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Når ældre borgere bliver patienter og
del af det nære sundhedsvæsen
Sammenhæng i sundhedssektorens indsats
Professor & Programleder for Sundhed, Jakob Kjellberg
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2007 som skelsættende år.

Organisationsmodeller
varierer fra region til region
-Fra sygehus til sygehus
- en ny sygehuskultur/
- en ny sygehusforståelse

Sundhedsstyrelsens
Retningslinjer for FAM
- MEN ikke noget om organisation og opgaven…

2008: Praksis kommissionen
”Største forandringer af almen
praksis
siden nedlæggelsen af
sygekasserne”
Vision for fremtidens bæredygtige
lægehus
• almen praksis fornys og tilpasses
forandringer i sygehusvæsenet
og i kommunerne
• Omdrejningspunkt for
samarbejdet med Kom/Reg
4
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Enighed om dengang
Almen praksis fastholder sin centrale placering som den primære
indgang til sundhedsvæsenet
– som den primære behandler, generalist, gatekeeper, visitator og
tovholder.

Fokus på større lægehuse med mere personale, som overtager
opgaver fra sygehuse
– Mere akutberedskab.
– Ændrede samarbejdsmønstre både internt i praksis og mellem almen
praksis, kommune og sygehuset.
• Proaktiv behandling, praksispersonale mv.

– Henvisning af borgere til kommunale sundhedstilbud
– Deling af data med de øvrige sundhedsvæsen

Den faste forbindeles er blevet
et Femern-projekt…
Almen praksis som integreret i det øvrige
sundhedsvæsen
Visionen fra praksis kommissionen
kræver betydelige investeringer
”It takes two to tango”
Færgemodel – Almen praksis som en Ø?

– Almen praksis byder ind på de opgaver
som man ønsker at løse.
– Regionerne/Kommunerne udbygger
klinikker mv
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Økonomiaftale og
fokus på
sammenhæng

Uklar opgavefordeling og samarbejdsmønster
mellem hjemmesygeplejeske, alm praksis og
sygehus kommunernes og regionernes
finansieringsgrundlag og udgiftsstyring
Ringe økonomiske incitamenterne til at
samarbejde mellem de tre centrale aktører i
sundhedsvæsenet i forhold til effektiv
forebyggelsesindsats og helhedstænkning
Dias 7

Hvad sagde kommissoriet så
– 5 jan. 2016

Med afsæt i borgerens egne behov og
ressourcer og LEON-princippet, skabe
– Bedre samarbejde mellem sygehuse,
kommuner og praksissektor
– Rette kompetencer til rette opgaver
– Ensartet kvalitet over hele landet
– Bedre digital understøttelse og brug af data
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Der skal være særlig fokus på:

• Ældre medicinske patienter
• Patienter med kroniske sygdomme
• Patienter med psykiske lidelser, herunder
dobbeltbelastede
og
”forslag skal baseres på den nyeste viden og
evidens på området og et generelt krav om
samlet set at være omkostningseffektivt og
neutralt i forhold til de offentlige finanser”

Hvad er grundlæggende problemet
- vi skabte selv systemet
Land
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Dias 10
Kilde: Boerma i Kjellberg et al. 2007. Almen Praksis som koordinator – en international belysning
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Halvhjertede forsøg på at binde sammen

Forventninger til det nære sundhedsvæsen

KL’s oplæg
april 2012
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Sammenhæng &
nye løsninger
En række konkrete mulige initiativer
Hvor ordet sammen bruges igen og igen

Dias 13
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Mens vi venter på det ”nære”
sundhedsvæsen..

Kommunal Sundhed 1/2016

Sundhedshuse som løsning?

• Fysisk fælleskab
• Men skaber det
integrationen?
• Kommunelæger?

Kilde: Region Midt.
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Kommunale
tilbud i fokus

Hvad med forløbsprogrammer?
•

Keiser Permanente finder på lang sigt øgede
omkostninger relateret til deres programmer

•
•

Medicare Coordinated Care –
18.300 patienter i 15 RCTs: – Højere tilfredshed
– Bedre funktion?
– Færre indlæggelser?
– Færre omkostninger

•

Integrated Care i Odense kommune – tja…

2½ års opfølgning
Ja
Ja, en smule
Nej
Nej, signifikant
dyrere i 9/15

Kilder: Fireman et al. 2004, Chen et al. 2008, Peikes et al 2009 og Brown et al. - 2012
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Genindlæggelser ved opfølgende
hjemmebesøg, i Glostrup

Rytter, Kjellberg et al. 2005

Efterfølgende implementering

Kilde Kjellberg et al. 2013
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Tendens til at etablere tilbud i samarbejde
mellem kommune og region

• Følge-hjem-ordninger fra sygehus
• Sygeplejersker fra kommunerne på sygehus
– BBH model

• Laboratoriebus mv.
Men husk at Alm Praksis er
stadig den primære indgang.

