 

Tidstro dataregistreringer er essentielle for at kunne identificere tidsaktuelle 

kvalitetsafvigelser i klinisk praksis og initiere relevante kvalitetsforbedrende 

initiativer (4). Det er dermed vigtigt, at data registreres løbende, når 

aktiviteterne gennemføres, og ikke ved at opsamle flere borgerforløb, som 

bliver indtastet samlet efter et stykke tid.  

 

I den kommunale hjerterehabiliteringsdatabase, HjerteKomMidt, indtaster de 

kommunale fagpersoner data løbende og tidstro, hvilket som oftest foregår i 

forbindelse med den indledende og den afsluttende samtale for 

rehabiliteringsforløbet. Der er programmeret et visningsmodul i 

HjerteKomMidt, så de kommunale fagpersoner kan få vist indikatorresultater, 

der bliver opdateret løbende til de registrerede data, og dermed bliver vist 

tidstro. For kommunal KOL-rehabilitering har kommunerne indsendt data i eget 

format via sikker mail til RKKP i forbindelse med offentliggørelsen af 

pilotrapporten for kommunal KOL-rehabilitering (3). Nogle kommuner leverede 

data én gang til RKKP, men flere kommuner leverede opdaterede data i 

forbindelse med afrapportering af indikatoropgørelsen. 

 

I interview med RKKP fremgår det, at regionerne så vidt muligt ønsker tidstro 

data i afrapporteringerne, således at data skal indrapporteres tidstro, 

bearbejdes og afrapporteres indenfor kort tid. Ved forløbsdata som 

eksempelvis rehabiliteringsforløb, er det særligt vigtigt at beslutte og 

dokumentere, hvornår i forløbet data bør indtastes. Det fremgår også af 

interviewet, at de regelmæssige afrapporteringer fra de kliniske 

kvalitetsdatabaser justeres løbende med de registrerede data, så 

beregningerne hele tiden er baseret på de nyeste data. I årsrapporter fra de 

kliniske kvalitetsdatabaser er tidsfristen for indrapportering af patientforløb 

som oftest tre til fire uger efter opgørelsesperiodens afslutning. 

 

Tidsangivelser i de kliniske kvalitetsdatabaser 

I interview med RKKP fremgår det, at der i de kliniske kvalitetsdatabaser 

generelt registreres dato- og tidspunkt for, hvornår en aktivitet er blevet 

gennemført. Registreringen af dato og tid kan foretages efter, at patienten har 

gennemført aktiviteten. Der pågår flere tjek af de manuelle indtastninger. 

Eksempelvis kan datoer for rehabiliteringsaktiviteter blive tjekket i forhold 

datoen for patientens fødselsdato og eventuel død. 

 

Tidskrævende processer i indikatoropgørelser 

De kliniske kvalitetsdatabasers faglige styregrupper har det primære ansvar for 

at opnå landsdækkende faglig konsensus om, hvad der er god kvalitet på 

området, og hvordan kvaliteten skal måles og opgøres (4). I interview med 

RKKP fremgår det, at det kan være tidskrævende at afklare dataindholdet med 

den kliniske kvalitetsdatabases faglige styregruppe. Ikke-publicerede data fra 
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HjerteKomMidt peger endvidere på, at det kan være tidskrævende at 

udarbejde den påkrævende dokumentation af den kommunale database samt 

understøtte registreringspraksis i kommunerne ved eksempelvis at udarbejde 

registreringsvejledning og tilbyde undervisning og telefonisk support.   

 

I interview med RKKP fremgår det endvidere, at indberetning af indtastede 

data til RKKP kræver et større forarbejde i forhold til at forberede, teste og 

idriftsætte dataoverførslen. Der skal også udarbejdes procedurer for 

dataoverførslen til at håndtere eksempelvis systemnedbrud og utilsigtet 

sletning af data. Erfaringer fra HjerteKomMidt viser ligeledes, at denne proces 

omkring dataoverførsel kan være tidskrævende. 

 

RKKP´s behov ved overlevering af data til de kliniske kvalitetsdatabaser 

Der vil være behov for at beslutte, specificere og dokumentere 

populationsafgrænsninger, forløbsafgrænsninger og data, som anvendes til 

opgørelse af indikatorerne. Det bør blandt andet afklares, hvordan 

populationerne i kommunerne bliver indrapporteret til de kliniske 

kvalitetsdatabaser, og hvordan databasekompletheden kan opgøres. Det bør 

også sikres, at oplysninger i FSIII-klassfikationerne er i overensstemmelse 

med de variabelspecifikationer, der gælder for de pågældende kliniske 

kvalitetsdatabaser. 

