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1. Beskrivelse
Dette dokument indeholder alle de kilder der er anvendt til analyse af de nationale, fællesregionale og regionale strategiske anvisninger på sundheds- og sundheds-it området.
Kilderne til de nationale, fællesregionale og regionale strategiske anvisninger er:
National Strategi for digitalisering af Sundhedsvæsenet 2013-2017.
Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015.
RSI pejlemærkerne 2010-2013.
Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2016, herunder
RSI pejlemærkerne 2014-2016.
Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark, 28. november 2011.
It-strategien til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark 2011-2014.
Sundhedsplan for Region Syddanmarks sundhedsvæsen 2013, marts 2013.
Psykiatriplan 2008 – Psykiatriplanen i Region Syddanmark

De nævnte dokumenter er samlet i dette dokument, og indsat i ovenstående rækkefølge.

2. National Strategi for digitalisering af Sundhedsvæsenet
2013-2017.
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Borgere i Danmark skal møde et moderne
og effektivt sundhedsvæsen med sammenhængende patientbehandling af høj kvalitet.
Det betyder bl.a. at behandlingen skal
indrettes efter patientens muligheder,
tid og behov og med patienten som
aktiv part.
Vi ønsker et sundhedsvæsen, der hænger
sammen og hvor sundhedspersonale på
tværs af sektorer og faggrupper arbejder
sammen til gavn for patienten.

I de kommende år bliver vi flere ældre
og vi bliver flere med kronisk sygdom,
som vil få brug for indsatser på tværs
af sektorgrænser. Det øger behovet for
mere – og bedre – samarbejde på tværs
af hospitaler, kommuner og almen praksis.
Derfor har vi igangsat en omlægning af
sundhedsvæsenet, hvor vi samler behandling
på færre, mere specialiserede hospitaler,
hvor flere behandlinger kan klares ambulant
og hvor flere opgaver skal løftes tættere
på – eller i – borgerens eget hjem. Den øgede
specialisering skaber samtidig større
afhængighed mellem sundhedsvæsenets
aktører.
Digitalisering er et centralt redskab til
at skabe et mere borgernært, sammen
hængende og effektivt sundhedsvæsen.
Men skal vi hente gevinsterne ved digitali
sering kræver det, at alle bidrager, fordi
mange gevinster er knyttet til, at vi løfter
digitaliseringen i fællesskab

Dansk sundheds-it er i dag i international
topklasse jf. figur 1. Vi har en række
forskellige it-systemer, der understøtter
patientbehandling, arbejdsgange og sam
arbejde mellem sektorerne. Udfordringen
de kommende år er at udnytte de digitale
muligheder fuldt ud i behandlingen af
patienter og borgere, skabe bedre sammenhæng i digitaliseringsindsatsen på tværs
af sundhedsvæsenet og større synlighed
om resultaterne.
Med denne nye fællesoffentlige strategi
for digitalisering af sundhedsvæsenet
2013-2017 fortsætter regeringen, KL
og Danske Regioner samarbejdet om
digitalisering. Strategien er udarbejdet
af Den nationale bestyrelse for sundheds-it
og sætter en ambitiøs, fælles og forpligtende
kurs for det videre arbejde. Vi kalder
strategien Digitalisering med effekt.

GOD LÆSELYST
Astrid Krag
Minister for Sundhed og Forebyggelse
Erik Nielsen
Formand for KL
Bent Hansen
Formand for Danske Regioner

OPGØRELSE OVER UDBREDELSEN AF SUNDHEDS-IT PÅ HOSPITALER I EU

2012

Malta*
Denmark
Estonia
Sweden
Finland
UK
Netherlands
Luxembourg
Austria
Belgium
Iceland
Norway
Spain
Ireland
Italy
Cyprus
France
Germany
Portugal
Croatia
Czech Rep.
Romania
Hungary
Bulgaria
Latvia
Slovakia
Lithuania
Slovenia
Greece
Poland

2010
2012 EU27 +3
2010 EU27 +3

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Figur 1. Opgørelse over udbredelsen af sundheds-it på hospitaler i EU baseret på en indikator målt
på fire dimensioner: It-infrastruktur, it løsninger, udveksling af sundhedsdata og sikkerhed og privacy
Kilde: Joint EC – OECD Workshop ”Benchmarking information and Communication Technologies
in Health Systems”, Brussels, 18-19 April 2013.
*Malta deltog kun med data fra ét hospital og er således ikke repræsenteret med samme validitet
som de andre deltagerlande.
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DET DIGITALE
SUNDHEDSVÆSEN
Regeringens, KL’s og Danske Regioners vision
for det digitale sundhedsvæsen er:

så de velfungerende løsninger og modeller
for samarbejde bliver udbredt i stor skala.

Vi styrker mødet mellem borgere og sundhedspersoner med sammenhængende,
effektive og ensartede digitale muligheder.

Det kan give borgeren bedre redskaber til
at forstå sin tilstand og til at håndtere den.

Den nye fællesoffentlige strategi for
digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017
skal sikre, at gevinsterne af de mange
igangsatte it-projekter i sundhedsvæsenet
kommer patienter og personale til gode.
Det handler om bedre og mere effektiv
behandling, øget patientsikkerhed og
nemmere arbejdsgange for personalet.
Det betyder, at der i strategiperioden sættes
øget fokus på fuld udbredelse og anvendelse
af eksisterende it-løsninger, bl.a. gennem
udfasning af papirbaserede arbejdsgange.

SUNDHEDSYDELSER TIL BORGEREN
PÅ NYE MÅDER
Vi skal bruge it og digitalisering til at
involvere patienten. De digitale muligheder
for at involvere borgeren som aktiv medspiller
skal udnyttes bedre, bl.a. med telemedicin
og bedre brug af borgerens egne data.
Vi skal videre ad det spor, der er lagt med
den nationale handlingsplan for telemedicin,
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Når borgeren kan bestille tid hos lægen på
internettet, gør det sundhedsvæsenet mere
tilgængeligt. Tilsvarende kan vi gøre service
mindre afhængig af åbningstid, hvis borgeren
online kan afgive oplysninger om sin tilstand
og hermed i nogle tilfælde undgå tidskrævende rutinekontroller. Ovenstående er eksempler på, at både patienters og medarbejderes
ressourcer kan bruges bedre, så indsatsen
kan styrkes dér, hvor behovet er størst.

SUNDHEDSPERSONALET SKAL
HAVE TID TIL KERNEOPGAVERNE
Vi skal bruge it og digitalisering til at løfte
kvalitet i behandlingen og lette hverdagen for
sundhedspersonalet. Det er forudsætningen
for, at digitalisering kan bruges til at levere
mere sundhed for pengene. Det kræver
bl.a. fælles log-in og stabile it-systemer.
Som led i arbejdet med at få mere fokus
på anvendelse og effekt ønsker vi et skifte,
hvor digitalisering og it-understøttelse ikke

kun handler om at dokumentere data
og oplysninger som led i de daglige arbejdsgange. Vi skal blive bedre til at sammenstille data, undgå dobbeltindtastninger
og understøtte relevante arbejdsprocesser.
Det handler bl.a. om, at it skal levere
beslutningsstøtte, gode samlede overblik
og understøtte planlægning af den daglige
patientbehandling.

MERE SUNDHED FOR PENGENE
Vi skal have større synlighed om gevinsterne
ved at digitalisere, og vi skal bruge digita
lisering til at skabe større synlighed om
fremdrift og resultaterne i sundhedsvæsenet.
Som led heri sætter regeringen sammen med
regioner og kommuner ambitiøse indikatorer
og mål for digitale arbejdsgange og sammenhængende patientforløb i sundhedsvæsenet.
Digitalisering skal medvirke til at styrke
kvalitet i indsatsen og til at frigøre ressourcer,
der kan prioriteres til at styrke patient
behandlingen. Det skal komme borgere
og patienter til gode.

STRATEGIENS OPBYGNING
Strategien indeholder 5 fokusområder:
•
•
•
•
•

Sundhed til borgeren på nye måder
Digitale arbejdsgange og processer
Sammenhæng i patientforløb
Bedre brug af data
Prioritering, eksekvering og synlighed

I kapitlerne beskrives status og udfordringer
på området og der opstilles mål for indsatsen. Samtidig er der formuleret konkrete
initiativer, der på kort sigt skal gennemføres
for at realisere strategien.
Der er enighed om at fastlægge yderligere
mål for sundhedsvæsenets digitaliserings
indsats frem mod 2017, herunder at afledte
potentialer ved strategiens realisering aftales
i forbindelse med økonomiaftalerne for 2015
og i de kommende år.

BOKS 1

BOKS 2

CENTRALE MÅL
I STRATEGIEN PÅ KORT SIGT

VURDERINGER OM
SUNDHEDS-IT FRA EVALUERINGEN
AF KOMMUNALREFORMEN

•	Fuld udbredelse og anvendelse
af konsoliderede it-arbejdspladser
i regionerne inden udgangen af 2014
baseret på ni indikatorer.
•	Mål for it-understøttelsen af centrale
arbejdsgange i kommunerne inden
udgangen af 2014 baseret på klare
indikatorer.
•	Fuld udbredelse og anvendelse af
Fælles Medicinkort i alle regioner i 2013
og udbredelse i alle kommuner i 2014 med
henblik på fuld anvendelse medio 2015.
•	Understøttelse af fuld digital kommuni
kation mellem sundhedsvæsenets parter,
herunder fuld anvendelse af MedCombeskeder inden udgangen af 2014.
•	Fortsat udbredelse af telemedicin
med afsæt i et samlet nationalt program.
•	Fuld udbredelse af Fælles Sprog III
i kommunerne frem mod 2017.

Der er bl.a. behov for:
•	Øget fremdrift og mere fokus på an
vendelsen af it-løsninger på hospitaler
og i kommuner.
•	En styrket indsats for tværsektoriel
kommunikation, bedre monitorering og
indhøstning af gevinster ved it-systemerne
på tværs af alle sektorer
•	At regionerne og kommunerne fastsætter
indikatorer og målsætninger for brugen
af relevante it-systemer i den daglige
opgaveløsning.

BOKS 3
•	En styrket regional indsats med hensyn
til at sikre regionale løsninger med
dokumenteret effekt, og at der igang
sættes regionale initiativer, der skal
bidrage til at øge anvendelsen
af it-løsningerne på tværs af regionerne
•	At regionerne accelererer arbejdet
med etablering og ibrugtagelse af kliniske
arbejdspladser, og sikrer systematisk
opfølgning på, at manuelle arbejdsgange
udfases, og at uhensigtsmæssige
konkurrerende it-løsninger lukkes.
•	At National Sundheds-it's (NSI) arbejde
med i fællesskab med regionerne at
etablere en fællesoffentlig it-infrastruktur
på sundhedsområdet forbedres.
•	At regionerne opprioriterer fælles indkøb,
udvikling og drift af fællesregionale
it-løsninger.
•	At Den nationale bestyrelse for sundhedsit i højere grad skal være rammen for et
forpligtende samarbejde om den over
ordnede koordinering af sundheds-it
i Danmark.

SAMMENHÆNG TIL
ØVRIGE STRATEGIER
Strategien viderefører de spor, der er lagt
med den fællesoffentlige digitaliserings
strategi 2011-2015 og som skal sætte retning
for digitalisering af sundhedsvæsenet
2013-2017. Den fællesregionale digitaliseringsstrategi og den kommunale strategi
for telesundhed realiseres inden for denne
ramme.
I 2013 lancerer parterne også en fælles
offentlig strategi for digital velfærd,
der skal skabe rammer for, at den offentlige
sektor kan levere service mere effektivt
og inddrage borgeren på nye måder
– også på sundhedsområdet. Derfor vil nogle
initiativer indgå både i strategi for digital
velfærd og i denne digitaliseringsstrategi
for sundhedsvæsenet.
Strategien sætter rammerne for de fælles
offentlige og strategiske opgaver, der skal
tegne de kommende års digitaliserings
indsats til gavn for borgere, patienter
og medarbejdere i sundhedsvæsenet.
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FOKUSOMRÅDE 1

SUNDHED TIL BORGEREN
PÅ NYE MÅDER
Vi skal bruge de digitale muligheder til
at flytte rammerne for, hvordan sundhedsydelser bliver leveret. Blandt andet ved at
bruge digitalisering til at inddrage patienter
og pårørende i forebyggelse og behandling
på nye måder og i eget hjem. Det skal give
bedre udnyttelse af tid og kræfter hos både
borgere og medarbejdere.

TELEMEDICIN OG TELESUNDHED
– NYE MÅDER AT LEVERE
SUNDHEDSYDELSER PÅ
Med telemedicinske løsninger bliver
det muligt at drive sundhedsvæsenet
på nye måder. Og udsigten til flere ældre,
flere mennesker med kroniske sygdomme
og et begrænset økonomisk råderum betyder,
at der er behov for nytænkning. Udfordringen
er at sikre, at de telemedicinske løsninger
giver de ønskede resultater for patienten
og ikke fører til et unødigt pres på sundhedsudgifterne. Det kræver blandt andet,
at vi indretter de telemedicinske løsninger
på en måde, som gør, at patienter både kan
og vil bruge dem. Med det udgangspunkt
skal vi undersøge effekten af telemedicin
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på tværs af sundhedsvæsenet. Vi skal få
erfaringer om, hvilke forudsætninger der
skal være til stede hos patienten og i de nye
tilbud, før telemedicinske løsninger giver
den ønskede effekt.
Det er forventningen, at borgeren kan undgå
at møde frem hos specialisten og i stedet
kan klare en del af behandlingen hjemmefra.
Telesundhed forventes også at kunne bidrage
til at forebygge forværringer i patientens
tilstand og reducere antallet af indlæggelser,
ligesom patienten kan blive tidligere
udskrevet fra hospitalet efter indlæggelse.
Med den nationale handlingsplan
for telemedicin fra 2012 har regeringen,
Danske Regioner og KL sat retning for
det videre arbejde jf. boks 4.
I strategiperioden er det et vigtigt mål
at sikre implementering og fuld anvendelse
af de telemedicinske løsninger, der er
igangsat med handlingsplanen, ligesom
de forudsatte gevinster skal efterprøves.
Storskalaprojekterne skal modnes

til national udbredelse i det omfang
erfaringerne fra projekterne tilsiger det.

ANTAL AKTIVE PATIENTER I DEN TELEMEDICINSKE SÅRJOURNAL – MAJ 2013

INITIATIVER I DEN
TELEMEDICINSKE HANDLINGSPLAN

Som led i handlingsplanen etableres
rammerne for en national telemedicinsk
it-infrastruktur, der kan udbygges
og udbredes i de kommende år.

•	National udbredelse af telemedicinsk
sårvurdering (udbredelse)
•	Telepsykiatri (udbredelse)

Sygehus Thy-Mors

I strategiperioden er der også brug for
at afprøve nye telemedicinske initiativer
i mindre skala, så nye løsninger modnes
til senere national udbredelse. Det gælder
både projekter, som sættes i værk i regi
af strategien og lokale projekter, som
parterne ønsker at følge med henblik
på læring og eventuel udbredelse.
Som ramme om de telemedicinske initiativer etableres et nationalt program for
telemedicin, der forankres i en program
styregruppe.

BOKS 4

•	Klinisk Integreret Hjemmemonitorering
(storskala)
•	Telecare Nord (storskala forsøg
og evaluering)

Regionshospitalet Viborg
Århus Universitetshospital

•	Internet psykiatri (demonstration)

Regionshospitalet Silkeborg
Hillerød Hospital

Vejle Sygehus
Kolding Sygehus
Sydvestjysk Sygehus

Herlev Hospital
Bispebjerg Hospital
Roskilde Sygehus

Odense Universitetshospital

Sygehus Sønderjylland

0

1-5

Over 5

Kortet viser antallet af de patienter oprettet pr. kommune i den telemedicinske sårjournal, hvor
der har været aktivitet i journalen i maj måned 2013. Initiativet vedr. national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering er startet op i 2013 og skal være fuldt udbredt ved udgangen af 2015.
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SELVBETJENING OG KOMMUNIKATION
MED BORGEREN
Med nye digitale løsninger kan borgere
med kroniske lidelser måle og rapportere
oplysninger om egen tilstand, der kan
indgå i tilrettelæggelsen af behandlingen.
Det skaber nye muligheder, men også
nye udfordringer. De nye muligheder
ændrer ikke ved, at behandlingsansvaret
ligger hos behandleren, men det skal for
eksempel afklares, hvilke ansvarsforhold
der er gældende, hvis borgerens måle
apparater svigter i forbindelse med egen
indrapportering af helbredsdata.
Allerede i dag har borgeren digital adgang
til sundhedsvæsenet, jf. boks 5.
Det digitale sundhedsvæsen skal udbygges,
så borgeren får bedre værktøjer til at betjene
sig selv. Det gælder for eksempel overblik
over målinger fra hjemmemonitorering
og flere muligheder for at booke eller ændre
tider i sundhedsvæsenet på internettet.
Borgeren skal have bedre adgang til egne
data fra sundhedsvæsenet, til at søge
information om sundhed og sygdom og
til at finde vej i sundhedsvæsenets tilbud.
Digitalisering skal også give bedre muligheder
for at pårørende kan yde hjælp og støtte.
8
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For eksempel ved at der kan gives fuldmagt
til, at pårørende får adgang til patientens
personlige sundhedsdata. Tilsvarende
skal forældre have adgang til deres børns
sundhedsoplysninger.
Digital kommunikation med borgerne skal
øges. Vi ved det sparer porto og arbejdstid.
Og det sikrer, at vigtige oplysninger til
patienten kommer hurtigere frem end
når der sendes et brev, ligesom digitale
påmindelser gør, at flere patienter husker
deres aftaler.

MÅL FOR SUNDHED TIL BORGEREN
PÅ NYE MÅDER FREM MOD 2017
•	Telemedicinsk sårvurdering, telepsykiatri
samt 2-3 øvrige telemedicinske løsninger
er fuldt udbredt.
•	Der er etableret en national infrastruktur
for telemedicin.
•	I regi af regionerne gennemføres
pilotprojekter med booking af aftaler
på hospitalerne, der skal føre til at
selvbooking til slut dækker de mest
almindelige patientaftaler på
et hospital.

BOKS 5

BOKS 6

EKSEMPLER PÅ BRUGERSTYRET
KONTAKT MED SUNDHEDSVÆSENET,
SELVBETJENING OG DIGITAL
KOMMUNIKATION MED BORGERNE

NY TEKNOLOGI SKABER LIGHED

•	På sundhed.dk kan borgeren se en
række af sine egne sundhedsoplysninger,
bl.a. journaloplysninger fra hospitalerne,
vaccinationer og medicinoplysninger.
•	Enkelte steder er der gjort erfaringer
med at benytte borgerens egne data
til at vurdere borgernes behov for rutine
mæssige lægebesøg og efterkontroller.
•	Brugen af SMS-påmindelser om aftaler
med sundhedsvæsenet reducerer ude
blivelser.
•	På nogle hospitaler kan borgeren for
eksempel booke tider via internettet.

Ny teknologi kan skabe mere lighed
i behandlingen. På Indvandrermedicinsk
klinik på Odense Universitetshospital
viser brugen af videotolkning til samtaler
med patienter, der ikke har dansk som
modersmål, at tolkesituationen opleves
mere professionel, fordi der er afstand
til tolken. Det styrker tilliden mellem
patient og læge og skaber dermed
grundlag for mere åbne samtaler, mere
præcise diagnoser og medicinering
og bedre behandlingsforløb for borgere,
som i udgangspunktet kan være særligt
utrygge i mødet med sundhedsvæsenet.
Det har halveret antallet af udeblivelser
på afdelingen.

INITIATIVER
REALISERING AF NATIONAL
HANDLINGSPLAN FOR
UDBREDELSE AF TELEMEDICIN

1.1

Med udgangspunkt i den nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin,
er formålet med aktiviteterne i dette initiativ
fra 2012 at holde fremdriften i de enkelte
initiativer, holde fokus på gevinster
og infrastruktur og at tilvejebringe en
evaluering, så beslutning om evt. national
udbredelse af handlingsplanens initiativer
hviler på et solidt grundlag.
Med udgangen af 2015 skal projekterne
KIH, TelecareNord, National udbredelse
af telemedicinsk sårvurdering, Demon
stration og udbredelse af telepsykiatri
og Demonstration af internetpsykiatri fra
den telemedicinske handlingsplan være
afsluttede.
NATIONAL MODEL FOR
TELEMEDICINSK HJEMMEMONITORERING

1.2

Inden foråret 2015 skal der være beskrevet
en model for udbredelse af telemedicinsk
hjemmemonitorering med udgangspunkt
i hidtidige erfaringer fra ind- og udland
på området.

MODNE NYE OMRÅDER
TIL NATIONAL UDBREDELSE

1.3

I sidste halvdel af strategiperioden påbe
gyndes modningen af de næste tele
medicinske områder, herunder gennemføres
flere storskalaprojekter med henblik
på senere national udbredelse. Parterne
skal i fælleskab udpege disse områder, og
storskalaprojekter beskrives og gennemføres.
MODNING AF TELEMEDICINSK
INFRASTRUKTUR

1.4

For at understøtte udbredelsen af tele
medicinske løsninger i sundhedsvæsenet
gennemføres en afprøvning, modning
og udbygning af den telemedicinske
infrastruktur med afsæt i den eksisterende
infrastruktur på sundheds-it området.
Initiativet skal være gennemført i 2015.

SUNDHEDSJOURNALEN
– DIGITAL ADGANG TIL
SUNDHEDSOPLYSNINGER
FOR BORGERE OG KLINIKERE

DIGITAL BOOKING AF AFTALER
PÅ HOSPITALERNE

1.5

Borgeren skal kunne se sine egne
sundhedsoplysninger på internettet.
Fra 2014 bliver det via Sundhedsjournalen
på sundhed.dk muligt at se et overbliks
billede med information om bl.a. medicin
ordinationer, laboratoriesvar og allergier
og overfølsomhed. Det er endvidere målet
med Sundhedsjournalen, at den fra 2014
skal fungere som en fælles opslagsløsning
til fremsøgning og deling af patientdata
på tværs af regionernes og de praktiserende
lægers kliniske it-arbejdspladser. I perioden
2014 til 2016 udbygger regionerne Sundhedsjournalen.
KOMMUNIKATION MELLEM
BORGER OG SUNDHEDSVÆSEN
SKAL GØRES DIGITAL

1.7

Regionerne vil på udvalgte områder give
borgerne digital mulighed for selv at booke
og ombooke aftaler med hospitalet. Inden
udgangen af 2015 gennemføres i alle fem
regioner et pilotprojekt med digital booking
af egne aftaler på et område med en vis
volumen, eksempelvis graviditetsscanninger.
BORGEREN SOM PÅRØRENDE
– FULDMAGTSLØSNING

1.8

For at give borgeren mulighed for, at
pårørende kan få adgang til personlige
sundhedsdata og indgå i datafællesskabet
mellem patient og sundhedspersoner
etableres en fællesoffentlig fuldmagtskomponent inden udgangen af 2013.

1.6

Inden udgangen af 2015 skal 80 pct. af alle
ansøgninger, indberetninger, breve og al
skriftlig kommunikation mellem sundhedsvæsenet og borgeren foregå digitalt.

DIGITALISERING MED EFFEKT

9

FOKUSOMRÅDE 2

DIGITALE ARBEJDSGANGE
OG PROCESSER
Digitaliseringen af sundhedsvæsenet skal
medvirke til at patientforløb på hospitaler,
i de kommunale sundhedstilbud, i almen
praksis og hos praktiserende speciallæger
i sidste ende bliver papirløse. Derfor skal
papirbaseret journalføring, papirskemaer,
papirnotater mv. i videst muligt omfang
afskaffes. Det indebærer desuden
at papirbaseret udveksling af patient
oplysninger internt på hospitalet afskaffes,
for eksempel når patienten flyttes mellem
hospitalets afdelinger i forbindelse med
undersøgelser og prøver.
Patientsikkerheden øges, når der kun er
én gældende og opdateret udgave af
patientens journal (den elektroniske), og
personalet får bedre overblik over aktuelle
patientoplysninger. Samtidig bidrager det til
mere effektive arbejdsgange, når personalet
registrerer direkte i it-systemerne.
Det sikrer tidstro data og giver mulighed
for, at data og digitalisering i højere grad
anvendes til at understøtte arbejdsprocesser
og planlægning samt til dokumentation.
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De fulde gevinster ved digitale arbejdsgange
og processer på tværs af sundhedsvæsenet
høstes kun, når alle er med. Derfor er fuld
anvendelse og konsolidering på tværs af
sundhedsvæsenet en udfordring, der skal
håndteres i den kommende strategiperiode.
Der søsættes færre projekter i stat, regioner
og kommuner. Til gengæld skal vi høste
gevinsterne af planlagte og allerede igangsatte initiativer.
I regionerne skal der i de kommende år findes
digitale løsninger, der kan understøtte den
nye hospitalsstruktur og oprettelsen af fælles
akutmodtagelser. Det indebærer større vægt
på hurtig udredning, ensartede arbejdsgange
og patientforløb og kræver bedre kapacitetsudnyttelse, planlægning og logistik mv.
Tilsvarende skal kommunerne opruste
digitalt, bl.a. fordi den nye hospitalsstruktur
kræver, at det nære sundhedsvæsen styrkes
og kommunikationen med hospitalet
foregår digitalt.

DIGITALE ARBEJDSGANGE
OG PROCESSER I REGIONER
Regeringen og regionerne indgik i 2010 en
aftale om sundheds-it, som bl.a. skal sikre
sygehuspersonalet sammenhængende
it-værktøjer. I strategiperioden skal målene
fra sundheds-it aftalen nås, systemerne
tages i fuld anvendelse og gevinsterne
indhøstes.
Over de kommende år arbejder regionerne
med at optimere it-understøttelsen af den
kliniske logistik i tilknytning til bl.a. de fælles
akutmodtagelser, jf. boks 7.
De 21 fælles akutmodtagelser bliver et
afgørende omdrejningspunkt i den nye
hospitalsstruktur og dermed for et vel
fungerende og moderne sundhedsvæsen.
Målet med de fælles akutmodtagelser er
at optimere patientforløb med udgangspunkt
i akutmodtagelsen, hvilket skal resultere
i reducerede ventetider og færre unødvendige
indlæggelser.

MÅL FOR DIGITALE ARBEJDSGANGE
OG PROCESSER I REGIONERNE FREM
MOD 2017
•	Papirbaserede arbejdsgange på
hospitaler er i videst mulig omfang
afskaffet, de kliniske it-arbejdspladser
er i fuld anvendelse og udbygget
i forhold til i dag.
•	Der er fastsat indikatorer for it-understøttelsen af klinisk logistik i de fælles
akutmodtagelser, med afsæt i de
komponenter der indgår i den kliniske
it-arbejdsplads.
•	Regionerne vil i forlængelse af økonomiaftalen for 2011 gennemføre en række
fælles udbud og levere fælles løsninger.
Det gælder for eksempel anskaffelse
og implementering af fælles præhospital
patientjournal.

BOKS 7
IT-UNDERSTØTTELSE
AF KLINISK LOGISTIK
Anvendelse af elektroniske tavler,
der giver overblik over kapacitet
og ressourcer har på alle landets fælles
akutmodtagelser styrket produktionsplanlægningen og logistikfunktionerne.
Samtidig har man afdækket mulig
hederne for at it-understøtte logistikken
på hospitalerne. Resultater fra Region
Midt viser, at der er store gevinster at
hente i form af optimering af processer,
mere effektiv ressourceudnyttelse
og øget driftssikkerhed. Det drejer sig
bl.a. om automatiseret sporing, som
kan gøre objekter og personer synlige
på tværs af hospitalet. Disse sporinger
kan herefter benyttes til dels at auto
matisere visse arbejdsgange og dels at
give personalet information til at træffe
de rigtige beslutninger, så ressourcespild
minimeres.

DIGITALISERING MED EFFEKT
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DIGITALE ARBEJDSGANGE
OG PROCESSER I KOMMUNER
På det kommunale sundhedsområde sker
journalisering og registrering af sundhedsdata i dag primært i elektroniske omsorgsjournaler (EOJ-systemer) og i de kommunale
børnejournalsystemer, som anvendes i
sundhedsplejen.
En central udfordring bliver at få understøttet
patientforløb og de kommunale sundhedsopgaver bedre og herunder ikke mindst
de opgaver, som løses i hjemmesygeplejen
og hjemmeplejen. Der er både brug for bedre
data, som kan højne og ensrette kvaliteten
i opgavevaretagelsen, og data der kan sikre
systematisk dokumentation i den
kommunale indsats.

Samtidig har den hidtidige digitale understøttelse af arbejdsgange i kommunerne
sigtet på dokumentation af aktiviteter,
mens der har været mindre fokus på digitalt
at understøtte sammenhængende arbejdsgange og deling af data. Konkret betyder det
for eksempel, at sygeplejersker skal indtaste
oplysninger og genfinde dem i lange fritekst
dokumenter. Der findes kun i begrænset
omfang standarder for registrering af data
om for eksempel borgerens blodtryk,
temperatur, trivsel mv.
En anden udfordring er behovet for bedre
sammenhæng i indsatsen for borgerne.
På ældreområdet bliver borgerens behov
i stigende grad mere komplekse. Det kræver,
at personale med forskellig baggrund skal
indgå i indsatsen og arbejde sammen om
borgeren, fx sygeplejersker, SOSU-personale
og fysio- og ergoterapeuter. Samspillet
mellem myndighed og udfører er en
tværgående problemstilling på hele
social- og sundhedsområdet.

MÅL FOR DIGITALE ARBEJDSGANGE
OG PROCESSER I KOMMUNER FREM
MOD 2017
•	Kommunerne vil i strategiperioden
omlægge den digitale understøttelse,
så den i højere grad understøtter
standardiseret registrering og sammenhængende arbejdsgange.
•	Kommunerne sikrer fuld digitalisering
af udvalgte arbejdsgange, som er centrale
for en effektiv og ensartet opgaveløsning
i kommunerne på sundhedsområdet
•	Der tages stilling til, hvordan data
der er centrale for sundhedsopgaven
i kommunerne skal stilles til rådighed
– via kommunernes egne EOJ-systemer,
via kommunikation med de regionale
EPJ-systemer og via systemerne
hos praktiserende læger. En mulighed
er Sundhedsjournalen, hvor EPJ-data
og praksisdata allerede deles.

BOKS 8
INDIKATORER FOR
ANVENDELSEN AF IT-SYSTEMER
I SUNDHEDSVÆSENET
I forbindelse med økonomiaftalerne
for 2014 er regeringen, KL og Danske
Regioner enige om at rapportere
og følge op på indsatsen på en række
indikatorer. Det gælder bl.a.:
Regionerne
•	Brug af Fælles Medicinkort:
Andel af medicinafstemte Fælles
Medicinkort pr. udskrivelse
•	Brug af notatsystemer:
Andel af patienter der er
færdigregistreret ved udskrivelsen
Staten
•	Driftsstabilitet på nationale sundhedsregistre og infrastrukturløsninger,
for eksempel Fælles Medicinkort,
National Serviceplatform og Lands
patientregisteret
•	Trafiktal for National Serviceplatform
Kommunerne
•	Brug af MedCom-beskeder
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•	Andel af relevante borgere omfattet
af telemedicinsk sårvurdering

INITIATIVER
FULD ANVENDELSE
AF DEN KLINISKE IT-ARBEJDSPLADS
OG STYRKET LOGISTIK

2.1

Regionerne har fastsat et sæt af indikatorer,
som viser hvordan hospitalerne anvender
sundheds-it på en række kernefunktioner
(patientadministrative systemer, notat,
medicin, rekvisition/svar, booking, epikriser,
henvisning fra praksis, genoptræningsplaner,
udskrivningsrapporter). Regionerne vil inden
udgangen af 2013 gennemføre en baselinemåling med henblik på at sikre fuld
anvendelse ultimo 2014. Frem mod Økonomi
aftalen for 2015 formulerer regionerne
indikatorer og mål for indsatsen for digital
understøttelse af klinisk logistik.

FÆLLES PRÆHOSPITAL
PATIENTJOURNAL
I REGIONERNE

2.2

Regionerne vil inden udgangen af 2015
anskaffe og implementere en fælles
patientjournal på det præhospitale område.
Den præhospitale patientjournal har til
formål at understøtte behandlingen af den
enkelte patient fra vagtcentralen modtager
en opgave til der er sket overlevering af
patienten til hospitalernes fælles akutmod
tagelse, bl.a. ved at patientoplysninger
deles mellem den transporterende enhed
og hospitalet.

EFFEKTIVE DIGITALE
ARBEJDSGANGE
I KOMMUNERNE

2.3

Kommunerne udpeger i strategiperioden
5-7 arbejdsgange, som inden udgangen
af 2017 digitaliseres fuldt ud. Indsatsen
starter med de arbejdsgange, der fylder
mest i sundhedspersonalets hverdag,
som er afgørende for en høj ensartet
kvalitet i den kommunale opgaveløsning
og som kan understøttes digitalt. På den
baggrund udarbejdes et målbillede for
den kommunale udvikling på området,
og en plan frem mod 2017.

UDBREDELSE
AF FÆLLES SPROG III
I KOMMUNERNE

2.4

Med henblik på at sikre en mere struktureret
registrering af sundhedsoplysninger på det
kommunale sundhedsområde vil Fælles
Sprog III blive udbredt til alle kommuner
inden udgangen af 2017.

ANALYSE AF
KOMMUNAL OPKOBLING TIL
SUNDHEDSJOURNALEN

2.5

I 2014 iværksættes en analyse af gevinster
samt tekniske og økonomiske forudsæt
ninger for kommunal opkobling til Sundheds
journalen. Der afrapporteres senest primo
2015 med henblik på en evt. aftale herom
som led i økonomiaftalen for 2016.

FORBEDRET SAMARBEJDE
MED PRAKSISSEKTOREN GENNEM
NYT SYGESIKRINGSSYSTEM

2.6

Regionerne vil i samarbejde med
kommunerne inden udgangen af 2016
anskaffe og implementere et fælles
sygesikringssystem. Systemet skal løse
en række administrative opgaver i relation
til praksissektorens aktiviteter og afreg
ningen heraf. Formålet er bl.a. at skabe
en mere effektiv drift gennem bedre
planlægning, opfølgning og kvalitetssikring
af praksissektorens aktiviteter, herunder
sammenhængen til de øvrige sektorer
i sundhedsvæsenet.
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FOKUSOMRÅDE 3

SAMMENHÆNG
I PATIENTFORLØB
Et patientforløb vil ofte involvere kontakt
med mange forskellige aktører på tværs
af sundhedsvæsenet.
God digital understøttelse af kommunikation,
samarbejde og opgaveløsning er centralt
for sammenhæng i patientforløb og planlægning.
Bedre sammenhæng i data og processer
betyder, at overgange mellem de forskellige
dele af sundhedsvæsenet kan ske planlagt,
hurtigere og sikrere. Det betyder for eksempel, at den praktiserende læge ved hvilken
behandling patienten har fået på hospitalet
og at hjemmesygeplejersken fra kommunen
har opdateret viden om borgerens medicin
og plejeplan. Det reducerer risikoen for
genindlæggelser, fejlmedicinering, unødige
hjemmebesøg mv.
Hurtig og sikker adgang til relevant
information undervejs er afgørende for
et godt patientforløb. Og de data, der
registreres, kan danne grundlag for opfølgning og dermed forbedringer i indsatsen.
Udfordringen de kommende år er at skabe
mere ensartede løsninger, og en mere
standardiseret og sammenhængende
udveksling af patientoplysninger.
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DELING AF PATIENTOPLYSNINGER
PÅ TVÆRS AF SUNDHEDSVÆSENET
I strategiperioden skal kommunikationen
mellem hospitaler, kommunale sundhedstilbud og de praktiserende læger digitaliseres
fuldt ud. I dag har det stor effekt, at meget
af kommunikationen i sundhedsvæsenet
sker elektronisk – for eksempel elektroniske
recepter, henvisninger og udskrivningsbreve.
Vi er dog stadig på vej mod at få sikret fuld
anvendelse, jf. boks 9.
I visse tilfælde sendes der fortsat sundhedsoplysninger mellem regioner, kommuner og
praktiserende læger via brevpost og telefax.
For eksempel er digital kommunikation stort
set ikke udbredt i psykiatrien.
Konsekvensen er, at der kan ske fejl, fordi
de rette oplysninger ikke er til stede hos den
rette sundhedsperson, når der er brug for
dem i behandlingsforløbet. Samtidig bliver

sundhedsvæsenets ressourcer ikke udnyttet
effektivt, når sundhedspersonerne skal
indhente og videregive oplysninger manuelt.
Derfor sætter parterne ind for at sikre,
at en række allerede igangsatte løsninger
udbredes fuldt ud. Det drejer sig først
og fremmest om Fælles Medicinkort
og om MedCom-standarder.

