
Sammenhængende patientforløb 
Patientorienteret forebyggelse 

 

Danske Ældreråds konference 3. maj 2016, Nyborg 

Når sundheden flytter ud i kommunerne 

 

Oplæg ved Finn Kamper-Jørgensen 

 
Formand for Seniorrådet, Fredensborg Kommune 

 

Formand for Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen,  

nedsat af kommunalbestyrelsen 

 



Formål med Sessionen 
 
at medlemmer af Ældreråd/Seniorråd  

 
- fokuserer på sammenhængende patientforløb med god kvalitet, 
 
-  udveksler erfaringer  
 
- og fremover bliver skarpere til stille spørgsmål til politikere, forvaltning, 

fagfolk  - og til at formulere synspunkter og krav 
 

 



Sejle eller drukne i Bermuda-trekanten? 



Politisk status april 2016 
Sophie Løhde, Frederiksborg Amts Avis 23. april 
 
 

Der kommer i begyndelsen af 2017 en samlet 
plan for det nære og sammenhængende 
sundhedsvæsen, som har fokus på blandt 
andet ældre.  
For vi kan ikke have at de syge ældre falder ned 
mellem to stole, når eksempelvis region og 
kommune glemmer at arbejde ordentlig 
sammen om pleje og genoptræning 



Regeringen er på vej med en ny 
national handlingsplan for den 
ældre medicinske patient, som 
vi har sat 2,1 mia. kr. af til på 
finansloven for 2016, og som 
efter planen skal forhandles 
politisk færdig her i foråret 



Offentliggjort 29. april 2016 



Mål 1+2  
med indikatorer 



Funktioner i sundhedsvæsenet 
 

 Forebyggelse 
 

Diagnostik 
 

Behandling 
 

Pleje 
 

Genoptræning og rehabilitering 
 

Palliation 
 

Kommunikation 

Med rød: 
Tyngde i kommunen 



Fortæl nogle historier om patientforløb 
 
Akut forløb   og/eller     ved kroniske sygdomme 
 
 

Nogle forløb, der fungerede godt 
 
Nogle forløb, hvor det fungerede skidt 
 
Prøv at forklare, hvad der var godt resp. skidt 
(opsamling efter diskussion) 
 



Eksempler på mekanismer, der bidrager til gode 
og sammenhængende patientforløb 

 
 Vedtagne forløbsprogrammer fx for diabetes, KOL, Hjertesygdom, gigt 

 
 Egen læge som  forløbskoordinator 

 
 Sygehus med multi-sygdoms udredningscenter – især for ældre 

 
 Sygehus med forløbskoordinator for ældre med multi- sygdom, kronisk  

 
 Fremskudt kommunal visitation på sygehuset ved udskrivning 

 
 Opfølgende hjemmebesøg af læge resp. hjemmesygeplejerske efter 

sygehusindlæggelse 
 

 Telemedicin og telekommunikation fx direkte mellem patient og 
sygehusambulatorium med telefonvagt 
 

 Frikommune netværk. Samarbejde om forsøgs- og udviklingsvirksomhed 
 

 Økonomiske incitamenter -  fx bøde vedr. færdigbehandlede ptt. 
 



 Sundhedsstyrelsens kommende publikation:  Anbefalinger for kommunale 
forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom 
 

 Aflastningspladser på plejecentre 
 

 Akut hjemmesygeplejeordning fx med flere kommuner involveret 
 

 Fastlægeordning på plejehjem 
 

 Hurtig genoptrænings- og rehabiliteringsindsats efter sygehusindlæggelse 
 

 Kronikervurdering i almen lægepraksis med opfølgning 
 

 Henvisning fra fagpersonale til forebyggende hjemmebesøg til ældre i risiko 
 

 Patienten ”bærer sin egen journal” med handlingsplan for forløb 
 

 Aftaler med frivillige organisationer om kontakter og opfølgning 
 

 6-sidet vurdering af indsats der imødekommer behov (se figur/model) 



Hvad kan man gøre i Ældrerådet/Seniorrådet? 
 

 Stille spørgsmål til forvaltning og fagfolk 
• Hvordan fungerer det her hos os? 
• Gør man det anderledes i andre kommuner? 
• Er der nogen særlige publikationer vi skal læse for at blive klogere? 

 

 Selv søge viden på internet og opsøge litteratur 
• Bl.a. Sundhedsstyrelsen – ældre – sundhedsaftaler – puljer – NKR 
• Sundheds/ældreministeriets hjemmeside med nye nationale mål 

 
 

 Stille forslag og formidle, - eksempler 
• Citere fra formål for sundhedsaftalen om sammenhæng 
• Henvise til vedtagne forløbsprogrammer i regionen  
• Henvise til Nationale Kliniske Retningslinier (fra Sundhedsstyrelsen) 

om arbejdsdeling sygehus-praksis-kommune 
• Konkrete og velkendte forslag der fungerer i andre kommuner 















Sundhedsaftaler   -  Sundhedskoordinationsudvalg 



Sundhedsaftalens tre hovedmål 
Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision 
med tre hovedmål (region Syd): 
 
1. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren 
 
2.   Sundhed for alle 
 
3.   Sundhed med sammenhæng 
Vi skal tilbyde borgerne forebyggelse, behandling og rehabilitering, 
som hænger sammen på tværs af grænserne mellem kommuner, 
sygehuse og almen praksis.  
Alle parter skal levere det rigtige tilpasset den enkelte 
borger/patient på rette tid og sted.  
Vi skal tænke helhedsorienteret – også i forhold til sammenhængen 
mellem sundhedsvæsenet, arbejdsmarkedet,de sociale tilbud, 
uddannelsessystemet m.v. 







