Koordinering og
sammenhæng på tværs

Line Riddersholm, Sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, Enhed for det
Primære Sundhedsvæsen.

Den brændende platform
- Flere ældre borgere
- Flere borgere med kronisk sygdom
- Flere borgere med psykiske lidelser
- Flere borgere med multisygdom
 Forstærker behovet for koordination og tværfagligt samarbejde
- Kortere indlæggelsestider
 Mere skal løftes i det primære sundhedsvæsen. Øget behov for koordinering og samarbejde
om det rette sundhedsfaglige tilbud til borgeren, herunder sikring af de rette lægefaglige
kompetencer
-Ulighed i sundhed
Opsporing af personer med behov for mere håndholdt indsats.
Nedsætte uligheden i patienters møde med sundhedsvæsenet
Populationsansvar i både Region og Kommune

Samarbejde og koordinering- en velkendt udfordring

Sammenhæng i en national kontekst
Etablering af sundhedsklynger og
sundhedssamarbejdsudvalg
Øget samarbejde mellem kommuner og region om fælles
population
− Sundhedsaftaler
Et strukturelt redskab til at understøtte lokalt
samarbejde og koordination.
-Praksisplanen for Almen Praksis
Styrke almen praksis sammenhæng til øvrige planer på
sundhedsområdet

− Nationale anbefalinger for samarbejde og
koordination
Forløbsprogrammer og tværsektorielle anbefalinger

Styrket indsats for den ældre medicinske patient
− I de sidste ti år har der været betydelig fokus på at skabe mere sammenhæng og kvalitet i forløb for den ældre medicinske patient, som har resulteret i to
store satsninger i form af to handleplaner: Den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient 2012-2015 og Styrket indsats for den ældre

medicinske patient – National handlingsplan 2016-2019.
− I den første handlingsplan bla. fokus på forløbskoordination. https://www.vive.dk/da/udgivelser/evaluering-af-indsats-for-forloebskoordination-9769/
− I den seneste handlingsplan for den ældre medicinske patient viser evaluering at de svage ældre har gavn af, at sammenhængen i deres forløb bliver styrket.
Eksempler på løsninger der bidrager til sammenhæng. Eks. tværsektorielle geriatriske teams. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/AEldre/Rapport-

Evaluering-af-styrket-sammenhaeng-DAEMP_uden-bilag.ashx?sc_lang=da&hash=3065B57AD076D50B9D0DDFCE71676B0B

Hvilken metode virker?
− Der er behov for lokalt fokus på styrket sammenhæng både kommunalt og tværsektorielt

− Ikke én metode er den eneste rigtige, men forløbskoordination på hele eller dele af forløbet vægtes virksomt.

Tværfagligt samarbejde
- En fælles forståelse af rehabilitering er

afgørende for, at alle faggrupper arbejder i
samme retning og leverer en fælles indsats.
- Kendskab til og forståelse for andre
faggruppers kompetencer, ressourcer og
arbejdsgange er centralt i det tværfaglige
samarbejde om komplekse
rehabiliteringsforløb.
- Der skal arbejdes mere tværfagligt med
fokus på, hvordan fagligheder supplerer
hinanden bedst muligt. Kontinuitet i de
professionelle samarbejdsrelationer, viden om
rettidig og hvordan man involverer andre
fagligheder og tilgængelighed har afgørende
betydning for at lykkes med en
helhedsorienteret rehabilitering af høj faglig
kvalitet.

Multidisciplinære
teams

Klare rammer for
samarbejde

Fælles
læringsambulatorier

Sammenhæng på tværs af lovgivninger (sundhed-,
social-, beskæftigelse)
Eksempler på målgrupper hvor der også fremadrettet er
brug for et stærkt fokus på indsatser på tværs af sektorer,
forvaltningsområder og lovgivninger.
• Kroniske smertetilstande
• Erhvervet hjerneskade, kroniske, progredierende
neurologiske sygdomme
• Mennesker med multisygdom, herunder polyfarmaci
• Mennesker med psykiske lidelser
• Etc.

Ønsketræet
− Prioritering af forskning vedrørende den overordnede organisering og
opgavefordeling i det primære sundhedsvæsen, organisering på kommunalt
niveau, samarbejde og koordinering på tværs af faggrupper og sektorer om
konkrete borgerforløb samt samarbejde herom.
− Data og monitorering også i det primære sundhedsvæsen
− Rehabilitering mere tydeligt indarbejdet i lovgivning