Beskeder modtaget i kommuner – enkeltkommuner
250
200

MÅL FOR DELING AF PATIENTOPLYSNINGER PÅ TVÆRS AF
SUNDHEDSVÆSENET FREM MOD 2017
•	Fuld udbredelse af MedCom-standarder
•	Fuld udbredelse af Fælles Medicinkort
•	Deling af data gennem Sundhedsjournalen
i de kliniske it-arbejdspladser på alle
hospitaler
•	Fastsættelse af et målbillede for
sundhedsvæsenets fremadrettede behov
for digitalt at understøtte arbejdsgange,
processer og deling af data på en fleksibel
og standardiseret måde på tværs af
sektorer

BOKS 9
STATUS: IT-UNDERSTØTTELSE
AF ARBEJDSGANGE MED DIGITAL
BESKEDBASERET KOMMUNIKATION
Opgørelser af antal meddelelser
sendt mellem på regioner og kommuner
viser store forskelle i anvendelsen.
Der er op til en faktor 12 i forskel mellem
kommuner i omfanget af modtagne
beskeder inden for den enkelte region.
I fire kommuner er der ikke sendt
elektroniske beskeder til hospitalerne
i undersøgelsesperioden.

150
100
50
0
Hovedstaden

Midtjylland

Nord

Sjælland

Syd

Sjælland

Syd

Beskeder afsendt fra kommuner – enkeltkommuner
100
80

Med den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er kommunerne i gang med
implementering af MedCom-beskeder.

60
40
20
0
Hovedstaden

Midtjylland

Nord

ELEKTRONISKE BESKEDER FRA OG TIL KOMMUNER,
ANTAL PR. 1.000 INDBYGGERE
Anm.: Data angiver summen af antallet af beskeder pr. 1000 indbygger i november,
december 2012 og januar 2013. Kilde: MedCom.
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EKSEMPEL PÅ MONITORERING AF UDBREDELSE
OG BRUG AF SUNDHEDS-IT I DANMARK

ANVENDELSE AF FÆLLES MEDICINKORT MAJ 2013
NORDJYLLAND
Sygehuse

STATUS
(PCT.)

MILEPÆLE 2013 (PCT.)
Q2
Q3
Q4

Teknisk implementering 100
Anvendelse
46 (46)** 50

Lægepraksis Teknisk implementering 53 (46)**
Anvendelse
51 (43)** 50
Speciallæge

Teknisk implementering 44 (42)**
Anvendelse
39 (39)** 50

HOVEDSTADEN
Sygehuse

75
75

100
100
100

Kommuner * Teknisk implementering
Anvendelse

MIDTJYLLAND
Sygehuse

STATUS
(PCT.)
Teknisk implementering 85
Anvendelse
-

MILEPÆLE 2013 (PCT.)
Q2
Q3
Q4
85

60

100

65

MILEPÆLE 2013 (PCT.)
Q2
Q3
Q4
100

100

80

100

70

100

Speciallæge
75

STATUS
(PCT.)

90

100

STATUS
(PCT.)

Teknisk implementering 33 (33)**
Anvendelse
30 (28)** 40

MILEPÆLE 2013 (PCT.)
Q2
Q3
Q4
75

100

60

100

75

100

Teknisk implementering 46 (46)**
Anvendelse
40 (40)** 50
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100

Lægepraksis Teknisk implementering 56 (52)**
Anvendelse
53 (49)** 60

50

16

70

Kommuner * Teknisk implementering
Anvendelse

Teknisk implementering 20
Anvendelse
-

Kommuner * Teknisk implementering
Anvendelse

100

Teknisk implementering 100
Anvendelse
56 (56)** 70

Lægepraksis Teknisk implementering 33 (31)**
Anvendelse
29 (27)** 35
Speciallæge

20

100

Kommuner * Teknisk implementering
Anvendelse

Sygehuse

Teknisk implementering 32 (30)**
Anvendelse
28 (26)** 40

SJÆLLAND
Sygehuse

70

Teknisk implementering 38 (37)**
Anvendelse
36 (36)** 45

SYDDANMARK

0

Kommuner * Teknisk implementering
Anvendelse

Lægepraksis Teknisk implementering 28 (26)**
Anvendelse
25 (23)** 35
Speciallæge

Teknisk implementering 0
Anvendelse
0

MILEPÆLE 2013 (PCT.)
Q2
Q3
Q4

Lægepraksis Teknisk implementering 49 (47)**
Anvendelse
43 (41)** 50
Speciallæge

75

STATUS
(PCT.)

Hovedstaden

Midtjylland

Nord

Sjælland

Den løbende udvikling kan følges på www.ssi.dk/nsi

Syd

*	Af KL’s implementeringsplan fremgår det, at KL gennemfører
mobilisering i 2013 og implementerer i 2014.
** Tal i parentes angiver status i april 2013.

INFRASTRUKTUR OG STANDARDER
Sundhedsvæsenets it-systemer skal
kunne tale sammen. Fælles infrastruktur,
standarder og snitflader gør det nemmere
og billigere at binde sundhedsvæsenets
it-systemer sammen på tværs af
mange parter, systemer og leverandører.
Samtidig bidrager standarder og fælles
infrastruktur til, at systemerne er billigere
at vedligeholde og udskifte, da kunder
og leverandører får klarhed over krav
og økonomi. Det skaber et marked for
standardløsninger.
Udfordringen er at bygge og vedligeholde
en infrastruktur, der er behovsdrevet
og imødekommer de forskellige forretningsbehov der er i sundhedsvæsenet – fra
klinikken med en enkelt praktiserende
læge til et helt universitetshospital.

Der er for eksempel behov for standarder
til telemedicinske løsninger, så det kan blive
enkelt, billigt og håndterbart at overføre data
på tværs af systemer og at anskaffe udstyr
og integrere det i de it-standardløsninger,
som anvendes.

Sundhedsvæsenets it-infrastruktur
består af en række fælles løsninger i form
af komponenter og services, jf. boks 12.

Den fælles it-infrastruktur skal styrkes
i strategiperioden. Et væsentligt element
heri er, at bygge videre på sundhedsdata
På tværs af stat, regioner og kommuner
nettet, videoknudepunktet, den Nationale
skal der i strategiperioden arbejdes for en
Serviceplatform og de fællesoffentlige
mere sammenhængende data- og it-arkitek- it-sikkerhedsløsninger. I den forbindelse
tur, som imødekommer sundhedsvæsenets
etableres en mobil sikkerhedskomponent,
behov for at dele data på forskellige måder,
ligesom der gennemføres en analyse af
jf. boks 10.
sikkerhedsstandarder og sikkerhedsløsninger
i sundhedsvæsenet. Planer herfor skal hvile
Den videre udvikling af data- og it-arkitek
på forretningsmæssige behov og være
turen skal bl.a. afstemmes med behovene
omkostningseffektive. Der skal udarbejdes
fra de strategisk vigtige projekter i sundheds- roadmaps for den fællesoffentlige infra
væsenet, for eksempel Sundhedsplatformen struktur.
i Region Hovedstaden og Region Sjælland
samt de store telemedicinske projekter.

BOKS 10
SUNDHEDSDATA DELES PÅ FLERE
MÅDER I SUNDHEDSVÆSENET
Adgang til at læse andre aktørers data
På dette niveau er der mulighed for at
læse data, som andre aktører har gemt.
Et eksempel er e-journal, som anvendes
på alle hospitaler.
Elektroniske beskeder sendes
mellem aktører
På det andet niveau sendes elektroniske
beskeder fra den ene aktør til den anden.
I Danmark har vi stor succes med
at sende sundhedsoplysninger
via MedCom-beskeder.
Data hentes af brugeren efter behov
På det tredje niveau kan lægen eller
sygeplejersken hente data fra hele
sundhedsvæsenet til sit it-system,
når der er behov for det. Dette kan
for eksempel ske ved hjælp af services
som Fælles Medicinkort. Det langsigtede
mål er, at flere data skal deles på denne
måde.
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MÅLSÆTNINGER FOR
IT-INFRASTRUKTUR OG
STANDARDER FREM MOD 2017
•	Behovsdrevet fastsættelse og modernisering af standarder, der styrker sammenhæng på tværs af sektorer samt opfølgning på om de bliver efterlevet.
•	Data skal løftes ud af lokale it-systemer
og deles på tværs. Derfor er det et krav,
at nye lokale registreringssystemer
kan aflevere data til de nationale registre.
•	Behovet for deling af patientoplysninger
skal afdækkes på baggrund af en grundig
analyse og et roadmap med henblik
på fastsættelse af nye mål.
•	For at understøtte et effektivt og sammenhængende sundhedsvæsen, skal
fælles it-infrastruktur og standarder
indarbejdes i alle relevante it-projekter
i sundhedsvæsenet.
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BOKS 11

BOKS 12

FASTSÆTTELSE AF STANDARDER
FOR IT-ANVENDELSEN
I SUNDHEDSVÆSENET

DEN FÆLLES IT-INFRASTRUKTUR
PÅ SUNDHEDSOMRÅDET BESTÅR
BL.A. AF:

I medfør af Sundhedslovens § 193 a
har ministeren for sundhed og fore
byggelse adgang til at fastsætte krav
til it-systemer i sundhedsvæsenet,
herunder til elektroniske patient-
journaler.

• Sundhedsdatanettet

Bestemmelsen er udmøntet i Bekendt
gørelse 001364 af februar 2013,
der fastslår, at Statens Serum Institut,
Sektor for National Sundheds-it (NSI)
godkender standarder, herunder
data-standarder, klassifikationer
og snitfladestandarder, for it-anvendelsen i sundhedsvæsenet efter
høring af Den nationale bestyrelse
for sundheds-it.

• NemSMS

• Videoknudepunktet
•	National Serviceplatform
og sikkerhedskomponenter
• NemId og NemLogin

• Sundhed.dk
• Digital post

INITIATIVER
FULD UDBREDELSE
OG ANVENDELSE AF FÆLLES
MEDICINKORT

3.1

I regionerne og hos de praktiserende læger
skal der være sket en fuld udrulning og
ibrugtagning af Fælles Medicinkort i 2013.
I kommunerne skal Fælles Medicinkort
være teknisk implementeret i 2014 og fuldt
ibrugtaget i 2015. Der skal aftales en plan for,
hvornår kommunerne har FMK fuldt udbredt
på bosteder, som ikke anvender EOJ.

FULD UDBREDELSE OG
ANVENDELSE AF BESKEDBASERET
KOMMUNIKATION

3.2

Ved udgangen af 2013 er alle relevante
MedCom-meddelelser 100 pct. teknisk
implementeret for patienter i både regioner
og kommuner. I tilknytning til sundheds
aftalerne er modeller for organisatorisk
understøttelse af det tværsektorielle
samarbejde i fuld anvendelse inden udgangen af 2014. Frem mod Økonomiaftalen
for 2015 er der skabt et beslutningsgrundlag
for udbredelsen af beskeder vedr. patient
forløb i psykiatrien i regionerne og for det
sociale område i kommunerne.

DIGITAL UNDERSTØTTELSE
AF RELEVANTE ARBEJDSGANGE PÅ
TVÆRS AF SUNDHEDSVÆSENET

3.3

Der skal være fuld digital understøttelse
af relevante tværgående arbejdsgange ved
at de relevante data deles på tværs af
sundhedsvæsenet i 2017. Medio 2014 skal
der være færdiggjort en analyse af sundhedsoplysninger og kommunikationsmønstre
i sundhedsvæsenet, samt være udarbejdet
en fælles faseplan for at realisere 2017-målbilledet. Som en første leverance fra analysen
afklares investeringsbehov mv. vedrørende
teknologisk fremtidssikring af MedComkommunikationen.

ANALYSE VEDR. SIKKERHEDS
STANDARDER OG -LØSNINGER
I SUNDHEDSVÆSENET

3.4

Inden udgangen af 1. kvartal 2014 gennem
fører parterne en analyse af gevinster og
omkostninger ved at samordne sikkerhedsstandarder og sikkerhedsløsninger i sundhedsvæsenet med det øvrige fællesoffentlige
samarbejde.

ETABLERING
AF MOBIL NEMID

3.5

Med henblik på at skabe fundamentet for,
at borgen kan få adgang til det digitale
sundhedsvæsen på mobiltelefoner og tablets
skal der etableres en Mobil NemID senest
i 2014.

DIGITALISERING MED EFFEKT
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FOKUSOMRÅDE 4

BEDRE BRUG
AF DATA
Vi skal bruge data til at forbedre kvalitet
i behandlingen af borgere og patienter
og til at styrke medarbejdere i det daglige
arbejde. For eksempel gennem effektiv
adgang til nationale kliniske retningslinjer
og beslutningsstøtte til planlægning
og behandling i det daglige. Tilsvarende
skal data fremadrettet bruges til kvalitets
udvikling, administration og til forskning.
Danske sundhedsdata og registre er
i verdensklasse. De danske registres høje
kvalitet og relevans hænger tæt sammen
med, at data i vid udstrækning tilvejebringes
som led i sundhedsvæsenets daglige drift.
Skal vi fastholde den position – til gavn
for både patienter, praktikere, forskere
og virksomheder – skal vi udvikle den måde,
vi i dag indsamler, lagrer, deler og bruger
data på.

DE CENTRALE UDFORDRINGER
I DAG KNYTTER SIG TIL AT:
•	Aflevering til nationale registre sker i nogle
tilfælde fortsat manuelt hvilket medfører
dobbeltregistreringer.
•	Registrerede data er vanskeligt tilgængelige og opdatering af nationale registre er
relativt langsom.
•	Data til kvalitetsforbedring og beslutningsstøtte lokalt skal være tidstro og lettilgængelige – og der skal være juridisk klarhed
om adgang til at bruge dem.

•	Bedre data giver grundlag for mere
individualiseret og tidstro behandling,
men der er ikke taget stilling til, hvordan
vi håndterer og deler de nye typer data
og oplysninger, der kommer i forbindelse
med telemedicin mv.
Mulighederne for at indsamle og arbejde
med data udvikler sig hurtigt i disse år
– både til behandling, planlægning og
forskning. Strategisk er der derfor brug
for en samlet ramme for, hvordan vi vil
arbejde med data i de kommende år.

DATA SKAL I SPIL TIL BESLUTNINGSSTØTTE, FORSKNING, UDVIKLING OG
PLANLÆGNING
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
har samlet data om befolkningens sundhedstilstand og data vedrørende aktivitet,
økonomi og kvalitet i sundhedsvæsenet
på Statens Serum Institut. Det er her centrale
data indhentes, analyseres og formidles
videre til alle relevante parter. Vi har dermed
gode rammer for sikker lagring og deling
af data.
Men der er stadig behov for at gøre ind
samling og videreformidling af data bedre.
Behandlerne i sundhedsvæsenet skal have
bedre databaseret beslutningsstøtte
til effektiv forebyggelse, behandling
og planlægning.
De nationale kliniske retningslinjer er et
godt eksempel på, at vi kan bruge data
i det daglige. Retningslinjerne bygger
på evidensbaseret forskning og skal dermed
bidrage til at sikre udbredelse af den rette
og mest effektive indsats i den daglige
patientbehandling.
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Samtidig kan vi bruge digitalisering til
at gøre retningslinjerne tilgængelige
og dermed anvendelige for sundheds
personalet i den daglige behandlings
situation. Det kan også medvirke til at
skabe rammer for fælles beslutningstagen
mellem behandler og patient, hvor et givet
valg af behandling for eksempel afhænger
af patientens vilkår og muligheder.
Retningslinjerne skal gøres nemt tilgænge
lige via medarbejdernes it-arbejdsplads
på hospitaler og i kommuner – for eksempel
via apps. Det vil for eksempel gøre det lettere
for kommunale sygeplejersker, der er på
hjemmebesøg, at bruge dem og samtidig
bidrage til at sikre ensartet kvalitet
i de tværsektorielle patientforløb.

SUNDHEDSDATA ER VIGTIGE I BEHANDLING OG I ET LÆRINGSPERSPEKTIV
Relevante sundhedsdata skal deles med
henblik på at øge patientsikkerhed
og kvalitet i behandlingen. Det er vigtigt,
at der er adgang til tidstro patient
oplysninger. Samtidig giver informationer

fra patientens journal mulighed for vigtig
læring, da lægen kan følge op på en mulig
diagnose eller en behandling, som lægen
har været involveret i. Det kan sikre bedre
behandling også af fremtidige patienter.
Lovgivningen skal gennemgås med henblik
på at sikre, at den ikke unødigt forhindrer
adgangen til at anvende data til læring
og dermed bedre patientbehandling fremadrettet, ligesom det europæiske arbejde med
en generel forordning om databeskyttelse
skal følges i strategiperioden.
Data kan bruges til at screene patienter
i behandling, og sikre en mere tidstro
og individuel behandling.

BOKS 13

BOKS 14

KLINISK BESLUTNINGSSTØTTE
PÅ INTENSIVAFDELINGER

DATAFANGST
I ALMEN PRAKSIS

I dag benyttes digital beslutningsstøtte
på en lang række af landets intensiv
afdelinger, herunder på Rigshospitalet
og i Aalborg. Med digitale målinger
indsamles tidstro og lettilgængelige
data om for eksempel udvikling i vitale
værdier og generel patienttilstand.
Det skaber gode overblik og anvendes
systematisk til udvikling af best
practice for behandling og ressource
planlægning mv.

Praktiserende læger kan med et datafangstmodul rapportere på indikatorsæt,
der er udviklet for diabetes, KOL, hjerte-
insufficiens, iskæmisk hjertesygdom, stress,
angst og depression. Indikatordata sendes
til Den Almenmedicinske Database, og lægen
modtager herfra løbende feedback på egne
data. De praktiserende læger har dermed
mulighed for at arbejde med tilbage
meldingerne fra Den Almenmedicinske
Database med henblik på en kontinuerlig
kvalitetsudvikling af patientbehandlingen.

For eksempel kan patientrapporterede
oplysninger bruges systematisk til
at afklare, om der er behov for at indkalde
patienter til kontrol eller om tilstanden
er stabil. På den måde kan unødvendige
kontrolbesøg undgås eller evt. erstattes
af opfølgende telefoninterviews – og
patienter og plejepersonale kan bruge
kræfterne, hvor der er størst behov.

DIGITALISERING MED EFFEKT
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MÅL FOR BEDRE BRUG
AF DATA FREM MOD 2017
•	De Nationale kliniske retningslinjer skal
gøres let tilgængelige for klinikere på
hospitaler og i kommuner. De skal understøttes digitalt i takt med, at de udarbejdes og som led i ensartet kvalitet og bedre
sammenhæng i patientbehandlingen.
•	Det skal være nemt for sundhedspersoner
at dokumentere observationer, og få
adgang til data igen. Data skal svinges
tilbage til klinikken tidstro og lettilgængeligt. Samtidig skal dobbeltregistreringer
nedbringes til et absolut minimum.
•	Der er udarbejdet en samlet ramme for,
hvordan vi bedst indsamler, lagrer, deler
og bruger data i de kommende år.
•	Data skal bruges til bedre beslutningsstøtte
for klinikere og planlæggere i forbindelse
med daglig behandling og planlægning.
•	Borgerrapporterede data indgår i behandling på flere behandlingsområder med
henblik på færre indlæggelsesdage og
færre ambulante kontroller for borgere
med kroniske lidelser.
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BOKS 15
DATASTRATEGI
Danmark er et af de lande i verden,
der er nået længst med digitalisering
af sundhedsvæsenet. Derfor har vi i dag
nogle af de mest avancerede nationale
registre med data om befolkningens
sundhed. Data i disse registre tilveje
bringes som led i sundhedsvæsenet
daglige drift. Det giver mulighed for at
lave forskning og analyse af høj kvalitet
på hele befolkningen eller udvalgte
kohorter eller patientgrupper, uden at
man skal foretage forudgående tids
krævende og omkostningsfuld indhentning af data.
Adgang til sundhedsdata af høj kvalitet
har et bredt potentiale for både udvik
lingen af sundhedsvæsenet, industrien
og nye virksomheder. Diskussionen
om såkaldte ”big data” handler bl.a. om,
hvordan man kan arbejde med store
datamængder. Det er vurderingen,
at Danmark bør sikre sin position gen-
nem en mere målrettet og koordineret
indsats.

Danmark kan blive et centralt sted for
placering af forsknings- og udviklingsakti
viteter på sundhedsområdet. Derfor bør
der være øget fokus på det kommercielle
potentiale i anvendelsen af data og systemer
til at håndtere og understøtte brugen af data.
Det kræver bl.a. en nem og sikker adgang
til relevante og valide data samt kompetence
og rådgivning om anvendelse, håndtering
og fremstilling af data.
Statens Serum Institut vil i løbet af 2013
fastlægge en datastrategi, der skal medvirke
til at sikre realiseringen af de opsamlede
datas potentiale. Strategien vil blive udarbejdet i dialog med sundhedsvæsenets øvrige
parter.

INITIATIVER
DIGITAL ADGANG TIL KLINISKE
RETNINGSLINJER

4.1

Kliniske retningslinjer skal sikre en løbende
prioritering på sundhedsområdet med fokus
på at sikre mest mulig sundhed for pengene.
Digitaliseringen skal understøtte en hurtig
udbredelse og implementering af fælles
retningslinjer, for eksempel på apps, som
kan bruges af de kommunale hjemmesygeplejersker fra 2014.

JURIDISKE RAMMER FOR DELING AF
OG ADGANG TIL SUNDHEDSDATA

4.2

Det skal forud for Økonomiaftalen for 2015
afklares, om gældende regler for udveksling
af patientoplysninger i sundhedsvæsenet
i tilstrækkelig grad understøtter muligheden
for, at patientoplysninger og sundhedsdata
kan udveksles og indhentes digitalt af de
parter, der måtte have behov for det under
hensyn til patientsikkerhed. Desuden skal
initiativet søge at afklare sundhedsprofessionelles ansvar i forhold til data,
som en patient selv måtte vælge at formidle
til sundhedsvæsenet/give sundhedsvæsenet
adgang til.

ANALYSE AF ANVENDELSEN
AF PATIENTRAPPORTEREDE
OPLYSNINGER (PRO)

4.3

Inden udgangen af 2014 gennemføres
en analyse af potentialerne ved systematisk
anvendelse af patientrapporterede oplysninger (PRO) i sundhedsvæsenet, der forventes
at muliggøre enkel og effektiv screening af,
hvorvidt patienter i behandlingsforløb reelt
har behov for planlagt ambulant konsulta
tion. Eksempelvis indkaldes epilepsipatienter
typisk livslangt til rutinemæssige kontroller,
her kan screeninger baseret på patient
rapporterede oplysninger være med til
at styrke lægens beslutningsgrundlag for,
om der reelt er behov for at indkalde til
kontrol eller patientens tilstand vurderes
at være stabil og ambulant besøg derfor
er unødvendigt.

DIGITALISERING MED EFFEKT
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PRIORITERING,
EKSEKVERING OG SYNLIGHED
Sundhedsvæsenet skal i de kommende år
gennemføre store digitale forandringer
i højt tempo. Det kræver klarhed om retning
og ansvar. Det kræver samtidig kapacitet
til at gennemføre forandringerne i praksis
og mere gennemsigtighed om fremdrift
og resultater.
Parterne er enige om at opretholde den
ansvarsfordeling, som blev aftalt mellem
regeringen og Danske Regioner i sundheds-it
aftalen i 2010, og som anbefales videreført
i evalueringen af kommunalreformen.
Ansvars- og arbejdsfordelingen indebærer,
at regionerne har ansvar for, at der er effektiv
sundheds-it på landets hospitaler, herunder
ansvar for indkøb, udvikling og drift af
it-løsninger samt for optimal it-under
støttelse af patientbehandling og arbejdsgange. Staten har ansvar for at sætte
de juridiske rammer og standarder for
it-anvendelse, sikre at relevante data deles
på tværs af sundhedsvæsenet samt for at
udmønte tværsektorielle it-projekter og
fælles infrastruktur.
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Kommunerne indgår med digitaliserings
strategien for sundhedsvæsenet 2013-2017
i samme struktur og følger de samme
grundlæggende principper som regioner
og stat.

•	Indsatsen for at etablere en fællesoffentlig
it-infrastruktur på sundhedsområdet
skal styrkes og tydeliggøres. Udbygningen
af national it-infrastruktur savner tilstrækkelig koordinering til decentrale projekter.

Den kurs, der blev aftalt som led i den
regionale økonomiaftale 2011, skal styrkes
og udbygges, så udviklingen på tværs
af kommuner, regioner og stat koordineres
på fællesoffentligt niveau. De primære
udfordringer omfatter:

•	Der findes ikke et samlet overblik over
de væsentligste digitaliseringsprojekter
på sundhedsområdet, hvilket gør det
vanskeligt at følge op og korrigere i tide.

•	Den nationale bestyrelse for sundheds-it
skal i højere grad udgøre rammen for
et forpligtende samarbejde om den
overordnede prioritering og koordinering
af sundheds-it området i Danmark.
•	Succesfuld implementering af fælles
projekter forudsætter koordinering mellem
regioner, kommuner og almen praksis.

•	Udvikling af fælles sundheds-it løsninger
vanskeliggøres af, at sundhedsvæsenets
it-systemer bruger forskellige tekniske og
indholdsmæssige standarder. Nye løsninger skal implementeres via 5 regionale
systemlandskaber, 3 kommunale
EOJ-systemer og ca. 10 lægepraksissystemer – og leverandører skal modtage
bestillinger fra 5 regioner, 98 kommuner
og 3600 praktiserende læger. Det udfordrer
tempo og rentabilitet i den fortsatte
udvikling af sundheds-it.

•	Der er stigende behov for en ensartet
implementeringsindsats i takt med,
at sundheds-it løsninger binder sundhedsvæsenet sammen, og at gevinsterne først
opnås, når løsningerne er taget i brug hos
alle parter.
En styrket digitaliseringsindsats forudsætter en tættere og mere forpligtende
koordinering og prioritering af indsatsen.
Indsatser og initiativer, som påvirker alle
dele af sundhedsvæsenet, skal planlægges
og koordineres i fællesskab for at tage højde
for de udfordringer, der knytter sig til tæt
samarbejde på tværs af sektorgrænser.

På den baggrund skal samarbejdet og den
samlede styring af fællesoffentlige digita
liseringsinitiativer styrkes på 4 områder:

STYRKET PRIORITERING
OG OVERBLIK PÅ NATIONALT
NIVEAU
STYRKET FREMDRIFT,
KOORDINATION OG
LEVERANCESTABILITET
PORTEFØLJEOVERBLIK
OG DOKUMENTATION FOR AT
STRATEGIENS MÅL REALISERES
 NTYDIG FINANSIERINGS- OG
E
STYRINGSMODEL FOR LØSNINGER
I DRIFT

DIGITALISERING MED EFFEKT
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 TYRKET PRIORITERING OG
S
OVERBLIK PÅ NATIONALT NIVEAU

STYRKET FREMDRIFT
OG LEVERANCESTABILITET

Den nationale bestyrelse for sundheds-it er
statens, regionernes og kommunernes fælles
omdrejningspunkt for effektiv og sammenhængende digitalisering af sundhedsvæsenet
og har bl.a. ansvar for at udmønte initiativer
fastsat i de årlige økonomiaftaler, følge op
på realiseringen af strategiens initiativer
og følge øvrige strategisk vigtige projekter,
jf. tabel 1.

Bestyrelsen foretager den overordnede
koordination og prioritering af indsatsen,
følger op på fremdrift og har ansvar for at
iværksætte evt. korrigerende handlinger
med hensyn til prioritering og mål for
indsatsen, ligesom den skal håndtere
tværgående udfordringer.

Parterne er enige om, at den nationale
bestyrelse for sundheds-it nedsætter
en porteføljestyregruppe, der skal sikre
fremdrift, koordination og leverance
stabilitet i gennemførelsen af udvalgte
fællesoffentlige projekter præget af
kritiske afhængigheder.

Den nationale bestyrelse for sundheds-it
skal inden udgangen af 2013 etablere
et samlet overblik over fremdriften
i digitaliseringsstrategiens projekter
og initiativer og øvrige initiativer af
tværgående og strategisk interesse.

Porteføljestyregruppen arbejder med
afgrænsede og veldefinerede opgaver
på baggrund af et kommissorium,
som bestyrelsen har fastsat.

Porteføljestyregruppens arbejde omfatter
ved dens etablering:
•
•
•
•
•

Fælles Medicinkort
Udbredelse af MedCom standarder
National Serviceplatform
Klinisk Integreret Hjemmemonitorering
Sundhedsjournalen

Som udgangspunkt gælder, at opgaver
og udfordringer skal løses på lavest mulige
niveau, dvs. i projekternes egne styregrupper
og/eller i de udførende projektorganisationer.
Porteføljestyregruppen skal sikre entydighed
i bestillinger til udførende organisationer
og herunder sikre afstemning af evt. modstridende krav og ønsker til udvikling og timing
af løsninger indenfor fastsatte mål og
økonomi.
Samtidig skal implementeringsindsatsen
ensartes og sundhedsaftalerne bruges til
at styrke implementeringsindsatsen lokalt.
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I de kommende år gennemfører kommunerne
store omlægninger i forbindelse med
udbredelse af Fælles Sprog III, implementering af Fælles Medicinkort inden udgangen
af 2014 og udbredelse af en række tele
medicinske løsninger. Med henblik på at
understøtte en koordineret kommunal
implementeringsindsats og skabe tydelig-

 om fremdrift og resultater i den enkelte
hed
kommune skal der i strategiperioden
opbygges en kommunal implementerings
kapacitet i regi af MedCom. Det starter med
implementering af Fælles Medicinkort frem
mod 2014 baseret på aftaler med de enkelte
kommuner.

TABEL 1
SAGSTYPER I DEN NATIONALE BESTYRELSE FOR SUNDHEDS-IT
SAGSTYPE

GOVERNANCE

Tværgående digitalisering, for eksempel FMK,
telemedicinsk handlingsplan og fællesoffentlig
infrastruktur

Mål, prioritering og planer fastlægges i fællesskab
og forankres i den nationale bestyrelse for
sundheds-it

Større og/eller strategisk vigtige digitaliseringsinitiativer internt i regioner, kommuner eller stat,
for eksempel klinisk it-arbejdsplads og telesundhed

Gensidig orientering og løbende rapportering
i henhold til fælles porteføljeoverblik

BOKS 16
MODERNISERING BASERET
PÅ EFFEKTIV STYRING
Digitalisering af velfærdsområderne
er en del af moderniseringen af den
offentlige sektor. Strategien for digita
lisering af sundhedsvæsenet 2013-2017
skal derfor ses i sammenhæng med
øvrige moderniseringstiltag for at
fremtidssikre og udvikle den offentlige
service. En væsentlig målsætning for
modernisering af den offentlige sektor
er, at styringen af den offentlige
opgaveløsning baseres på resultater
frem for på opfyldelse af proceskrav.

Målet er at sikre et lokalt råderum til
at løse opgaverne gennem tillid, faglighed,
ledelse og afbureaukratisering. Det kræver
konstant fokus på regelforenkling og effektiv
styring f.eks. ved at gennemføre styrings
eftersyn på velfærdsområderne. Metoden
indebærer fokus på, om reglerne, de økonomiske incitamenter og de anbefalede
metoder understøtter de fastsatte mål.
Formålet er at sikre sammenhæng mellem
de ønskede resultater, viden om, hvad der
virker og de pågældende regler på området.
En konsekvens er eksempelvis, at regler,
som ikke understøtter målene, skal
afskaffes.

DIGITALISERING MED EFFEKT
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 LARE INDIKATORER OG MÅL
K
FOR FREMDRIFT OG RESULTATER

ENTYDIG FINANSIERINGS- OG
STYRINGSMODEL FOR LØSNINGER I DRIFT

Af evalueringen af kommunalreformen
fremgår det, at der ikke er tilstrækkelig
gennemsigtighed om sundheds-it udviklingen i Danmark, herunder gennemsigtighed
i beslutningsgrundlag, og i projekternes
fremdrift og status. Der skal derfor være
en fokuseret indsats i relation til:

Strategien skal bidrage til at frigøre
et betydeligt potentiale bl.a. gennem
effektive arbejdsgange, øget involvering
af borgerne og yderligere fokus på
at realisere stordriftsfordele, herunder
på tværs af kommuner og på tværs
af regioner. Udgifter til realisering
af aftalte initiativer i strategien afholdes
inden for eksisterende rammer.

•	Synliggørelse af prioriterede beslutningsgrundlag, herunder business
cases, risikoprofil mv. for digitaliseringsprojekterne i sundhedsvæsenet
forud for evt. beslutning om udrulning.
•	Måling af fremdrift i digitaliseringsprojekterne i sundhedsvæsenet.
•	Måling af udbredelse, anvendelse
og gevinstrealisering på sundhedsvæsenets centrale it-systemer
og arbejdsgange.
•	Samlet roadmap for prioriterede
projekter i den kommende periode.
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Der er enighed om at fastlægge yder
ligere mål for sundhedsvæsenets
digitaliseringsindsats frem mod 2017,
herunder at afledte potentialer ved
strategiens realisering aftales i forbindelse med økonomiaftalerne for 2015.

Som led i den regionale og kommunale
økonomiaftale for 2013 er der etableret
en styrings- og finansieringsmodel for drift
og videreudvikling af fællesoffentlig sundheds-it. Finansierings- og styringsmodellen
er rammen om et tættere fællesoffentligt
samarbejde om drift og udvikling af tværsektorielle it-løsninger i sundhedsvæsenet.
I 2014 omfatter modellen infrastruktur
komponenten National Serviceplatform
og Fælles Medicinkort.

BOKS 17
EKSEMPLER PÅ ANALYSER AF,
AT SUNDHEDS-IT KAN FRIGØRE
RESSOURCER
Konsulentfirmaet McKinsey & Co
konkluderede i 2010, at regionerne i 2009
brugte 2,1 mia. kr. på sundheds-it, og at
der er potentiale for besparelser gennem
samordning af it-indsatsen og konsoli
dering på 330-490 mio. kr. årligt.
Analyser fra konsulentfirmaet Boston
Consulting Group fra 2012 konkluderer,
at digitalisering af kommunikationen
med patienterne frigør 174 mio. kr.
om året i regionerne.

