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Jeg repræsenterer:  
 
- En verden alle har en mening om 
 
- En verden langt de fleste har egne erfaringer med  
 
- En verden under stor forandring, i en kommune med 
  en lang historie 
 
- En verden, der oplever øget pres bl.a. i form af flere 
  borgere og nye opgavetyper, krav til samarbejde m.m. 
 



Helikopterperspektivet  
 
De nationale tendenserne på sundhedsområdet: 
- Sygehusene specialiseres og samles i større enheder 
 
- Færre indlæggelser, borgerne er ”udlagte” 
 
- Flere ældre. Vi lever længere – også med sygdom 
 
- Flere kronikere med én eller flere kroniske sygdomme  
   (2 ud af 3 i Region Sjælland) 
 
- Flere borgere med psykisk sygdom (1 ud af 5 voksne) og dårligt   
  mentalt helbred (ex. stress, depression, angst) 
 
- Flere børn med trivselsudfordringer 
 
- Rekrutteringsudfordringer på sundhedsfaglige personale  
   (læger, sygeplejersker, sosu etc.)  
 
 



Hvad betyder tendenserne for kommunerne? 
 
- Flere opgaver skal løses i det nære sundhedsvæsen af 
  kommunen og alment praktiserende læger  
  (behandling, pleje, rehabilitering, genoptræning, forebyggelse) 

 
- Stigning i antal borgere i berøring m. kommunale sundhedstilbud  
  og sundhedsydelser i borgerens nærmiljø  
  -> udfordrer kommunal økonomi og kapacitet 
 
- Øget fokus på samarbejde på tværs af sektorer (sygehus, kommune,  

   almen praksis) og m. mange interessenter på sundhedsområdet 
 
- Opgaveflytning, der kræver nye kompetencer hos de kommunale 
  medarbejdere og stiller øgede krav til tværfaglighed og   
  rehabiliterende tankegang 
 
- De pårørendes rolle er under forandring 
 
 



Hvad er status nu?  
 
Resultater fra Region Sjælland, Sundhedsprofilen 2017: 
 
Sundhedsprofilen bygger på en stor spørgeskemaundersøgelse 
blandt regions borgere. I alt 19.134 borgere har svaret.  
 
Undersøgelsen viser, at:   
 
Vi har mange borgere, der har et godt helbred og et godt liv.  
4 ud af 5 er tilfredse med livet, men: 
 
- Flere er overvægtige og spiser usundt, mange rører sig for lidt 
- Faldet i andelen af rygere er stagneret, flere unge begynder at ryge 
- Andelen af borgere med dårligt mentalt helbred og stress er steget 
- Fortsat stor social ulighed i sundhed  
- 10% af borgerne står for 59% af de samlede udgifter 



Fælles med borgeren om bedre sundhed 
Sundhedsaftale 2019 -2023  
 
- Aftalen er indgået ml. Region Sjælland og KKR Sjælland. Dette er 
  den 4. aftale i rækken 
 
- Aftalen udstikker rammerne for de kommunale opgaver på 
  sundhedsområdet og for samarbejdet ml. regionen, kommunerne 
  og almen praksis i Region Sjælland. 
 
- Aftalen indeholder både nationale kvalitetsmål og fælles 
  kommunale-regionale mål og har fokus på målgrupperne: 
 Sårbare ældre 
 Borgere m. kroniske el. langvarige sygdomme 
 Voksne med psykisk sygdom 
 Børn og unge med trivselsudfordringer  
  
 



Fælles med borgeren om bedre sundhed 
Sundhedsaftale 2019 -2023  
 
Nationale kvalitetsmål:  
 - Bedre sammenhængende patientforløb 
 - Styrket indsats for kronikere og ældre patienter 
 - Flere sunde leveår  
 
Fælles kommunale- regionale mål: 
 - Fælles om borgerens livsudfordringer 
 - Tryghed og mestring i eget hjem 
 - Effektiv forebyggelse – sunde borgere 
 - Mental sundhed og psykisk trivsel   
 
 



Fælles med borgeren om bedre sundhed 
Sundhedsaftale 2019 -2023  
 
Aftalen sætter fokus på:  
- Samarbejde med og inddragelse af borgere og pårørende 
 
- Sammenhæng og koordinering af borgerens forløb på tværs af   
  sektorer 
 
- Behandling, pleje og rehabilitering i borgerens eget hjem, 
  fremfor gennem indlæggelse  
 
- Forebyggelse, tidlig opsporing, rehabilitering og genoptræning 



Hvilke opgaver løser vi i en kommune? 
 
Indsats til borgere med kronisk sygdom  
- Forløbsprogrammer (diabetes, KOL, hjerte, skizofreni,  
   kræft, ryg, demens) 
- Forebyggelsespakker 
- Forebyggende indsatser og vejledning (kost, rygning og 
   motion m.m.) 
 
Rehabilitering og genoptræning  
- Træningsforløb på træningscentre og i eget hjem (§140 
   og §86) 
- Rehabiliteringsforløb med indsatser og mål (§83a) 
- Tidlig indsats/opsporing – forebyggende besøg (§79a) 
 
Kort video om Region Sjællands forløbsprogrammer 
 
 
 
 
 

https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/patient-i-region-sjaelland/Sundhedsaftalen/Forebyggelse/Forloebsprogrammer/Sider/default.aspx


Hvilke opgaver løser vi i en kommune? 
 

Hjemmepleje, hjemmesygepleje og akutfunktioner   
- I spændet ml. Sundhedsloven og Serviceloven  
- Opgaveflytning fra region til kommuner 
- Akutpladser  
- Midlertidige pladser 
 
Demensområdet  
- Demensspecialister  
- Demensvenlige samfund  
- Plejeboliger  
- Aflastning og daghjem 
- Aktiviteter for borgere med demens 
 
Samarbejde med almen praksis og sygehuset m.fl.   
- Fremskudt visitation 
- Projekter med sygehuse  
- KLU – kommunal lægeligt udvalg  
 
 
 
 
 



Kravene er mange, og kræver samarbejde for at 
lykkedes…. 
 
Hvem samarbejder vi med omkring de kommunale 
sundhedsopgaver?: 
- Borgere, pårørende 
- Region Sjælland og de regionale aktører: sygehuse, 
  ambulatorier, psykiatrien, bosteder 
- Andre kommunale forvaltninger (beskæftigelse, socialområdet, 
  børn/unge området etc.) 
- Almen praksis og speciallæger 
- Patientforeninger 
- Ældreråd, handicapråd, beboere- og pårørenderåd 
- Frivilligheds – og aktivitetsområdet  
- Faglige organisationer 
- Almen praksis, speciallæger,   
- Kommunal politikkere 
- KL ……. m.fl. 
 
 



Kravene er mange, og kræver samarbejde for at 
lykkedes…. 
 
 

…… også nye samarbejder med civilsamfundet 
 
- Pårørende 
- Frivillige 
- Foreninger 



Samarbejde med ældrerådene  
 
Erfaringer fra Lejre Kommune 

 
Det gode samarbejde bygger på: 
 
- Relationer 
- Dialog (faste møder, interessentgrupper m.m.) 
- Tillid 
- Åbenhed  
- Gensidig sparring 
 
…. Alt sammen til gavn for kvalitet og merværdi hos 
borgerne…. 



Tak for opmærksomheden 
 
lemi@lejre.dk 