 

9.3. Opmærksomhedspunkter for tidsmæssige aspekter 

Der vil være et større og potentielt tidskrævende forarbejde forbundet med 

udveksling af data mellem kommunerne og de kliniske kvalitetsdatabaser. Der 

vil blandt andet være behov for i et samarbejde mellem kommunerne og RKKP, 

at: 

 

 Opnå faglig konsensus og beslutningstagen i forhold til 

populationsafgrænsninger, forløbsafgrænsninger og data, som skal 

anvendes i den kliniske kvalitetsdatabase til at opgøre 

kvalitetsindikatorer for kommunal rehabilitering  

 Udarbejde den påkrævende dokumentation af den kliniske 

kvalitetsdatabase i forhold til de kommunale rehabiliteringsforløb  

 Sikre kongruens  mellem oplysningerne i FSIII klassifikationerne og 

indikatorvariablene 

 Understøtte registreringspraksis i kommunerne 

 Sikre dataoverleveringen af de kommunale data til de relevante kliniske 

kvalitetsdatabaser 

 

Det er endvidere essentielt i de kliniske kvalitetsdatabaser, at data 

indrapporteres tidstro for at kunne iværksætte tidsaktuelle kvalitetsinitiativer. 

Det vil derfor være relevant at understøtte registreringspraksis i kommunerne 

med en registreringsvejledning for de kommunale rehabiliteringsforløb. 
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Registreringsvejledningen bør specificere blandt andet forløb, populationer og 

indikatorvariable som beskrevet i afsnit 6 vedrørende afdækning af FSIII, men 

registreringsvejledningen bør også specificere, hvornår i 

rehabiliteringsforløbene data skal registreres.  

 

I forhold til tidstro data, bør det endvidere afklares, om der skal indføres 

ekstra variable i FSIII-klassfikationerne til registrering af tidspunkt for 

indsatser. Aktuelt logges alle registreringer i EOJ-systemet med en 

tidsangivelse. En forudsætning for at anvende tidslogningen til 

indikatoropgørelser og forløbsafgræsninger er, at registreringen foregår tidstro, 

netop når aktiviteten er gennemført i kommunen og ikke ved for eksempel at 

opsamle flere borgerforløb, som bliver indtastet samlet efter et stykke tid.  
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10. Kortlægningens konklusion  
Det overordnede formål med denne rapport er at fremstille forslag til og 

forudsætninger for det videre arbejde med udveksling af data mellem 

kommunerne og de godkendte kliniske kvalitetsdatabaser. 

 

En klinisk kvalitetsdatabase har til formål at belyse og forbedre 

sundhedsvæsenets indsats og resultater for en afgrænset gruppe af patienter 

med udgangspunkt i indikatorer, som afspejler behandlingskvaliteten indenfor 

det pågældende sygdomsområde. Alle godkendte kliniske kvalitetsdatabaser er 

tilknyttet RKKP. De kliniske kvalitetsdatabasers faglige styregrupper og RKKP´s 

videnscenter definerer kvalitetsindikatorer, kvalitetsstandarder og øvrige data, 

der skal indsamles for at belyse kvaliteten på databasens område.  

 

I regi af RKKP er der udviklet indikatorer for kommunal rehabilitering for 

hjertesygdom og KOL. Der bliver opgjort i alt 6 indikatorer for kommunal 

hjerterehabilitering, som snart udvides til 10 indikatorer, på basis af 36 

indikatorvariable. Der er blevet opgjort i alt 11 indikatorer for kommunal KOL-

rehabilitering på basis af 22 indikatorvariable (eksklusiv indikatorer for 

Aarhus). Der er i alt 56 indikatorvariable, fordi nogle indikatorvariable går igen 

for både hjertesygdom og KOL.  

 

Der er aktuelt blevet offentliggjort to årsrapporter for kommunal 

hjerterehabilitering samt en rapport for kommunal KOL-rehabilitering. I 

rapporten for kommunal KOL-rehabilitering beskrives det, at de enkelte 

kommuners tilbud varierer i forhold til, i hvilken form og omfang 

rehabiliteringsindsatserne tilbydes. Der er ikke udviklet tilsvarende indikatorer 

for kommunal rehabilitering for borgere med diabetes, og den aktuelle rapport 

baserer sig derfor på Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kommunal 

rehabilitering indenfor området. 

 

FSIII er en dokumentationsmetode og indeholder en samling af 

klassifikationer, som aktuelt bliver implementeret i kommunernes EOJ-

systemer som et redskab til at dokumentere den tværfaglige borgerjournal. 

FSIII kan anvendes på tværs af faggrupper og kommunale funktioner til at 

dokumentere forhold som eksempelvis borgerens helbredstilstand, 

funktionsevne og tildelte og gennemførte indsatser. 

 

Fælles Sprog III til registrering af indikatorvariable? 

Tabel 9 (identisk med Tabel 5, afsnit 6)  viser resultatet af kortlægningen for, 

om de 56 indikatorvariable for kommunal hjerte- og KOL-rehabilitering kan 

klassificeres med FSIII. Det fremgår, at størstedelen af oplysningerne i FSIII 

klassifikationenrne ikke kan anvendes i deres nuværende form til en 
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fyldestgørende registrering af indikatorvariablene, således at indikatorerne for 

kommunal hjerte- og KOL-rehabilitering kan opgøres ved hjælp af FSIII. 

 

Tabel 9. Antal grøn-gul-rød markerede FSIII oplysninger 

Antal indikatorvariable Markering ift. match med FSIII 

7 Opfyldt 

36 Delvis opfyldt 

13 Ikke opfyldt 

 

Der er fem væsentlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med at bruge 

FSIII-klassifikationerne til at understøtte registrering af data til brug for 

beregning af indikatorer for kommunal rehabilitering i regi af RKKP.  