Analyser fra Regionernes Sundheds-it peger
på, at et udsnit af de regionale it-projekter
kan frigøre ressourcer til patientbehandling
svarende til 150 mio. kr. årligt. Hertil kommer
gevinsterne ved en række nye projekter, som
endnu ikke er estimeret
Telemedicinsk sårvurdering forventes ved
fuld udbredelse årligt at frigøre op mod
262 mio. kr. i kommunerne og 45. mio. kr.
i regionerne.
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DET VIDERE ARBEJDE
MED STRATEGIEN
•	Opfølgning på strategien er forankret
i Den nationale bestyrelse for sundheds-it.
•	Parterne er enige om, at yderligere
initiativer forankres i de kommende års
økonomiaftaler, blandt andet på baggrund
af business cases og aftaler for drift og
finansiering af fællesoffentlig sundheds-it.
•	Der afrapporteres løbende på fremdrift
i porteføljen og på status på centrale
initiativer.
•	Status på indikatorer offentliggøres
løbende af National Sundheds-it
på www.ssi.dk/nsi
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DEN DIGITALE VEJ TIL
FREMTIDENS VELFÆRD
Danskerne bruger deres computere, mobiltelefoner og internettet hver dag. De mange
nye digitale muligheder har på kort tid
forandret hverdagen for mange borgere og
virksomheder. På samme måde i den
offentlige sektor, hvor Danmark er blandt
de lande i verden, der er kommet længst med
at bruge it og ny teknologi til at forny og
forbedre velfærdssamfundet.

breve og al anden skriftlig kommunikation
med det offentlige skal derfor som udgangspunkt alene foregå digitalt for både borgere
og virksomheder.

Med denne nye fælles digitaliseringsstrategi
ønsker Regeringen, kommuner og regioner
at sætte endnu mere fart på at anvende
digitalisering til at forny den offentlige sektor
og gøre den mere effektiv. Vi skal bruge vores
digitale førerposition til at tage de næste
store skridt på den digitale vej til fremtidens
velfærd.

Ny digital velfærd: Velfærdsteknologi er en
af nøglerne til at åbne døren til fremtidens
velfærd. Den offentlige sektor har de seneste
år satset på velfærdsteknologi, og gjort sig
erfaringer der betyder, at vi nu kan udnytte
it og ny teknologi mere intensivt til at
modernisere og effektivisere den offentlige
service i fx vores folkeskoler, ældreplejen
og sundhedsvæsenet. God service kræver
ikke nødvendigvis et fysisk møde. I mange
tilfælde kan digitale løsninger eller ny
teknologi levere en mere moderne og effektiv
service.

Slut med papirblanketter og brevpost: I en
travl hverdag skal danskerne ikke spilde deres
tid på at udfylde papirblanketter på det lokale
kommunekontor. Og skattekronerne skal ikke
bruges på porto og papirflytteri, når vi har
digitale løsninger, der kan løse opgaverne
mere effektivt. Ansøgninger, indberetninger,

Tættere offentligt digitalt samarbejde:
Alle offentlige myndigheder skal bruge de
relevante fælles løsninger, undgå dobbeltudvikling og genbruge relevante data.
Det skal være med til at sikre, at danskerne
oplever en offentlig sektor der arbejder
digitalt sammen.

HOVEDSPOR I STRATEGIEN

SLUT MED
PAPIRBLANKETTER
OG BREVPOST

NY DIGITAL
VELFÆRD

Borgere
Virksomheder

Skolebørn
Patienter
Ældre
Arbejdsløse
Studerende

TÆTTERE
OFFENTLIGT DIGITALT
SAMARBEJDE
Infrastruktur
Grunddata
Lovgivning
Styring

Strategien er opdelt i tre hovedspor. Hvert hovedspor
dækker forskellige områder og målgrupper.
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DET GÆLDER FREMTIDENS VELFÆRD
Det er en bunden opgave at levere velfærden
smartere end i dag. Den internationale
finanskrise har vendt store overskud på
statsbudgettet til underskud. Borgerne har
stigende forventninger til den offentlige
service samtidig med, at vi i de kommende
år skal klare os med færre hænder. Det er
problemer, vi skal tage hånd om nu.
Ifølge regeringens plan ”Ambitioner om mere”
skal digitalisering og anvendelse af teknologi
frigøre i størrelsesordenen 3 mia. kr. årligt
i 2020. Den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skal bidrage væsentligt til
at realisere dette potentiale og dermed til
at sikre den holdbare samfundsøkonomi,
der er forudsætningen for at bevare velfærdssamfundet i de kommende år.
Digitaliseringen af den offentlige sektor
hjælper også de private virksomheder til
vækst. Velkendte digitale løsninger som fx
NemKonto og NemID er udviklet sammen
med det private erhvervsliv, og er eksempler
på, at innovativt samspil mellem den offentlige sektor og private virksomheder kan have
synergieffekter, som kan udnyttes til at give
danske virksomheder en konkurrencemæssig
fordel.

4

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

Digitaliseringsstrategiens målsætninger kan
nås, hvis vi samtidig arbejder for at håndtere
de største udfordringer for at komme videre
med digitaliseringen af den offentlige sektor:
• Kvalitet: De digitale tilbud til borgere og
virksomheder skal være relevante,
brugervenlige, skrevet i et letforståeligt
sprog og let tilgængelige for fx personer
med handicap.
• Tryghed: Borgere og virksomheder skal
være trygge ved at modtage og selv
bidrage til den offentlige service på nye
måder. De skal også kunne føle sig sikre på,
at personfølsomme digitale data ikke bliver
misbrugt.
• Effektivitet: Det offentlige skal skærpe
fokus på at høste digitaliseringens
økonomiske gevinster – blandt andet
ved langt mere systematisk at genbruge
data og digitale løsninger på tværs af
myndigheder.
Danmark har – også internationalt sammenlignet – gode forudsætninger for at overkomme disse udfordringer. For det første
er langt de fleste borgere og virksomheder
allerede dus med de digitale teknologier.

For det andet har stat, kommuner og
regioner i mere end ti år arbejdet tæt og
forpligtende sammen om digitalisering.
Med det stærke udgangspunkt og disse
udfordringer i tankerne er den offentlige
sektor nu klar til at tage sit hidtil største
digitale spring fremad.

SPOR 1
SLUT MED PAPIRBLANKETTER
OG BREVPOST
På mange områder kan borgere og virksomheder i dag betjene sig selv på nettet og
kommunikere digitalt med det offentlige.
De allerfleste tjekker deres skat på skat.dk,
de studerende ordner deres SU online,
og nybagte forældre tjekker reglerne for
barselsorlov på borger.dk. Det er den vej vi
skal videre af.
I de offentlige myndigheder er der mange
ressourcer at spare ved at benytte de kanaler,
som sikrer den mest omkostningseffektive
betjening af borgere og virksomheder. En
anmeldelse af flytning er fx op til 30 gange
dyrere, når borgerne møder op personligt,
end når de betjener sig selv på nettet.
Ligeledes kan myndighederne spare en stor
del af de ca. 800 mio. skattekroner, der
årligt bruges på porto.
For borgerne vil det frem mod 2015 blive
obligatorisk at bruge de digitale løsninger
i deres skriftlige kommunikation med de
offentlige myndigheder. Papirblanketter
og formularer skal udfases sådan, at alle
borgerne betjener sig selv på nettet, og alle
borgere skal have en digital postkasse, hvor
de fra 2014 kan modtage alle breve fra de
offentlige myndigheder. For den enkelte
borger bliver det lettere og mere fleksibelt

at kunne ordne sine mellemværender med
det offentlige digitalt, når det passer
borgeren, frem for indenfor almindelig
kontortid.
Det er et markant skridt fremad i digitaliseringen, som vil kræve en betydelig omstilling
hos myndighederne og en vis tilvænning
blandt borgerne. Men for det første sker
overgangen gradvist – efterhånden som der
er brugervenlige digitale løsninger på stadigt
flere områder. For det andet vil der være
god hjælp at hente for de borgere, der ikke
umiddelbart kan bruge de digitale løsninger,
eller på anden vis har brug for støtte.
For virksomhederne vil al relevant kommunikation være fuld digital ved udgangen af
2012. Det betyder, at virksomhederne skal
foretage alle indberetninger til offentlige
myndigheder digitalt fra 2012 – eller snarest
derefter, når den nødvendige lovgivning og
de effektive løsninger er på plads.
Virksomhederne vil fremover få lettere
adgang til en række offentlige data og
digitale løsninger. På den måde vil den
offentlige digitalisering åbne nye forretningsmuligheder og bidrage til væksten i det
private erhvervsliv.
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SPOR 2
NY DIGITAL VELFÆRD
I takt med it og teknologiens stigende
betydning i vores samfund vil fremtidens
velfærd forbedres og effektiviseres ved,
at digitaliseringsindsatsen for alvor tager fat
på vores folkeskoler, sundhed og omsorgen
for børn, ældre og udsatte grupper. Det er
på disse områder, at langt de fleste offentligt
ansatte arbejder, og her anvendes hovedparten af skattekronerne. Derfor ligger der
også store gevinster i at udnytte de digitale
muligheder til at løse kerneopgaverne på nye
og smartere måder.
Igennem de seneste år har man, både i det
offentlige og i private virksomheder, gjort
sig værdifulde erfaringer med at udvikle og
anvende velfærdsteknologiske løsninger.
Det er bl.a. sket med midler fra ABT-fonden,
der har støttet kommuner og regioner i at
afprøve en lang række velfærdsteknologiske
løsninger. Og det er blevet klart, at velfærdsteknologi kan give mere individuelt tilrettede
og relevante ydelser til den enkelte borger,
mens det samlede ressourceforbrug kan
reduceres.
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Frem mod 2015 skal digitalisering og
velfærdsteknologi anvendes konsekvent til
at modernisere og effektivisere de store
velfærdsområder ved blandt andet at:
• Foretage en ambitiøs satsning på anvendelse af it i folkeskolen. Der investeres
op mod 1,5 mia. kr. i, at bringe folkeskolen
ind i den digitale fremtid.
• Bruge velfærdsteknologi til at rykke
behandlingen af fx kronisk syge ud af
hospitalerne og ind i eget hjem samt
engagere patienterne i deres egen
behandling.
• Sætte klare mål for anvendelsen af
sundheds-it, så dagligdagen på sygehusene
kan lettes.
• Forenkle og effektivisere beskæftigelsesindsatsen.

De rette it-værktøjer gør, at de offentligt
ansatte får et bedre grundlag for at træffe de
rigtige beslutninger og tilrettelægge deres
arbejde og samarbejde effektivt og enkelt.
Det betyder mindre spildtid og øget kvaliteten
i den offentlige service. Frem mod 2015 skal
der på alle større velfærdsområder være gode
it-systemer, som letter og effektiviserer det
daglige arbejde for faggrupper som læger,
skolelærere og kommunale sagsbehandlere.

SPOR 3
TÆTTERE OFFENTLIGT
DIGITALT SAMARBEJDE
De fælles digitale løsninger, som staten,
regioner og kommuner har udviklet og stadig
udvikler sammen, skal være den helt naturlige
platform for myndighedernes digitaliseringsindsats. Den enkelte offentlige myndighed
eller institution skal ikke udvikle egne systemer på områder, hvor der allerede findes gode
fælles løsninger.

Den fællesoffentlige strategi sætter særligt
fokus på de områder, hvor der er behov for
at samordne indsatsen på tværs af forvaltningsniveauer. Det giver staten, regionerne
og kommunerne de bedste muligheder for
at udnytte digitaliseringens muligheder og
realisere egne strategier inden for den fælles
ramme.

Det er kun muligt, hvis den offentlige
digitaliseringsindsats koordineres effektivt
– på tværs af statslige, regionale og kommunale myndigheder og institutioner. Derfor
er der brug for en stærkere fællesoffentlig
indsats på især fire områder:
• En fælles digital infrastruktur, der er sikker
og robust nok til fremtidens krav.
• En effektiv deling af pålidelige grunddata
mellem myndighederne.
• En lovgivning, der er tilpasset mulig
hederne i det digitale samfund.
• En stærkere koordination af den offentlige
digitalisering.
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10 ÅRS DIGITALISERINGSSTRATEGI
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DIGITALT
SAMARBEJDE

Eksempler
Digital signatur
eDag1
Borgere kan sende
e-mail til det offentlige,
og myndigheder
kommunikerer digitalt

2004

2007

INTERN
DIGITALISERING
OG EFFEKTIVE
BETALINGER

FÆLLES
INFRASTRUKTUR
OG ÉN INDGANG

Eksempler
eFakturering og
NemKonto

Eksempler
Borger.dk, NemID,
NemLog-in, eIndkomst,
Digital Post og NemSMS

Virk.dk og Sundhed.dk
ESDH
eDag2
Sikker e-mail mellem
myndigheder

Fællesoffentlig
business case model
eDag3
Myndigheder skal benytte
fælles infrastruktur

2011

DEN DIGITALE
VEJ TIL
FREMTIDENS VELFÆRD
Eksempler
Det offentlige sender post til borgere
og virksomheders digitale postkasse
Alle borgere og virksomheder
betjener sig selv på nettet
Ny digital velfærd, bl.a.
• Ambitiøs satsning på it og digitale
læremidler i folkeskolen.
• National udbredelse af
velafprøvet velfærdsteknologi.
Genbrug af data og styrket
samarbejde
eDag4
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Danmark er i front med digitaliseringen af
den offentlige sektor og ligger i toppen af alle
internationale undersøgelser på området.
Det konkluderer OECD i et større review af
den danske digitaliseringsindsats fra 2010.
Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi
for den offentlige sektor i 2001. Regeringen,
kommunerne og regionerne har siden
arbejdet tæt sammen om digitalisering.
Digitaliseringsindsatsen har de seneste ti år
bidraget til at vi får mest muligt for pengene,
fx ved at flytte ressourcer fra administration
til velfærd og ved at effektivisere og automatisere arbejdsgange i hele den offentlige
sektor.
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INITIATIVER I DEN FÆLLESOFFENTLIGE
DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015
SLUT MED
PAPIRBLANKETTER
OG BREVPOST

NY DIGITAL VELFÆRD

Fokusområde 1
EFFEKTIV DIGITAL KOMMUNIKATION
MED BORGERNE

Fokusområde 3
FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE
DEN DIGITALE GENERATION

Fokusområde 5
FART PÅ BRUGEN AF TEKNOLOGI
I DEN SOCIALE INDSATS

1.1
1.2
1.3
1.4

3.1 Støtte til indkøb af digitale læremidler
3.2 Adgang til velfungerende it
i undervisningen
3.3 Klare mål for anvendelsen af it
og digitale læremidler og læringsmål
3.4 Forskning i it-baserede læringsformer

5.1 Udredning om udbredelse af velfærdsteknologi
5.2 Udbredelse af telemedicinsk
sårbehandling mv.
5.3 Hjælp til løft
5.4 Styrket digital rehabiliteringsindsats
5.5 Bedre it-redskaber på det specialiserede
område

Digital post til alle borgere i 2014
Alle borgere betjener sig selv på nettet
Hjælp at hente
Borger.dk er indgangen til digital
selvbetjening
1.5 Velfungerende selvbetjeningsløsninger
1.6 Borgerne kan betjene sig selv på mobilen
Fokusområde 2
LETTERE VEJ TIL VÆKST
FOR VIRKSOMHEDERNE
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Digital post til alle virksomheder i 2013
Virksomhedernes egen side på Virk.dk
Nye virksomheder fødes digitalt
Nemmere ansættelse af ny medarbejder
Automatisk postering til det offentlige
Tilgængelige offentlige data
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Fokusområde 4
EFFEKTIVT DIGITALT SAMARBEJDE MED
PATIENTERNE
4.1 Fuldt digitale kliniske arbejdspladser
4.2 Samlet overblik over patientens
sundhedsoplysninger
4.3 Sikker og sammenhængende digital
kommunikation
4.4 Handlingsplan for udbredelse af
telemedicin
4.5 Fjernbehandling af kronikere i eget hjem

Fokusområde 6
EN DIGITAL, EFFEKTIV OG FORENKLET
BESKÆFTIGELSESINDSATS
6.1 Bedre it-understøttelse i jobcentrene
6.2 Digital selvbetjening hos Udbetaling
Danmark
6.3 eIndkomst fjerner dobbeltarbejde
6.4 Digitale anmodninger om refusion og
løntilskud
6.5 Bedre selvbetjeningsmuligheder for
borgerne
6.6 Effektiv screening for snyd

Fokusområde 7
DIGITALE UNIVERSITETER
7.1
7.2
7.3
7.4

Digitale eksaminer
Digital skriftlig kommunikation
Digitalt optag
Universiteterne bør anvende de
fællesoffentlige it-løsninger

Fokusområde 8
EFFEKTIV MILJØFORVALTNING
PÅ ET FÆLLES GRUNDLAG
8.1
8.2
8.3
8.4

Let adgang til offentlige miljødata
Digitalt overblik over planområdet
Kvalitet og deklaration af miljødata
Lettere virksomhedskommunikation
på miljøområdet

TÆTTERE OFFENTLIGT
DIGITALT SAMARBEJDE
Fokusområde 9
ROBUST DIGITAL INFRASTRUKTUR

Fokusområde 11
DIGITALISERINGSKLAR LOVGIVNING

9.1 Sikker digital selvbetjening på mobilen
9.2 Videre med fælles log-in og fuldmagter
9.3 Én konto for mellemværende med det
offentlige
9.4 Et fælles overblik over it-arkitekturen
9.5 Fælles distribution af grunddata
9.6 Hotspots giver nemmere adgang til
internettet

11.1 Lovgivning om obligatorisk
digital selvbetjening
11.2 Klar lovgivning om digitale breve
11.3 Principper for digitaliseringsklar
lovgivning
11.4 Tidssvarende regler om cloud computing
11.5 Bedre rammer for it-udbud og –indkøb

Fokusområde 10
FÆLLES GRUNDDATA
FOR ALLE MYNDIGHEDER
10.1 Udbygning af de autoritative
geografiske grunddata
10.2 Genbrug af ejendoms- og bygningsdata
og adressedata
10.3 Personregistreringen gøres endnu bedre
10.4 Forbedrede grunddata om
virksomhederne
10.5 Bedre grunddata om borgernes
indkomst mv.

Fokusområde 12
FREMDRIFT OG FÆLLESOFFENTLIG STYRING
12.1 Stærkere koordination
og implementering
12.2 Klar ansvarsfordeling og tæt
samarbejde på velfærdsområderne
12.3 Dokumentation for at
strategiens mål realiseres
12.4 eDag4: Slut med papirblanketter
og brevpost
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SLUT MED
PAPIRBLANKETTER
OG BREVPOST
FOKUSOMRÅDER:
1. EFFEKTIV DIGITAL KOMMUNIKATION MED BORGERNE
2. LETTERE VEJ TIL VÆKST FOR VIRKSOMHEDERNE
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FOKUSOMRÅDE 1
EFFEKTIV DIGITAL KOMMUNIKATION
MED BORGERNE
Erfaringerne fra blandt andet SKAT, netbanker
og biblioteker taler deres tydelige sprog:
Borgerne kan og vil gerne betjene sig selv
på nettet, hvis det er nemt, brugervenligt
og giver værdi. Og jo flere der flytter over til
de digitale kanaler, desto større ressourcer
frigøres der fra sagsbehandling til velfærd
i den pågældende kommune, region eller
statslige myndighed.

skal det være obligatorisk at bruge nettet
til at ordne sine ærinder med det offentlige.

Frem mod 2015 forventes det, at op mod
80 pct. af alle breve til borgerne, der kan
afsendes digitalt fra de offentlige myndigheder, også bliver det. Tilsvarende forventes
det, at de offentlige myndigheder i 2015
modtager op mod 80 pct. af alle ansøgninger
og anmeldelser fra borgerne digitalt. Det vil
frem mod 2015 betyde en milliardbesparelse
på administration i hele den offentlige sektor.

Hidtil har kvaliteten og anvendelsen af de
offentlige digitale løsninger ikke altid været
tilstrækkelig god. Derfor arbejder myndighederne i de kommende år tæt sammen om
at bringe det offentliges digitale tilbud på
niveau med det, vi fx kender fra netbankerne.
Også teknologisk skal de offentlige myndigheder følge med tiden. Blandt andet gøres
relevante dele af den digitale borgerbetjening
tilgængelig på mobile enheder, så man fx
kan få adgang til sin digitale postkasse og
selvbetjening på Min Side på Borger.dk fra en
smartphone.

DIGITAL KOMMUNIKATION SOM
DET NATURLIGE FØRSTEVALG
Vi skal bruge de digitale muligheder til at
gøre kontakten mellem borger og myndighed
smartere og mere effektiv. Det kræver, at vi
ikke blot tænker de digitale kanaler som en
ekstra mulighed ved siden af de traditionelle
papirblanketter og –breve. Som hovedregel
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Alle borgere, der kan, skal derfor foretage
alle deres ansøgninger og anmeldelser til det
offentlige digitalt. Og fra 2014 bliver langt
størstedelen af alle offentlige breve, som
tidligere blev sendt via postvæsenet, alene
sendt til borgerens digitale postkasse.

HJÆLP AT HENTE
Vi skal samtidig tage hensyn til de borgere,
der har svært ved eller bare ikke er så vant
til at bruge de digitale kanaler. For det første

skal borgerne kunne få hjælp til at kommunikere digitalt – har en borger fx brug for hjælp
til at skifte læge, kan det lokale borgerservicecenter assistere. For det andet
gennemføres et pilotforsøg med et fælles
kontaktcenter, hvor borgerne kan få telefonisk support uden for normal arbejdstid.
Borgere, der vitterligt er forhindrede i at
bruge de digitale løsninger, vil fortsat kunne
anmelde og ansøge til det offentlige på
anden vis. Tilsvarende vil borgere, der ikke
kan udnytte deres digitale postkasse, fortsat
kunne modtage papirbreve fra det offentlige.
De forbedrede digitale muligheder vil også
kunne lette dagligdagen for traditionelt
it-svage borgere som blandt andet svækkede
ældre. Med en fuldmagt kan den ældre let
give fx et familiemedlem adgang til sin
digitale postkasse. Desuden er det for mange
personer med handicap muligt at anvende
de digitale løsninger uden at skulle have
personlig assistance.

PEJLEMÆRKER FOR 2015
• Alle borgere bruger nettet til ansøgninger
og anmeldelser til offentlige myndigheder.
Papirblanketter og formularer er udfaset.
• Der kommer ikke flere kuverter fra det
offentlige. Alle borgere har en digital
postkasse, hvor de modtager deres breve
fra det offentlige.
• Borgere, der har svært ved at komme i
gang med at bruge de offentlige digitale
løsninger, får den nødvendige hjælp og
støtte.

INITIATIVER
DIGITAL POST TIL
ALLE BORGERE I 2014

1.1

HJÆLP
AT HENTE

1.3

I dag skal alle borgere have en fysisk
postkasse hængende ved havelågen eller
i trappeopgangen. På samme måde bliver
det obligatorisk for alle borgere senest
i 2014 at have en digital postkasse, som de
offentlige myndigheder kan sende alle breve
til digitalt. Samtidig gøres det nemt for
borgerne at videregive adgang til deres
digitale postkasse til fx et familiemedlem.

Der skal være hjælp at hente for borgere,
der har brug for assistance til at komme
i gang med at bruge de digitale selvbetjeningsløsninger. Det kan fx være ved såkaldt
medbetjening eller anden form for hjælp.
I 2012 og 2013 gennemføres endvidere et
pilotprojekt med et kontaktcenter, der kan
hjælpe borgerne med digital selvbetjening
uden for almindelig arbejdstid.

ALLE BORGERE BETJENER
SIG SELV PÅ NETTET

BORGER.DK ER INDGANGEN
TIL DIGITAL SELVBETJENING

1.2

For alle borgere, der kan, gøres det trinvist
obligatorisk at anvende de offentlige digitale
selvbetjeningsløsninger. Allerede fra 2012
gælder det blandt andet, når borgere skal
skrive deres barn op til skole- og dagtilbud,
ansøge om sygesikringsbevis, melde flytning
og tilbagebetale SU-lån. Hvert år frem mod
2015 kommer stadigt flere områder til.

1.4

Borger.dk skal målrettes til at være borgernes
sikre og overskuelige indgang til de offentlige
myndigheders selvbetjeningsløsninger.
Via Min Side får borgerne direkte adgang
til egne oplysninger om bolig, sundhed,
skatteforhold, rettigheder og pligter mv.

VELFUNGERENDE
SELVBETJENINGSLØSNINGER

1.5

Den offentlige sektor skal tilbyde borgerne
brugervenlige og effektive selvbetjeningsløsninger på alle væsentlige områder. De
vigtigste retningslinjer om sikkerhed, design,
brugervenlighed, sprog, tilgængelighed og
genbrug af data samles i 2012 derfor i en
fælles forpligtende udviklingsvejledning.
BORGERNE KAN BETJENE
SIG SELV PÅ MOBILEN

1.6

Den hurtige udbredelse af smartphones o.l.
giver borgerne endnu bedre muligheder for
at kommunikere digitalt med det offentlige.
I første omgang gøres digital post og Min
Side på borger.dk mobile, så borgerne kan
have overblikket over deres kommunikation
med det offentlige med ”i lommen”.
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FORELØBIG PLAN FOR OVERGANG
TIL OBLIGATORISK SELVBETJENING FOR BORGERE
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2012

2013

2014

2015

OMRÅDER I FOKUS

SKAT, enkelte
borgerserviceområder
samt SU-lån mv.

Borgerserviceområder
i kommunerne og i staten

Beskæftigelsesområdet
samt miljø og teknik

Beskæftigelses-,
social- og
integrationsområdet

EKSEMPLER PÅ
OPGAVEOMRÅDER

Flytning
Sundhedskort
TastSelv SKAT
Opskrivning SFO,
daginstitution og skole
SU-lån
Pas

Kørekort
Vielser
Navngivning
Optagelse
Fødsler

Plan og vej
Kontanthjælp
Byggeri
Feriekonto
Nummerplader

Sygedagpenge
Ældre og handicap
Revalidering
Flexydelser
Barselsdagpenge
Folkepension

1. BØLGE
BØLGE

2. BØL
BØLGE
GE

3. BØLGE
BØLGE

4. BØLGE
BØLGE

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

Med digitaliseringsstrategien 2011-2015
sker der en trinvis overgang til obligatorisk selvbetjening for ansøgninger
og anmeldelser til den offentlige sektor.
De områder, hvor det gøres obligatorisk
for borgerne at anvende digital selvbetjening, konkretiseres frem mod 2015.
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FOKUSOMRÅDE 2
LETTERE VEJ TIL VÆKST
FOR VIRKSOMHEDERNE
Den tid og de kræfter, danske virksomheder
bruger på at administrere regler og krav fra
det offentlige, kunne de bruge bedre på at
udvikle forretningen og skabe vækst. Øget
digitalisering skal derfor være med til at give
hurtigere sagsbehandling og lette virksomhedernes administrative byrder. Samtidig
kan digitaliseringen skabe grobund for vækst
gennem nye forretningsmuligheder og
stærkere innovation.

LETTERE TILGÆNGELIGE DIGITALE
LØSNINGER
Virksomhederne kommunikerer allerede
digitalt med de offentlige myndigheder og
har i flere år haft adgang til digital selvbetjening. Mange har benyttet sig af tilbuddene
og fx indberettet moms eller søgt om
refusion af sygedagpenge på nettet. Men
de digitale tilbud er langt fra slået stærkt
nok igennem. De fleste virksomheder har hørt
om dem, men en del synes, at løsningerne
er for svære at finde og bruge – blandt andet
fordi de ligger på mange forskellige hjemmesider og er udformet på forskellige måder.
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Mange virksomheder, der ellers er klar til
digital kommunikation, slås derfor stadig
med papir, porto og unødigt lange ventetider.
Der er derfor brug for et samlet løft i den
digitale kommunikation mellem myndigheder
og virksomheder.
Allerede fra 2013 vil breve til virksomheder
som hovedregel blive udsendt digitalt. Og
frem mod 2015 skal indberetningsløsningerne
strømlines, så de er endnu nemmere at
bruge for virksomhederne. I takt med, at de
forbedrede digitale systemer bliver klar,
gøres det obligatorisk for virksomhederne
at benytte dem. Ved udgangen af 2013 skal
virksomhederne kunne finde alle selvbetjeningsløsninger på Virk.dk, der også bliver
mere målrettet den enkelte virksomheds
behov. Samtidig skal indsatsen for digitalisering af bygge- og boligområdet fortsættes
mod stadig mere digital selvbetjening og
sagsbehandling.

GENBRUG AF DATA GØR
INDBERETNINGER OVERFLØDIGE
Indberetninger skal ikke kun gøres nemmere.
Frem mod 2015 skal der også være færre
af dem, fordi de offentlige myndigheder
i stigende omfang automatisk kan udveksle
og genbruge virksomhedens data om fx
virksomhedens navn, adresse, selskabsform
og regnskabsdata.

PEJLEMÆRKER FOR 2015
• Virksomhederne har deres egen side
på Virk.dk og indberetter i videst muligt
omfang kun én gang den samme
oplysning til det offentlige. Det frigør tid
til forretningen og understøtter deres
muligheder for vækst.
• De offentlige myndigheder automatiserer
og digitaliserer arbejdsgange for at gøre
det lettere at drive virksomhed og spare
ressourcer i det offentlige.
• Virksomhederne har en digital postkasse,
hvor de modtager alle deres breve fra det
offentlige.

INITIATIVER
DIGITAL POST TIL
ALLE VIRKSOMHEDER I 2013

2.1

Fra 2013 har alle virksomheder en digital
postkasse, som alle offentlige breve kan
sendes til. Virksomhedernes rådgivere kan
nemt få adgang til den digitale postkasse.
VIRKSOMHEDERNES EGEN SIDE
PÅ VIRK.DK

2.2

Fra 2012 vil virksomheder, der logger på den
fællesoffentlige portal Virk.dk, få adgang
til en personlig side målrettet den enkelte
virksomhed, der giver virksomhederne
overblik over kommende, igangværende
og afsendte indberetninger. På Virk.dk finder
virksomhederne også alle erhvervsrettede
selvbetjeningsløsninger.

NYE VIRKSOMHEDER
FØDES DIGITALT

2.3

I 2012 registreres nye virksomheder 100 pct.
digitalt via Virk.dk og tilmeldes automatisk
de grundlæggende offentlige digitale services
såsom NemID, NemKonto, digital post m.fl.
Den nyetablerede virksomhed modtager en
digital velkomstpakke, der giver overblik over
regler, krav og tilbud, der gælder for en ny
virksomhed.
NEMMERE ANSÆTTELSE
AF NY MEDARBEJDER

AUTOMATISK POSTERING
TIL DET OFFENTLIGE

2.5

Der udveksles dagligt tusindvis af økonomisk
relaterede dokumenter mellem virksomheder
og den offentlige sektor. NemHandelsystemet udvides i 2012, så posteringer ikke
skal tastes fra papir, men selv ”finder vej”
digitalt.

TILGÆNGELIGE
OFFENTLIGE DATA

2.6

Offentlige data kan være værdifulde for
private virksomheder, når de fx udvikler
digitale services til deres kunder, gennemfører testforsøg mv. Det kan eventuelt mod
betaling i højere grad gøres muligt for
virksomheder at gøre brug af sådanne data
under iagttagelse af persondataloven mv.

2.4

I 2013 etableres en tværoffentlig proces,
Medarbejdernøglen, der i et sammenhængende, effektivt og brugervenligt forløb guider
virksomhederne igennem ansættelse af en
ny medarbejder.
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FOKUSOMRÅDE 3
FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE
DEN DIGITALE GENERATION
Skoleeleverne betragter ikke computeren,
mobiltelefoner og internettet som ny
teknologi, men som en uundværlig del af
deres hverdag. 98 pct. af de danske elever
har adgang til computer med internet
i forbindelse med deres skolearbejde
i hjemmet. I tre ud af fire danske hjem
er der mindst tre computere.
De almindelige færdigheder vores børn skal
besidde, når de forlader folkeskolen suppleres
i stigende grad af en efterspørgsel efter nye
evner og kompetencer.
Regeringen vil investere 500 mio. kr. og
kommunerne op imod 1 mia. kr. i at skræddersy undervisningen i folkeskolen til fremtidens
behov. Eleverne skal anvende teknologi
i undervisningen så fotokopier og slidte
kladdehæfter kan erstattes af moderne
digitale læremidler.

IKKE BLOT ET LEJLIGHEDSVIST
SUPPLEMENT I UNDERVISNINGEN
Der foregår allerede masser af gode digitale
læreprocesser i danske folkeskoler. Men ofte
er de blot et supplement til eller en afveksling
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fra den traditionelle undervisning. Fremover
handler det om at integrere digitale læremidler langt mere konsekvent i den daglige
undervisning.
It i undervisningen handler ikke om underholdning. Formålet med de digitale læreprocesser er at styrke elevernes faglighed
og ruste dem bedre til fremtiden. For det
at kunne bruge teknologien kreativt og
kritisk er i dag en helt nødvendig kompetence. Eleverne skal kunne vurdere kvaliteten
af information på nettet samt udtrykke sig
i de nye medier og samarbejde digitalt
– og internationalt.
Digitale læremidler vil således kunne højne
kvaliteten af undervisningen i bærende fag
som dansk, matematik, sprog- og naturfag.
Fordi de motiverer eleverne og inddrager
dem mere aktivt. Og fordi de gør det muligt
at lære på den måde, i det tempo og på det
niveau, der passer bedst til den enkelte elev.
Dermed kan it også bidrage til at fastholde
flere af de elever i klasserne, der i dag
udskilles til specialklasser og -skoler.

IT GIVER LÆRERNE MERE TID

PEJLEMÆRKER FOR 2015

It har også et stort potentiale til at frigøre
ressourcer til mere og bedre undervisning
samt give lærerne mere tid til de enkelte
elever. Målet er, at lærerne i 2015 benytter
digitale læremidler og nye teknologier til at
understøtte deres forberedelse, undervisning,
gennemførelse af test og eksaminer mv.
i et sådan omfang, at de mærkbart kan
frigøre mere tid til elevernes læring.

• Der er et veludviklet marked for digitale
læremidler. Effektive distributionskanaler
giver skoler, lærere og elever let og
overskuelig adgang til digitale læremidler
og læringsmål.
• Digitale læremidler indgår som en naturlig
del af undervisningen. Det betyder, at
eleverne får endnu bedre udbytte af
undervisningen og ruster dem bedre til
fremtiden.
• Eleverne arbejder med it, der virker.
Der er trådløst netværk på hele skolen,
og eleverne kan bruge deres egen computer. De få, der ikke har en computer,
låner på skolen.

INITIATIVER
STØTTE TIL INDKØB
AF DIGITALE LÆREMIDLER

3.1

For at øge efterspørgslen på digitale læremidler og dermed understøtte markedet
afsættes midler til indkøb af digitale
læremidler. Regeringen og kommunerne
vil samtidig skabe rammer for, at der inden
udgangen af 2012 etableres en eller flere
markedsbaserede distributionsplatforme
(fx en slags ”app-stores”), der kan gøre
adgangen til de digitale læremidler for lærere
og elever nem og overskuelig.

ADGANG TIL VELFUNGERENDE
IT I UNDERVISNINGEN

3.2

Alle elever skal i 2014 have adgang til
velfungerende it, så de kan benytte digitale
læremidler i undervisningen. Skolernes
trådløse internet udbygges, så det er sikkert,
stabilt og med tilstrækkelig kapacitet for alle
elever i 2014. Skolerne stiller desuden udstyr
til rådighed for enkelte elever, der ikke selv
har mulighed for at medbringe egne digitale
enheder (pc, tablet computer o.l.).