Styring, incitamenter og finansiering skal
understøtte kvalitet for patienten
• Det hidtidige fokus på aktivitet har medvirket til
at øge produktiviteten i sygehusvæsnet.
Fremadrettet tænkes dette sammen med
udvikling af styring og incitamenter, der ligeledes
sætter fokus på kvalitet og resultater.

Regionernes økonomiaftalen for 2016
Kilde: Økonomiaftalen for regionerne for 2016
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Value Based Health Care – M.Porter
 Re-orientering fra procesmål til outcome
 Mindre aktivitetsbaseret finansiering
– + NOGET med større kvalitetsfokus – men
hvordan…og hvad???

 Men vi skal kunne styrer incitamenterne hen
over sektorgrænsen (og afdelingerne)
– Og så er det ikke så let

23

Brugerinddragelse

• Brugerinddragelse i
behandlingsvalg
• Aktivere patienters
ressourcer mere
generelt

Dias 24
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Hvad er Kvalitet
Kvalitet er et dynamisk begreb
5 centrale kvalitetselementer
• den ældre behandles individuelt
• alle ældre behandles ens
• den ældres liv forbliver normalt – i forhold til det
hidtidige liv og i forhold til andre ældre
• den ældre bliver ved med at udvikle sig og så
vidt muligt hjælpe sig selv
• den ældre forbliver et autonomt individ, der kan
vælge frit.
Kilde: Tine Rostgaard m.fl.2007/2008

Lov pr. januar 2015
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Hjælp til Selvhjælp mv.
Empirien giver ikke et klart svar!

Kristine Böhm Nielsen, Henning Langberg og Susanne Reindahl Rasmussen 2013

Ofte mindre forbrug i fokus

Før-2009
Før
Efter
2011-priser 2011-priser 2011-priser
Samlet

Under 67 år
67+ år

Fordelt på ydelser
Under 67 år
Akut/død mm
Fast vagt
Pleje
Praktisk hjælp
67+ år

Akut/død mm
Fast vagt
Pleje
Praktisk hjælp

Ændring før 2009før
Ændring før-efter
%
%

87.402.721 83.873.351 81.838.310
337.918.650 330.073.842 299.659.388

-4,0
-2,3

-2,4
-9,2

220.435 296.009 519.799
2.799.553 951.650 3.814.589
68.024.569 65.775.361 61.408.375
16.358.164 16.850.330 16.095.547

34,3
-66,0
-3,3
3,0

75,6
300,8
-6,6
-4,5

858.050
4.854.901
280.745.954
51.459.744

26,6
-36,4
-2,1
-0,7

108,8
-62,4
-9,9
-4,6

1.086.432
3.089.573
274.820.754
51.077.083

2.268.481
1.160.383
247.499.909
48.730.615

Kilde: Kjellberg og Ibsen - 2012
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Bent Hansen: Almen Praksis’ rolle i
Fremtidens Sundhedsvæsen

”For at kunne tage hånd om de nye
opgaver, så er det nødvendigt med
store og moderne lægeklinikker.
Regionerne vil gerne sammen med
de praktiserende læger,
kommunerne og staten satse på at
få etableret store lægeklinikker, som
skal give almen praksis de rammer
og ressourcer, som er nødvendige”
Kilde: Almen Praksis’ rolle i Fremtidens Sundhedsvæsen” Ved Bent Hansen
http://www.regioner.dk/PolitikOgHoldninger/
Sundhed/Praksissektoren/Almen%20Praksis%20i%20Fremtidens%20Sundhedsv-aesen/~/media/migration%20folder/upload/
filer/sundhed/tale.%20bent%20hansen.pdf.ashx
Dias 29

Færgedrift kræver. . .
– Klarhed over opgaven
• Hvem gør hvad hvornår
• Fokus på gode overleveringer

– Mere forpligtende involvering fra de
praktiserende læger?
• Nye rammer og ressourcer
• Eller en helt anden model?

– Indtil broen er bygget, så husk at trafikken
stadig skal glide
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