 

For det første understøtter FSIII ikke direkte registrering af en 

genoptræningsplan, hvilket er et inklusionskriterium ved opgørelse af 

indikatorer for kommunal hjerterehabilitering.  

 

For det andet understøtter FSIII-klassifikationerne, at en 

rehabiliteringsaktivitet (f.eks. diætbehandling) registreres, når en borger er 

blevet visiteret til aktiviteten og ikke, når borgeren er fremmødt til aktiviteten, 

hvorimod det som oftest registreres i de kliniske kvalitetsdatabaser, når en 

borger er blevet tilbudt eller har gennemført aktiviteten.  

 

For det tredje sker tidsangivelse generelt forskelligt i de kommunale EOJ-

systemer og i de kliniske kvalitetsdatabaser eksempelvis for en gennemført 

rehabiliteringsaktivitet. I de kommunale EOJ-systemer tidsstemples bevilgende 

indsatser med en dato for registrering, men der er på nuværende tidspunkt 

ingen krav om, hvornår registreringen foretages og dermed logges.  

 

For det fjerde indeholder FSIII-klassifikationen ikke svarkategorier for 

størstedelen af oplysningerne, hvorimod svarkategorier anvendes i de kliniske 

kvalitetsdatabaser til forløbsafgrænsninger og indikatorberegninger.  

 

Endelig ses det i forbindelse med dataindsamling til de kliniske 

kvalitetsdatabaser, at der registreres konkrete testværktøjer, der ikke er 

klassificeret i FSIII.   

 

Kortlægning af populationer 

De godkendte kliniske kvalitetsdatabaser tilknyttet RKKP for henholdsvis 

hjerterehabilitering (DHRD), KOL (DrKOL) og diabetes (Dansk Voksen Diabetes 
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Database) identificerer som udgangspunkt patientpopulationerne på basis af 

diagnoseklassifikationerne ICD på sygehusene og ICPC i almen praksis.  

 

I den kommunale opgørelse for hjerterehabilitering bliver populationen 

afgrænset af, at patienterne er henvist med en almen genoptræningsplan til 

hjerterehabilitering (dvs. Sundhedslovens § 140). I den kommunale opgørelse 

for KOL-rehabilitering identificeres populationen på basis af, at borgerne har 

deltaget i KOL-rehabilitering (eksempelvis efter Sundhedsloven § 119, 

Sundhedslovens §140 eller selvhenvendelse). Dermed defineres de kommunale 

populationer ikke med udgangpunkt i specifikke diagnoseklassifikationer. Ifølge 

KL skelner kommunerne generelt set ikke mellem borgerens forskellige 

diagnoser og har oftere en mere generisk og helhedsorienteret tilgang til 

borgeren. 

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler generelt for kronisk sygdom, at almen praksis og 

sygehus som udgangspunkt henviser til en afklarende samtale i kommunen, 

hvor behovet for tilbud afklares, og hvor et individuelt forløb sammensættes 

med afsæt i borgerens behov. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der anvendes 

en elektronisk henvisning efter gældende national standard.  

 

Generiske indikatorer 

Tabel 10 (identisk med Tabel 7, Afsnit 8) viser en oversigt over indikatorer og 

anbefalinger for rehabiliteringsindsatser indenfor hjertesygdom, KOL og 

diabetes. Det fremgår, at der findes indikatorer og anbefalinger for alle tre 

sygdomsgrupper indenfor områderne tobaksafvænning, fysisk træning, 

ernæringsindsats og deltagelse/vedholdenhed. Der er dog varierende grader af 

forskel på indikatorernes indhold mellem de tre sygdomsgrupper. 
 
Tabel 10. Anbefalinger og indikatorer for kommunale 

rehabiliteringsindsatser  

Indsatser Hjertesygdom* KOL* Diabetes† 

  

Afklarende samtale  X  X 

Sygdomsmestring  X  X 

Tobaksafvænning X X X 

Fysisk træning X X X 

Ernæringsindsats X X X 

Deltagelse/vedholdende X X  X  

Afsluttende samtale  X X 

Opfølgning  X  X  

Angst og depression X    

*Baseret på indikatorer for kommunal rehabilitering (2, 3) 

†Baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger for diabetes (7) 
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Indikatorer - det tidsmæssige aspekt 

Erfaringen viser, at der vil ligge et større og tidskrævende forarbejde til grund 

for overlevering af kommunale data til de kliniske kvalitetsdatabaser. Det 

gælder særligt i forhold til:  

 

 At beslutte kvalitetsmonitoreringens faglige indhold og dataindhold med 

den kliniske kvalitetsdatabases faglige styregruppe 

 At udarbejde den påkrævede dokumentation 

 At understøtte registreringspraksis, for eksempel med 

registreringsvejledning, undervisning og support 

 At sikre dataoverførslen til den kliniske kvalitetsdatabase 

 

I forhold til registreringspraksis er det essentielt at registrere tidstro data for at 

kunne identificere behov for tidsaktuelle kvalitetsforbedrende initiativer. De 

kliniske kvalitetsdatabaser og HjerteKomMidt registrerer som udgangspunkt 

data løbende og tidstro. For KOL er der blevet indrapporteret kommunale data 

en gang i forbindelse med pilotrapporten for kommunal KOL-rehabilitering. Ved 

forløbsdata er det særligt vigtigt at beslutte, hvornår i forløbet data skal 

registreres.  