KLARE MÅL FOR ANVENDELSEN
AF IT OG DIGITALE LÆREMIDLER
OG LÆRINGSMÅL

3.3

Elever, lærere og forældre skal have et klart
billede af, hvad eleverne skal lære i form af
læringsmål. Læringsmålene skal digitaliseres,
så de er lette at finde for elever, lærere og
forældre, og det samtidig er nemt at finde
de digitale læremidler, som opfylder læringsmålene. Endvidere skal kommunerne og
skolernes ledelse sætte klare mål for og følge
op på brugen af it og digitale læremidler
i undervisningen.

FORSKNING I IT-BASEREDE
LÆRINGSFORMER

3.4

Den traditionelle undervisning skal ikke bare
videreføres med ”strøm på”. Forsøg og
forskning skal bl.a. give præcis viden om,
hvordan lærerne mest effektivt kan tilrettelægge og understøtte undervisningen ved
hjælp af digitale læremidler og digitalt
baserede læringsforløb. Udviklingen baseres
bl.a. på forsøg på digitale demonstrationsskoler.
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FOKUSOMRÅDE 4
EFFEKTIVT DIGITALT SAMARBEJDE
MED PATIENTERNE
I sundhedsvæsenet spiller digitalisering en
livsvigtig rolle. Effektive it-værktøjer, hvor
lægen har adgang til data og undersøgelsesresultater på tværs af hele sundhedssektoren,
kan være helt afgørende for hurtigt at kunne
give den rigtige behandling i en kritisk
situation.
Sundheds-it er også en helt nødvendig
løftestang for at sikre effektive arbejdsgange,
høj produktivitet og god kvalitet på sygehusene. Og behovet er stort, for der kommer
ikke blot flere ældre og nye behandlingsmetoder, som i sig selv lægger pres på
sundhedsvæsenets ressourcer. Borgerne
forventer også, at sundhedsvæsenet er
åbent, inddrager dem i at tage vare på eget
helbred og leverer endnu højere kvalitet
i behandlingen.

SUNDHEDS-IT SKAL LETTE
DAGLIGDAGEN PÅ SYGEHUSENE
Sundhedssektoren er kommet langt med
digitalisering, men visionerne er endnu ikke
indfriet. Regeringen og Danske Regioner har
indgået en ambitiøs national aftale om
fremtidens sundheds-it, der også involverer
kommunerne i den fælles koordinering og
prioritering. Det fælles mål er, at der skal
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gøres en særskilt indsats for at gøre dagligdagen for sundhedspersonalet lettere og
mere effektiv.
En fuldt konsolideret elektronisk patientjournal (EPJ) i hver region er fundamentet for en
effektiv udnyttelse af de digitale muligheder.
EPJ’en skal blandt andet sikre, at sundhedspersonalet ikke skal bruge tid på at logge
ind i mange forskellige systemer, lede efter
papirjournaler eller finde oplysninger fra
forskellige kilder. Systemerne skal kunne
tale sammen, så der altid er den nødvendige
adgang til røntgen- eller scanningsbilleder,
prøvesvar, oplysninger om medicinforbrug
og resultater af tidligere undersøgelser.
Som borger skal man kunne være tryg ved,
at der gives adgang til netop de data, som
er relevante for behandlingen – hvad enten
den foregår på sygehuset, hos vagtlægen,
hos den praktiserende læge eller i hjemmesygeplejen. I dag har borgerne, sygehuspersonalet og praksissektoren adgang til
journaloplysninger fra sygehusene på
sundhed.dk, og borgerne kan samtidig se,
hvem der har tilgået hvilke oplysninger.
Fremover skal denne adgang udvides til flere
dele af sundhedsvæsenet.

VELFÆRDSTEKNOLOGI ENGAGERER
PATIENTERNE
Digitaliseringen kan og skal bringes et stort
skridt videre i sundhedsvæsenet. På mange
områder er teknologien i dag så moden,
at de største og mest behandlingskrævende
patientgrupper kan rustes til i højere grad
at engagere sig i deres egen behandling.
Og erfaringer viser, at den store andel af
befolkningen, der lider af en kronisk sygdom,
er særligt motiveret for at udnytte teknologien i deres behandling. Det skal vi anvende til
i højere grad at gentænke sundhedsvæsenets
service og ydelser, fx ved at borgeren kan
blive monitoreret i eget hjem via telemedicinske løsninger, frem for at skulle tage på
sygehuset til hyppige, men simple kontroller.
Vi ved, at gode velfærdsteknologiske løsninger
kan føre til højere behandlings- og livskvalitet
for færre ressourcer. De bedste og mest
velafprøvede løsninger skal derfor udbredes
langt hurtigere via en tættere koordination
på tværs af hele sundhedsvæsenet.

PEJLEMÆRKER FOR 2015
• It gør de interne arbejdsgange på
sygehusene mere smidige og effektive.
Det giver læger og sygeplejersker mere tid
hos patienterne.
• På tværs af sundhedsvæsenet deles
oplysninger om patienten effektivt og
sikkert mellem de relevante behandlere
og med patienten. Det giver et bedre
grundlag at træffe beslutninger på og
højere kvalitet.
• Telemedicin er ikke fjern fremtid – men
nutid. Gode og effektive telemedicinske
løsninger udbredes i hele landet. Det
gavner patienterne, der kan blive hjemme
i trygge rammer, og reducerer væksten
i sundhedsudgifterne.

INITIATIVER
FULDT DIGITALE KLINISKE
ARBEJDSPLADSER

4.1

Sygehusene skal have sammenhængende
it-værktøjer, der understøtter effektive og
veltilrettelagte arbejdsgange, og samtidig
sikrer, at sundhedspersonalet altid har de
data, som er nødvendige for at sikre en høj
kvalitet i patientbehandlingen. Derfor skal
hver region inden udgangen af 2013 have en
fuldt konsolideret elektronisk patientjournal
(EPJ).
SAMLET OVERBLIK
OVER PATIENTENS
SUNDHEDSOPLYSNINGER

4.2

Såvel borgere som sundhedspersonale skal
have et samlet digitalt overblik over alle
relevante sundhedsoplysninger på tværs
af sundhedsvæsenets parter. I løbet af 2012
etableres derfor et Nationalt Patient Indeks
(NPI), som løbende udbygges med oplysninger
om medicin, vaccinationer, billeddiagnostik mv.

SIKKER OG SAMMENHÆNGENDE
DIGITAL KOMMUNIKATION

4.3

Al relevant kommunikation mellem sundhedsvæsenets parter skal kunne foregå
digitalt. Inden udgangen af 2012 er alle
MedCom-standarder fuldt implementeret
på sygehusene.
HANDLINGSPLAN FOR
UDBREDELSE AF TELEMEDICIN

4.4

Vi skal udbrede de telemedicinske løsninger,
vi ved virker – og vi skal have tempoet op,
blandt andet ved at etablere et grundlag
for fastsættelsen af mål for udbredelsen
af telemedicinske løsninger. En ny handlingsplan skal samle op på erfaringer og anvise,
hvordan de gode projekter kan udbredes
i stor skala.

FJERNBEHANDLING
AF KRONIKERE I EGET HJEM

4.5

Når det kan undgås, skal det ikke være
nødvendigt at rejse til og fra rutinekontroller
på sygehuset. Fra 2012 vil en række sygehuse
gøre det muligt for patienter med rygerlunger, sukkersyge eller tarmsygdomme at
modtage en del af deres behandling hjemme
via videoskærm og internet, målrettet og
individuelt tilpasset. Projektet skal i stor skala
afprøve, hvordan telemedicinske løsninger
kan sikre sammenhæng i hele patientforløb.

FÆLLES MEDICINKORT
Borgere i Danmark skal have en korrekt og
sikker behandling med lægemidler. For at
understøtte dette får alle borgere i 2011
et elektronisk medicinkort.
Medicinkortet betyder, at læger, hjemmesygeplejersker mv. på et øjeblik kan lave et
opslag på en patients aktuelle medicinering
– hvad enten det er ved indlæggelse på
sygehus, i konsultationen i lægepraksis eller
i hjemmet.
På den måde vil fejlmedicineringer blive
begrænset, og lægerne vil langt hurtigere
kunne tilgå væsentlige informationer med
stor betydning for valget af behandling.
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FOKUSOMRÅDE 5
FART PÅ BRUGEN AF TEKNOLOGI
I DEN SOCIALE INDSATS
Set i forhold til områdets størrelse har den
teknologiske udvikling på socialområdet
været forholdsvis begrænset. Gennem de
senere år har digitale løsninger og ny teknologi godt nok vundet stadig større indpas
– især på ældreområdet, hvor den kommunale hjemmehjælper bruger elektroniske
omsorgsjournaler, håndholdte pc’er mv.
Men potentialet rækker langt videre.

teknologi gør det ikke alene. Det kræver en
stor indsats at ændre vaner og arbejdsgange,
så ny teknologi reelt bidrager til bedre
opgaveløsning. Det skal sikres, at de mest
lovende løsninger kan udbredes i større skala,
og at medarbejderne er rustet til at påtage
sig nyt ansvar og nye arbejdsopgaver. Det
hele skal ske i et tempo, som gør, at de nye
løsninger bliver et aktivt tilvalg for borgerne.

NYE VEJE I DEN SOCIALE INDSATS

MEDARBEJDERNE
– GRUNDLÆGGENDE IT SKAL PÅ PLADS

Teknologien kan bruges til at gå nye veje
i den sociale indsats. Fx bliver borgerne mere
selvhjulpne, når den ældre via trykfølsomme
videoskærme kan genoptrænes i dagligstuen
med online adgang til fysioterapeuten i
kommunens træningscenter. Samtidig skal
vi udbrede de bedste løsninger, hvor der kan
frigøres ressourcer, fx ved at én hjemmehjælper kan bruge moderne løfteteknologier
til at udføre det samme arbejde, som
tidligere krævede to hjælpere.
Ny teknologi går hånd i hånd med en mere
effektiv opgaveløsning, men handler også om
hjælpemidler, der giver de ældre øget tryghed,
større livskvalitet og mere handlerum. Men
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En særlig indsats skal sikre, at den grundlæggende it-understøttelse er på plads for de
200.000 ansatte, som dagligt arbejder med
blandt andet ældre, dagtilbud, handicappede
og udsatte børn og unge.
I flere tilfælde er kernesystemerne allerede
udviklet og i fuld drift i udvalgte kommuner.
Opgaven består derfor især i at etablere et
forpligtende samarbejde om at få løsningerne
implementeret på alle institutioner og i et
højere tempo end hidtil. Gevinsterne opnås
først, når de hidtidige arbejdsgange ændres
og effektiviseres med de nye muligheder som
systemerne giver. Dermed banes der også vej

for en bedre kvalitet i sagsbehandlingen og
en bedre styring af socialområdets ressourcer
og kapacitet.
Endelig er der behov for at udnytte digitalisering til at få et bedre overblik over, hvilke
tiltag der virker i forhold til hvilke behov.
Det gælder uanset om ydelsen leveres af det
offentlige eller en privat leverandør. Bedre
dokumentation og ledelsesinformation skal
bruges mere systematisk til at sikre, at
ressourcerne også bruges på de områder, hvor
effekten er størst. Dermed øges styrbarheden
og mulighederne for at bremse de senere års
betydelige vækst i udgifterne til det specialiserede socialområde.

PEJLEMÆRKER FOR 2015
• Velfærdsteknologi anvendes, hvor det
bidrager til at skaffe ledige hænder og
bedre pleje og omsorg.
• Effektive itredskaber kvalificerer og
effektiviserer sagsbehandlingen på det
sociale område. Der er særligt fokus på,
at redskaberne gør en forskel i sagsbehandlernes hverdag.
• En øget grad af digitalisering på social
området medvirker til at skabe bedre
viden om, hvilke tiltag der virker og viden
om, hvordan ressourcerne anvendes bedst
muligt.

INITIATIVER
UDREDNING OM UDBREDELSE
AF VELFÆRDSTEKNOLOGI

5.1

I 2011 iværksættes en udredning, der udpeger
de dele af det sociale område, hvor der er
store effektiviseringspotentialer ved brug
af nye teknologiske redskaber. Udredningen
omfatter bl.a. videoomsorg i ældreplejen,
teletolkning og udbredelse af hverdagsrehabilitering.
UDBREDELSE AF TELEMEDICINSK
SÅRBEHANDLING MV.

5.2

Erfaringer viser, at der er store potentialer ved
telemedicinske løsninger. Erfaringerne skal
udbredes fra de igangværende projekter som
fx telemedicinsk sårbehandling, forebyggelse
af tryksår samt eventuelt andre initiativer,
der kan erstatte rutinemæssige hjemmebesøg. Der sættes derfor ind med en
målrettet indsats for en national udbredelse
af de mest effektive løsninger.

HJÆLP
TIL LØFT

5.3

Tunge løft som fører til fysisk nedslidning
af de ansatte og tidskrævende forflytninger
som stresser de ældre og skaber utryghed,
har været dagligdagen på mange plejehjem
og i hjemmeplejen. Men med såkaldte
forflytningsteknologier kan fx bad og toilet
udføres mere skånsomt, så der spares både
tid og kræfter hos plejepersonalet. I 2012
undersøges grundlaget for et koordineret
nationalt implementeringsprojekt nærmere.
STYRKET DIGITAL
REHABILITERINGSINDSATS

BEDRE IT-REDSKABER
PÅ DET SPECIALISEREDE OMRÅDE

5.5

Der er betydelige økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster ved mere effektive
it-løsninger til sagsbehandlingen for udsatte
grupper af børn, unge, voksne og personer
med handicap. Systemerne (DUBU og DHUV)
er udviklet og implementeres bredt i
kommunerne. Den fælleskommunale
udbredelsesindsats skal understøttes mest
muligt.

5.4

Teknologistøttet genoptræning kan styrke
borgerens selvhjulpenhed og dermed øge
livskvaliteten. Samtidig reduceres behov
for hjælp fra syge- og sundhedspersonalet.
Fra 2012 foretages løbende en systematisk
vurdering af, hvordan erfaringer fra en række
kommuner fx vedrørende anvendelse af
spilteknologi, fjernmonitorering, træning mv.
kan understøtte en mere vellykket rehabilitering og genoptræning i eget hjem.
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FOKUSOMRÅDE 6
EN DIGITAL, EFFEKTIV OG FORENKLET
BESKÆFTIGELSESINDSATS
Danske virksomheder er afhængige af et fleksibelt og velfungerende arbejdsmarked
– herunder en effektiv beskæftigelsesindsats. Her spiller digitalisering en central
rolle.

EFFEKTIV KOMMUNIKATION
MED DEN LEDIGE
Mere udbyggede selvbetjeningsløsninger for
de ledige, der er tilknyttet jobcentret, vil give
den enkelte borger større indsigt i egen sag
og dermed et bedre grundlag for dialogen
med jobcentret om at komme i job. Øget brug
af digitale løsninger skal også effektivisere og
lette sagsgange, så medarbejderne
i jobcentret skal bruge mindre tid på at
udfylde papirblanketter og taste oplysninger
ind og mere tid på at hjælpe folk i job.

for virksomhederne – uanset om der er tale
om fx beregning af løntilskud eller fleksjobrefusion. I dag bruges mange ressourcer
på at anmode om, beregne og modtage
løntilskud og fleksjobrefusion fra kommunen.
Det skal gøres mere enkelt og digitalt, så både
virksomhederne og jobcentret sparer tid.

EFFEKTIV UDBETALING AF YDELSER

Digitale løsninger skal bidrage til at sikre
fælles data og viden på tværs af jobcentre,
a-kasser og andre aktører, så indsatsen for
borgere og virksomheder bliver effektiv
og koordineret.

På en række områder, hvor borgerne modtager ydelser fra det offentlige, skal det være
helt slut med ansøgningsskemaer, tro og
love-erklæringer samt kopier af lønsedler og
årsopgørelser mv. I stedet skal de offentlige
myndigheder bruge de informationer om
fx borgernes indkomst, som allerede er
registreret i centrale databaser. På stadig
flere områder skal der åbnes op for at
automatisere store dele af sagsbehandlingen
blandt andet med udgangspunkt i såkaldt
objektive kriterier. Det tænkes blandt andet
indført i regi af Udbetaling Danmark på områder som folke- og førtidspension, boligstøtte,
barselsdagpenge og familieydelse.

Også borgere med nedsat arbejdsevne skal
have gode muligheder for at bruge deres
kompetencer på arbejdsmarkedet. Derfor skal
ordningerne på området være enkle at bruge

Når oplysninger om bopæl, arbejdsgiverforhold og lønindkomst sættes sammen på
helt nye måder, får det offentlige også bedre
mulighed for at sikre, at der kun udbetales
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offentlige ydelser til borgere, som har krav
på det. De muligheder skal udnyttes meget
mere systematisk, så både fejl og socialt
snyd opdages hurtigt. Her kan moderne
it-værktøjer gøre sagsbehandleren opmærksom på usædvanlige forhold, der bør undersøges nærmere.

PEJLEMÆRKER FOR 2015
• Borgerne og virksomhederne oplever,
at deres digitale kommunikation med
jobcentret er let og overskuelig.
• Ved fortsat at samle og automatisere
sagsbehandlingen sker der en forenkling
af udbetalingen af forsørgelsesydelser. Der
er velfungerende digitale løsninger, der gør,
at borgerne kan betjene sig selv på nettet,
når de skal have folkepension, boligstøtte,
barselsdagpenge m.v.
• Smarte itløsninger og enklere regler sikrer,
at der er mindre socialt snyd og færre fejl
i udbetalinger af offentlige ydelser.

INITIATIVER
BEDRE IT-UNDERSTØTTELSE
I JOBCENTRENE

6.1

Sammenhængende it-systemer skal
systematisk udbredes i jobcentrene, så
sagsbehandlingen af alle målgrupper er
understøttet af kommunale it-løsninger.
Det vil gøre beskæftigelsesindsatsen mere
effektiv og lette kommunikationen mellem
de forskellige aktører i beskæftigelsesindsatsen.
DIGITAL SELVBETJENING
HOS UDBETALING DANMARK

6.2

Udbetaling Danmark vil gennemføre et
markant løft af kvaliteten af den digitale
selvbetjening på de store ydelsesområder
ved at koble digitalisering, regelforenkling,
afbureaukratisering og organisatoriske
ændringer. Desuden tilpasses og forenkles
lovgrundlag mv. således, at væsentlige dele
af sagsbehandlingen kan automatiseres.

EINDKOMST FJERNER
DOBBELTARBEJDE

6.3

På en række områder indhenter kommuner
og a-kasser stadig papirdokumentation på
trods af, at lignende oplysninger eksisterer
i eIndkomstregistret. Indkomstbegreber,
periodiseringsbestemmelser mv. skal så vidt
muligt tilpasses i faglovene, så eIndkomst
i væsentlig større omfang kan anvendes
direkte i den løbende administration og til
efterfølgende kontrol.
DIGITALE ANMODNINGER
OM REFUSION OG LØNTILSKUD

6.4

Virksomheder og kommuner bruger betydelige ressourcer på administration i forbindelse
med offentlige og private arbejdsgiveres
anmodning om og kommunernes udbetaling
af løntilskud og refusion. I 2011 skal det
vurderes, hvordan blandt andet refusion for
ansatte i fleksjob og løntilskud kan optimeres
og automatiseres mest muligt gennem bedre
it-understøttelse, genbrug af data, regelforenkling mv.

BEDRE SELVBETJENINGSMULIGHEDER FOR BORGERNE

6.5

Selvbetjeningsmulighederne for borgere
tilknyttet jobcentret udvides og forbedres.
Blandt andet skal der udvikles bedre muligheder for selvbetjening ved syge- og raskmelding og feriemelding for ledige. Borgerne
skal i højere grad kunne tilgå relevante
oplysninger om egen sag via Jobnet.
EFFEKTIV SCREENING
FOR SNYD

6.6

Moderne it-værktøjer skal hjælpe med at
afsløre fejl eller misbrug af offentlig støtte,
tilskud og refusioner. Der udvikles blandt
andet en central database (VAS), som i første
omgang skal udtage de refusionssager om
sygedagpenge, der bør undersøges nærmere.
Der kigges også på andre områder, fx i regi
af Udbetaling Danmark, hvor udbetalingerne
kan screenes for sager, hvor der er tegn på fejl
eller atypiske mønstre.
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FOKUSOMRÅDE 7
DIGITALE UNIVERSITETER
Dygtige og innovative bachelorer og kandidater giver et væsentligt bidrag til at skabe
vækst og højere produktivitet i samfundet.
Virksomhederne efterspørger højtuddannet
arbejdskraft, der har evner og drive til at
udvikle, producere og afsætte de produkter
og services, Danmark skal leve af
i fremtiden.
En mere fokuseret digitaliseringsindsats
på universiteterne skal både styrke undervisningen på universiteterne og sikre, at
driften gøres så effektiv som muligt.

UNIVERSITETERNE SKAL
VÆRE DIGITALE FRA OPTAGELSE
TIL EKSAMENSBEVIS
I undervisningen skal der skabes rum for
innovation og kreativitet. Universiteterne
skal derfor styrke indsatsen for at bruge it til
at understøtte undervisning og anden læring.
Staten vil blandt andet skabe de bedst mulige
rammer for, at universiteterne kan udveksle
erfaringer, så de mest effektive digitale
redskaber udbredes til undervisningen inden
for alle de videnskabelige hovedområder.
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Digitalisering på universiteterne omfatter
dog ikke kun selve undervisningen. Når
semesteret slutter, skal eksamensopgaven
som en selvfølge afleveres digitalt. Det kan
de studerende allerede i stor udstrækning
i dag, når det gælder opgaver, afhandlinger
mv. Men det har været en udfordring at
afholde digitale stedprøver, som ikke indebar
forøget risiko for snyd. Derfor skal eksamensformerne udvikles og tilpasses den digitale
tidsalder. Og den teknologiske infrastruktur
skal opgraderes, så de skriftlige prøver senest
i 2013 kan gennemføres uden brug af blyant
og papir.
De studerende er i forvejen den befolkningsgruppe, som er mest vant til at bruge de
digitale teknologier i hverdagen. De studerendes kommunikation – både med underviserne
og studieadministrationen skal derfor så vidt
muligt foregå digitalt i 2013. På samme måde
skal der stilles krav til de studerende om,
at de senest fra 2013 alene ansøger om
optagelse til universitetsstudierne via nettet.
Ved at lukke ned for papirblanketterne bliver
det lettere at administrere tildelingen af
studiepladser. Og de studerende får et godt

grundlag for at kunne ordne langt de fleste
administrative processer digitalt gennem
hele deres forestående studieforløb.

PEJLEMÆRKER FOR 2015

UNIVERSITETERNE SKAL
SAMARBEJDE OM EFFEKTIVISERING

• Universiteterne kommunikerer digitalt,
når de studerende søger optag, i den
løbende dialog, og de studerende kan
aflevere deres opgaver mv. digitalt.

Også den del af driften, der ikke vedrører
de studerende direkte, skal gøres så digital
som mulig. I 2011 nedsættes derfor et
nationalt forum for digitalisering på universiteterne. Det skal fremme samarbejdet om
selve studieadministrationen og samle de
bedste erfaringer med at strømline og lette
de administrative processer.
Desuden opfordres universiteterne til at
sammentænke deres respektive systemer
og bruge den fællesoffentlige infrastruktur,
så gode løsninger bliver udbredt til alle
universiteterne.

• De studerende møder universiteter, der
er trådt fuldt ud ind i den digitale tidsalder.

• Universiteterne samarbejder om at
anvende it til at blive mere effektive,
og de anvender de fællesoffentlige
it-løsninger, hvor det giver mening.

INITIATIVER
DIGITALE
EKSAMINER

7.1

Universiteterne skal udbyde eksaminer, der
fremstår tidssvarende. Senest i 2013 vil det
være obligatorisk, at alle stedprøver, opgaver
og afhandlinger så vidt muligt afleveres
digitalt.
DIGITAL SKRIFTLIG
KOMMUNIKATION

7.2

Den skriftlige kommunikation mellem universitetets administration og de studerende
skal gøres mere effektiv, og senest i 2013
skal den skriftlige kommunikation så vidt
muligt udelukkende være digital. Regeringen
følger og offentliggør universiteternes
aktiviteter og fremskridt med at overgå til
digital skriftlig kommunikation.

DIGITALT
OPTAG

7.3

Der er allerede i dag mulighed for digital
ansøgning til universitetsuddannelserne.
Fra 2013 vil det så vidt muligt alene være
muligt at søge optag digitalt via Optagelse.dk.
UNIVERSITETERNE BØR
ANVENDE DE FÆLLESOFFENTLIGE
IT-LØSNINGER

7.4

Universiteterne undgår dobbeltudvikling ved
at benytte de fælles digitale løsninger det
offentlige har etableret gennem de senere år.
Fx bør NemID anvendes som login-løsning
på fx e-læringsplatforme og tilsvarende skal
NemSMS udbredes på universiteterne, så
de studerende kan få besked om ændringer
i undervisning, arrangementer mv. på mobiltelefonen.
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FOKUSOMRÅDE 8
EFFEKTIV MILJØFORVALTNING
PÅ ET FÆLLES GRUNDLAG
En mangfoldig natur og et sundt miljø er
en vigtig del af vores levevilkår og velfærd.
Derfor skal vi kunne planlægge og administrere effektivt på natur- og miljøområdet.
Det kræver et landsdækkende og sammenhængende datagrundlag om det danske
miljø, som både borgere, virksomheder
og myndigheder kan stole på og trække på.
Med kommunalreformen blev amternes
miljøopgaver delt mellem staten, regionerne
og kommunerne. De mest borger- og
virksomhedsnære opgaver er således i dag
placeret i kommunerne, som kan trække
på en række oplysninger fra statslige og
fællesoffentlige systemer. Men kvalitet
og aktualitet af oplysningerne er fortsat
uensartet.
Ofte registrerer og vedligeholder forskellige
myndigheder samme type miljødata inden
for forskellige geografiske områder. Eksempelvis vedligeholder landets kommuner selv
mange data, som ikke automatisk spiller
sammen med andre kommuners oplysninger.
Det gælder blandt andet kommunernes
registrering af beskyttede naturområder,
som det i dag er svært at sammenligne.
Oplysninger kan derfor ikke udnyttes fuldt
ud på tværs af kommunegrænserne.
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Fælles kvalitetssikrede miljødata er derfor
en afgørende forudsætning for en effektiv
miljøforvaltning. Oplysningerne er blandt
andet med til at skabe overblik over miljøets
tilstand, effekterne af miljøtiltag, udbredelse
af invasive arter, udbuddet af naturoplevelser
mv. Herudover gør de det lettere for virksomhederne, der opnår en hurtigere og mere
effektiv miljøsagsbehandling, fordi både
indberetninger, ansøgninger og sagsgange
lettes.

EFFEKTIV ADGANG TIL MILJØDATA
Let og hurtig adgang til troværdig miljøinformation er også et vigtigt råstof, når borgere
og virksomheder skal træffe store beslutninger
om køb og salg af boliger og ejendomme.
Og manglende valide digitale miljøinformationer lægger sten i vejen for at etablere gode
selvbetjeningsløsninger og automatiseret
sagsbehandling på en række områder fx
i forbindelse med salg af ejendomme.
Det er også dyrt og vanskeligt for de offentlige myndigheder at vedligeholde mange
forskellige systemer og databaser, hvor de
samme oplysninger skal registreres flere
steder. Endelig er fælles miljødata af god
kvalitet vigtig for, at miljøforvaltningen

hænger ordentligt sammen på tværs af
forskellige offentlige myndigheder. Her er det
især afgørende, at miljødata registreres ud
fra samme geografiske grunddata.

PEJLEMÆRKER FOR 2015
• Miljødata indhentes kun én gang, de
vedligeholdes, hvor det kan gøres mest
effektivt, og de anvendes bredt på tværs
af den offentlige sektor.
• Det er let for borgere og virksomheder at få
adgang til sammenhængende miljødata.
• Virksomheder og borgere tilbydes gode
digitale selvbetjeningsløsninger, der sikrer
en effektiv kommunikation og giver
overblik over fx planområdet.

INITIATIVER
LET ADGANG TIL OFFENTLIGE
MILJØDATA

8.1

Både myndigheder, virksomheder og andre
interesserede skal have mulighed for at
udnytte de offentlige myndigheders miljødata – fx til at udvikle digitale systemer,
services og løsninger til borgerne. Derfor
etableres der en sammenhængende og
brugervenlig distribution af offentlige
miljødata.
DIGITALT OVERBLIK
OVER PLANOMRÅDET

8.2

Borgere og virksomheder skal have et
nemmere og samlet overblik over de
forskellige planer, der regulerer anvendelsen
af et område eller en grund. Det vil også gøre
myndighedernes administration af de fysiske
planer mere sammenhængende, gennemskuelig og effektiv.

KVALITET OG DEKLARATION
AF MILJØDATA

8.3

I dag er forskellene på miljødatas kvalitet
for store og svære at gennemskue for
brugerne, hvilket skaber usikkerhed om
miljødata og mindre effektivitet. Derfor skal
myndighedernes registreringer fremover leve
op til skærpede krav, således at der sikres en
digital miljøforvaltning af høj kvalitet.
LETTERE VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION
PÅ MILJØOMRÅDET

8.4

Miljølovgivningen er relativt teknisk, så der
skal gøres en særlig indsats for at gøre det
lettere for virksomhederne at ansøge,
indrapportere, søge om godkendelser og
gennemgå tilsyn. Derfor foretages i 2011 en
analyse af, hvordan genbrug af data og bedre
digitale løsninger kan effektivisere kommunikationen mellem virksomhederne og det
offentlige.

FÆLLES MILJØDATA
Miljødata er blandt andet data om vandløb,
skov, jordforurening, arealplaner, dyreliv,
overfladevand, beskyttede områder, friluftsliv, luftforurening, kemikalier, pesticider og
meget andet.
På miljøområdet samarbejder kommuner,
regioner og stat om at forbedre miljøoplysninger til brug for myndigheder, borgere og
virksomheder. Det er i dag muligt at finde
fælles natur- og miljødata hos Danmarks
Miljøportal, plandata i PlansystemDK og søge
metadata i Geodata-Info. Disse løsninger
tænkes sammen eller sammenlægges,
så brugerne oplever dem som en sammenhængende helhed.
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FOKUSOMRÅDE 9
ROBUST DIGITAL INFRASTRUKTUR
At Danmark har en sikker og velfungerende
digital motorvej er en helt afgørende
forudsætning for, at borgere og virksomheder
i dag nemt kan ordne de fleste af deres
mellemværender med det offentlige digitalt:
At vi kan modtage al digital post ét sted,
identificere os troværdigt, logge på det
offentliges systemer på samme måde,
få ensartet adgang til relevant viden på de
fælles portaler, modtage penge sikkert fra
det offentlige osv.
Samtidig gør en veludbygget digital infrastruktur det billigere for myndighederne
at udvikle nye digitale tilbud, fordi de let
kan bruge de eksisterende systemer i nye
løsninger. Tæt samarbejde om centrale
it-løsninger reducerer også risikoen og
udviklingstiden, fordi vigtige komponenter
ikke skal bygges op fra bunden, men i stedet
kan genbruges på tværs af myndigheder.

BEDRE INFRASTRUKTUR GIVER
BEDRE SERVICE
Når løsningerne (og dermed også investeringerne) tilmed kan deles mellem det
offentlige og den private sektor, får borgerne
samtidig en mere sammenhængende
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brugeroplevelse, der igen stimulerer til øget
anvendelse af de digitale kanaler. Det er
NemID og digital post gode eksempler på.
I kraft af mange års fælles udvikling har
Danmark allerede en veludbygget og
velfungerende digital infrastruktur for den
offentlige sektor. Men infrastrukturen skal
hele tiden ses efter i sømmene, og det skal
sikres, at løsningerne følger med tiden.
Den robuste digitale infrastruktur og en
fælles rammearkitektur skal desuden sikre
mest mulig konkurrence i forbindelse med
myndighedernes indkøb af nye systemer,
fx når kommunerne i de kommende år skal
gennemføre fælles udbud af en række store
ydelsessystemer.

INFRASTRUKTUREN SKAL UDBYGGES
OG KONSOLIDERES
For det første skal den digitale infrastruktur
løbende videreudvikles. Det handler fx om at
give borgerne mulighed for at logge sikkert
på mobile digitale løsninger, men også om
fx at udvikle en fælles løsning til at håndtere
digitale fuldmagter, understøtte sikre
betalinger mv.

For det andet skal infrastrukturen gøres
tilstrækkelig driftssikker og robust til at
håndtere, at stadig flere af velfærdssamfundets kritiske processer foregår digitalt.
Myndighederne skal blandt andet kunne dele
store mængder af data indbyrdes med høj
driftssikkerhed. Derfor skal også koordineringen af den fælles infrastruktur ligge i fastere
rammer. Det vil sikre en bedre, billigere og
mere stabil drift af de fællesoffentlige
digitale systemer.
For det tredje skal de eksisterende fælles
løsninger tages i brug af alle myndigheder
og offentlige institutioner, hvor det er
relevant. Det kræver, at de fælles løsninger
er stabile, sikre og attraktive. De skal også
være lette at implementere, fx fordi infrastrukturen også bygger videre på åbne
standarder.

PEJLEMÆRKER FOR 2015
• Ingen spild på dobbeltudvikling.
Alle offentlige myndigheder benytter
den fælles it-infrastruktur, fx NemID,
digital post og borger.dk. Den offentlige
sektor fremstår enkel og sammenhængende for borgere og virksomheder.
• Den fællesoffentlige itinfrastruktur
udvikles fortsat og konsolideres løbende,
så it-infrastrukturen er stabil, sikker og
tidssvarende.
• Hvor det er muligt samtænkes udviklingen
af den fællesoffentlige it-infrastruktur
med den private sektor.

INITIATIVER
SIKKER DIGITAL SELVBETJENING
PÅ MOBILEN

9.1

Udvalgte dele af den digitale selvbetjening og
kommunikation vil med fordel kunne foregå
via mobile enheder. Derfor udvikles NemID
og NemLog-in til mobile løsninger, så borgere
kan betjene sig selv og modtage digital post
mv. sikkert og enkelt.
VIDERE MED FÆLLES LOG-IN
OG FULDMAGTER

9.2

De såkaldte single sign-on-løsninger for
borger- og virksomhedsområdet lægges
sammen til en fælles, forbedret ny NemLog-inløsning. NemLog-in udbygges med blandt
andet fuldmagter og understøttelse af
identitetsbaserede webservices, der gør det
nemmere at udveksle borgernes og virksomhedernes data.

ÉN KONTO FOR MELLEMVÆRENDER
MED DET OFFENTLIGE

9.3

Betalingsstrømmene mellem det offentlige,
borgerne og virksomhederne kan forenkles
og effektiviseres. Samtidig kan en mere
sammenhængende betalingsinfrastruktur
give et bedre overblik over deres samlede
økonomiske mellemværender med det
offentlige. Det undersøges om den fælles
infrastruktur kan udvides til også at håndtere
betalinger på tværs af myndigheder og
virksomheder.
ET FÆLLES OVERBLIK
OVER IT-ARKITEKTUREN

9.4

For at sikre et bedre arbejde med it-arkitektur
i det offentlige udarbejdes et fælles overblik
over opgaver og deres sammenhæng med
organisering, lovgivning og it-services. Med
vedligeholdelse og udvidelse af FORM og
STORM sikres det grundlæggende arbejde
med it-arkitektur. Arbejdet med standardisering fortsættes, men fokuseres blandt andet
på realisering af strategiens initiativer,
herunder især omkring fælles grunddata.

