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Pointer i oplægget

Bæredygtighed i opgaveløsningen idet nære sundhedsvæsen

• Vi skal ses i en sammenhæng mellem primær og sekundær sektor – vi er 
hinandens omgivelser

• Den bæredygtige løsning er den, som er bedst for borgeren/patienten

• Vi er kommet langt på nogle område

• Arbejde henimod fælles økonomimodeller på nogle områder

• Arbejde henimod fælles ledelse/medarbejdere på nogle områder
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Borgerens forløb
Ressourcerne 
(organisationen, kapacitet 
og medarbejderne

Lighed i sundhed
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Dimensioner i bæredygtigheden



Udfordringer og erfaringer

• Hvad er udfordringen ud fra de tre dimensioner på bæredygtighed i det nære 
sundhedsvæsen: borgerens perspektiv, ressourceperspektivet og 
lighedsperspektivet

• Gode erfaringer, som rækker ud i fremtiden – også inden for de tre vinkler
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Udfordringer

Borgerens 
forløb
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Udvikling i det nære sundhedsvæsen
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3500 pladser og 80/20

• Fortsat pres på de midlertidige 
pladser 

• Kommunerne hjemtager ikke 
hurtigt nok

• Dalende kvalitet i 
opgaveløsningen ?
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Udfordringer - ressourceperspektivet



Organisationerne er under pres

Mangel på 
arbejdskraft

Ofte store 
merforbrug -

mange 
vikarer

Utilsigtede 
hændelser

Negativt 
politisk 
fokus

Underskud 
af kapacitet



Lighed i sundhed udfordrer os

Blot et eksempel …..

Vi kender godt de store forskelle i 
sundhedsprofilerne - men indretter vi 
også vores organisationer efter dem ?

Fokus på forebyggelse, samarbejde 
mellem sektorer for alle andre end 
Den ældre medicinske patient 



Borgerens forløb - de gode erfaringer
Tværsektoriel Stuegang (2016-19) Nordsjællands hospital og kommunerne i planområde Nord

Det mobile stuegangsteam
bestående af læge, sygeplejerske, farmakonom og bioanalytiker. Teamet rykkede ud og gik stuegang på de 
midlertidige pladser

Triage
Opbygning af et triageredskab specifikt til de midlertidige døgnpladser (231 pladser var omfattet).

Prøvetagning i kommunerne
Mulighed for at tage prøver kommunalt og sende dem enkelt til analyse på hospitalerne.

Den gode udskrivelse
At sikre udskrivning med korrekt afstemt medicin samt relevant information



Borgerens forløb – de gode erfaringer

Det udkørende akutteam – Nordsjællands Hospital

1) udlægning til videre behandling i eget hjem
2) tidlig opsporing af begyndende forværring i eget hjem 
3) sygeplejefaglig sparring. 



Borgerens forløb – de gode erfaringer
72 timers behandlingsansvar

• 1. februar 2022 har ordningen været rullet ud på de midlertidige kommunale 
døgnpladser
• 1. maj 2022 kommer plejehjemmene med
• 1. september 2022 alle borgere, der udskrives til kommunal sygepleje. 

• Tiltaget betyder, at patienterne først slippes lægeligt af hospitalet 72 timer efter 
udskrivelse, og kommunerne dermed har adgang til lægelig sparring i de særligt 
sårbare dage umiddelbart efter en udskrivelse
• På Nordsjællands Hospital er det den udskrivende afdeling, der har 

behandlingsansvaret i de 72 timer



Ressourcerne – de gode erfaringer
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• Samarbejdet om covid har øget kendskab og sammenhængen på tværs af 
sektorerne

• Samarbejdet i samordningsudvalget er afgørende for en god 
ressourceudnyttelse, f.eks. drøftelse af vilkår for hjemtagning

• Fælles kompetenceudvikling af medarbejderne ”fælles skolebænk”

• Fælles signaturprojekter giver et fælles vidensgrundlag og retning

• Afprøvning  af fælles lederteams

• Den kommunale medfinansiering – måske ny ordning ?



Lighed i sundhed – de gode erfaringer

• Fokusområde i sundhedsaftalen – både børn og psykiatri er med

• Nye samarbejder – kommende sundhedshuse i Frederikssund og Helsingør

• Det politiske mål som er tydeligst på tværs af kommuner og region 
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Bæredygtighed i det nære 
sundhedsvæsen
• Vi er nået langt i vores samarbejde 
• Forventninger til opgaveløsningen 

vokser
• Demografien presser os på 

kapaciteten
• Manglen på medarbejdere kræver 

nye løsninger
• Sundhedsreformen – gør det 

samarbejdet stærkere ?
• Lighed i sundhed kræver endnu 

højere grad af tværgående 
samarbejde HILLERØD KOMMUNE16