 

I de kliniske kvalitetsdatabaser registreres der typisk en selvstændig variabel 

med tidsangivelse for, hvornår en aktivitet er blevet gennemført, og 

registreringen af dato og tid kan foretages efter, at patienten har gennemført 

aktiviteten.  
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11. Perspektivering 
I det videre arbejde med udveksling af data mellem kommunerne og de 

kliniske kvalitetsdatabaser er der to overordnede områder, som det anbefales 

at have fokus på, ud over de specifikke opmærksomhedspunkter for de fire 

kortlægninger.  

 

For det første vil være behov for at understøtte en optimal registreringspraksis 

i kommunerne for blandt andet at sikre:  

 

 Fælles begrebsforståelse blandt de kommunale fagpersoner af de 

rehabiliteringsforløb, der skal monitoreres i den kliniske 

kvalitetsdatabase.  

 Kongruens mellem indikatorvariable og oplysninger i FSIII-

klassifikationerne. 

 Tidstro dataregistrering.  

 Høj datakvalitet. 

 Høj databasekomplethed i den kliniske kvalitetsdatabase.  

 

For det andet vil der, som første led i det videre arbejde, være behov for at 

opnå faglig konsensus mellem kommunerne og RKKP i forhold til at beslutte 

hvilke data, der skal indsamles for at belyse kvaliteten af den kommunale 

rehabilitering indenfor de tre sygdomsgrupper. Det gælder særligt for:  

 

 Diabetes, hvor der ikke er udviklet indikatorer for kommunal 

rehabilitering.  

 Kommunale forløb og populationer i forhold til, hvilke forløb der skal 

indgå i de kliniske kvalitetsdatabaser, og hvordan de kommunale 

populationer kan defineres og identificeres. 

 Generiske kvalitetsindikatorer i forhold til, om det er muligt og fagligt 

relevant at anvende enslydende indikatorer for kommunal rehabilitering i 

regi af RKKP på tværs af de tre sygdomsgrupper. 

 

Fælles Sprog III til registrering af indikatorvariable? 

Det anbefales at implementere følgende i FSIII for at understøtte 

registreringer, der kan anvendes til opgørelse af indikatorer for kommunal 

rehabilitering i regi af RKKP: 

 

 Almen genoptræningsplan: For at kunne identificere hvilke borgere, der 

er henvist til hjerterehabilitering via en almen genoptræningsplan 

anbefales det, at det IT-understøttes, at data vedrørende almen 

genoptræningsplan kan trækkes fra det kommunale EOJ-system. 

Alternativt kan man udvikle ekstra svarkategorier i FSIII klassifikationen 

’Henvisning fra’, som it-systemleverandørerne fremadrettet kan 
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implementere, så det er muligt i den efterfølgende databehandling at 

adskille de borgere, der er henvist med en genoptræningsplan fra de 

borgere der er henvist uden en genoptræningsplan. 

 Rehabiliteringsaktiviteter: Det anbefales, at der udvikles nye FSIII 

klassifikationer til at dække registrering af opstart og afslutning af 

rehabiliteringsaktiviter samt antal planlagte rehabiliteringssessioner. 

Derudover anbefales det, at der udvikles FSIII klassifikationer til at 

understøtte systematisk fremmøderegistrering i det kommunale EOJ-

system, så det bliver muligt at registrere, om borgeren har gennemført 

det antal rehabiliteringssessioner, som er planlagt.  

 Tidsangivelse: Det anbefales, at FSIII skal understøtte en praksis, hvor 

medarbejderne kan foretage særskilt datoregistrering i det kommunale 

EOJ-system, så det er muligt at registrere, hvilken dato 

rehabiliteringsaktiviteterne er gennemført. Anvendes logningen med 

tidsstempling af rehabiliteringsaktiviteter i EOJ-systemerne til at 

identificere datoen for indsatsen, forudsættes der tidstro 

datoregistrering, således at registreringen foretages, netop når 

aktiviteten er blevet gennemført i kommunen.   

 Svarkategorier: Det anbefales, at der udvikles FSIII svarkategorier, som 

stemmer overens med de kliniske kvalitetsdatabasers behov, som 

systemleverandøren fremadrettet kan implementere.  

 Test- og screeningsredskaber: Det bør afklares mellem kommunerne og 

RKKP, hvorvidt de aktuelle test- og screeningsredskaber i FSIII kan 

anvendes i regi af de specifikke kliniske kvalitetsdatabaser. Alternativt 

anbefales det, at FSIII understøtter anvendelse af de anbefalede tests.  

 Dataspecifikationer og registreringsvejledning: Det anbefales, at 

registreringspraksis i kommunerne understøttes ved hjælp af 

dataspecifikationer og registreringsvejledninger til FSIII samt eventuel 

undervisning og mulighed for support for at opnå en ensartet og 

standardiseret registreringspraksis med høj datakvalitet. 