Forebyggelige indlæggelser 
blandt ældre pr. 1.000 ældre 
 
Akutte medicinske korttids 
indlæggelser pr. 1.000 
borgere 
 
Ventetid til genoptræning i 
kommuner, dage 
 
 
Oplistet for alle 98 kommuner 









Rask og rørig 

Funktionsbesvær 
Ringere  trivsel 

Sygdom 
støder  

til 

Genoprettet 
God funktionsevne 

og 
trivsel 

 
Eksempel: Diabetes hos ældre 

 
Behandling:  

Medicin 
 

Patientorienteret forebyggelse: 
Røre sig 

Fornuftig kost 
 
 



Derfor det nye begreb:  

 

 

Patientorienteret forebyggelse  
 

i den nye sundhedslov med kommunalreformen, hvor 

kommunerne fik tillagt ansvaret for forebyggelse 

 

§ 119 i Sundhedsloven 



 

 

Sundhedsloven om kommunalbestyrelsens ansvar 
 

 

§ 119: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved 

varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til 

borgerne at skabe rammer for sund levevis. 

 

Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og 

sundhedsfremmende tilbud til borgerne 

 

Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i 

sygehusvæsenet og i praksissektoren m.v. samt 

rådgivning m.v. i forhold til kommunernes indsats 



Internet-adresse på Fredensborg 
Kommunes hjemmeside: 

 
https://www.fredensborg.dk/politik/raad-og-
andre-udvalg/forebyggelsesraadet 
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Forebyggelsesrådets kommissorium 
 
Forebyggelsesrådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i spørgsmål om forebyggelse. 
 
 Forebyggelsesrådets arbejdsområde omfatter både den borgerrettede og den 
patientrettede forebyggelse. 
 
Forebyggelsesrådet skal ud fra den regionale sundhedsprofil for Fredensborg 
Kommune, befolkningsprognoser og kommunens Sundheds, Ældre og 
Handicappolitikker; 
  
 fremkomme med forslag til kommunalbestyrelsen om forebyggelsesindsatser. 

Indsatserne bør i vid udstrækning bygge på nationale standarder og 
vejledninger. 

  
 bidrage til at øge borgernes kendskab til den kommunale forebyggelsesindsats. 
  
 stille forslag om puljeansøgninger til forebyggende forsøgsvirksomhed. 



Forebyggelsesrådets medlemskreds  
  
• Seniorråd (2 personer) 
• Ældre Sagen (2 personer) 
• Handicapråd (1 person) 
• Dagcentre (1 person) 
• Center for Ældre og Handicap (2 personer) 
• Center for Kultur, Idræt og Sundhed (2 personer) 
  
Rådet vælger selv sin formand blandt de fire medlemmer fra 
Seniorråd og Ældresagen. Formanden vælges for en 2-årig periode 
  
Forebyggelsesrådets sekretariatsbetjenes af forvaltningen Der er 
afsat 200.000 kr. årligt til arbejdet, heraf 150.000 kr. til 
sekretariatsbetjening. Rådet kan ved implementering af 
handlingsplaner anbefale kommunalbestyrelsen at bevilge 
økonomiske midler til aktiviteter. 









Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) 

Eksempler på allerede offentliggjorte retningslinjer 
 
 Urininkontinens hos kvinder 
 Rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2 diabetes 
 Behandling af høfeber 
 Nakkesmerter med udstråling til armen 
 Hjerterehabilitering 
 Smerter i bevægeapparatet 
 Rehabilitering af KOL 
 Behandling af alkoholafhængighed 
 Grå stær 
 Demens 
 Knæartrose 
 Udvalgte skulderlidelser 
 Udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed 

og psykisk lidelse 
 Bipolar lidelse 



Internet-adresse: Nationale Kliniske Retningslinjer    
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nkr 
 

Eksempler på igangværende NKR 
 
 Ernærings- og træningsmæssig rehabilitering af ældre efter indlæggelse 
 Forebyggelse og behandling af organisk delir 
 Behandling af lænderygsmerter 
 Rehabilitering af patienter med prostatakræft 
 Ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter 

 

Påbegyndes medio 2016 
 
 2-3 NKR målrettet de svageste ældre patienter 
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Eksempel på NKR arbejde 
 
Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for 

Ernærings- og træningsmæssig rehabilitering af ældre 
med vægttab og funktionsevnetab efter indlæggelse  
 
 
Arbejdsgruppens opgaver omfatter følgende:   
 
Udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for udvalgte dele af 
patientforløbet, herunder som udgangspunkt: 
  
• Ernæringsindsatser for geriatriske patienter efter indlæggelse  
• Træningsindsatser for geriatriske patienter efter indlæggelse  
• Overvejelser omkring implementering - forslag til kvalitetsudvikling 

og monitorering (indikatorer, opdatering og forskning)  
 
Som et led i arbejdet vil det være nødvendigt at foretage en yderligere 
indsnævring af, hvilke og hvor mange interventioner retningslinjen skal 
omfatte. 





Kronik i Frederiksborg Amts Avis 
20. april 2016 om den norske lov 
og behovet for ny dansk lov 



Kontakt til Finn Kamper-Jørgensen 
 
Toeltvej 37 
3050 Humlebæk 
 
Mail:  finnkamper@gmail.com 
 
Tlf: 49 19 11 88 

mailto:finnkamper@gmail.com