FÆLLES DISTRIBUTION
AF GRUNDDATA

9.5

Grunddata skal være tilgængelige på en enkel,
effektiv og meget stabil måde for de myndigheder, som anvender grunddata. Samtidig
skal de stigende omkostninger til distribution
af data reduceres. Gevinsterne ved en fælles
datafordeler til mere effektiv distribution
af grunddata samt bedre betalingsmodeller
undersøges.
HOTSPOTS GIVER NEMMERE
ADGANG TIL INTERNETTET

9.6

Med henblik på at fremme danskernes brug
af internettet vil der i regi af Fonden for
velfærdsteknologi blive afsat 15 mio. kr. til
etablering af hotspots i det offentlige rum.
Midlerne vil kunne søges af undervisnings-,
viden- og kulturinstitutioner med henblik
på at gøre det gratis for brugerne at komme
på internettet. Midlerne skal anvendes til at
styrke den prioritering, der sker, og skal ske,
på institutionerne inden for dette område.

ET STÆRKT FUNDAMENT
Danmark er nået langt med at etablere
en tidssvarende og robust offentlig digital
infrastruktur. Frem mod 2015 er de væsentligst indsatsområder:
• Sikkerhed: NemID, NemLog-in, fælles
fuldmagter og mobile platforme.
• Meddelelser: Digital postløsning,
fjernprint og NemSMS.
• Grunddata: Autoritative grunddata,
datakatalog og fælles datafordeler.
• Portaler: Borger.dk, Virk.dk og sundhed.dk
• Betaling: NemKonto, NemHandel, e-faktura

LYNHURTIGT BREDBÅND TIL ALLE I 2020
Det er regeringens målsætning, at alle borgere
og virksomheder skal have adgang til mindst
100 Mbit/s bredbånd i 2020. Lynhurtigt
bredbånd i hele landet er et vigtigt grundlag
for at udvikle nye digitale løsninger på de
store velfærdsområder som sundhed, omsorg
og uddannelse.
Målet skal nås ved at fortsætte den markedsbaserede og teknologineutrale tilgang, der
hidtil har fungeret succesfuldt.
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FOKUSOMRÅDE 10
FÆLLES GRUNDDATA
FOR ALLE MYNDIGHEDER
Det offentlige registrerer en lang række
oplysninger om borgere, virksomheder, fast
ejendom, bygninger, veje osv. En lille, men
meget vigtig del af disse oplysninger – de
såkaldte autoritative grunddata – bruges
igen og igen på tværs af hele den offentlige
sektor. De er fundamentet for, at myndighederne kan varetage deres opgaver korrekt,
for borgernes og virksomhedernes retssikkerhed og for hele samfundets effektivitet.

være vanskeligt at sammenstille oplysninger
om en ejendom, fordi ejendomme er angivet
forskelligt i forskellige ejendomsregistre.

det være kompliceret, dyrt og risikabelt at
være afhængig af data fra mange forskellige
kilder.

På samme måde skal der være en ensartet
teknisk metode til at beskrive de grunddataoplysninger som det offentlige giver adgang
til. Myndigheder og virksomheder skal også
have et bedre overblik over, hvilke grunddata
og dataservices der kan benyttes hvordan.

GRUNDDATA ER FUNDAMENTET FOR
DEN EFFEKTIVE OFFENTLIGE SEKTOR

BEDRE OG MERE TILGÆNGELIGE
GRUNDDATA

Der er derfor behov for at genoverveje den
måde, vi i dag fordeler data på kryds
og tværs af den offentlige og private sektor.
Vi skal blandt andet se på om man med en
fælles infrastruktur kan distribuere data på
en mere effektiv måde fra de offentlige
registre, så data samtidig kan bringes i spil
med en højere stabilitet og kapacitet, end det
er tilfældet i dag.

Grunddata er blandt andet de personoplysninger, der registreres i Det Centrale Personregister (CPR). For at komme videre med
digitaliseringen er der brug for at grundregistreringen af personer, virksomheder,
ejendomme osv., fungerer som et fælles
og fuldt sammenhængende digitalt forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der kan tilgås
ét sted – og let og sikkert genanvendes af
alle myndigheder.

Selvom Danmark er nået langt med grunddata, er der flere udfordringer, der skal
håndteres. Kvaliteten af grunddata skal
på en række områder forbedres. Det gælder
blandt andet de geografiske grunddata,
data om ejendomme og adresser, personregistreringen, grunddata om virksomhederne
og oplysninger om borgernes indkomst.

Grunddata skal også knyttes tættere sammen,
så det offentlige kan forbinde arbejdsgange
og sammenstille oplysninger på tværs af
myndigheder og sektorer. I dag kan det fx
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Når grunddata anvendes i myndighedernes
sagsbehandling, er det afgørende, at adgangen
til de offentlige registre ikke svigter. For så
kan systemerne og sagsbehandlingen gå i stå
med store omkostninger for myndighederne
og for hele samfundet. For en myndighed kan

Til gengæld skal myndighederne også
samarbejde om at anvende og berige de
autoritative grunddata i deres opgaveløsning.
De oplysninger myndighederne selv indhenter, skal desuden knyttes op på relevante
grunddata, så det også er muligt at skabe
sammenhæng i sagsbehandlingen på tværs
af forskellige offentlige myndigheder.

PEJLEMÆRKER FOR 2015
• Grunddata er af høj kvalitet og sammenhængende, så myndighederne hurtigt
og enkelt kan betjene borgere og virksomheder.
• Alle myndigheder genbruger grunddata
således, at borgere og virksomheder ikke
skal indberette de samme oplysninger flere
gange.
• Distributionen af grunddata sker mere
smidigt, effektivt og stabilt ved hjælp af
en fælles datafordeler.

INITIATIVER
UDBYGNING AF DE AUTORITATIVE
GEOGRAFISKE GRUNDDATA

10.1

Landets administrative geografiske inddeling
i kommuner, sogne, retskredse mv. er
fundamental for den offentlige forvaltning.
Derfor etableres en autoritativ kilde af høj
kvalitet til disse inddelinger, der samtidig er
let tilgængelig. På samme måde forbedres
grunddata om matrikler, stednavne, vejnet,
vandløb og søer.
GENBRUG AF
EJENDOMS- OG BYGNINGSDATA
OG ADRESSEDATA

10.2

Der fastlægges i 2012 en samlet plan for en
stærkere og enklere digital datainfrastruktur
på ejendoms- og bygningsområdet således,
at registeroplysninger om fast ejendom og
tilhørende rettigheder entydigt findes i
Matriklen, Bygnings- og Boligregistret (BBR)
og Tingbogen. Dermed vil behovet for
kopiregistre bortfalde, og ejendomsregistreringen i blandt andet kommunerne kan
effektiviseres. Endvidere fastlægges i 2012
en samlet plan for fuld tværoffentlig genbrug
af de autoritative adresseoplysninger fra
BBR, så fx de store centrale registre anvender
disse, og for, hvordan kvaliteten af de
registrerede adresser forbedres.

PERSONREGISTRERINGEN
GØRES ENDNU BEDRE

10.3

Personregistreringen i CPR-registeret udgør
hjørnestenen i den effektive digitale forvaltning, men på enkelte områder som registreringen af forældremyndighed og separation
er oplysningerne ikke altid fuldstændige
og korrekte. Derfor udarbejdes forslag til,
hvordan kvaliteten af disse registreringer
kan forbedres.

FORBEDREDE GRUNDDATA
OM VIRKSOMHEDERNE

10.4

HVAD ER GRUNDDATA?
Grunddata er de autoritative data om de
grundlæggende objekter for den offentlige
forvaltning. Der fastlægges grunddata inden
for følgende områder:

Virksomhedernes grunddata skal deles og
genbruges af de offentlige myndigheder,
så virksomhederne undgår at indberette
oplysninger, som det offentlige allerede har
i forvejen. For oplysningerne i CVR-registret
er dette målet i 2013, for regnskabs- og
selskabsdata i 2014. For at nå målet, skal
kvaliteten og tilgængeligheden af oplysningerne i registrene samtidig forbedres.

• Geografisk information, veje og fast
ejendom

BEDRE GRUNDDATA
OM BORGERNES INDKOMST MV.

• Virksomheder og deres nøglepersoner

10.5

Når en borger skal tildeles en indkomstafhængig ydelse som fx boligstøtte, henter
myndighederne i stigende omfang de
nødvendige oplysninger direkte fra blandt
andet eIndkomstregistret. Kvaliteten og
tilgængeligheden af oplysningerne om
borgernes indkomst, formue og uddannelsesniveau skal derfor forbedres.

• Ejendomme, boliger, bygninger
og adresser
• Personers identitet, bopæl
og familieforhold

• Borgernes indkomst, formue
og uddannelse
Grunddata skal være nemme at tage i
anvendelse for myndighederne. Derfor skal
grunddata være veldefinerede og veldokumenterede samt have klare kvalitetsmål.
Samtidig skal distributionen af grunddata
være effektiv og pålidelig.
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FOKUSOMRÅDE 11
DIGITALISERINGSKLAR LOVGIVNING
Mange af landets love er udarbejdet i en tid,
hvor de digitale teknologier spillede en
mindre rolle i den offentlige forvaltning.
Når vi skruer op for de digitale ambitioner
og breder teknologien ud til nye områder,
opstår der uundgåeligt nye juridiske problemstillinger.

LOVGIVNINGEN SKAL TILPASSES DEN
DIGITALE TIDSALDER
Derfor er det vigtigt at føre lovgivningen ajour
på relevante områder, så myndighederne ikke
forhindres i at udnytte it som et helt naturligt
arbejdsredskab i hverdagen, og så der ikke
er unødige juridiske hindringer for det
tværoffentlige samarbejde.
På samme måde skal det digitale samarbejde
på tværs af myndigheder gøre dialogen med
det offentlige nemmere og hurtigere. Mange
borgere og virksomheder forventer som en
selvfølge, at myndighederne er fuldt ud
digitale, og at det offentlige i sagsforløb
udveksler oplysninger indbyrdes. Det skal
lovgivningen understøtte, hvilket ikke altid
er tilfældet i dag. Ændringerne i lovgivningen
skal selvfølgelig respektere hensyn til fx
borgernes retssikkerhed og privatlivets fred.

40

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

At gøre lovgivningen mere digitaliseringsklar
handler grundlæggende om tre indsatser:
For det første at tilpasse lovgivningen, så
den bedst muligt understøtter digitalisering
af den offentlige sektor. Det gælder blandt
andet lovgrundlaget for den papirløse kommunikation mellem borgere og offentlige
myndigheder.
For det andet at tænke mulighederne for
digitalisering ind fra starten, når der laves
ny lovgivning på et fagområde. Det kan
fx være ved at sikre, at reguleringen af
et område er egnet til automatiseret sagsbehandling og genbrug af data.
For det tredje, at anskaffelsen af nye
it-løsninger skal ske så enkelt og smidigt
som muligt inden for gældende EU-regler.

PEJLEMÆRKER FOR 2015
• Lovgivning skrevet til tidligere tiders
analoge samfund står ikke i vejen for
at bruge digitalisering til at skabe en
mere effektiv offentlig sektor.
• Klar lovgivning sikrer, at det er obligatorisk
for borgere og virksomheder at modtage
post fra og sende anmeldelser og
ansøgninger digitalt til de offentlige
myndigheder.
• Smidigere udbudsregler gør det lettere
og billigere at foretage it-anskaffelser.

INITIATIVER
LOVGIVNING OM OBLIGATORISK
DIGITAL SELVBETJENING

11.1

Regeringen vil søge tilslutning til at tilpasse
lovgivningen, så ansøgning, anmeldelse mv.
til offentlige myndigheder frem mod 2015
kan gøres obligatorisk på alle relevante
områder. Lovgivningen skal tage højde for,
at borgere, der er forhindret i at rette
henvendelse digitalt, skal kunne henvende
sig på anden vis.
KLAR LOVGIVNING
OM DIGITALE BREVE

11.2

Et digitalt brev fra en myndighed skal have
samme juridiske gyldighed som almindelig
brevpost til borgere og virksomheder.
Regeringen vil søge tilslutning til det nødvendige regelgrundlag, så det blandt andet
kan gøres obligatorisk for borgere og
virksomheder at modtage deres post fra
offentlige myndigheder i deres digitale
postkasse. Regeringen vil også arbejde for
at fjerne eventuelle uklarheder om krav til
underskrift på de digitale breve, som borgere
og virksomheder modtager fra offentlige
myndigheder.

PRINCIPPER FOR
DIGITALISERINGSKLAR
LOVGIVNING

11.3

Når der laves ny lovgivning, skal mulighederne
for digitalisering være tænkt ind fra starten.
Det gælder fx obligatorisk digital kommunikation, genbrug af data og anvendelse af
den fælles digitale infrastruktur. I 2012
opstilles principper for den digitaliseringsklare lovgivning, som bør anvendes i det
lovforberedende arbejde.
TIDSSVARENDE REGLER
OM CLOUD COMPUTING

BEDRE RAMMER FOR IT-UDBUD
OG -INDKØB

11.5

Der er brug for mere effektive processer, når
offentlige myndigheder hver for sig, eller
sammen, anskaffer it. Derfor skal det
undersøges, om der kan skabes større klarhed
og mere fleksibilitet på udbudsområdet ved
lovgivning. Udbudsreglerne gøres smidigere,
og der arbejdes for at forenkle EU-udbudsdirektiverne.

11.4

Cloud computing kan åbne nye muligheder
for en mere effektiv it-drift og bedre adgang
til it-ydelser. Borgernes og virksomhedernes
følsomme oplysninger skal beskyttes, men
utidssvarende regler skal ikke være en unødig
barriere for cloud computing.
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FOKUSOMRÅDE 12
FREMDRIFT OG
FÆLLESOFFENTLIG STYRING
Siden 2001 har staten, kommuner og regioner
arbejdet sammen om at anvende digitalisering til at forny og effektivisere den offentlige
sektor. Det gode og forpligtende samarbejde
er løbende blevet udbygget. Fra simpel e-mail
kommunikation mellem myndigheder til
digital borgerbetjening og fælles indgange
til det offentlige på nettet. Og fra isolerede
tekniske løsninger til en af verdens mest
veludbyggede digitale infrastrukturer.

AMBITIØSE MÅL SKAL GØRES
TIL VIRKELIGHED
Med den nye strategi er der sat klare og
forpligtende mål for digitaliseringen af den
skriftlige kommunikation frem mod 2015.
Realisering af målsætningen handler mindre
om at udvikle nye store it-løsninger og mere
om at sikre en mere konsekvent og systematisk udbredelse af de fælles løsninger, der er
etableret de senere år. Det stiller store krav til
en stærk decentral implementeringskapacitet,
men også en centralt fokuseret koordinationsindsats.
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På de store velfærdsområder træder den
fællesoffentlige digitaliseringsindsats ind
på en ny bane. Her bliver it en stadig mere
grundlæggende forudsætning for at levere
sammenhængende og effektive ydelser.
I de senere år har digitaliseringsindsatsen
på udvalgte sektorområder været koordineret
i såkaldte domænebestyrelser. På baggrund
disse erfaringer skal samarbejdet om
digitalisering på velfærdsområderne styrkes.
Det skal blandt andet ske gennem en klarere
fordeling af opgaver og ansvar på tværs af
stat, regioner og kommuner.
Den økonomiske situation har sat stat,
kommuner og regioner under pres for at finde
effektive løsninger, der kan frigøre ressourcer
til varig velfærd. Digitalisering spiller her en
nøglerolle, men kun hvis myndighederne
sikrer, at gevinsterne reelt også indhøstes.
Det er derfor afgørende at følge op, synliggøre fremdrift og fastholde digitaliseringen
som et centralt tema på den politiske dags-

orden, som det blandt andet er sket i
forbindelse med de senere års forhandlinger
om kommunernes og regionernes økonomi.
Det betyder også, at nye it-investeringer altid
skal bygge på solide beslutningsgrundlag,
herunder en veldokumenteret business case.
Kun på den måde bliver der klarhed over, hvad
man får for pengene, og om det kan svare sig.

PEJLEMÆRKER FOR 2015
• En styrket fælles koordinering sikrer,
at de forskellige sektorer i den offentlige
sektor gnidningsfrit arbejder sammen.
• Offentlige itprojekter er kendetegnede
ved, at de forudsete gevinster også
realiseres i praksis.
• Fremdriften i digitaliseringsstrategiens
initiativer og de realiserede gevinster er
tydeliggjort og dokumenteret.

INITIATIVER
STÆRKERE KOORDINATION
OG IMPLEMENTERING

12.1

Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder
(STS) videreføres. Samtidig sikres en stærk
fællesoffentlig organisering omkring
implementering af strategiens initiativer,
så myndighederne får den nødvendige
støtte til at komme i mål med de ambitiøse
målsætninger.
KLAR ANSVARSFORDELING
OG TÆT SAMARBEJDE
PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE

12.2

Fagministerierne sikrer, at lovgivning, regler
og standarder understøtter effektive digitale
processer på de store velfærdsområder.
Herudover følges der op på kommuners
og regioners realisering af tværgående mål
og milepæle for udviklingen på de enkelte
områder. Der kan etableres styregrupper, som
rådgiver den ansvarlige minister og danner
rammerne for en mere effektiv koordination
omkring strategiens sektorrettede initiativer.

DOKUMENTATION FOR
AT STRATEGIENS MÅL
REALISERES

12.3

Der skal være gennemsigtighed i fremdrift
og status på arbejdet med at realisere
målsætningerne i strategien. Myndighederne
skal kunne følge op på mål og gevinster for
at kunne korrigere kursen i tide, hvis initiativer støder på uventede udfordringer. Der
sikres adgang til relevante informationer
om myndighedernes indsatser og gevinstrealisering.

EDAG4: SLUT MED
PAPIRBLANKETTER
OG BREVPOST

12.4

I forbindelse med, at alle borgere skal have
en digital postkasse i november 2014,
afholdes eDag4. På dette tidspunkt skal
myndighederne også have tilvejebragt
velfungerende digitale løsninger på langt
størstedelen af de områder, der skal være
obligatoriske for borgere og virksomheder.

STYREGRUPPEN FOR TVÆROFFENTLIGT
SAMARBEJDE (STS)
STS består af repræsentanter fra en række
ministerier, KL og Danske Regioner og har
ansvar for at koordinere tværoffentlige digitaliseringsinitiativer. STS afrapporterer halvårligt til Regeringen, KL og Danske Regioner.

KOMBIT
KOMBIT står for at konkurrenceudsætte
kommunernes it-understøttelse og er
etableret for at styrke den kommunale
indkøbskraft på it-området. I strategiperioden gennemfører KOMBIT sammen med
kommunerne udbud af de kommunale
it-løsninger, som KMD p.t. har monopol på.

RSI
Regionernes Sundheds-it (RSI) er regionernes
målrettede og forpligtende samarbejde om
sundheds-it. I regi heraf er der fastsat
24 fælles pejlemærker, som skal realiseres
i perioden 2010-2013. Pejlemærkerne skal
styrke it-anvendelsen på sygehusene,
optimere sygehusdriften, øge samarbejde
på tværs af sektorer samt styrke patienternes muligheder for at tage ansvar for egen
sundhed.
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4. RSI pejlemærkerne 2010-2013.

Pejlemærker for
sundheds-IT 2010

1

Juni 2010
Regionerne etablerede i februar måned 2010 Regionernes Sundheds-It Organisation (RSI) med en styregruppe i spidsen sammensat af direktionerne og IT-cheferne
for de 5 regioner samt Danske Regionernes direktion for at styrke det fælles,
forpligtende samarbejde i regionerne og mellem regionerne om sundheds-it i
det danske sygehus- og sundhedsvæsen.
En af styregruppens første opgaver har været at udarbejde en aktuel, revideret
status over det EPJ-review, der blev lavet ved regionernes start i 2007. Den aktuelle
status er udarbejdet af konsulentfirmaet Next Puzzle og fremgår af en selvstændig
rapport, som udgives samtidig med nærværende dokument.
En af de øvrige opgaver, RSI først har kastet sig over, har været at formulere pejlemærker for de næste års indsats, ikke kun for den kliniske it-arbejdsplads (EPJ),
men for sundheds-it mere bredt. Hele grundlaget for formuleringen af disse pejlemærker sker ud fra en forståelse af, at sundheds-it ikke skal ses isoleret som
et it-projekt, men som et sundhedsprojekt, hvor it kan styrke effektivitet og sammenhænge i sundhedsvæsenet - ikke i sig selv, men hvis det integreres i arbejdsgange og patientforløb. Derfor handler sundheds-it heller ikke kun om teknik,
men nok så meget om organisering og arbejdsprocesser i ‘forretningen’.

På RSI´s vegne
Jens Andersen
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Pejlemærker for sundheds-IT 2010
Det danske sundhedsvæsen står i de kommende år overfor en række udfordringer.
Snævre økonomiske rammer, flere behandlingsmetoder og stadig flere ældre stiller
krav til konstant at udvikle organisering og øge effektiviteten. Samtidig betyder en
øget specialisering og flere borgere med kronisk sygdom, at samarbejdet på tværs i
sundhedssektoren skal styrkes. Fra borgernes perspektiv forventes det naturligt, at
sundhedsvæsenet er åbent, inddrager dem i at tage vare på eget helbred og leverer
høj kvalitet i behandlingen.
Regionerne anser brugen af it-redskaber for afgørende i forhold til at løse det krydspres, som sundhedsvæsnet er udsat for. It er derfor en integreret del af regionernes
arbejde med hele tiden at kunne behandle flere patienter med færre hænder og færre
midler på et højt kvalitetsniveau.
Satsningen på it skal være ambitiøs. Regionerne har i februar 2010 lanceret Regionernes Sundheds-it organisation (RSI), som danner rammen om et forpligtende samarbejde, der skal sætte handlekraft bag regionernes fælles sundheds-it indsats. RSI har på
den baggrund udarbejdet et sæt pejlemærker for regionernes fælles indsats.

Pejlemærkerne udstikker kursen for regionernes indsats på flere niveauer:
D
 e enkelte regioner skal hver især realisere ambitiøse målsætninger i egen
region, understøttet af fælles anskaffelser eller projekter i regi af RSI – fx
pejlemærker vedr. den kliniske it-arbejdsplads.
R
 egionerne skal i fællesskab gennemføre en række initiativer som går på tværs
af regionerne – fx pejlemærker vedr. e-journal.
R
 egionerne skal i fællesskab medvirke til at understøtte den tværsektorielle
kommunikation – fx pejlemærker vedr. at stille fælles datakilder til rådighed
for sundhedsvæsnets øvrige parter og borgerne.

Det er vigtigt, at der er en meget tæt kobling mellem styringen af sygehusvæsnet og
styringen af sundheds-it, idet de redskaber sundheds-it leverer, skal indgå som en
integreret del af sygehusenes forretningsgange og arbejdsprocesser sådan, at de kan
understøtte de overordnede styringsmæssige mål for sygehusvæsnets drift. Gevinster
ved at implementere sundheds-it afhænger af organisering – dvs. mulighederne for at
strømline arbejdsgange vha. it. Styringen af sundheds-it kan derfor ikke adskilles fra
styringen af ’forretningen’. Det er med dette udgangspunkt, at RSI fremlægger de fælles pejlemærker for regionernes sundheds-it indsats.
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Fire slags pejlemærker for regionernes
sundheds-it indsats
RSI har opstillet 24 fælles pejlemærker for regionernes sundheds-it indsats. I bilag 1
findes en oversigt over pejlemærkerne. De er strategiske sigtepunkter for regionernes
fælles indsats i de kommende 3-4 år. Pejlemærkerne er formuleret med udgangspunkt
i den viden og teknologi, der i dag er tilgængelig. Hvis de grundlæggende forudsætninger for at realisere pejlemærkerne ændrer sig, justeres pejlemærkerne tilsvarende.
Pejlemærkerne er inddelt i fire fokusområder: 1) Den kliniske it-arbejdsplads,
2) Optimering af sygehusdrift, 3) Sammenhæng og samarbejde og 4) Patient empowerment. Den kliniske it-arbejdsplads og optimering af sygehusdrift har fokus på driften af
regionernes sygehuse, mens sammenhæng og samarbejde og patient empowerment
har fokus på regionernes ansvar og rolle i forhold patienterne og det øvrige sundhedsvæsen, Kvalitet er et gennemgående element i alle pejlemærkerne, da det er en
grundlæggende præmis, at regionernes sundheds-it indsats skal føre til, at patienterne
får en bedre kvalitet. Det er illustreret i figuren nedenfor.

Figur 1. Hvad vil
regionerne opnå ved at
investere i it?

Den kliniske
it-arbejdsplads

Optimering af
sygehusdrift

Internt
fokus

Patient
empowerment

Eksternt
fokus

Kvalitet

Sammenhæng
og samarbejde

De 4 pejlemærkekategorier uddybes i det følgende og de konkrete pejlemærker
præsenteres i en ikke prioriteret rækkefølge.
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It skal løfte det daglige kliniske
arbejde på sygehusene
Vi kalder personalets adgang til at se og arbejde med patientoplysninger, bestille og
ordinere undersøgelser og behandling, dokumentere indsatsen, dele informationer,
se faglige retningslinjer og opnå støtte at træffe beslutninger for en ’klinisk it-arbejdsplads’. Ved at sætte skub i it-understøttelsen af det kliniske personales rutiner og
daglige arbejdsgange og udbrede adgang til data på tværs af afdelinger og hospitaler
forbedres kvaliteten af behandlingerne og personalets arbejdsvilkår, samtidig med
at klinikernes undgår spildtid. Udbredelse af elektronisk patientjournal og tilhørende
adgang til parakliniske infomationer, giver personalet et hurtigt overblik over tilgængelige informationer, mens enkel adgang til arbejdspladsen og digital diktering vil
reducere spildtid. Systemer på sygehusene skal være tilgængelige døgnet rundt, året
rundt og leve op til høje krav om stabilitet, performance og sikkerhed.

RSI har formuleret 5 fælles pejlemærker for regionernes indsats i forhold til den
kliniske it-arbejdsplads:
H
 ver region har et konsolideret epj-landskab (notat, medicin, rekvisition/svar,
booking og PAS) inden udgangen af 2013.
H
 ver region har udbygget sit epj-landskab til en klinisk it-arbejdsplads, hvorfra
der er adgang til de væsentligste parakliniske informationer (RIS/PACS, mikrobiologi, klinisk/kemisk og patologi) inden udgangen af 2013.
R
 egionernes sygehuse har alle inden udgangen af 2013 nem og hurtig adgang
til de væsentlige systemer fra den kliniske it-arbejdsplads (bl.a. single sign on).
D
 e 5 regioners sygehuse har inden udgangen af 2011 mulighed for at bruge
digital diktering som en del af den kliniske it-arbejdsplads.
A
 lle regioner fremlægger i foråret 2011 en plan for at tage talegenkendelse i
brug på sygehusene.
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Målrettet brug af it til logistik og planlægning
skal optimere driften af sygehusene
At optimere den daglige drift af sygehusene er et centralt element i regionernes plan
om at frigøre ressourcer ved at øge digitaliseringen. Nøglen til at optimere drift ligger i at kigge på processer og systemer i højere grad end den enkelte medarbejders
måde at arbejde på. Med øget styring af logistik, arbejdsgange og effektiv udnyttelse
af ledige ressourcer inden for hele systemer, som eks. et sygehus eller en region vil
regionerne søge at effektivisere og forbedre sygehusdriften. Regionerne vil nå dette
mål gennem brugen af blandt andet digitale overblikstavler, avanceret logistikstyring,
dele adgang til specialiserede ressourcer gennem teletolkning, undgå dobbeltregistreringer og ved at indføre digitale ambulancejournaler.

RSI har formuleret 5 fælles pejlemærker for optimering af sygehusdrift:
R
 egionernes sygehuse har elektroniske tavler på alle større fælles akutmodtagelser inden udgangen af 2011.
T eletolkning stilles til rådighed for de relevante sygehusafdelinger inden
udgangen af 2012.
R
 egionerne har i foråret 2011 en plan for it-understøttelse af den præhospitale
indsats (herunder ambulancejournal).
D
 e 5 regioner indtænker it og automatisering i projekteringen af de nye syge
husbyggerier og større tilbygninger, herunder sikrer erfaringsudveksling. Samtidig vil regionerne nyttiggøre den relevante viden i forhold til den eksisterende
bygningsmasse.
R
 egionerne udarbejder i foråret 2011 en strategi for, hvordan telemedicinske
løsninger skal optimere hospitalsdriften.

It er nødvendig for at skabe et sammenhængende
sundhedsvæsen
At dele og genbruge viden om patienterne er centralt for at skabe sammenhæng i
patientforløb og reducere fejl, unødige forsinkelser eller gentagelser af diagnostik og
behandling. For en række borgere – særligt langvarigt eller kronisk syge – er mange
behandlere på sygehuse, i praksis og i kommuner involveret i deres daglige liv med en
sygdom. Det daglige samarbejde om patienter mellem sundhedspersoner både indenfor sygehusene og på tværs af sektorer skal it understøtte bedst muligt.
Ved at fokusere på sammenhænge kan regionerne reducere fejl i behandlingen og
minimere den tid, der i dag bruges på at indsamle og dokumentere oplysninger, som
allerede er tilgængelige andre steder i sundhedsvæsenet. En målrettet it-understøttelse kan medvirke til at accelerere forløb til gavn for patienterne. Oplysninger fra
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så godt som alle sygehuse findes i dag i e-Journal. Relevante data om en patient kan
ses, uanset, hvor vedkommende har været behandlet tidligere. e-Journalen vil blive
udbygget til en national sundhedsjournal for borgere og det sundhedspersonale, der
behandler dem. Sundhedsjournalen skal gøre det muligt at dele væsentlige data, fx
billeddiagnostisk materiale på tværs af alle sygehuse. Tilsvarende vil regionerne sikre,
at det fælles medicinkort (FMK) tages i brug i sygehusvæsenet.

RSI har formuleret 8 fælles pejlemærker for regionernes indsats i forhold til at itunderstøtte sammenhæng og samarbejde:
e -Journal: Alle regionernes sygehuse kan levere relevante data fra PAS og/eller
epj til e-journalen, og alle sygehuse har adgang til e-Journal via den kliniske itarbejdsplads inden udgangen af 2010.
R
 egionerne udbygger e-Journalen til at blive den nationale sundhedsjournal
inden udgangen af 2013. Den nationale sundhedsjournal får en forbedret og
mere intelligent brugergrænseflade, hvorfra der kan opnås adgang til væsentligste data (journalnotater, cave, laboratoriedata, medicin og billeddiagnostiske
data).
D
 anske Regioner vil sammen med regeringen arbejde for, at de praktiserende
læger og speciallæger inden udgangen af 2012 stiller data til rådighed for den
nationale sundhedsjournal.
M
 edCom-standarder er fuldt udbredt i regionernes sygehuse inden udgangen
af 2012.
R
 egionerne vil koordinere it-understøttelsen af indsatsen for kronisk syge
A
 lle regioner har integreret det fælles medicinkort i deres medicinsystemer
inden udgangen af 2011.
R
 egionerne kan udveksle billeder mellem samtlige sygehuse i Danmark inden
udgangen af 2012.
D
 e 5 regioner stiller fælles landsdækkende datakilder til rådighed for sundhedsvæsnets øvrige parter i takt med, at de udvikles.
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Gode muligheder for at være en aktiv patient
– Patient empowerment
Sundhedsvæsenet skal fremme, at borgerne kan tage vare på deres eget helbred.
Det kan fremmes ved at stille bedre informationer og services til rådighed og ved at
give gode muligheder for egenomsorg. Konkrete eksempler kan være at reservere og
ændre tider til undersøgelser og behandlinger on line, kommunikere sikkert elektronisk med sundhedsvæsnet og at give kroniske patienter adgang til de nyeste telemedicinske løsninger, så patienterne kan monitoreres i eget hjem og engageres i deres
helbred.

RSI har formuleret 6 pejlemærker for patient empowerment:
R
 egionerne stiller nu e-Journalen til rådighed for borgerne. Sundhedsjournalen
vil ligeledes blive stillet til rådighed for borgerne, når denne er færdigudviklet
A
 lle regioner vil sende relevante indkaldelsesbreve og øvrige breve til patientens digitale dokumentboks inden udgangen af 2012.
A
 lle regionerne vil sende SMS-påmindelser til patienterne forud for planlagte
aftaler med sygehusene inden udgangen af 2012.
R
 egionerne vil gennemføre et projekt i stor skala vedr. it-understøttelse af en
udvalgt gruppe af kroniske syge inden udgangen af 2011.
R
 egionerne vil i en Patienthåndbog på sundhed.dk i løbet af 2011 stille 2500
dansksprogede og evidensbaserede artikler om sundhed, sygdom og behandling til rådighed for borgere og patienter.
D
 e 5 regioner vil i foråret 2011 udarbejde en fælles strategi for it-understøttelse
af patient empowerment med fokus på fælles indsatser.

Statens institutioner og myndigheder
Realisering af regionernes pejlemærker for sundheds-it indsatsen kan dog ikke stå
alene. Især er det afgørende, at staten, når de stiller indberetningsløsninger og
kliniske data til rådighed for sundhedsvæsenets personale gør det ensartet, tilpasset
de kliniske arbejdsgange og med et supportniveau, der passer til et sundhedsvæsen,
der fungerer døgnet rundt, året rundt. At statens institutioner og myndigheder også
forpligter sig på at kunne understøtte regionernes kvalitets- aktivitets- og økonomistyring. Ligeledes skal staten sikre, at der ikke er lovgivningsmæssige barrierer for, at de
fællesregionale pejlemærker kan indfris. Regionernes krav til pejlemærker for statens
institutioner og myndigheder fremgår af bilag 2.
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Bilag 1 Samlet oversigt over regionernes
pejlemærker for sundheds-it
￼

Pejlemærke

Gennemført:

Den kliniske it-arbejdsplads
- De 5 regioners sygehuse har mulighed for at bruge digital diktering som en del af den kliniske
itarbejdsplads
- Alle regioner fremlægger en plan for at tage talegenkendelse i brug på sygehusene
- Hver region har et konsolideret EPJ-landskab (notat, medicin, rekvisition/svar, booking og PAS)
- Hver region har udbygget sit EPJ-landskab til en klinisk it-arbejdsplads, hvorfra der er adgang til
de væsentligste parakliniske informationer (RIS/PACS, mikrobiologi, klinisk/kemisk og patologi)
- Regionernes sygehuse har nem og hurtig adgang til alle væsentlige systemer fra den kliniske itarbejdsplads (bl.a. single sign on)

2011
2011
2013
2013
2013

Optimering af sygehusdrift
- De 5 regioner indtænker it og automatisering i forbindelse med projekteringen af de nye sygehusbyggerier og større tilbygninger, herunder sikre erfaringsudveksling. Samtidig sikrer regionerne, at
den relevante viden nyttiggøres i forhold til den eksisterende bygningsmasse
- Regionernes sygehuse har elektroniske tavler på alle større fælles akutmodtagelser
- Regionerne har en plan for it-understøttelse af den præhospitale indsats (herunder ambulancejournal)
- Regionerne udarbejder en strategi for, hvordan telemedicinske løsninger skal optimere hospitalsdriften
- Teletolkning stilles til rådighed for alle relevante sygehusafdelinger

2010
2011
2011
2011
2012

Sammenhæng og samarbejde
- e-Journalen: Alle regionernes sygehuse kan levere relevante data fra PAS og epj til e-journalen, og
alle sygehuse har adgang til e-Journalen via den kliniske it-arbejdsplads
- Regionerne vil koordinere it-understøttelsen af kronikerindsatsen
- De 5 regioner stiller fælles landsdækkende datakilder til rådighed for sundhedsvæsnets øvrige
parter i takt med, at de udvikles
- Alle regioner har integreret FMK i deres medicinsystemer
- Danske Regioner vil sammen med regeringen arbejde for, at de praktiserende læger og speciallæger stiller data til rådighed for den nationale sundheds-journal
- MedCom-standarder er fuldt udbredt i regionernes sygehuse
- Regionerne kan udveksle billeder mellem samtlige sygehuse i Danmark
- Regionerne udbygger e-journalen til at blive den nationale sundhedsjournal. Den nationale
sundhedsjournal får en forbedret og mere intelligent brugergrænseflade, hvorfra der kan opnås adgang til væsentligste data (journalnotater, cave, laboratoriedata, medicin og billeddiagnostiske data)

2010
2010
2010
2011
2012
2012
2012
2013

Patient empowerment
- Regionerne stiller nu e-journalen til rådighed for borgerne. Sundhedsjournalen vil ligeledes blive
stillet til rådighed for borgerne, når denne er færdigudviklet.
- Regionerne vil gennemføre et projekt i stor skala vedr. it-understøttelse af en udvalgt kronikergruppe.
- De 5 regioner vil udarbejde en fælles strategi for it-understøttelse af patient empowerment med
fokus på fælles indsatser.
- Regionerne vil stille 2500 dansksproget og evidensbaserede artikler om sundhed, sygdom og behandling til rådighed for borgere og patienter via en Patienthåndbog på sundhed.dk
- Alle regioner vil sende relevante indkaldelsesbreve og øvrige breve til patientens digitale dokumentboks.
- Alle regionerne vil sende SMS-påmindelser til patienterne forud for planlagte aftaler med sygehusene.