 

Populationer 

Der vil være behov for at opnå faglig konsensus og beslutningstagen mellem 

kommunerne og RKKP i forhold til:  

 Hvilke kommunale rehabiliteringsforløb, der skal inkluderes i de kliniske 

kvalitetsdatabaser, og hvordan de kommunale rehabiliteringsforløb kan 

defineres og dokumenteres. 

 Hvordan den kommunale del af populationen i de kliniske 

kvalitetsdatabaser kan defineres og identificeres.  

 

Et opmærksomhedspunkt for det videre arbejde med de kommunale 

populationer er, at kommunerne tilbyder rehabilitering bredt, og at deltagelse i 

kommunal rehabilitering kan ske ved for eksempel selvhenvendelse og ikke 

nødvendigvis er bundet op på en specifik diagnose. Der bør derfor tages stilling 
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til, hvilke borgerforløb i kommunen, der skal inkluderes i de kliniske 

kvalitetsdatabaser.  

 

I et samarbejde mellem kommunerne og RKKP bør der endvidere tages stilling 

til, hvordan det forenes, at de kliniske kvalitetsdatabaser identificerer 

patientpopulationerne via diagnoseklassifikationerne ICD på sygehus og ICPC i 

almen praksis, og at der generelt ikke anvendes diagnoseklassifikationer til at 

identificere borgere i de kommunale rehabiliteringsforløb. Det vil 

vanskeliggøre, at databasekompletheden for den kliniske kvalitetsdatabase kan 

opgøres, hvilket der stilles krav om i henhold til bekendtgørelsen for 

godkendelse af kliniske kvalitetsdatabaser.  

 

Der bør tages stilling til, hvorvidt det er fagligt relevant og realiserbart at 

identificere patienter med behov for kommunal rehabilitering ud fra samme 

diagnosekriterier, som der anvendes i de godkendte kliniske 

kvalitetsdatabaser. Eksempelvis ved at kommunerne modtager en 

henvisningsdiagnose til det kommunale rehabiliteringsforløb i den lægefagligt 

baserede elektroniske henvisning eller almene genoptræningsplan fra almen 

praksis med ICPC diagnosekode eller fra sygehus med ICD diagnosekode. Det 

bør dog være et opmærksomhedspunkt, at der er borgere, som ikke er 

påbegyndt et kommunalt rehabiliteringsforløb efter lægefaglig henvisning, men 

i stedet ved selvhenvendelse eller ved intern kommunal henvisning. Der bør 

tages stilling til, om disse borgerforløb skal inkluderes i de kliniske 

kvalitetsdatabaser og i givet fald, hvordan populationen defineres. 

 

Generiske indikatorer 

Der er behov for at opnå faglig konsensus og beslutningstagen mellem 

kommunerne og RKKP i forhold til: 

 

 Hvorvidt enslydende og generiske indikatorer for kommunal 

rehabilitering på tværs af de tre kroniske sygdomme kan forenes med de 

sygdomsspecifikke nationale kliniske kvalitetsdatabaser, hvor de klinisk 

faglige styregrupper for hver database definerer og beslutter det faglige 

indhold i databasen. 

 Hvorvidt forskellene mellem indikatorerne og anbefalingerne for 

hjertesygdom, KOL og diabetes indenfor rehabiliteringsaktiviterne 

tobaksafvænning, fysisk træning, ernæringsindsats og 

deltagelse/vedholdenhed har klinisk relevant betydning, eller om det er 

muligt at ensrette indikatorerne på tværs af de tre sygdomsgrupper for 

dermed at opnå generiske indikatorer.  

 

Der vil endvidere være behov for stillingstagen til, om indikatorerne, der kun 

gælder særskilt for kommunal hjerte- og KOL-rehabilitering, kan anvendes på 
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tværs af de tre sygdomsgrupper. Det gælder særligt indikatorer for afklarende 

samtale, sygdomsmestring, afsluttende samtale og opfølgning. 

 

Det tidsmæssige aspekt 

Det anbefales at have følgende opmærksomhedspunkter i det videre arbejde 

med udveksling af data mellem kommunerne og RKKP:  

 

 Tidskrævende processer: Det forudgående arbejde inden 

dataoverlevering til de kliniske kvalitetsdatabaser kan være 

tidskrævende, blandt andet i forhold til at beslutte det faglige indhold i 

databasen, at udarbejde den påkrævende dokumentation og at 

understøtte registreringspraksis. 

 

 Tidstro data giver mulighed for tidsaktuelle kvalitetsinitiativer: 

Registreringspraksis i kommunerne bør understøttes til at sikre tidstro 

dataregistrering. Det kan eksempelvis ske med registreringsvejledninger 

til FSIII, undervisning og support. 

 

 Tidsangivelser: Det er vigtigt, at tidsangivelser er korrekte, idet de bliver 

anvendt til eksempelvis forløbsafgrænsninger og indikatoropgørelser i de 

kliniske kvalitetsdatabaser. Jævnfør ovenfor anbefales det, at det skal 

være muligt at foretage særskilt datoregistrering i FSIII samt at 

understøtte registreringspraksis med en registreringsvejledning. 
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Baggrund  

Med afsæt i godkendelse af en fælles model for rådgivning i geriatri 
(ældresygdomme) fra hospitaler til kommuner og almen praksis nedsatte 
Sundhedsstyregruppen en tværsektoriel arbejdsgruppe til at udarbejde et 
fælles koncept for kompetenceudvikling og vedligeholdelse af 
kompetencer i forhold til geriatri. Nærværende afrapportering indeholder 
arbejdsgruppens anbefalinger til et fælles koncept. 

Rådgivning og kompetenceudvikling skal bidrage til at realisere mål i 
Sundhedsaftalen 2019-2023 om at styrke samarbejdet om akut syge 
ældre og nedbringe antallet af akutte indlæggelser blandt ældre samt 
nationale mål for sundhedsvæsenet om bedre sammenhængende 
patientforløb og styrket indsats for kronikere og ældre.

Geriatri er valgt som emne for en styrket rådgivning og 
kompetenceudvikling, fordi den demografiske udvikling betyder, at der 
bliver flere borgere med geriatriske problemstillinger. Det medfører et 
øget behov for at forebygge, at ældre borgere bliver geriatriske patienter 
og for at kunne tilbyde den rette behandling til borgere med geriatriske 
problemstillinger. Styrket rådgivning og kompetenceudvikling i geriatri fra 
hospitaler til almen praksis og kommuner er et element i at understøtte 
dette.

I klyngerne foregår der i forskelligt omfang geriatrisk 
kompetenceudvikling målrettet almen praksis og kommuner. Det bidrager 
til fælles sprog og tilgang til borgere med geriatriske problemstillinger og 
styrker udbyttet også af telefonrådgivning. 

Konceptet for kompetenceudvikling og vedligeholdelse af kompetencer 
skal kunne anvendes tværfagligt og på tværs af klynger.  

Formål med rådgivning fra 
hospitaler og 
kompetenceudvikling i 
kommuner og almen praksis:

• at understøtte 
praktiserende læger og 
kommunalt 
sundhedspersonale i at 
give borgerne den rette 
behandling i nærmiljøet, 
og at indlæggelse kun 
sker ved behov 

• at styrke tidlig opsporing 
og handling for både at 
mindske behov for 
indlæggelser og at undgå 
for sene indlæggelser, 
når indlæggelse er 
nødvendig

• at understøtte 
sammenhængende 
geriatriske forløb med 
gode indlæggelser og 
udskrivelser.



Målgrupper 

Kommunale social- og sundhedsassistenter og –hjælpere 
samt ufaglærte

De basale kompetencer forudsættes erhvervet på social- og 
sundhedsskolerne. Flere af anbefalingerne fra arbejdsgruppen 
skal understøtte, at videre kompetenceudvikling sker ved, at 
faggrupper med en merviden forpligtes til at give denne 
videre. Det kan konkret ske ved, at viden i hverdagen 
overføres fra kommunale hjemmesygeplejersker til social- og 
sundhedsassistenter og -hjælpere samt ufaglærte 
medarbejdere i hjemmeplejen. Plejehjemslæger bidrager 
endvidere til at opbygge kompetencer hos ansatte på 
plejecentre. 

Kommunale sygeplejersker

For kommunale sygeplejersker er der mulighed for rådgivning 
fra praktiserende læger og herudover fra geriatrisk 
sygeplejerske på hospitalet for patienter i et geriatrisk forløb. 

Praktiserende læger 

Arbejdsgruppen anbefaler også, at der udarbejdes materiale 
til kvalitetsudvikling i regi af kvalitetsklynger i almen praksis. 

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



Praksisnær læring

Praksisnær kompetenceudvikling 
betyder, at medarbejderen kan 
forbinde viden til praksis, og at 
kompetenceudviklingen bliver 
meningsfuld for den enkelte i 
forhold til det daglige arbejde. 
Dette understøtter, at ny viden 
bliver omsat i de daglige 
arbejdsgange.

Arbejdsgruppen anbefaler, at det 
primære indhold i et fælles 
koncept for kompetenceudvikling 
og vedligehold af kompetencer ift. 
geriatri består af praksisnær 
læring suppleret med små 
ekspertvideoer og deling af de 
gode erfaringer. 

Praksisnær læring foregår 
borgernært og centreret omkring 
de enkelte plejehjem, 
hjemmeplejer og kvalitetsklynger i 
almen praksis mv. 



Fagligt indhold og formidlingsform

Læringsportal med samling og overblik 

over materiale til kompetenceudvikling: 

• cases til case-baseret praksisnær læring 

• ekspertvideoer

• små videoklip med gode løsninger

• links til redskaber som tidlig opsporing 

af begyndende sygdom (TOBS), 

hverdagsindikatorer, audits og lignende

• links til eksisterende 

kurser/uddannelsestilbud 

# Læringsportal foreslås forankret hos Center for 
Kompetenceudvikling, Region Midtjylland, der kan 
koordinere udvikling og vedligehold af portalen. Der 
foreslås afsat 65.000,- kr. i Beredskabspuljen 2019 til 
oprettelse af læringsportal (35.000 kr.) og frikøb af 
sundhedsfaglige (fx geriatere, specialsygeplejersker 
og terapeuter) til produktion af videoklip (30.000 kr.). 
I de følgende år er der udgift til vedligehold af 
læringsportal (15.000 kr./år).