2010
2011
2011
2011
2012
2012
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Bilag 2 Regionernes ønsker til pejlemærker for
statens institutioner og myndigheder
I nden 2011 skal der være en nem og stabil tilgængelighed af tidstro data fra de
landsdækkende registre til brug for regionernes økonomi-, aktivitets- og kvalitetsstyring.
I nden udgangen af 2011 skal en standardiseret og ensartet indberetningsflade til
alle de landsdækkende registre være gennemført.
D
 er skal fastsættes nationale standarder for den tværsektorielle kommunikation
L ovgivningen må ikke udgøre en unødig barriere for digitalisering i sundhedsvæsnet, det gælder særligt mulighed for anskaffelse af fælles løsninger.
S undhedslovens regler om adgang til patienternes data (§42a og 42b) skal evalueres og justeres i den kommende folketingssamling.
E ventuelle barrierer for, at sms-påmindelser til patienterne kan udsendes, skal
være fjernet inden udgangen af 2011.
S taten etablerer og udbygger løbende en fælles og sikker national it-infrastruktur,
der modsvarer de stadigt stigende datamængder, som sundhedsvæsenets parter
deler på tværs af sektorer.
U
 dbudsreglerne skal gøre det muligt og enkelt for en region at anskaffe en løsning,
som en eller flere andre regioner allerede har implementeret succesfuldt.
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Bilag 3 Bidragsydere til pejlemærkerne for
sundheds-it
Pejlemærkerne er formuleret af styregruppen for Regionernes Sundheds IT
organisation (RSI). Styregruppen består af:
J ens Andersen, Region Sjælland (Formand)
J ens Christian Sørensen, Region Hovedstaden
T orben Anker Sørensen, Region Sjælland
P
 er Busk Sørensen, Region Syddanmark
L eif Vestergaard Pedersen, Region Midtjylland
D
 orte Stigaard, Region Nordjylland
L one Christiansen, Danske Regioner
J an Kold, Region Hovedstaden
M
 ichael Hansen, Region Sjælland
N
 ils Lau Frederiksen, Region Syddanmark
Jørn Lodahl, Region Midtjylland
L ise Wormstrup, Region Nordjylland
Danske Regioner har været sekretariat for projektet. Konsulentfirmaet Next Puzzle
har bistået styregruppen i arbejdet med at formulere pejlemærkerne.
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5. Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2016, herunder RSI pejlemærkerne
2014-2016.

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2014-2016

Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier mange af ambitionerne, og at vi har fået et væsentligt bedre og forpligtende samarbejde på tværs af
Danmark, som kommer patienterne og sundhedspersonerne til gode.
Den fællesregionale indsats omkring sundheds-it blevet mere moden og ambitiøs,
hvilket afspejler sig i den strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet, regionerne
netop har fastlagt sammen. Strategien er brugt som rettesnor i udvælgelsen af de 15
nye pejlemærker som skal sikre, at vi konsekvent arbejder mod de seks fastlagte målsætninger for udviklingen af sundheds-it.
Vi ønsker at styrke sammenhæng, effektivitet og ensartethed i sundhedsvæsenet.
Fremover vil vi løbende udfordre nye og eksisterende pejlemærker på, om de til stadighed opfylder vores målsætninger i tilstrækkelig grad. I de tilfælde, hvor vi risikerer
ikke at nå i mål, må vi være indstillede på at omdisponere de planlagte pejlemærker.
Et gennemført pejlemærke er først rigtigt en succes, hvis det bidrager til at realisere
vores strategiske målsætninger om et effektivt sundhedsvæsen med høj kvalitet for
patienten.
Samtidig med udarbejdelsen af strategien og lanceringen af de 15 nye pejlemærker
for 2014-2016, arbejder regionerne også vedholdende og systematisk på at komme
helt i mål med pejlemærkerne for 2010-2013.
Det nuværende fællesregionale samarbejde og de 15 nye pejlemærker demonstrerer,
at både patienter og sundhedspersoner har stor gavn af den fælles indsats. Fællesskabet er med til at sørge for, at mulighederne i stigende grad bliver ens, uanset hvilken region du befinder dig i.
Med de nye pejlemærker glæder vi os til at tage hul på et nyt og ambitiøst kapitel i
digitaliseringen af sundhedsvæsenet.

Jens Andersen
Formand for Regionernes Sundheds-it
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De 15 nye pejlemærker for sundheds-it er den konkrete realisering af seks strategiske
målsætninger, som er opstillet i den fællesregionale strategi for digitalisering af
sundhedsvæsenet. Pejlemærkerne er valgt på baggrund af deres evne til at indfri de
seks målsætninger i strategien. I de fleste tilfælde rammer det enkelte pejlemærke
flere målsætninger på én gang, hvilket fremgår af oversigten på næste side.
Den fællesregionale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet strækker sig fra
2013 til 2019. De nye 15 pejlemærker løber i perioden 2014-2016, og det betyder, at
regionerne i 2016 igangsætter et nyt sæt pejlemærker for perioden 2017-2019.
Det er ikke muligt at forudse alle relevante udviklingstræk i årene 2014-2016. Derfor
kan det blive nødvendigt at supplere de nuværende 15 pejlemærker med flere fællesregionale initiativer i takt med, at nye tendenser og uforudsete muligheder viser
sig. Dertil kommer, at indspil fra nationale strategiprocesser på digitaliseringsområdet betyder, at regionerne skal gennemføre flere initiativer i perioden 2014-2016.
Det er også værd at bemærke, at pejlemærkerne ikke udgør regionernes samlede
indsats omkring sundheds-it. Hver enkelt region lægger også en omfattende lokal
indsats i at digitalisere stadigt flere arbejdsgange.
Inden de enkelte pejlemærker startes op, gennemføres en mere dybdegående vurdering af, om de indebærer rentable investeringer. Pejlemærkerne gennemføres derfor
under forudsætning af, at de giver større gevinster end udgifter.
På næste side kan du se en oversigt over de 15 nye pejlemærker og deres relation til
de seks målsætninger i strategien.
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Dette pejlemærke dækker udbredelse og implementering af videokonferencer i voksenpsykiatrien. Initiativet skal understøtte samarbejdet mellem de psykiatriske afdelinger på sygehusene og de distriktspsykiatriske enheder samt samarbejdet mellem
de psykiatriske afdelinger og kommunerne. Pejlemærket er delt op i et pilotprojekt,
som involverer en kommune i hver region samt et efterfølgende projekt, der skal
udbrede anvendelsen af videokonferencer på voksenpsykiatriske afdelinger og distriktspsykiatriske enheder på tværs af de fem regioner.

Regionerne vil udarbejde en fælles it-standard for, hvordan fx personer, udstyr, senge, varer m.m. kan spores og identificeres på hospitalerne. En it-løsning som denne
er et væsentligt delelement i de samlede bestræbelser på at optimere hospitalernes
arbejdsgange, fordi viden om, hvor bestemte personer og enheder befinder sig er
vigtig for at skabe effektive logistiske processer. Referencearkitekturen vil blive anvendt ved anskaffelse og implementering af nye løsninger til sporbarhed og emneidentifikation i de nye hospitalsbyggerier og på de eksisterende hospitaler.

Regionerne vil skabe ensartede digitale muligheder for sundhedspersoner uanset,
hvor i landet de arbejder. Dette sikres blandt andet gennem fælles funktions- og servicemål for den kliniske it-arbejdsplads. Derudover vil regionerne foretage løbende
målinger af, hvordan it bruges i bredden og i dybden på hospitalerne.
Som led i dette pejlemærke gennemføres såvel en international som en national måling af den kliniske it-arbejdsplads i alle fem regioner. Endelig vil regionerne løbende
og systematisk overvåge ibrugtagelsen af sundheds-it på hospitalerne, og det vil give
et gennemsigtigt overblik over gevinsterne.
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Regionerne vil gennem målinger identificere, hvilke områder i de regionale itorganisationer, som klarer sig godt, og hvor der er mulighed for forbedringer. For at
udvikle regionernes it- og driftsfunktioner vil regionerne gennemføre benchmarkundersøgelser af regionernes it ud fra et fælles koncept. Herigennem opnår regionerne et grundlag for at forbedre og prioritere indsatsen inden for it.

Med pejlemærket igangsættes et storskalaforsøg i Region Syddanmark med internetbaseret behandling af voksne med let til moderat depression. Disse mennesker får
tilbud om en online videobaseret udrednings- og opfølgningssamtale, mens selve
behandlingen foregår som ”hjælp til selvhjælp” baseret på et behandlingsprogram,
der er tilgængeligt på internettet. Behandlingen er også understøttet af skriftlig dialog med tilknyttede psykologer. Storskalaforsøget i Region Syddanmark evalueres på
anvendeligheden af den tekniske løsning, på muligheden for at realisere de opstillede
gevinster i business casen, samt på organisatoriske konsekvenser. Hvis evalueringen
er positiv, vil regionerne udbrede løsningen til resten af landet.

Formålet med pejlemærket er at anskaffe og implementere et fælles, tidssvarende og
sammenhængende apotekersystem til de danske hospitalsapoteker. Løsningen skal
understøtte fælles, moderne og effektive processer på de danske hospitalsapoteker,
så de ansatte kan løse deres kerneopgaver samt sikre stabil leverance af lægemidler
og data om lægemidler til hospitalerne. Det nye apotekersystem giver mulighed for
en mere effektiv styring af medicinudgifterne på hospitalerne, og bidrager til kvalitetsarbejdet samt forsyningssikkerheden på medicinområdet.
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Regionerne vil på udvalgte områder give borgerne mulighed for selv at booke og ombooke aftaler med hospitalet for, at borgeren kan have en aktiv rolle i patientforløbet. Der gennemføres pilotprojekter i alle fem regioner, og efterfølgende opsamles
erfaringerne. Dette skal munde ud i anbefalinger til, hvor og hvordan regionerne
fremadrettet kan sætte digitale selvbetjeningsløsninger til booking i drift.

Formålet med pejlemærket er at sikre ens forhold for opbevaringen af eksempelvis
scanninger og medico-tekniske målinger, hvor læger og forskere har behov for at
gemme data i længere tid. Hvis det viser sig nødvendigt, vil regionerne etablere et
fælles arkiv til opbevaring af ældre data.

Regionerne vil i samarbejde med kommunerne gennemføre national udbredelse af
en telemedicinsk løsning til sårbehandling. Løsningen giver mulighed for, at en kommunal sygeplejerske tilser patientens sår i eget hjem, og tager et billede af såret.
Billedet sendes derefter til lægen eller sygeplejersken på hospitalet via en webbaseret sårjournal. Behandlingen i eget hjem giver mulighed for at patienternes sår heler
hurtigere, det minimerer transporten af skrøbelige patienter, og det kan mindske
tidsforbruget på hospitalet.

Den præhospitale patientjournal skal understøtte behandlingen af den enkelte patient, fra vagtcentralen modtager opgaven, til patienten bliver overleveret på hospitalernes fælles akutmodtagelse. Den præhospitale patientjournal giver bedre mulighed
for at registrere de nødvendige oplysninger om patientens tilstand uden forsinkelse,
mens behandlingen i fx ambulancen er i gang. Oplysningerne er fx vurdering af patientens tilstand, samt målinger og behandlinger foretaget af det præhospitale personale. Journalen vil hjælpe til en hurtigere diagnose og en bedre behandling ved ankomst på hospitalet.
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Sundhedsjournalen skal fungere som sundhedsvæsenets fælles løsning til deling af
patientdata på tværs af regioner, kommuner og praktiserende læger. Løsningen bygger videre på første version af Sundhedsjournalen på sundhed.dk, og giver overblik
over journaloplysninger, medicin, laboratoriesvar og cave (oplysninger om lægemidler, som patienten ikke må få pga. allergi eller overfølsomhed). Derudover gives der
adgang til e-journal, Det Fælles Medicinkort (FMK) og laboratorieportalen. Sundhedsjournalen vil blive tilgængelig for borgere, praktiserende læger og sundhedspersoner
på regionernes hospitaler.

Regionerne vil opstille fælles principper for at give borgere og sundhedspersoner
adgang til patientdata og kliniske data på mobile enheder – som fx smartphones og
tablets. I forlængelse af dette vil regionerne give borgere og sundhedspersoner mulighed for at tilgå patientdata og/eller kliniske data på mobile enheder, hvor det giver
størst værdi. Hensigten er at udvikle ensartede digitale og mobile muligheder for
borgere og sundhedsfaglige brugere i regionerne.

Storskalaforsøget i Nordjylland evalueres på anvendeligheden af den tekniske løsning, muligheden for at realisere de opstillede gevinster i business casen, samt de
organisatoriske konsekvenser. Hvis evalueringen er positiv, udbreder regionerne
løsningen til hele landet. Udbredelsen forudsætter, at regioner, kommuner og almen
praksis samarbejder om at give KOL-patienter en sammenhængende telemedicinsk
behandling.
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Regionerne vil forbedre den kliniske logistik på hospitalerne ved at give et samlet
overbliksbillede på fx storskærme og mobile enheder med tidstro data fra en række
centrale datekilder på hospitalet (journal, medicin, laboratoriedata, radiologi m.m.).
Et eksempel på dette kan være en interaktiv oversigt over alle patienter indlagt på en
afdeling, præsenteret på storskærme. Dette giver personalet overblik over hvilke
opgaver, der skal udføres i hvilken rækkefølge.

Regionerne vil i samarbejde med kommunerne anskaffe og implementere et fælles
sygesikringssystem til håndtering af administrative opgaver i praksissektoren. Det nye
sygesikringssystem skal give bedre muligheder for strategisk kontrol af ydelser i praksissektoren. Det giver også mulighed for benchmarking mellem regionerne, monitorering af ydelsesmønstre og adfærd samt mulighed for et datamæssigt grundlag for
forhandling af overenskomster.
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Som det fremgår af oversigten over pejlemærker og målsætninger på side 3, så bidrager pejlemærkerne på forskellig vis til realiseringen af de seks målsætninger i strategien. Dette beskrives nærmere i de følgende afsnit.

Det er regionernes mål at nye digitale muligheder skal gøre det nemmere for borgerne at tage en aktiv og ligeværdig rolle i mødet med sundhedsvæsenet.
Pejlemærket om sundhedsjournalen bidrager til denne målsætning ved at give borgerne nem adgang til egne data på sundhed.dk. Et andet eksempel er pejlemærket
om, at regionerne vil give borgerne adgang til patientdata via mobile løsninger på de
områder, hvor det giver størst værdi. Den digitale selvbetjeningsløsning til booking af
egne aftaler er et tredje eksempel på et pejlemærke, hvor regionerne tilbyder borgerne en plads på førersædet i deres eget patientforløb. De borgere, som selv ønsker
at booke tider via internettet, skal have denne mulighed. I første omgang afprøves
bookingen på et udvalgt område i alle regioner.
De tre telemedicinske pejlemærker drejer sig om telemedicinsk sårvurdering, internetpsykiatri og telemedicinsk løsning til KOL-patienter. Alle tre pejlemærker er eksempler på, hvordan nye digitale muligheder kan være løftestang for at involvere
borgerne mere og flytte dele af behandlingen til eget hjem.

Det er regionernes mål at bruge it til at gøre hverdagen nemmere for sundhedspersonerne. Fx skal sundheds-it give bedre og mere fleksibel adgang til data, færre dobbeltregistreringer og mindre papir. It skal også give beslutningsstøtte og derved hjælpe sundhedspersoner til at træffe de rigtige valg.
14 ud af de 15 pejlemærker understøtter denne målsætning. Følgende pejlemærker
skal fremhæves:
Den præhospitale patientjournal løfter hele akutområdet. Løsningen vil give ensartede digitale arbejdsgange og skabe sammenhæng mellem den præhospitale indsats og
hospitalernes akutmodtagelser.
Sundhedsjournalen giver sundhedspersoner mulighed for nemt at få adgang til data
på tværs af hospitaler og sektorer.

Godkendt af Danske Regioners bestyrelse 17. maj 2013

9

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2014-2016

Klinisk logistik giver sundhedspersoner et mere struktureret overblik over aktuelle
patienter, samtidig med at det øger patientsikkerheden.
Adgang til udvalgte patientdata fra mobile enheder vil lette sundhedspersoners arbejdsgange på hospitalerne.
Fælles funktions- og servicemål skal sikre, at regionernes kliniske it-arbejdspladser
har et højt ensartet niveau på tværs af hospitalerne.

Det er regionernes mål at styrke og udvikle it-infrastrukturen for at gøre driften endnu mere sikker og stabil. Velfungerende sundheds-it er en helt afgørende forudsætning for at skabe sammenhængende og effektive arbejdsgange på hospitalerne.
Regionerne udvikler derfor it-infrastrukturen i flere af pejlemærkerne. Fx indebærer
pejlemærket om telemedicinsk løsning til KOL-patienter, at der etableres en fælles itinfrastruktur for opsamling af data fra borgernes eget hjem.
Derudover vil regionerne gennemføre fælles benchmarks af regionernes it for at optimere den måde, som regionerne driver deres it-organisationer på.

Det er regionernes mål at blive endnu bedre til at udnytte investeringerne i sundheds-it. Pejlemærket om fælles funktions- og servicemål for den kliniske itarbejdsplads hjælper med at opfylde denne målsætning ved at følge op på, at it bliver
brugt i bredden og i dybden på hospitalerne. Den brede og dybe anvendelse er afgørende for, at de investeringer, regionerne foretager, faktisk giver gevinster og bedre
kvalitet på hospitalerne.
Regionerne koordinerer også deres it-investeringer på en lang række områder via
pejlemærkerne. Det gælder fx pejlemærkerne om internetpsykiatri og telemedicinsk
behandling af KOL-patienter, hvor én region på vegne af alle fem afprøver et initiativ i
stor skala. Derudover har regionerne opstillet et pejlemærke for de nye hospitalsbyggerier, hvor der fastlægges en fælles ramme for, hvordan it kan anvendes til at spore
og identificere personer, udstyr, senge og varer. Netop denne type it-løsning er et
væsentligt delelement for at optimere hospitalernes logistiske processer.
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Det er regionernes mål at tage teten i arbejdet med at udnytte de digitale muligheder til at skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb. Sundhedsjournalen
er et eksempel på et pejlemærke, hvor regionerne bruger nye digitale muligheder til
at skabe sammenhænge på tværs af regioner og sektorer. Fx inviteres kommunerne
indenfor til at deltage i samarbejdet omkring Sundhedsjournalen, sådan at de både
får adgang til at se data og meget gerne påtager sig et ansvar for også at dele data.
Målet om at skabe sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer findes også
i flere af de telemedicinske pejlemærker. I de telemedicinske projekter etableres nye
samarbejdsformer mellem regioner, kommuner og praktiserende læger. Formålet er
at tilbyde patienterne mere sammenhængende og effektive behandlingsformer.
Derudover vil et nyt og mere tidssvarende sygesikringssystem give bedre mulighed
for at dele data fra praksissektoren med hospitaler, kommuner og andre praktiserende læger.

Det er regionernes mål at definere fælles og ensartede rammer for det digitale samarbejde sammen med stat, kommuner og praktiserende læger.
Denne målsætning bliver dækket af færrest pejlemærker, om end pejlemærker som
fx Sundhedsjournalen og Telemedicinsk platform for KOL-patienter spiller ind på dette område. Det er fordi, regionerne ikke alene kan opstille pejlemærker for det fællesoffentlige samarbejde på sundheds-it-området. Dette fordrer alt andet lige en
dialog med de øvrige parter. Regionerne lægger op til, at dialogen tages i forbindelse
med de aktuelle økonomiforhandlinger.
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6. Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark, 28.
november 2011.

28. november 2011

Vision for sundhedsvæsenet
i Region Syddanmark

Sundhedsvæsenet i Region
Syddanmark er til for borgerne.
Sundhedsvæsenet bidrager aktivt til
at forebygge og behandle sygdom og
dermed forbedre borgernes sundhed.
Vores succes bygger på dialog, lighed
og sammenhæng. Vi har fokus på
rettidighed og kvalitet, og det bedste
resultat opnås, når alle tager ansvar.

Dialog

Kvalitet

Vi møder patient og pårørende med respekt,
omsorg og åbenhed.
Nærhed, tryghed og ligeværdighed skabes i en
dialog, hvor patient og pårørende bliver set, hørt
og inddraget.

Vi giver den rette behandling, der tager afsæt
i patientens sygdom, ønsker og ressourcer. Vi
baserer patientbehandlingen på nyeste viden, og
vi tilstræber højeste faglige standard.
Patient og pårørende oplever, at vi gør det godt.

Lighed

Ansvar

Vi har fokus på, at al behandling tager
udgangspunkt i en fri og lige adgang for alle
borgere.
Lighed i sundhed opnås, når der i forebyggelse
og behandling tages hensyn til, at mennesker er
forskellige, har forskellige behov og forskellige
ressourcer.

Vi ser det gode patientforløb som et fælles
ansvar for både patient, pårørende og personale.
Ansvar betyder også, at ingen svigtes.
Uanset hvordan patienten har varetaget egen
sundhed, så tager sundhedsvæsenet hånd om
patientens sygdom.

Sammenhæng
Vi sikrer et godt patientforløb gennem
samarbejde med patient og pårørende og på
tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner.

Rettidighed
Vi giver den rette hjælp til rette tid.
De patienter, der har det største behov, får hjælp
hurtigst.

7. It-strategien til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark 2011-2014.
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Sundhedsvæsenet som uddannelsesinstitution

2

Sundhedsplan
Forord v. Carl Holst

1 Indledning
Den sundhedsplan du er i gang med at læse, er blevet til i regionsrådets anden
valgperiode.
Den afløser den sundhedsplan for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der blev
udarbejdet i 2009, i regionsrådets første valgperiode. Den første sundhedsplan havde et
andet fokus end den nuværende. Regionen var helt ny – etableret som en
sammenlægning af godt og vel 3,5 amter og deres respektive sundhedsvæsener og
sygehusstrukturer.
Der var forskelle i både strukturer, tilgang til forskellige problemstillinger og i forhold til
hvilke udfordringer, man stod overfor. I regionernes første leveår var der særligt fokus på
at få skabt nye fælles rammer, som kunne bringe sundhedsvæsenet ind i den nye
regionale virkelighed.
Det regionale sundhedsvæsen fik nogle markante anderledes forudsætninger, end de
amtslige, på grund af nye faglige krav om specialisering og Sundhedsstyrelsens
anbefalinger om centralisering af akutbetjeningen. Dette betød, at de akutte modtagelser
blev samlet på færre akutsygehuse, og at alle akutte funktioner på hver af disse sygehuse
blev samlet ét sted i en fælles akutmodtagelse (FAM) (herudover skadestuer og
skadeklinikker på udvalgte sygehuse).
I den forbindelse skulle der vedtages og implementeres gennemgribende planer for både
placering af sygehuse og specialer. Det betød, at opgaver måtte flytte matrikel, og der
skulle etableres større fysiske enheder. I samme takt blev - og vil der fortsat blive kvadratmeter til overs andre steder, hvor regionen må lukke for sygehusaktivitet.
De nye krav til specialisering og centralisering af akutbetjeningen var den største politiske
opgave i regionernes første valgperiode, og det satte sit præg på den første
sundhedsplan. Samtidig var der i perioden stor fokus på økonomien i sundhedsvæsenet
og på at optimere aktiviteten på de enkelte sygehuse. Det var alt sammen forhold, der
bidrog til at støbe fundamentet for et egentligt regionalt sundhedsvæsen, med en
afbalanceret udvikling imellem alle dele af det syddanske sundhedsvæsen.
I regionsrådets anden valgperiode er fokus på sundhedsområdet skiftet, efterhånden som
strukturer, økonomi og produktivitetsudvikling blev lagt i de rette langsigtede spor. I stedet
har fokus rettet sig mod nye aspekter af spørgsmålet om kvalitet. Regionen har hele tiden
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haft fokus på den del af kvalitetsarbejdet, der retter sig mod det, der kan kaldes de
”kliniske kerneydelser”. Den behandling regionen tilbyder patienterne, skal være af klinisk
høj kvalitet, og den skal være rettidig, og der skal være dokumenterede effekter af
behandlingstilbuddet.
Men der er også andre aspekter af kvalitet i behandlingen, der er af stor betydning for den
enkelte patient. For eksempel tyder patienttilfredshedsundersøgelser på, at sammenhæng
i patientforløb fra start til slut er af afgørende betydning for patientens oplevelse af den
behandling, der gives og modtages.
I takt med en stigende fokus på pakke- og patientforløb er der ingen tvivl om, at
sammenhæng i patientforløb vil blive et stadig mere betydende tema overalt i
sundhedsvæsenet. Der skal skabes balance mellem på den ene side udviklingen i
sundhedsvæsenet, der går i retningen af stadig mere specialisering, og på den anden side
ønsket om sammenhæng på tværs af fagområder og sektorer.
Derfor er sammenhæng også et centralt element i regionsrådets vision for
sundhedsvæsenet, og derfor er sammenhæng valgt som omdrejningspunktet for Region
Syddanmarks anden sundhedsplan. Ambitionen er blandt andet at få afdækket nye og
væsentlige aspekter af kvalitet i sundhedsvæsenet, som har betydning for patienterne, og
for den behandling vi tilbyder.
Der er mange søjler i sundhedsvæsenet – praksissektoren, sygehuse (somatiske og
psykiatriske), det præhospitale beredskab og den store kommunale indsats for
genoptræning og forebyggelse - som forskellige aktører har ansvaret for. Der følger dog
også et ansvar med en søjle i forhold til at skabe sammenhæng i sundhedsvæsenet –
nemlig ansvaret for at skabe sammenhæng med ”nabosøjlerne”. Det er søjlerne i
sundhedsvæsenet, der skal bære et fælles offentligt sundhedsvæsen, og sammenhæng i
indsatsen bidrager til at skabe helhed, effektiv ressourceudnyttelse og kvalitet i ydelserne.
Patientens møde med sundhedsvæsenet er et møde mellem mennesker. Region
Syddanmarks sundhedsvæsen har ca. 25.000 ansatte, som hver dag møder patienten og
borgeren. Det er derfor afgørende, at medarbejderne tager visionen og sundhedsplanen til
sig – at de ser sig selv som en del af et sammenhængende sundhedsvæsen. Region
Syddanmarks medarbejdere er den vigtigste ressource og en nødvendig forudsætning for,
at visionen kan blive til virkelighed.
Region Syddanmarks ledere har her en fornem og væsentlig opgave. De skal formidle
planer og politiske hensigter, så medarbejderne ser sig selv i en meningsfuld
sammenhæng og gør visionen til deres handlegrundlag.
Sundhedsvæsenet bliver gradvist mere specialiseret. Mødet med den enkelte patient
bliver kortere og mere intenst. Det er vigtigt, at medarbejderne hele tiden udvikler sig, så
de kan møde både de aktuelle og de fremtidige behov for diagnosticering, behandling og
pleje. Det betyder, at medarbejdernes kompetencer løbende er i spil og må trænes og
udvikles. Medarbejderne skal ikke bare være dygtige til hver deres fag – de skal i stigende
omfang kunne kommunikere og arbejde sammen på tværs af faggrupper, afdelinger og
sektorer.
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Region Syddanmarks kerneydelse er omdrejningspunktet. Medarbejdernes indsats skal
først og fremmest gøre en forskel for patienterne – heri hviler hele organisationens
eksistensberettigelse. For at kunne levere kerneydelsen både i dag, i morgen og fremefter
er det vigtigt, at fastholde og udvikle arbejdsmiljøet på Region Syddanmarks
arbejdspladser. Regionens arbejdspladser skal være så attraktive, at det er muligt at
rekruttere og fastholde de rette medarbejdere. Region Syddanmarks arbejdspladser skal
også være sikre og sunde uden risiko for nedslidning af de ansatte. Endelig skal der være
høj arbejdsglæde og trivsel, da det positivt påvirker og befordrer stadig udvikling af det
sundhedsvæsen, som patienten møder.
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2 Sundhedstilstanden i Region Syddanmark
Borgernes sundheds- og sygelighedstilstand indgår som et vigtigt led i udformningen af
strategier og planer på sundhedsområdet, i planlægningen af sundhedsydelser og
indsatser samt i forhold til ressourceprioriteringer. Dette kapitel giver et indblik i borgernes
sygdomsmønstre og sundhedsadfærd1. Samtidig bidrager det til at pege i retning af, hvilke
udfordringer regionen står overfor i forhold til borgernes behov for og efterspørgsel af
sundhedsydelser og forebyggelsesindsatser.

2.1 Udvikling i befolkningstallet og aldersgrupper i Region
Syddanmark
Der bor lidt over 1,2 mio. indbyggere (Danmarks Statistik, 2012) i Region Syddanmark,
hvoraf knap 1 mio. er 16 år eller derover.
Figur 2.1. Procentvis fordeling af indbyggere i Region Syddanmark
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Figur 2.1 viser den procentvise fordeling af Region Syddanmarks indbyggere på 16 år og
derover fordelt på syv aldersgrupper. Der er 22 kommuner i regionen. Odense og Esbjerg
kommuner er de to største med henholdsvis ca.154.000 og 93.000 indbyggere (≥16 år), og
Fanø og Ærø kommuner er de to mindste med henholdsvis ca.2.700 og 5.700 indbyggere
(≥16 år).

1

Borgernes sundheds- og sygelighedstilstand er beskrevet på baggrund af og med henvisning til den regionale
befolkningsundersøgelse i forbindelse med sundhedsprofilen 2010: ’Hvordan har du det? Trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i
Region Syddanmark 2010’. Dataindsamlingen er foregået ved en spørgeskemaundersøgelse, hvor 36.396 borgere over 16 år har svaret
på spørgsmål om sundhed og sygdom. Nogle af resultaterne fra Region Syddanmarks sundhedsprofil bliver sammenlignet med den
nationale undersøgelse ’Sundhed og Sygelighed i Danmark 2010’ (SUSY 2010) foretaget af Statens Institut for Folkesundhed (SFI).
SUSY – undersøgelsen er en national undersøgelse af den voksne befolknings sundhed. SUSY 2010 er indlejret i en større
undersøgelse (Den Nationale Sundhedsprofil), som er gennemført af landets fem regioner og SIF, hvor næsten 180.000 personer over
16 år har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen.
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Tabel 2.1.
Befolkningsfremskrivning - Region Syddanmark - antal borgere
2012
2020
2030
2040
1.201.342
1.205.731
1.224.534
1.239.463
Kilde: Danmarks Statistik 2012

Tabel 2.1 viser en fremskrivning af befolkningsantallet i Region Syddanmark frem til 2040.
Her ses fra 2012 til 2040 en stigning i befolkningsantallet på ca. 38.000 borgere.
Figur 2.2 nedenfor viser med udgangspunkt i 2012, at der forventes et procentvis fald i
antallet af borgere i den erhvervsaktive gruppe (15-64 år) de næste 30 år. Gruppen fra 65
til 74 år forventes at stige en smule, mens der forventes en dobbelt så stor gruppe af
borgere på 75 år og derover i 2040 end i 2012. Det tyder således på, at Region
Syddanmark i fremtiden kan forvente flere ældre borgere i denne aldersgruppe, som vil
efterspørge flere sundhedsydelser.
Figur 2.2. Den procentvise udvikling i aldersgrupper på baggrund af befolkningsfremskrivning i Region Syddanmark fra
2012-2040
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Note: Graferne er baseret på tal fra Danmarks Statistik 2012

2.2 Borgernes helbredstilstand
Selvvurderet helbred er en persons samlede vurdering af en række helbredsforhold og et
overordnet mål for befolkningens helbredstilstand. Undersøgelser har vist, at jo dårligere
en person vurderer sit helbred, jo større er risikoen for sygelighed og tidlig død samt for et
større forbrug af sundhedsydelser og medicin. Der er således god grund til at arbejde på
at forbedre borgernes selvvurderede helbred ved forebyggelses- og sundhedsfremmende
tiltag.
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Tabel 2.2. Selvvurderet helbred blandt mænd og kvinder i Region Syddanmark

Fremragende, vældig godt
eller godt selvvurderet helbred

Mænd

Kvinder

Alle

85,7%

81,1%

83,4%

Kilde: Hvordan har du det? Region Syddanmark 2010

Tabel 2.2 viser, at mere end fire ud af fem borgere i Region Syddanmark (83,4%)
vurderer, at de har et fremragende, vældig godt eller godt helbred, hvilket er lidt under
landsforekomsten på 85%. En mindre andel blandt kvinderne end blandt mændene i
Region Syddanmark vurderer deres helbred positivt.
Herudover har de erhvervsaktive den højeste forekomst af et positivt selvvurderet helbred
(91,3%), sammenlignet med arbejdsløse (70,1%) og førtidspensionister (42,8%).
Borgere med ikke-vestlig baggrund har den laveste forekomst (61,2%) af et positivt
selvvurderet helbred i forhold til borgere med dansk (84,3%) og anden vestlig (81,8%)
baggrund. Desuden angiver en større andel borgere med ikke-vestlig baggrund, at de har
et dårligt fysisk og psykisk helbred i forhold til borgere med dansk og anden vestlig
baggrund.

2.3 Borgernes sygelighed
I sundhedsvæsenet er der i stigende grad kommet fokus på kroniske sygdomme
(langvarige sygdomme), så som hjertekarsygdomme, kræftsygdomme, psykiske lidelser,
kroniske lungesygdomme (især Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL), type 2-diabtes
samt muskel- og skeletsygdomme. Det forventes, at de fleste mennesker kommer til at
leve med en eller flere kroniske sygdomme - især på grund af bedre
behandlingsmuligheder samt i takt med en længere levetid og uhensigtsmæssig livsstil,
som fremskynder udviklingen af en række sygdomme.
Kroniske sygdomme lægger beslag på en væsentlig del af de regionale og kommunale
ressourcer i sundhedsvæsenet. I forhold til at planlægge aktiviteter, i form af behandling
og forebyggelsesindsatser, er det vigtigt at kende til forekomsten af kroniske sygdomme
samt hvilke grupper, der er i størst risiko for at udvikle disse sygdomme.
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Figur 2.3. Andelen af borgere med kroniske sygdomme
fordelt på regioner

Kilde: Sundhedsprofil2010.dk

Region Syddanmark har 34,5% af borgerne angivet, at de har en eller flere kroniske sygdomme.
Andelen blandt kvinder (35,4%) er lidt større end blandt mænd (32,7%), og forekomsten af borgere
med kroniske sygdomme stiger med stigende alder, mens den falder med stigende
uddannelsesniveau.
I forhold til landsforekomsten (33,4%) ligger Region Syddanmark sammen med Region Midtjylland
og Sjælland lidt over, mens Region Nordjylland og Region Hovedstaden ligger under
landsgennemsnittet.
Af tabel 2.3 nedenfor fremgår det, at borgerne i Region Syddanmark har angivet slidgigt, forhøjet
blodtryk og allergi som de hyppigste forekommende sygdomme og lidelser.
Tabel 2.3. Andel med specifikke sygdomme eller lidelser
Sygdom eller lidelse
Slidgigt
Forhøjet blodtryk
Allergi
Migræne eller hyppig hovedpine
Diskusprolaps eller andre rygsygdomme
Forbigående psykisk lidelse
Tinnitus
Astma
Leddegigt
Diabetes
Kronisk lungesygdom
Vedvarende psykisk sygdom
Grå stær
Knogleskørhed
Kræft
Hjertekrampe
Hjerneblødning
Blodprop i hjertet

Procentandel
af borgere
20,1
19,1
18,7
15,5
15
11,8
11,7
7,7
6,3
5,3
4,9
4,3
4,3
3,5
2,4
2,2
1,7
1,4

Kilde: Hvordan har du det? Region Syddanmark 2010
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Tabel 2.4 nedenfor viser et andet billede af, hvor meget kronisk sygdom fylder i forhold til
borgernes sygelighed. Tabel 2.3 er baseret på borgernes egen rapportering af sygdomme
og lidelser, mens procentandelene i tabel 2.4 er baseret på data fra nationale
sundhedsregistre2 samtidig med, at der er tale om en anden måde at gruppere udvalgte
kroniske sygdomme på.
Tabel 2.4. Borgere med kroniske sygdomme

Procentandel af den voksne befolkningen i Region
Syddanmark med kronisk sygdom i 2010
Hjertekarsygdomme
16,0%
Psykiske sygdomme
11,4%
Diabetes
7,4%
Kroniske lungesygdomme
6,8%
Knogleskørhed og leddegigt
3,4%
Kilde: Statens Serum Institut, Sundhedsdata og IT, 2012
Note: Data er opgjort for borgere over 18 år i 2010

Her ses det, at hjertekarsygdomme og psykiske lidelser er blandt de kroniske sygdomme
der procentmæssigt fylder mest, efterfulgt af diabetes, kroniske lungesygdomme samt
knogleskørhed og leddegigt.
Diabetes
Diabetes (type 1 og type 2) er her udvalgt som et eksempel på en kronisk sygdom, der
aktivitetsmæssigt er kommet til at fylde mere og mere i sundhedsvæsenet. Antallet af
personer med diabetes i Danmark er steget kraftigt de seneste 10 år3. Figur 2.4 nedenfor
illustrerer aktivitetsniveauet på Region Syddanmarks somatiske sygehuse i form af
ambulante besøg og sengedage for diabetespatienter. I perioden 2005-2011 ses en
markant stigning i den ambulante undersøgelse/behandling af diabetespatienter, mens
færre patienter bliver indlagt i forbindelse med undersøgelse/behandling af diabetes.

2
3

Sygehuskontakt, lægemiddelforbrug samt ydelser omfattet af den offentlige sygesikring.
Kilde: Sundhedsstyrelsen, 2011.
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Figur 2.4. Antal ambulante besøg i forbindelse med diabetes i perioden 2005-2011 - Region Syddanmark
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Kilde: Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT, 2013

Tal fra psykiatrien ind her
Overvægt
Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem. Risikoen for udvikling af
komplikationer, så som type 2-diabtes, hjertekar-sygdomme, forhøjet blodtryk, en række
kræftsygdomme og belastningslidelser i bevægeapparatet øges ved svær overvægt.
Desuden menes den store stigning i antallet af svært overvægtige at være hovedårsagen
til den kraftige stigning i type 2-diabetes. En væsentlig medvirkende årsag til stigningen af
svært overvægtige er ændringer i befolkningens vaner med hensyn til kostindtag og fysisk
aktivitet. Det er dog sandsynligt, at der også er en arvelig komponent, der disponerer for
udvikling af overvægt.
I Region Syddanmark er 14% af borgerne svært overvægtige4. Forekomsten er lavest
blandt mænd og kvinder i aldersgruppen 16-24 år, mens den højeste forekomst ses hos
begge køn i aldersgruppen 55-64 år. Andelen af svært overvægtige falder med stigende
uddannelsesniveau, og der er en lavere forekomst blandt beskæftigede (14,3%) end
blandt ledige (22,1%) og førtidspensionister (28,6%).

4

Body Mass index (BMI) ≥ 30

11

Figur 2.5. Andelen af svært overvægtige borgere fordelt
på regioner

Kilde: Sundhedsprofil2010.dk

På landsplan er 13,4% af borgerne svært overvægtige. Af figur 2.5 ovenfor ses det, at
Region Syddanmark sammen med Region Nordjylland og Region Sjælland ligger over
landsforekomsten, Region Hovedstaden ligger under, mens Region Midtjylland ligger på
nogenlunde samme niveau.

2.4 Borgernes sundhedsadfærd
Sundhedsadfærd kan overordnet defineres som de vaner og aktiviteter, der påvirker
sundheden. Forskellige former for sundhedsadfærd kan indvirke på sundheden både
positivt og negativt. En hensigtsmæssig sundhedsadfærd mindsker risikoen for udvikling af
kroniske sygdomme, og er også et vigtigt led i behandlingen af disse sygdomme, idet det
kan medvirke til at øge effekten af behandlingen og mindske risikoen for komplikationer og
nye sygdomme. En hensigtsmæssig sundhedsadfærd er således et vigtigt led i såvel
forebyggelsen som i behandlingen af kroniske sygdomme.
Tabel 2.4 nedenfor giver et billede af borgernes sundhedsadfærd i forhold til fire udvalgte
risikofaktorer, som kan sammenlignes med nationale forekomster yderst til højre. På de tre
første risikofaktorer ligger Region Syddanmarks borgere lidt over forekomsterne på
landsplan, mens regionens borgere ligger lidt under med hensyn til at overskride
højrisikogrænsen5 ved indtagelse af alkohol.

5

Højrisikogrænsen for mænd er på 21 genstande om ugen og 14 genstande om ugen for kvinder.
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Tabel 2.4. Forekomsten af udvalgte faktorer for sundhedsadfærd blandt mænd
og kvinder i Region Syddanmark
Mænd i
Region
Syddanmark

Kvinder i
Region
Syddanmark

Alle i Region
Syddanmark

Landsplan

Ryger dagligt

23,9%

20,3%

22,1%

20,9%

Stillesiddende fritidsaktivitet

16,6%

16,3%

16,4%

15,9%

Usundt kostmønster

19,9%

9,2%

14,5%

13,3%

Overskrider højrisikogrænsen
i forbindelse med
alkoholindtagelse

11,1%

5,9%

8,5%

10,6%

Hvordan har du det? Region Syddanmark 2010

Rygning, usundt kostmønster, alkohol og stillesiddende fritidsaktivitet har hver for sig
betydning for sundheden6, og en ophobning af disse risikofaktorer øger betydeligt risikoen
for en række alvorlige sygdomme. Jo højere uddannelsesniveau borgerne har, desto færre
antal risikofaktorer ses der.
I Region Syddanmark falder andelen af dagligrygere, andelen af borgere med et usundt
kostmønster og stillesiddende aktivitet med stigende uddannelsesniveau. Overordnet set
er der ingen tydelig sammenhæng mellem uddannelsesniveau og overskridelse af
højrisikogrænsen i forbindelse med alkoholindtagelse.
I forhold til at være fysisk aktiv tilkendegiver 27,0% af regionens borgere, at de er moderat
eller hårdt fysisk aktive i deres fritid, mindst fire timer om ugen. Forekomsten bliver større
med stigende uddannelsesniveau.
Der er betydelige kønsforskelle i forhold til fysisk aktivitet, kostmønster og
alkoholindtagelse. Flere mænd (33%) end kvinder (21%) angiver, at de moderat til hårdt
fysisk aktive, mens færre kvinder end mænd angiver, at de har et usundt kostmønster og
overskrider højrisikogrænsen for indtagelse af alkohol.
Blandt de borgere som har en mindre hensigtsmæssig sundhedsadfærd er der hos nogle
et ønske om at ændre adfærd. Blandt de borgere i regionen, der dagligt ryger,
tilkendegiver 73,7%, at de gerne vil holde op med at ryge. Blandt borgere med
stillesiddende fritidsaktivitet vil 65,1% gerne være mere fysisk aktive, og 52,4% af de
borgere, som har angivet, at de har et usundt kostmønster, vil gerne spise mere sundt.
26,5% blandt de borgere i regionen, som overskrider højrisikogrænsen ved
alkoholindtagelse, vil gerne nedsætte deres alkoholforbrug.

6
Rygning: Øger risikoen for en række alvorlige sygdomme, hovedsagligt lungekræft, hjertekarsygdomme og KOL.
Inaktivt liv: Både på arbejde og i fritiden har et inaktivt liv konsekvenser for befolkningens sundhed. Mangel på fysisk aktivitet øger
risikoen for udvikling af en række sygdomme, så som type 2-diabtes, hjertekarsygdomme.
Kost: Et usundt kostmønster kan være medvirkende årsag til udviklingen af en række sygdomme, såsom hjertekarsygdomme, type 2diabtes, kræft samt muskel- og skeletsygdomme. Kostvaner spiller ligeledes en central rolle i forhold til overvægt og tandsundhed.
Stort alkoholforbrug: Øger risikoen for en række sygdomme, så som mave-tarmsygdomme, kræftsygdomme og leverlidelser.
Desuden kan alkoholmisbrug og afhængig have en række psykiske og sociale konsekvenser.
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2.5 Kontakt til egen læge
Udviklingen i sygdomsmønstre blandt befolkningen i form af flere kroniske sygdomme og
lidelser har medført øget fokus på den forebyggende indsats. Her kan den praktiserende
læge spille en vigtig rolle, idet de har gode muligheder for at snakke med og rådgive
patienterne om deres sundhedsadfærd.
I Region Syddanmark har 78,7% af borgerne været ved egen læge (landsforekomsten er
på 77,8%), heraf har en større andel blandt kvinderne (84,3%) end blandt mændene
(73%) været ved egen læge inden for de seneste 12 måneder. En større andel blandt
regionens borgere med én eller flere kroniske sygdomme har været ved egen læge
sammenlignet med borgere uden kronisk sygdom.
En del borgere oplyser, at de har modtaget råd fra egen læge om ændringer af
sundhedsadfærd. Blandt de svært overvægtige har 48,6% mænd og 41,1% kvinder
modtaget råd om vægttab. Blandt dagligrygere har 40% af mændene og 35,5% af
kvinderne modtaget råd om rygestop.

2.6 Indsats for at bevare eller forbedre helbredet
Troen på at egen indsats har en betydning for sundheden er en vigtig forudsætning for, at
sundhedsformidlere og andre sundhedsfaglige grupper kan motivere befolkningen til selv
at ændre sundhedsadfærd.
I Region Syddanmark tror to ud af tre borgere (66,8%), at egen indsats er særdeles vigtig
for at bevare helbredet, og 86,3% af borgerne angiver, at de gør en indsats for at bevare
eller forbedre deres helbred, hvilket ligger tæt på den nationale forekomst på 87%.
Tabel 2.5. Andel, der gør noget for at bevare eller forbedre helbredet blandt
mænd og kvinder i Region Syddanmark

Holder kontakt til familie og venner
Spiser sund kost
Dyrker motion/er fysisk aktiv
Ryger ikke
Sørger for at få tilstrækkeligt med søvn
Sørger for at leve mindre stresset
Begrænser alkoholforbruget
Spiser mindre
Drikker ikke alkohol
Gør noget andet
Prøver at holde op med at ryge, ryge mindre
Antal svarpersoner

Mænd
64,2%
57,4%
62,6%
59,8%
51,0%
37,4%
36,9%
28,6%
12,1%
9,4%
11,3%
16.632

Kvinder
76,7%
72,1%
63,5%
64,3%
59,9%
37,7%
34,7%
37,6%
22,6%
13,0%
10,6%
19.090

Alle
70,5%
64,8%
63,0%
62,1%
55,5%
37,6%
35,8%
33,1%
17,4%
11,2%
11,0%
35.722

Hvordan har du det? Region Syddanmark 2010

Tabel 2.5 viser, at de hyppigste forekommende aktiviteter for at bevare eller forbedre
helbredet blandt regionens borgere er at holde kontakt til familie og venner, spise sund
kost, dyrke motion/være fysisk aktiv, undgå at ryge og få tilstrækkeligt med søvn. Generelt
gør kvinder mere end mænd for at bevare eller forbedre helbredet.
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Der er således borgere i regionen, som gør en aktiv indsats for at bevare eller forbedre
helbredet. Ligeledes er der, som tidligere nævnt, en vis andel borgere blandt dem med en
uhensigtsmæssig adfærd, der ønsker at ændre denne adfærd. Der er altså basis for, at
Region Syddanmark sammen med borgerne kan bidrage til at forebygge og behandle
sygdomme og hermed medvirke til at forbedre borgernes sundhed – en vision som indgår i
Region Syddanmarks vision for sundhedsvæsenet.
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3 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

I november 2009) nedsatte regionsrådet et særligt politisk udvalg, visionsudvalget, som
over 2 år udarbejdede en ny sundhedsvision, der blev godkendt i regionsrådet i november
2011.
Sundhedsvisionen i Region Syddanmark skal vise, at regionen er til for borgerne, og at
sundhedsvæsenet bidrager aktivt til at forebygge og behandle sygdom og dermed
forbedre borgernes sundhed. Samtidig ligger der i visionen, at borgernes sundhed og
helbred er et fælles anliggende for både borgeren og sundhedsvæsenet.

3.1 Baggrund for sundhedsvisionen
Den tidligere vision fra 2007 lød:

Det er Region Syddanmarks vision at skabe og udvikle:
 Et sammenhængende og patientorienteret sundhedsvæsen
 Et tidssvarende og kvalitetsbevidst sundhedsvæsen
 At levere sundhedsydelser af høj dokumenteret kvalitet til rette tid
 Et effektivt og konkurrencedygtigt sundhedsvæsen.

Denne vision var skabt med henblik på at være fundament for Region Syddanmark under
etablering. Det var hensigten med processen omkring den nye sundhedsvision, at der
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skulle sikres bred forankring og ejerskab til visionen, både blandt politikere, ledelser,
medarbejdere og borgere/patienter. Visionen er altså skabt gennem medinddragelse, hvor
så mange interesser som muligt er inddraget.
I forbindelse med udarbejdelse af visionen blev der afviklet en sundhedskaravane rundt i
Jylland og på Fyn. Formålet med denne karavane var at indsamle input fra et bredt udsnit
af regionens borgere og få inspiration til den kommende vision for sundhedsvæsenet i
Region Syddanmark. Man talte blandt andet med havnearbejdere og mødregrupper. Som
afslutning på sundhedskaravanen blev der afholdt et borgertopmøde i Middelfart med
deltagelse af borgere og politikere. På karavanen blev politikerne ofte mødt af en stor
forståelse for udfordringerne i sundhedsvæsenet og en stor villighed – fra borgernes side til at tage mere ansvar, og det har sat aftryk i visionens hovedsætning om, at den enkelte
borger skal tage ansvar for egen sundhed.

3.2 Den nye sundhedsvision
Den nye vision bygger på den tidligere visions fundament om fokus på de
sundhedsmæssige ydelser for patienterne, kvalitet m.v., herunder sættes der en væsentlig
dagsorden omkring borgerinddragelse. Visionen er fælles for hele regionens
sundhedsvæsen, både somatik og psykiatri, det præhospitale område, praksisområdet
m.v.
Der er knyttet følgende seks temaer til visionen (som er beskrevet på næste side):

•

Dialog

•

Lighed

•

Sammenhæng

•

Rettidighed

•

Kvalitet

•

Ansvar
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Sundhedsvisionen og dens nøgleord afspejler de værdier, der kendetegner Region
Syddanmark. Visionen understøtter medarbejderne i regionen i deres daglige arbejde og
står som et pejlemærke i sundhedsvæsenets, herunder sygehusenes, planlægning og
udførelse af opgaverne og bliver styrende for, hvordan det syddanske sundhedsvæsen
udvikles.
Forventningen er ikke, at visionen skal erstatte det strategiske arbejde, der allerede sker
på de enkelte enheder med eksempelvis mål, handleplaner, værdier og lignende - dette
arbejde skal ikke sættes i stå, men fortsætte. Visionen skal være synlig for patienter,
borgere og personale og være den overordnede politiske vision, som sygehusenes
strategiarbejde, planlægning og opgavevaretagelse læner sig op ad og sigter mod som
pejlemærke.
Den samlede udbredelse af Region Syddanmarks sundhedsvision skal ske på en måde,
så den kommer til at gøre en forskel. I den forbindelse er det vigtigt, at visionen kommer til
at spille en rolle i hverdagen i medarbejdernes møde med patienter og pårørende
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4 Struktur og rammer for sundhedsvæsenet
I dette kapitel beskrives rammerne for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Både de
strukturelle og planmæssige rammer, ligesom der præsenteres en række oversigtskort
over hvor sygehuse og diverse beredskaber er geografisk placeret.

4.1 Strukturplaner: Akutplanen og gennemførelsesplanen på det
somatiske område
Høj kvalitet døgnet rundt er omdrejningspunktet for den omfattende omlægning af
sygehusvæsenet i Region Syddanmark, som har fundet sted gennem de seneste år, og
som Regionsrådet besluttede med akutplanen ’Fremtidens Sygehuse i Region
Syddanmark’ (2007) og gennemførelsesplanen ’Fremtidens sygehuse – fra plan til
virkelighed’ (2008).
Den helt overordnede plan for det somatiske sygehusvæsen i Region Syddanmark ligger i
akutplanen og i gennemførelsesplanen, som nærmere konkretiserer de overordnede
rammer i akutplanen ved planlægning på organisatorisk, dimensionerings- og
specialeplanlægningsniveau.
Baggrunden for strukturplanerne på det somatiske område er, at man ved etableringen af
regionerne skulle samle de amtslige sygehusstrukturer til én regional sygehusstruktur.
Det indebar, at sygehusene fik nye roller, og der opstod nye organisatoriske rammer for
driften af sygehusene. Samtidig skulle regionen indrette sygehusstrukturen i henhold til
Sundhedsstyrelsens anbefalinger til fremtidens akutbetjening, og de krav som blev stillet af
det ekspertudvalg, der var nedsat til at rådgive regeringen om tildeling af ressourcer fra
den såkaldte Kvalitetsfond til sygehusbyggerier.
Samlet set mundede det ud i vedtagelsen af akutplanen ’Fremtidens Sygehuse i Region
Syddanmark’.
Regionens somatiske sygehusvæsen opdeles i 4 sygehusenheder (OUH
Odense/Svendborg, Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland),
som hver har sygehuse på matrikler i forskellige byer. Den ”nye” sygehusstruktur indføres
løbende i takt med, at bygningerne står klar.
Figur 4.1 nedenfor illustrerer sygehusvæsenet i Region Syddanmark i 2013:
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Figur 4.1. Sygehusvæsenet i Region Syddanmark

•

Akutsygehusene tager sig af patienter ved akut opståede alvorlige skader og
sygdomme. Akutsygehusene er kendetegnet ved deres Fælles Akutmodtagelser
(FAM), hvor et team af speciallæger og andet sundhedspersonale døgnet rundt står
klar til at diagnosticere og hurtigt sætte en behandling i gang hos patienterne.
Udover akutdelen foretager akutsygehusene også planlagte behandlinger.

•

Specialsygehusene skal primært tage sig af planlagte behandlingsforløb og
operationer, eksempelvis i forbindelse med kræftbehandling eller behandling af
diabetes. Forholdet mellem specialsygehuse og akutsygehuse gør, at
akutsygehusene sikrer at specialsygehusene ikke skal bruge ressourcerne på
akutte behandlinger på en lang række områder, men i højere grad kan koncentrere
sig om planlagte aktiviteter, samt akutte visiterede patienter på det medicinske
område. Specialsygehusene sørger for, at akutsygehusene ikke bliver for store og
uoverskuelige, men kan prioritere ressourcerne til de akutte tilfælde.
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•

Sammedagssygehusene tager sig af de ukomplicerede behandlinger, som ikke
kræver indlæggelse. Det kan være små operationer af eksempelvis åreknuder.

I løbet af 2011 blev der bygget en midlertidig FAM på Odense Universitetshospital (OUH),
som blev indviet i februar 2012. Den midlertidige funktion skal fungere indtil, OUH tager
det nybyggede ”NYT OUH” i brug, forventet 2021. Når det nye universitetshospital står
færdigt, lukkes FAM i Svendborg. Herefter er der 4 akutsygehuse i Region Syddanmark.
De afledte konsekvenser af akutplanen er omfattende, og gennemførelsen af akutplanen
giver mange organisatoriske og bygningsmæssige forandringer de kommende 10 år.
Regionsrådet har for eksempel senest i 2012 vedtaget profiler for specialsygehusene i
Sønderborg, Vejle og Svendborg, ligesom man ved vedtagelsen af regionens budget for
2012 besluttede at fremrykke lukningen af al sygehusvirksomhed i Haderslev. På
sygehuset i Give drives en friklinik, der tilbyder behandling på hovedfunktionsniveau, på
områder, hvor der er kan være kapacitetsproblemer på regionens øvrige sygehuse.
Endvidere er der på Ærø Sygehus i 2012 vedtaget ændringer, der betyder, at der ikke
længere foretages akut og planlagt kirurgi.
Region Syddanmark vil løbende indhente Sundhedsstyrelsens rådgivning i forbindelse
med implementering af ændringerne i organiseringen af sygehusstrukturen i de
sammenhænge, hvor det er relevant.
Gennemførelsesplanen lægger endelig en linje for, hvordan Region Syddanmark ønsker
samarbejde og dialog med kommunerne om at finde fremtidig anvendelse af de arealer og
sygehusbygninger, der fremover ikke skal anvendes til sygehusformål som følge af
implementeringen af sygehusstrukturen.

4.2 Strukturplan: Fremtidens psykiatri
Region Syddanmark har ansvar for behandlingen i sygehus- og lokalpsykiatrien samt for
behandlingen hos de praktiserende speciallæger i psykiatri. Psykiatrien i Region
Syddanmark er samlet organisatorisk (kaldet ”Psykiatrisygehuset”) under én
sygehusenhed med sygehusafdelinger og lokalpsykiatriske tilbud fordelt over hele
regionen.
I regionsregi er den overordnede struktur for og tilrettelæggelse af den regionale
behandlingspsykiatri fastlagt i planen ”Fremtidens psykiatri”. Regionsrådet vedtog planen i
december 2007, som blev fulgt op med vedtagelse af en implementeringsplan i maj 2008,
og en justering heraf i september 2010. I 2013 er der igangsat en proces til revision af dele
af den eksisterende psykiatriplan. Den igangværende revision fokuserer på temaerne:
”Kerneydelser”, ”Psykiatrien i samfundet”, ”Behandlingssamarbejde”, ”Økonomi og
effektivitet”, ”Teknologiske Redskaber” og ”Kvalitet”. Den reviderede Psykiatriplan
forventes godkendt i Regionsrådet juni 2013.
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Psykiatrien opdeles i fire hovedfunktionsområder i Vestjylland, Sønderjylland,
Lillebæltsområdet og Fyn. Hvert område har både ambulant- og døgnbehandling indenfor
børne- og ungdomspsykiatrien, almenpsykiatrien og gerontopsykiatrien (psykiske lidelser
hos ældre), sådan at alle borgere i regionen er sikret adgang til et døgnåbent uvisiteret
akuttilbud.
Placeringen af afdelinger og tilbud ses på nedenstående figur 4.2. Det følger af
Sundhedsstyrelsens specialeplan, at den højtspecialiserede psykiatriske behandling er
placeret i Odense.
Figur. 4.2. Psykiatriske afdelinger og tilbud i Region Syddanmark

Overvejende foregår psykiatrisk behandling ambulant i lokalpsykiatriske centre, som er
placeret i de fleste kommuner i regionen.
Ved akut psykisk sygdom, eller hvis en psykisk sygdom pludseligt forværres, er der flere
muligheder for at få hjælp. I første omgang kan egen læge/vagtlæge kontaktes, og hvis det
er udenfor egen læges åbningstid, kan der også søges hjælp på en af de psykiatriske
skadestuer i Esbjerg, Kolding eller Odense. Skadestuerne er et tilbud til voksne, unge og
børn. De er døgnåbne, og man kan henvende sig uden henvisning fra en læge.
De psykiatriske skadestuer tilpasses løbende psykiatriens koncept for akutmodtagelse,
som er baseret på de samme principper som somatikkens. Der hvor psykiatrien med tiden
kommer til at dele matrikel med en FAM, er det intentionen, at den psykiatriske
skadesfunktion integreres. Det gælder i Odense og Aabenraa og på sigt også i Svendborg.
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I Esbjerg og Vejle etableres en psykiatrisk akutmodtagelse, som har samarbejde med
FAM i henholdsvis Esbjerg og Kolding.
Der lægges i ’Fremtidens psykiatri’ op til et styrket samarbejde med praksissektoren,
kommuner og det øvrige sundhedsvæsen. Dette samarbejde er nærmere konkretiseret i
samarbejdsaftalerne med kommunerne på det psykiatriske område.

4.3 Generelt om sygehusplanlægning – og byggeplaner
Som et led i akutplanen bygger Region Syddanmark nye sygehuse. Målet er at skabe
bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, effektivisering og
højere kvalitet. Pengene til byggerierne kommer fra Kvalitetsfonden (staten) og fra
regionerne. De sygehuse der bliver bygget med tilskud fra Kvalitetsfonden kaldes også
’Kvalitetsfondsbyggerier’. Regionen har også en række byggeprojekter på sundheds- og
psykiatriområdet, som Region Syddanmark herudover finansierer på egen hånd.
Regionen vil med de nye sygehusbyggerier modernisere den eksisterende
sygehusstruktur. Investeringerne i de nye fysiske rammer tager afsæt i behovet for øget
specialisering. Behandlingerne samles på færre hospitaler for at øge den faglige kvalitet
på de enkelte behandlingssteder og for at udnytte ressourcerne bedst muligt.
Den nye sygehusstruktur skal styrke kvaliteten i sygehusvæsenet og understøtte
implementeringen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger i rapporten ”Styrket akutberedskab
– planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen”.
En del af gennemførelsesplanen lægger op til udarbejdelse af generalplaner - både for
somatikken og psykiatrien - for den praktiske planlægning af byggeri, herunder
dimensionering af de fysiske rammer for de enkelte sygehusenheder og anlægsudgifter til
de deraf følgende renoveringer, udbygninger og ombygninger af sygehusene.
Generelplanerne er referenceramme i forhold til de principper og standarder, der bygges
efter, og der udarbejdes byggeplaner med afsæt heri.
Omdrejningspunktet i generalplanerne for somatikken er etableringen af akutsygehuse i
Region Syddanmark, og deraf følgende behov for ny- og udbygninger af den eksisterende
bygningsmasse på OUH Odense Universitetshospital i forbindelse med bygning af FAM
samt Nyt OUH, ombygning af Sygehus Sønderjylland Aabenraa, Sydvestjysk Sygehus i
Esbjerg og Sygehus Lillebælt i Kolding.
Regionen investerer med ca.12 mia.kr. i sygehusene herunder psykiatrien.
Med hensyn til psykiatrien har strategien på døgnområdet været at samle mindre
døgnfunktioner i færre og større døgnfunktioner centrale steder i regionen med henblik på
at sikre en høj kvalitet gennem:
•
•

Faglig og driftsmæssig større robusthed
Bedre mulighed for specialisering
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•

Bedre anvendelse af psykiatriens medarbejdere og øvrige ressourcer

Strategien kræver en række ny- eller ombygninger af større psykiatriske afdelinger samt
etablering af et antal lokalpsykiatriske centre. Derfor er der udarbejdet en anlægsplan på
det psykiatriske område på ca. 2 mia. kr., der over en 10-årig periode skal sikre
gennemførelse af strategien. Anlægsplanen omfatter byggerier af døgnfunktioner i
Middelfart, Aabenraa, Esbjerg, Odense og Vejle og konkretiseres lokalt i forbindelse med
de enkelte projekter.
Tabellerne 4.1 og 4.2 nedenfor viser udgifts-overslag samt de forventede projektperioder
for de nye sygehusbyggerier og udbygninger for henholdsvis somatikken og psykiatrien.
Tabel 4.1. Oversigt over somatiske sygehusbyggerier i Region Syddanmark
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OUH/Svendborg
Sygehus

Svendborg Sygehus
1

Udgifts-overslag

Projekt
periode

83,6 mio.kr

2012-2016

Sygehus Lillebælt

- generalplan

83,6 mio.kr.

Vejle Sygehus

65 mio.kr.

1

- generalplan

65 mio.kr.

Kolding Sygehus

65 mio.kr.

1

- generalplan

2013-2017

2009-2016

65 mio.kr.

Sydvestjysk
Sygehus

Esbjerg Sygehus

698,7 mio.kr

2010-2012

- fase 1: FAM + diverse projekter
- fase 2: Sengebygning

244,2 mio.kr
330,1 mio.kr.

2015
2017

- fase 3: Renovering og ombygning

124,4 mio.kr.

2020

Sygehus
Sønderjyllan
d

Specialsygehuset Sønderborg

284 mio.kr.

- fase 1: skadestuefunktion mm

29,6 mio.kr.
2

- fase 2: renovering til specialsygehus
Udgifter i alt

2012

254,4 mio.kr.
1,2 mia.kr.
Udgifts-overslag
6,5 mia.kr.
6,5 mia.kr.

2008-2021

Kolding Sygehus
- projektorganisation
- fase 1: Mor-barn-center
- fase 2/3: Sengebygning og FAM
- fase 4: Ombygning
- reserve

940 mio.kr
28,8 mio.kr.
82,3 mio.kr.
752,1 mio.kr.
56,8 mio.kr.
20 mio.kr.

2009-2016

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
- projektorganisation
- risikopulje fase 1
- fase 1: FAM, familiehus mm
- fase 2: Sengebygning mm

1,3 mia.kr.
41,4 mio.kr.
11,5 mio.kr.
528,3 mio.kr
726,5 mio.kr.

2010-2020

Nyt OUH
Etablering af Nyt OUH

2

Kvalitetsfondsbyggerierne, i alt

2013
2015
2016

2014
2020

8,8 mia.kr.

Kilde: Investeringsbudget pr.24.09.2012 for Region Syddanmark.
1) Generalplanen er under udarbejdelse, forventes behandlet i 1. kvartal 2013 i regionsrådet
2) Øjenafdelingen er ombygget
Note: Angivet projektperiode er den i skrivende stund (januar 2013) planlægningsperiode
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Tabel 4.2. Oversigt over psykiatribyggerier i Region Syddanmark
Udgiftsoverslag

Projekt periode

250 mio.kr.

2010-2013

600 mio.kr.

2008-2021

400 mio.kr.

2012-2016

251 mio.kr.

2010-2014

Aabenraa
Nyt psykiatrisk sygehus

480 mio.kr.

2010-2014

Udgifter i alt ca

2,0 mia.kr.

Fyn

Middelfart, Retspsykiatrien
OUH
Odense, Psykiatrien

Lillebælt

Vejle
Etablering af ny afdeling som Offentligt
Privat Partnerskab (OPP)-projekt

Vest- Sønderjylland jylland

Esbjerg
Udbygning af psykiatrisk døgnfunktion

Kilde: godtsygehusbyggeri.dk, 2013

4.4 Fagligt indhold på sygehusene
Specialeplanlægningen er en væsentlig del af den nye sygehusstruktur, og tildeling af
specialer og funktioner tillægges stor strategisk betydning for at sikre et fremtidssikret,
robust sygehusvæsen.
Sundhedsstyrelsen formulerer formålet med den nationale specialeplanlægning således:
’Formålet med specialeplanlægningen er at sikre høj faglig kvalitet i behandlingen, helhed i
patientforløbene og den bedste udnyttelse af ressourcerne.’
I specialeplanen er der redegjort for placering af specialer med tilhørende
specialfunktioner på sygehusene i Region Syddanmark.

4.4.1 Hvor tilbydes behandlingerne - specialeplanen
Specialeplanen, som er udmeldt fra Sundhedsstyrelsen, og som blev vedtaget af
regionsrådet i 2009, omfatter placeringen af 36 lægefaglige specialer med tilhørende
specialfunktioner på sygehusene i Region Syddanmark. Der er 34 specialer indenfor
somatikken og 2 specialer indenfor psykiatrien (psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri).
Allerede i gennemførelsesplanen for fremtidens sygehuse har regionsrådet taget stilling til
placeringen af hovedparten af specialerne på hovedfunktionsniveau - under hensyn til
specialevejledningen - mens Sundhedsstyrelsen har den endelige
beslutningskompetence, når specialfunktionsniveauerne, regionsfunktioner og
højtspecialiserede funktioner skal placeres.
Sundhedsstyrelsens specialevejledninger opererer med tre faglige niveauer:
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1. Hovedfunktion, et regionalt anliggende7. Regionen afgør selv den geografiske
placering af funktionen.
2. Regionsfunktioner, som i Region Syddanmark udover Odense Universitetshospital
placeres 1-2 andre steder i regionen. Antallet og placeringen skal godkendes af
Sundhedsstyrelsen.
3. Højtspecialiseret funktion, der kan etableres efter Sundhedsstyrelsens godkendelse
1-3 steder i landet, eventuelt 4, hvis særlige forhold gør sig gældende. I Region
Syddanmark er højtspecialiserede funktioner primært placeret på Odense
Universitetshospital.
Herudover er der udviklingsfunktioner, der kan varetages på baggrund af
Sundhedsstyrelsens godkendelse.
I forhold til psykiatrien og Sundhedsstyrelsens specialeudmelding er regionsfunktioner og
højtspecialiserede funktioner overvejende tildelt Psykiatrisk Afdeling Odense og børne- og
ungdomspsykiatri Odense.
Regionsrådet har i forhold til regionens prioritering af ansøgningerne til Sundhedsstyrelsen
om regions- og højtspecialiserede funktioner opstillet følgende præmisser for
specialeplanlægningen8:
•
•
•
•
•
•

At sikre bæredygtige faglige miljøer
At sikre høj faglig standard gennem tilstrækkeligt patientunderlag og samarbejde
med relevante specialer
At sikre lokal betjening med mindre faglige hensyn taler imod dette
At sikre en afbalanceret fordeling af specialer og regionsfunktioner til de 4
sygehusenheder
At overveje ”flytteomkostninger” ved flytning af eksisterende faglige miljøer
At OUH som hovedregel har alle regionsfunktioner og skal sikres så mange højt
specialiserede funktioner som fagligt muligt på landsplan.

4.4.2 Hvilke specialer varetages på de forskellige sygehuse
Langt størstedelen af de funktioner, der tilbydes på regionens sygehuse, er på
hovedfunktionsniveau. Det er behandlinger, som kan laves flere steder i regionen, og de to
tabeller (tabel 4.3 og 4.4) nedenfor illustrerer i hovedtræk en række af disse funktioner.