Arbejdsgruppens afsæt:

• Kompetenceløft skal primært foregå lokalt, så både det faglige og 
det organisatoriske inddrages, idet sammenhængen herimellem 
ofte er udslagsgivende for patientforløbet.

• Vi skal ikke udvikle nye redskaber og tilbud, hvor der allerede 
findes noget, men det er implementeringen i hverdagen, der skal 
styrkes.

• Geriatrifaglig viden kan indhentes fra en række eksisterende kurser 
fra diverse udbydere.

Praksisnær læring målrettet

• fange advarsler i tide i kommuner

• case-baseret praksisnær læring

• datadrevet kvalitetsudvikling i almen praksis 
med data og refleksionsspørgsmål



Anbefalinger

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
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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)



II Uddybende om praksisnær læring
I det daglige arbejde opstår der kontinuerligt læringssituationer og mulighed for kompetenceudvikling, hvor medarbejderne lærer med, af 
og om hinanden. Der kan opnås et læringspotentiale gennem mesterlære, instruktion, rådgivning, vejledning og supervision. 
Forudsætninger for at der kan etableres en læringssituation er, at der afsættes ressourcer til sidemandsoplæring, vejledning og supervision. 
Forudsat at der ikke sker en tilførsel af ny viden, vil den enkelte  på et givent tidspunkt opnå maksimale forudsætninger for 
kompetenceudvikling. For yderligere kompetenceudvikling skal der tilføres ny viden.
Den nye viden kan tilføres som en  indsats målrettet den enkelte, gennem ekstern kursusdeltagelse, e-læring, simulation, selvstudie o.a. 
For at opnå kompetenceudvikling skal der være fokus på, at den nye viden bliver til handlinger, der forbedrer en given opgaveløsning.

Nedenfor er givet eksempler på forskellige måder at arbejde med praksisnær kompetenceudvikling og læring: 
 Praksisnær læring med fokus på de daglige arbejdsgange. Formålet er at omsætte den eksisterende viden i de daglige arbejdsgange 

gennem praksisnær læring. 
 Transfer fra viden til praksis. Transfer handler om at overføre noget, der er lært i en sammenhæng, fx på et kursus, og bringe det i 

anvendelse i en anden kontekst, fx den daglige praksis. 
 Fokus på faglig ledelse. Faglig ledelse kan understøtte, at relevant faglig viden når ud til medarbejderne, og at medarbejderne får tid og 

rum, hjælp og støtte, til refleksion, faglig vejledning og opfølgning. Faglig ledelse skal understøtte, at der sker en reel praksisændring 
og dermed reel implementering og forankring.

 Fokus på aktions- og organisationslæring som uddannelsesindsats. Aktionslæring er med til at binde teori og praksis sammen og gøre 
læring både meningsfuld og relevant, fordi den tager udgangspunkt i medarbejdernes egen praksis. Desuden har aktionslæringsformen 
et organisatorisk sigte i og med læringen foregår blandt kolleger, på arbejdspladsen og med udgangspunkt i arbejdspladsens 
praksisopgaver. Deltagerne forhandler mening i.f.t. arbejdspladsens værdier og kerneopgaver i forbindelse med at de afprøver og 
reflekterer over deres nye praksisser.

Konkret kan der etableres følgende uddannelsesindsatser, der understøtter den praksisnære kompetenceudvikling:
 Etablering af rejsehold med fagspecialister indenfor geriatri, der kan rekvireres til at skabe faciliteterende læreprocesser i den lokale 

kontekst
 Udarbejdelse af case-materiale, der kan bruges som udgangspunkt for en faglig drøftelse og videndeling i den lokale kontekst
 Udarbejdelse af en digital læringsportal med undervisningsmateriale, der kan anvendes til undervisning i den lokale kontekst
 Facilitering af IPLS-workshops med fokus på en kompetenceudvikling i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde, 

som understøtter initiativer, der fremmer gensidig respekt og tillid via fælles viden og professionel relationsopbygning
 Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om praksisnære uddannelsesforløb i den lokale kontekst.
 IPLS er en forkortelse af Interprofessionel Læring og Samarbejde. Den korte definition på interprofessionel læring og samarbejde er: 

Når to eller flere faggrupper lærer med, af og om hinanden i et interagerende samarbejde med involvering af patienten/borgeren.



III Fange advarsler i tide

Fange advarsler i tide
Arbejdsgruppen anbefaler et fokus på at træne kommunale fagpersoner, der kommer i borgerens hjem, i at
fange advarsler i tide. Dermed understøttes tidlig opsporing og mulighed for handling inden alvorlighed og
kompleksitet øges. 

Personale der kommer i borgerens hjem skal være opmærksom på følgende tidlige tegn:

 Spiser og drikker ikke
 Mindre mobil; vil ikke op eller ud som vanligt
 Har været faldet
 Blevet inkontinent; ikke været det før
 Beskeden eller ingen vandladning
 Ingen afføring i flere dage
 Varm-feber
 Ændring i kognitiv funktion

Se endvidere Sundhedsstyrelsens publikation 'Tidlig opsporing af sygdomstegn hos ældre medicinske
patienter. Værktøjer  til hverdagsobservationer' (link i bilag V)



IV Datadrevet kvalitetsudvikling 
i almen praksis

Datadrevet kvalitetsudvikling i almen praksis
Arbejdsgruppen anbefaler udarbejdelse af klyngepakker, som tilbydes de nye kvalitetsklynger i almen praksis og 
indeholder fx:

Data, fx:  
• demografien i praksis, dvs. antal ældre fordelt på køn og alder 
• antal opsøgende hjemmebesøg hos ældre >75 år
• antal opfølgende hjemmebesøg hos ældre >75 år

Tilhørende refleksionsspørgsmål, fx:
• Tænk over et godt forløb. Hvad kendtegner det?

• Hvordan var samarbejdet med pårørende og evt. hjemmehjælper/ hjemmesygeplejerske omkring forløbet?
• Tænk på et forløb hvor der opstod komplikationer/uhensigtsmæssigheder. Hvad kendetegner det?

• Hvordan var samarbejdet med pårørende og evt. hjemmehjælper/ hjemmesygeplejerske omkring forløbet?
• Brugte du kommunens akutteam? Hvis ja - hvad virkede; hvis nej - hvorfor ikke?
• Kører I opfølgende hjemmebesøg?



V Case - Elvira

Elvira
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?



V Case – Erik (demens og delir)
90 årig mand Erik, velkendt med demens. Bor i eget hus sammen med rask men ældre ægtefælle.

Erik plejer selv at komme op om morgenen, får normalt støtte til personlig hygiejne ved hjemmeplejen herunder hjælp til bad en gang ugentlig. Mad tilrettes af 
hustru, Erik har normalt god appetit, og hustru er opmærksom på at nøde ham med væske. Hjemmesygepl. doserer medicinen hv. 14. dag.

Det er torsdag, og du skal hjælpe Erik i bad, hustru er ulykkelig, Erik har slået ud efter hende, og hun kan ikke få ham til at samarbejde. Du finder det svært at 
holde øjenkontakt med Erik, da hans øjne flakker rundt. Erik sidder nu i lænestol i stuen og kan ikke samarbejde om at rejse sig, løfter benene, bagdelen glider 
frem i sædet. 

Ufaglært hjælper:
1) Hvad kunne du tænke dig at spørge hustruen om?
2) Vil du kontakte nogen? Hvis ja, så hvem?

Ekspertvideo ved geriatrisk sygeplejerske om delir.

SOSU og SOSA:
1) Hvilke observationer gør du?
2) Hvad kunne du tænke dig at spørge hustru om?
3) Er de grundlæggende behov afdækket?

Det viser sig, at Erik har drukket meget sparsomt de seneste 2 dage og appetitten har været lille, han har ikke haft afføring igennem 4 dage og har været urolig i 
nat.

4) Hvad tror du kan være galt?
5) Hvem vil du kontakte?

Ekspertvideo ved geriatrisk sygeplejerske om delir. 

Sygeplejersker:
Du bliver telefonisk kontaktet af SOSU og SOSA med oplysninger om Erik. Det viser sig, at Erik har drukket meget sparsomt de seneste 2 dage og appetitten har 
været lille, han har ikke haft afføring igennem 4 dage og har været urolig i nat. 
Du kører indenfor ½ time til patienten.

1) Hvilke observationer vil du gøre dig?
2) Hvilke målinger vil du foretage?
3) Hvad tror du kan være galt?
4) Vil du sætte noget i gang?
5) Hvordan vil du klæde egen læge på, og hvad forventer du, I skal gøre?

Ekspertvideo ved geriater.
Dialog/drøftelse imellem sygeplejerske og geriater på video.



VI Links

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos ældre medicinske patienter. Værktøjer til hverdagsobservationer
https://www.sst.dk/~/media/552BAE10B18B483A890F988C9FE0DEEF.ashx

Til inspiration findes der allerede en række tilbud om kompetenceudvikling i forhold til det geriatriske område:

 Uddannelse på tværs om den ældre patient – for terapeuter, sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter 
https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=60704

 Forslag til ny specialsygeplejeuddannelse målrettet kommuner og almen praksis 
http://www.sst.dk/da/Udgivelser/2018/~/media/EDDA5E8FAA9943188BB57C7E222F93AB.ashx

 Kompetenceudvikling læger: 
 Den geriatriske patient (Lægeforeningen)
 Medicin i midt 2018 i Randers, Horsens, Århus og Vosborg (PLO-efteruddannelse)
 Udvikling af cases om den ældre patient til efteruddannelse (PLO)
 Undervisning i 12-mandsgrupper i almen praksis
 Den ældre patient (heldagsundervisning i Region Midtjylland) http://www.tilmeld.dk/SEdage-snekkersten2018/den-aeldre-

patient-1-dag.html
 Kursus i Rationel Farmakoterapi https://www.sst.dk/da/rationel-

farmakoterapi/~/media/FF87988F29784F3A811CF554361EFD93.ashxhttps://www.sst.dk/da/rationel-
farmakoterapi/~/media/FF87988F29784F3A811CF554361EFD93.ashxhttps://www.sst.dk/da/rationel-
farmakoterapi/~/media/FF87988F29784F3A811CF554361EFD93.ashx