7

For enkelte specialer på hovedfunktionsniveau strækker omlægningen sig over flere år og forventes endeligt implementeret i 2018.
Implementering af den del af specialeplanlægningen, der involverer ansøgning til Sundhedsstyrelsen, strækker sig over en treårig
periode og iværksættes i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsen udmelding.
8
På Sundhedsstyrrelsens hjemmeside er det muligt at læse mere om specialeplanen og specialevejledninger:
http://www.sst.dk/Planlaegning%20og%20kvalitet/Specialeplanlaegning/Baggrund_for_specialeplanlaegning.aspx
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Tabel 4.3. Hovedfunktioner fordelt på Region Syddanmarks somatiske sygehuse

Øvrige
Kirurgiske speicaler
medicinske
specialer

Intern medicinske
specialer

Hoved
Funktioner

OUH –
Odense
Universitetshospital

OUH –
Svendborg
Sygehus

SLB –
Vejle
Sygehus

SLB –
Kolding
Sygehus

SLB –
Fredericia
Sygehus

Endokrinologi
Gastroenterologi
Kardiologi
Lungesygdomme
Infektionsmedicin
Geriatri
Reumatologi
Nefrologi (nyresygdomme)
Hæmatologi
Kirurgi
Karkirurgi
Plastikkirurgi
Urologi
Ortopædisk kirurgi
Gynækologi
Oto-rhino-laryngologi
(sygdomme i øre, næse og
hals)
Oftalmologi
Neurologi
Klinisk onkologi

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

Pædiatri
Arbejdsmedicin

X
X

SLBMiddelfart
Sygehus

X (ryg)

X (udefunktion)
X

X

X
X

X (rygcenter)

X (stråler)
X

Tabel 4.4. Hovedfunktioner fordelt på Region Syddanmarks somatiske sygehuse
Hoved
Funktioner

SVS –
Esbjerg

SVS Grindsted

SHS –
Aabenraa
Sygehus

SHS –
Sønderborg
Sygehus

SHS –
Haderslev
Sygehus

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

Gråsten**
Gigthospital

Øvrige
medicinske
specialer

Kirurgiske speicaler

Intern medicinske
speicaler

Endokrinologi
Gastroenterologi
Kardiologi
Lungesygdomme
Infektionsmedicin
Geriatri
Reumatologi
Nefrologi
Hæmatologi
Kirurgi
Karkirurgi
Plastikkirurgi
Urologi
Ortopædisk kirurgi
Gynækologi
Oto-rhino-laryngologi
Oftalmologi
Neurologi
Klinisk onkologi

Pædiatri
Arbejdsmedicin

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X (kemo
ikke stråler)
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X (udefunktion
fra Esbjerg)
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X (kemostråleber i
Flensborg)
X

X

* Funktionerne i Haderslev flytter til Sønderborg og Aabenraa når Haderslev Sygehus lukker
** Kong Christian X's Gigthospital drives af Gigtforeningen, som Region Syddanmark har indgået en driftaftale med
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4.4.3 Samarbejdsaftaler med andre regioner, der understøtter OUH som
universitetshospital
Region Syddanmark indgik i 2010 en aftale med Region Sjælland om udvidet samarbejde
på sundhedsområdet. Det betyder at befolkningsunderlaget for det specialiserede område
på OUH vil blive godt 1,5 mio. indbyggere for en lang række funktioner og for nogle endda
helt op mod 2 mio. indbyggere.
Et udvidet befolkningsunderlag vil få stor betydning for mulighederne for faglig udvikling på
OUH. Større patientunderlag giver flere patienter, og det styrker mulighederne for at
udvikle de faglige miljøer og varetagelsen af de specialiserede funktioner. Det vil give de
enkelte medarbejdere bedre faglige udviklingsmuligheder, ligesom det vil styrke Region
Syddanmarks muligheder næste gang, regionen skal søge om varetagelse af
specialfunktioner hos Sundhedsstyrelsen. Det kommer i sidste ende patienterne og
borgerne til gode, fordi Region Syddanmark kan tilbyde flere behandlingstilbud og større
faglig ekspertise.
Samtidig har Region Syddanmark indgået et strategisk samarbejde med Rigshospitalet,
om en række højt specialiserede behandlingsformer. Ideen med aftalen er at etablere
samarbejde om funktionerne, hvilket styrker OUH’s muligheder for at opnå formaliserede
samarbejdsaftaler på disse områder. Det betyder, at man styrker de faglige
udviklingsmuligheder på OUH, og på sigt skaber mulighed for at dele af udvalgte højt
specialiserede behandlingsforløb kan varetages på OUH.

4.5 Beredskab og præhospital indsats
Nogle borgere vil som følge af den nye sygehusstruktur med akutsygehuse og Fælles
Akutmodtagelser få længere vej til sygehuset. Derfor er det vigtigt, at den præhospitale
akutdækning (den akutte hjælp før man er kommet til sygehuset) rundt i regionen er både
bredt udbygget og specialiseret, så tilskadekomne hurtigt kan komme i kyndige hænder.
Samtidig kan diagnostik og behandling allerede påbegyndes på skadesstedet samt under
transporten til det relevante behandlingssted.
Region Syddanmark har siden regionsdannelsen betydeligt udvidet det præhospitale
beredskab:
•
•
•
•

Akutlægebilsdækningen er blevet udvidet med døgndækkende akutlægebiler i
Esbjerg og Kolding
Akutlægebilen i Svendborg er blevet gjort døgndækkende
Der er etableret døgndækkende akutbiler med paramedicinere i Faaborg,
Grindsted, Rødding, Skærbæk, Haderslev og Sønderborg. Sønderborgbilen er
efterfølgende blevet opgraderet til akutlægebil i dagtiden.
Der er etableret nye ambulanceberedskaber i Billund, Løgumkloster og Tinglev.
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4.5.1 Beredskabsplan
Regionsrådet har vedtaget en beredskabsplan, der bl.a. omfatter en præhospital
beredskabsplan og en sundhedsberedskabsplan. Beredskabsplanen revideres løbende og
den seneste udgave blev vedtaget i januar 2013. Regionens, kommunernes og
sygehusenhedernes beredskabsplaner på sundhedsområdet udarbejdes efter samme
skabelon, hvilket letter koordination og samarbejde i en beredskabssituation.

Beredskabsplan
-

Krisestyringsorganisation
Indsatsplaner
Appendiks om uddannelse,
øvelse, evaluering og risiko- og
sårbarhedsvurdering
Præhospital plan
Sundhedsberedskabsplan

Præhospital plan
-

-

Den hjælp der gives på
skadestedet og under
transporten til relevant
sygehus
59 ambulanceberedskaber
6 akutlægebiler
7 akutbiler
3 udrykningslæger
Militærlægebil i Oksbøl
Helikopterindsats

Sundhedsberedskabsplan
-

-

Udvidelse og omstilling af
behandlings- og
plejekapacitet mv. ved
større epidemier, ulykker
og katastrofer, herunder
terror og krig
Sundhedsberedskabet
omfatter:
→ sygehusberedskabet,
herunder præhospital
indsats
→ beredskabet i den
primære sundhedstjeneste
→ lægemiddelberedskabet

4.5.2 Præhospitale enheder
Den præhospitale beredskabsplan beskriver de enheder, der yder hjælp på skadesstedet
og under transporten til et relevant sygehus. Den præhospitale hjælp kan derfor populært
betegnes som et fremrykket hospital på den livreddende og stabiliserende indsats. Figur
4.3 nedenfor illustrerer de præhospitale enheder i Region Syddanmark.
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Figur 4.3. Præhospitale enheder i Region Syddanmark

Regionens præhospitale indsats omfatter blandt andet 59 ambulanceberedskaber, 6
akutlægebiler bemandet med læger og 7 akutbiler, bemandet med paramedicinere (en
ambulanceredder med overbygningsuddannelse). Der er derudover 3 udrykningslæger og
en militærlægebil i Oksbøl. Endelig foregår der i grænseområdet et samarbejde om akut
hjælp fra præhospitale enheder fra Tyskland, herunder også akutlægehelikopter i Niebüll.
Figur 4.4 nedenfor illustrerer de præhospitale enheder udover ambulancer.
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Figur 4.4. Præhospitale enheder udover ambulancer i Region Syddanmark

Region Syddanmark har i 2012 indgået aftale med Region Midtjylland og Region Sjælland
om akutlægehelikopterbetjening fra Karup og Ringsted.
I forbindelse med Finansloven for 2013 blev det besluttet, at der medio 2014 etableres
permanent akutlægehelikoptere i Billund, Skive og Ringsted. Forsøgsordningen med
akutlægehelikopter i Karup afsluttes samtidig.
Når man har brug for øjeblikkelig hjælp ved akut alvorlig sygdom eller skade og ringer 112,
kommer man i kontakt med vagtcentralen. Siden maj 2011 er det sundhedsfaglige
medarbejdere, som foretager visitation af ambulancer i Region Syddanmark sådan, at de
tilskadekomne, der har det største behov, får hjælp hurtigst.

4.5.3 Frivillige akuthjælperordninger m.v.
Ud over Region Syddanmarks præhospitale tilbud eksisterer et antal frivillige
akuthjælperordninger i regionen. Disse er etableret på mindre befolkede øer uden
broforbindelse samt i områder, hvor det tager forholdsvist lang tid for regionens
præhospitale beredskab at komme frem. Regionen tilbyder at bidrage med udstyr samt
førstehjælperuddannelse til disse initiativer. Akuthjælperne varsles typisk pr.
sms/telefonopkald og træder til med førstehjælp indtil regionens præhospitale beredskab
ankommer til skadesstedet.
Placeringen af regionens beredskab er fastlagt af regionsrådet ud fra simuleringer af
tidligere års kørsler og hurtigste responstid for disse og er fastlagt uafhængig af evt.
etablerede frivilligordninger.
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Der er desuden en nødbehandlerbil i Nordborg med særligt uddannede førstehjælpere og
en præhospital hjemmesygeplejeordning i Varde Kommune.

4.5.4 Skadestuer og skadeklinikker – og ventetider
Når uheldet er ude har Region Syddanmark en række tilbud om behandling af akut
opståede skader.
Der er skadestuer på akutsygehusene i Esbjerg, Kolding, Odense, Aabenraa og
Svendborg. Skadestuen i Svendborg omdannes til en skadestuefunktion med lægefaglig
back-up, når det nye universitetshospital i Odense er færdigbygget og Svendborg Sygehus
omdannes til specialsygehus. Ligeledes er der skadestuefunktion med lægefaglig back-up
i Sønderborg og skadestue i Vejle.
Endvidere findes der skadeklinikker på forskellige matrikler i regionen. Der er tale om
Middelfart, Grindsted og Tønder. Skadeklinikken er et alternativ til skadestuen, hvor du
kan få behandlet mindre skader. Klinikkerne er bemandet af specialuddannede
sygeplejersker, og har åbent alle ugens dage mellem 8 og 22. Sygeplejerskerne i
skadeklinikken henviser borgeren til skadestuen, hvis skade viser sig at være større end
forventet.
Desuden er der en skadeklinik i Haderslev, der vil være i drift frem til lukningen af
Haderslev sygehus, ligesom der er en skadeklinik i Fredericia, hvis endelige status i
forbindelse med lukningen af Fredericia sygehus endnu er uafklaret. Dertil er der en
skadestuefunktion på Ærø.
Desuden findes der en oversigt over regionens skadestuer og skadeklinikker på Region
Syddanmarks akut app. Applikationen er gratis og kan på nuværende tidspunkt hentes til
både Iphone og Android telefoner, ligesom der overvejes en udgave til Windows-phones.
På en oversigtsliste kan man se aktuelle ventetider på skadestuer og skadeklinikker, som
opdateres løbende, og borgerne har hermed muligheden for at køre til den skadestue eller
skadeklinik med den korteste ventetid.
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Udover oplysninger om ventetider på skadestuer og skadeklinikker indeholder app’en også
information om vagtlæger, apoteker, tandlægevagt, kiropraktorvagt og psykiatrisk
akutmodtagelse.
4.5.4.1 Indførelse af visitation på skadebehandling
Frem mod foråret 2014 indføres der visitation til skadebehandlingen. Det betyder at
borgere ikke længere kan møde op på behandlingsstederne, men skal ringe i forvejen for
at blive visiteret til behandling. Dette blev aftalt i forbindelse med den økonomiaftale der
blev indgået mellem regionerne og staten i juni 2012.
At der indføres visitation for behandling vil få betydning for driften af de nuværende
skadebehandlingstilbud. Ikke mindst forventes det at få betydning for antallet af
behandlinger på skadeklinikkerne, som måske vil blive visiteret til andre typer behandling i
fremtiden, eksempelvis vagtlæge eller egen læge. Erfaringer fra andre regioner viser, at
antallet af behandlinger på skadestuer og skadeklinikker falder med mellem 20 og 30 %
ved indførelse af visitation til skadebehandling.
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5 Sammenhæng i patientforløb
Region Syddanmark arbejder på at sikre gode patientforløb gennem samarbejde med
patient og pårørende og på tværs af sygehuse, både i somatikken og i psykiatrien, samt
almen praksis og kommuner.
Uanset hvor borgeren/patienten befinder sig i ”systemet”, skal de forskellige sektorer
arbejde sammen om at hjælpe patienten. Sikring af sammenhæng er vigtigt for et godt
patientforløb, særligt for de mest sårbare patienter.
Region Syddanmarks vision for sundhedsvæsenet sætter netop fokus på at skabe
sammenhæng og kvalitet i patientforløb, både på tværs af sektorgrænser, som også
betegnes ydre sammenhæng, og internt i regionen på tværs af specialer samt mellem
somatik og psykiatri, hvilket også kaldes indre sammenhæng.

5.1 Indre sammenhæng – politikker og strategier
Sundhedsvæsenet er en kompleks organisation, der udgøres af mange forskellige aktører.
Aktører med forskellige roller og faglige udgangspunkter. Hvis de forskellige aktørers
indsats skal fungere optimalt for den enkelte patient, og bidrage til en effektiv drift af høj
kvalitet, er det afgørende, at der er intern sammenhæng i det syddanske sundhedsvæsen,
og at patienter og pårørende oplever, at der ydes en sammenhængende indsats. Ved
indre sammenhæng forstås både samarbejdet mellem afdelinger inden for et sygehus og
mellem sygehuse i det regionale sundhedsvæsen, herunder somatikken og psykiatrien.
Nedenstående afsnit indeholder nogle eksempler på, hvordan der arbejdes med at styrke
den indre sammenhæng i det syddanske sundhedsvæsen på både det somatiske og
psykiatriske område9.

5.1.1 Fælles Akut Modtagelser (FAM)
Med etableringen af FAM betrædes helt nyt land. Baggrunden for en så omfattende
organisatorisk ændring er primært, at der i midten af 00’erne på landsplan opstod en
stigende erkendelse af behovet for at forbedre kvaliteten af den akutte patientbehandling.
Visionen for akutplanen og gennemførelsesplanen er at sikre de akutte patienter samme
høje kvalitet i modtagelse, udredning og behandling uanset, om patienterne indlægges
dag, aften, nat eller weekend i den fælles akutmodtagelse (FAM). Som følge heraf er der
pr. årsskiftet 2011/12 blevet etableret FAM på de 5 akutsygehuse i: Odense, Kolding,
Aabenraa, Esbjerg og Svendborg (indtil Nyt OUH står færdig).

9

Nogle af strategierne har også fokus på ydre sammenhæng, men da de primært har fokus på indre sammenhæng er de beskrevet i
dette afsnit.
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I Region Syddanmark er der arbejdet målrettet på at etablere FAM - herunder at
tilvejebringe de nødvendige bygningsmæssige rammer og at tilpasse organisationen til
den nye virkelighed. I dag er gennemførelsen af FAM overordnet set nået længst på
Odense Universitetshospital (OUH), OUH Svendborg Sygehus og Kolding Sygehus, men
også på Esbjerg og Aabenraa Sygehus er man kommet langt med opgaven. Her er det
den fysiske sammenflytning af FAM, som endnu ikke er fuldført.
Først ultimo 2015 vil der være etableret FAM på alle FAM-matrikler, som lever op til FAMrapportens anbefalinger. Den endelige tidsfrist for udrulningen af FAM i regionen er i
forlængelse heraf udflytningen af FAM OUH i 2021 til de endelige bygningsmæssige
rammer på Nyt OUH.
Etableringen af FAM repræsenterer en fundamentalt anderledes måde at drive klinik på.
Det har været adresseret i de forberedelser, som har fundet sted såvel regionalt som
lokalt, at etableringen af FAM vil udgøre den måske største forandring i måden at drive
sygehuse på gennem årtier.
’Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark’, som blev vedtaget af
regionsrådet i juni 2009, udgør den overordnede plan for FAM i Region Syddanmark og er
den fælles referenceramme for fælles akutmodtagelser i regionen. Heri beskrives meget
konkret, at alle akutte patienter skal ind ad samme dør i sygehuset. I FAM bliver
patienterne mødt af en bred vifte af kompetencer, da de fælles akutmodtagelser, i tråd
med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, er bemandet med et team af specialister døgnet
rundt.
Ca. 75% procent af alle indlæggelser på sygehusene sker akut. Når en patient kommer
akut på sygehuset, skal patienten som hovedregel modtages i FAM10. I overensstemmelse
med Sundhedsstyrelsens anbefalinger er der en speciallæge i døgntilstedeværelsesvagt
på akutsygehuset fra specialerne: Intern medicin, ortopædisk kirurgi, kirurgi og
anæstesiologi. I Region Syddanmark er det endvidere fundet væsentligt, at der på sigt er
en speciallæge i kardiologi i tilstedeværelsesvagt på sygehuset.
Når patienterne forlader FAM (indenfor gennemsnitligt 18 timer), skal overleveringen af
patienten basere sig på ”stafetmetoden”. Her betragtes patienten først som
afsluttet/overleveret, når modtageren (kommune/ stamafdeling/andet sygehus) har lige så
godt hold i patienten, som afsenderen selv har haft op til afgangen, så patienten er sikret
et sammenhængende patientforløb.

5.1.2 Arbejdet med tværfaglig organisering på sygehusene i Region Syddanmark
Organiseringen af fremtidens sygehuse skal understøtte sammenhængende patientforløb,
hvilket fremgår af ’Rapport om Sygehuse i Syddanmark’, som blev vedtaget af
regionsrådet i april 2010. Visionen er, at alle patienter - både i og uden for FAM - mødes af
specialiserede teams i et tværspecialiseret fagligt miljø, der i videst mulig udstrækning
tager vare på hele patientforløbet.

10

I FAM-rapporten er der dog beskrevet visse patientgrupper, som går udenom FAM: f.eks. højrisiko hjertepatienter, fødende, nyfødte
børn. Det gælder endvidere, at nogle akutte patienter, efter forudgående visitation, kan indlægges på specialsygehuse.
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Siden regionsrådets vedtagelse af rapporten er der foregået et arbejde med lokalt at
oversætte rapportens anbefalinger. Arbejdet vil strække sig over de næste mange år og vil
ligesom arbejdet med at implementere FAM-rapportens anbefalinger forudsætte en
grundlæggende omvæltning af den måde, som sygehusene er organiseret på.
De traditionelle specialafdelinger anbefales i forlængelse heraf afløst af såkaldte
kompetence-klynger, som består af enheder med tværspecialiserede og tværfaglige
kompetencer, der har ansvar for at gennemføre en række foruddefinerede patientforløb fra
start til slut. Ideen er, at specialerne samler sig omkring patienten frem for, at patienten i
løbet af behandlingsforløbet sendes rundt i sygehuset til forskellige specialafdelinger.
På Sygehus Sønderjylland arbejdes der aktuelt på at implementere klyngekonceptet i form
af dannelsen af 11 centre. Centrene består af et antal klinikker, der ledes af klinikledere. I
centrene kommer specialerne til patienten i stedet for, at patienten sendes rundt i
sygehusets forskellige afdelinger. Et center er endelig et tværgående ressourcefællesskab
(sengepladser, ambulatoriefaciliteter, personale, økonomi). Målet er, at centrene skaber
rammerne for bedre og mere sammenhængende patientforløb samt rammer for en mere
effektiv drift. Centrene på Sygehus Sønderjylland etableres herunder med udgangspunkt i,
at patienterne så vidt muligt kan færdigbehandles indenfor samme center.
I starten af 2013 sættes der et stort arbejde i gang med at beskrive de patientforløb, der
kommer til at fungere i de nye centre. Her prioriteres at optimere på både den
patientoplevede, den faglige, og den organisatoriske kvalitet. Centrene går i drift pr. 1.
januar 2013. Der bliver dog en indkøringsperiode i løbet af 2013.
Regionernes øvrige sygehusenheder vil - som det allerede er tilfældet i Sønderjylland –
skulle arbejde med organisering af ”resten af sygehuset” i kølvandet på indførelse af FAM.
Da regionens akutsygehuse varierer i størrelse og opgaver, og da den organisatoriske og
bygningsmæssige realisering af FAM sker på forskellige tidspunkter på sygehusene, må
regionens sygehuskoncept nødvendigvis udmøntes lokalt.
Et tæt samarbejde mellem psykiatri og somatik omkring patienterne er en af
forudsætningerne for at reducere overdødeligheden blandt psykiatriske patienter. I Region
Syddanmark sikres dette dels ved, at både somatik og psykiatri på sigt indgår i de fælles
akutmodtagelser. På kortere sigt formaliseres samarbejdet gennem samarbejdsaftaler, der
bl.a. indeholder aftaler om gensidige tilsyn, second opinion, sparring og undervisning.

5.1.3 Kræftplan og kræftpakker
I flere af de nationalt besluttede planer og initiativer arbejdes der også på en række
områder med indsatser, som skal sikre bedre sammenhæng og helhed i patientforløb.
Dette gælder bl.a. på kræftområdet, hvor en aftale mellem regeringen og Danske Regioner
tilbage i 2007 betyder, at Region Syddanmark siden 2009 har haft kræftpakker som
udrednings- og behandlingskoncept inden for næsten alle kræftformer.
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Kræftpakker er patientforløb, hvor de enkelte trin i diagnosticering og behandling er
tilrettelagt som tids- og indholdsmæssigt veldefinerede begivenheder, der følger et på
forhånd booket forløb. Formålet er dermed at sikre kortest mulige udrednings- og
behandlingsforløb og der igennem forbedre patienters prognose og mindske utryghed ved
ventetid uden kendt årsag. Kræftpakkerne er senest revideret i 2012 i forbindelse med
Kræftplan III.
I Kræftplan III er der også sat øget fokus på indsatsen for de alvorligt syge og døende
patienter; den palliative indsats. Der er bl.a. prioriteret ekstra ressourcer til flere hospicepladser, som i Region Syddanmark har betydet, at der i 2012 er etableret 12 nye pladser
på et hospice i Svendborg, sådan at man nu har i alt 60 hospicepladser fordelt på 5
hospice i regionen.
Desuden er der udarbejdet et forløbsprogram for palliation og rehabilitering, som beskriver
rammer og indhold i samarbejdet om denne patientgruppe på tværs af sektorer, og som
således skal medvirke til at sikre kontinuitet i behandlingen. Der arbejdes ydermere med
etablering af bedre rådgivningsmuligheder fra specialister indenfor området til de
sundhedsprofessionelle i primærsektoren og på sygehusenes basisafdelinger, som har
med pleje og behandling af alvorligt syge patienter.
Der er således også i kræftplanen fokus på at skabe ydre sammenhæng i
patientforløbene.
Samarbejde på tværs af sektorer med kommunerne og praksissektoren er emnet i næste
afsnit.

5.2 Ydre sammenhæng - snitflader mellem sektorer
Sammenhæng i sundhed er langt mere end det der sker på regionens sygehuse. I
samarbejdet mellem kommuner og praksissektoren sikres borgernære behandlingstilbud,
forebyggelse og opfølgning i patientforløb. Kun ved tværsektorielt samarbejde er det
muligt at komme i mål med sammenhængende patientforløb.
De største samarbejdsparter i regionalt regi er kommunerne og primær sektoren med bl.a.
alment praktiserende læger og speciallæger. I sundhedsloven er det bestemt, at der skal
indgås forpligtende aftaler for samarbejdet på tværs af sektorerne. Nedenfor er kort
beskrevet indholdet i aftalerne, ligesom der er givet enkelte mere konkrete eksempler på,
hvordan aftalerne udmøntes.

5.2.1 Samarbejde mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner.
Sundhedsaftaler danner rammer for et formaliseret, forpligtende samarbejde mellem
region og kommune. Aftalerne skal sikre sammenhæng i patientforløb, der går på tværs af
sygehuse, almen praksis og kommuner – og bidrage til at sikre en ensartet kvalitet i
sundhedsydelserne for borgerne. Sundhedsaftalerne i Region Syddanmark bygger på en
fælles politisk vision ”Fælles Sundhed”, som er vedtaget af Regionsrådet og de 22
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kommuner. Visionen og de konkrete sundhedsaftaler spiller på den måde også en
væsentlig rolle i at understøtte Region Syddanmarks vision om at skabe sammenhæng.
Det fremgår af sundhedslovens § 205, at regionsrådet i hver valgperiode skal indgå en
sundhedsaftale med kommunalbestyrelsen i hver af kommunerne i regionen.
Sundhedsaftalerne 2011-2014 mellem de 22 kommuner og regionen er 2. generation
sundhedsaftaler og bygger på de tidligere sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne er
godkendt af regionsrådet januar 2011 og af Sundhedsstyrelsen marts 2011.
En sundhedsaftale består af en række grundaftaler, strategier og retningslinjer, som er
fælles for alle kommuner samt specifikke aftaler indgået mellem den enkelte kommune og
det enkelte sygehus/region. Sundhedsaftalerne udgør rammerne for det daglige
samarbejde mellem sektorerne og beskriver snitflader, ansvarsfordeling og særlige fælles
indsatsområder.
Inden sundhedsaftalerne beskrives nærmere følger først en beskrivelse af den fælles
vision for Region Syddanmark og de 22 kommunerne.
5.2.1.1 Vision ”Fælles Sundhed”
Sundhedskoordinationsudvalget har udviklet en vision for samarbejdet, som går på tværs
af sektorerne. Udgangspunktet for visionen er, at regionen og kommunerne kun kan
imødegå udfordringerne på sundhedsområdet ved at indgå en fælles vision og udvikle
fælles politikker og strategier. Visionen sikrer en overordnet politisk ramme for
sundhedsaftalerne, og udgør på den måde de politiske mål, som udviklingen i samarbejdet
fremadrettet skal vurderes på, og som skal styre udviklingen i den rigtige retning.
Visionen er bygget op omkring to overordnede perspektiver, hvor der under hvert
perspektiv er udfoldet 5 initiativer.
Disse er formuleret således:
• Borgere og patienter oplever sammenhæng
o Vi gør en aktiv indsats for lighed i sundhed
o Vi bygger på borgernes ansvar for egen sundhed
o Vi sikrer sammenhæng i forløbene
o Vi prioriterer forebyggelse og rehabilitering
o Vi udnytter mulighederne i telemedicin og velfærdsteknologi
• Samarbejde giver sammenhæng
o Vi samarbejder ud fra fælles værdier
o Klar til et sundhedsvæsen i forandring
o IT og velfærdsteknologi binder sundhedsvæsenet sammen
o På vej mod fælles kvalitetsmål
o Ny viden gennem udvikling og forskning
Visionens fælles initiativer er i løbet af 2012 blevet konkretiseret, og der følges op på
implementeringen af visionen gennem løbende afrapportering til politikere i region og
kommunerne.
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Organisering af det tværsektorielle samarbejde
For at sikre, at sundhedsaftalerne omsættes til konkret handling, og at der kan leves op til
den fælles politiske vision ”Fælles Sundhed”, er der nedsat både politiske, administrative
og faglige fora.
Sundhedskoordinationsudvalget- det politiske udvalg
Sundhedsloven foreskriver, at der skal være et politisk forum med repræsentanter fra
region, kommuner og almen praksis. Sundhedskoordinationsudvalgets opgaver består
blandt andet i at
•
•
•
•

udarbejde et generelt udkast til sundhedsaftaler
vurdere udkast til regionens sundhedsplan og bidrage med anbefalinger
vedrørende sammenhæng i indsatsen mellem sygehuse, praksislæger og
kommuner
drøfte emner af betydning for sammenhængen i behandlingsforløb
informere sundhedskoordinationsudvalgene i de øvrige regioner om forhold, der
kan fremme sammenhæng i behandlingsforløb, der rækker ud over Region
Syddanmark

Det administrative kontaktforum – det overordnede tværsektorielle administrative udvalg
Det administrative kontaktforum (i daglig tale DAK), består af ledelsesrepræsentanter fra
regionen, herunder sygehusene samt fra kommuner og almen praksis. DAK fungerer som
sundhedskoordinationsudvalgets administrative forum som i praksis har det administrative
og faglige ansvar for implementering af sundhedsaftalerne.
Faglige følgegrupper
Til at understøtte arbejdet i DAK, er der nedsat forskellige faglige følgegrupper.
Følgegrupperne har også repræsentanter fra alle sektorer, inden for udvalgte faglige
områder. Der er f.eks. tværfaglige følgegrupper inden for genoptræning, indlæggelse og
udskrivning (SamBo) og for fødeplanen.
De lokale samordningsfora
Omkring hver af de 4 somatiske og den psykiatriske sygehusenhed, er der etableret
såkaldt lokale samordningsfora. Disse består af ledelsesrepræsentanter fra sygehuset, fra
de kommuner, som er primære optagekommuner til sygehuset, samt repræsentanter fra
almen praksis. De lokale samordningsfora har det konkrete ansvar for at sikre den lokale
udmøntning af aftalerne. Det er her, det mest direkte samarbejde mellem parterne foregår.
De lokale samordningsfora har blandt andet til opgave, at sikre, at det daglige samarbejde
omkring patientforløbene fungerer hensigtsmæssigt og i henhold til sundhedsaftalerne og
ikke mindst til patienternes bedste.
De lokale samordningsfora afrapporterer en gang om året en samlet status for
samarbejdet til Sundhedskoordinationsudvalget.
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5.2.1.2 Sundhedsaftalen
Sundhedsaftalen, som indgås med alle kommuner, indeholder aftaler på obligatoriske
områder, som er fastsat af Sundhedsstyrelsen, samt aftaler inden for områder, som
aftalens parter har valgt at supplere med.
Sundhedsaftalen i Region Syddanmark indeholder følgende grundaftaler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundaftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb (SamBo og Fødeplan)
Grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser
Grundaftale om forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet
forebyggelse
Grundaftale om tværsektoriel anvendelse af IT, telemedicin og velfærdsteknologier
Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering
Grundaftale om deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet
Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark
Grundaftale om genoptræning
Grundaftale om behandlingsredskaber og hjælpemidler
Grundaftale om samarbejdet om utilsigtede hændelser
Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftalerne danner rammer for hvorledes samarbejdet skal organiseres, planlægges
og følges op og beskriver ansvarsfordelingen mellem sektorerne inden for de forskellige
områder11.
I de følgende afsnit beskrives de første fire oplistet grundaftaler ovenfor.
5.2.1.3 Grundaftalen om Indlæggelse og udskrivning
SamBo
En meget vigtig opgave i samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende
læger er samarbejdet omkring patienter/borgere i forbindelse med indlæggelse og
udskrivning.
Generelt samarbejdes der efter følgende principper:
• Udskrivningen starter ved indlæggelsen,
• Koordinerings- og samarbejdet sektorerne imellem afpasses det enkelte
patientforløbs problemstillinger og kompleksitet. Jo mere kompleks - jo tættere
samarbejde og koordinering,
• Løbende og proaktiv dialog som er understøttet elektronisk,
• Patient / borger og pårørende inddragelse i det konkrete forløb,
• Ingen udskrives uden det er aftalt på forhånd.

11

Hele sundhedsaftalen kan ses på regionens hjemmeside www.regionsyddanmark.dk/wm332930.
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SamBo (Samarbejde om Borger/patientforløb) er en samarbejdsaftale regionen og
kommunerne som - ud over at skabe sammenhæng i forbindelse med
indlæggelse/udskrivning på tværs af sundhedssektorer - skal sikre størst mulig
inddragelse af patient og pårørende. Der er i forlængelse heraf udarbejdet retningslinjer for
almen praksis, sygehusene og kommunerne, som bruges i forbindelse med patientens
indlæggelse og udskrivning. SamBo er endvidere understøttet elektronisk, således at
samarbejdet og kommunikationen kan forløbe effektivt og rettidigt samt tilvejebringe
relevante oplysninger.
Formålet med SamBo er bl.a., at borgeren skal opleve et sammenhængende forløb
allerede fra hjemmet, hvor den praktiserende læge kontaktes, gennem udredningsfase,
diagnostik og behandling på sygehuset, og helt til borgeren er tilbage i hjemmet igen med
efterfølgende rehabilitering.
Udgangspunktet i SamBo er, at der laves en konkret vurdering af den enkeltes situation,
så behandling og hjælp tilbydes ud fra behov. Borgeren/patienten støttes/hjælpes til
egenomsorg og tilbydes rehabilitering i det omfang, det er relevant.
Fødeplan
Fødeplanen i Region Syddanmark blev godkendt af Regionsrådet i december 2010.
Fødeplanen indgår i grundaftalen om indlæggelse og udskrivning. En væsentlig del af
fødeplanen består i beskrivelsen af patient/-borgerforløb, der fastlægger den
tværsektorielle kommunikation og samarbejdet ved graviditet- og fødselsforløb.
Fødeplanen beskriver tilbuddene til kvinden, barnet og familien i forbindelse med
graviditet, fødsel og barsel. Der lægges vægt på det tværfaglige og tværsektorielle
samarbejde med og om familien, samt på koordinering af tilbuddene. Samtidig er
fødeplanen også et opslagsværk primært rettet mod det sundhedspersonale, der i alle
sektorer varetager opgaver med relation til graviditet, fødsel og barsel. Med fødeplanen
ønsker Region Syddanmark at give et ensartet, trygt og sammenhængende tilbud på et
højt niveau, både fagligt og organisatorisk samt på den patientoplevede kvalitet12.
5.2.1.4 Grundaftalen om indsatsen for mennesker med sindslidelser
Under grundaftalen om indsatsen for mennesker med sindslidelser, indgår en række
samarbejdsaftaler. Den såkaldte samarbejdsaftale for psykiatrien, er et eksempel på
udmøntning af grundaftalen.
Samarbejdsaftalen beskriver:
• Et fælles værdisæt for indsatsen for mennesker med en sindslidelse og for
samarbejdet, baseret på de nationale værdier for psykiatrien: Ansvar, faglighed og
respekt.
• De grundlæggende præmisser for samarbejdet, herunder tildeling af kontaktperson,
forpligtelse til informationsdeling, inddragelse af patient og pårørende mv.
12
Læs mere om fødeplanen på http://regionsyddanmark.dk/wm280384
En mere borgerrettet side om tilbud til gravide, fødende og barslende er: http://www.regionsyddanmark.dk/wm356622
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•
•
•
•

Fordeling af hhv. det kommunale og regionale opgaveansvar, herunder hvilke
opgaver den praktiserende læge skal løfte.
Opgaveansvar for særlige målgrupper og patienter i gråzonen mellem kommunal og
regional opgavevaretagelse.
Et skitseret patientforløb hvor det beskrives, hvilke opgaver der varetages af hvem,
hvilken kommunikation der er mellem parterne, samt hvordan patient og pårørende
skal inddrages.
Definition af færdigbehandling og varslingsfrister.

Aftalen fungerer som den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde omkring
patienter med sindslidelser og suppleres af specifikke samarbejdsaftaler for børne- og
ungdomsområdet, demensområdet og området for traumatiserede flygtninge og
krigsveteraner.
Aftalen suppleres endelig – som på det somatiske - af lokale specifikke aftaler indgået
mellem de psykiatriske afdelinger og enkelte kommuner.
Strategi for forebyggelse og behandling af livstilssygdomme for mennesker med en
sindslidelse i Region Syddanmark
Som udspring af sundhedsaftalen vedr. indsatsen for mennesker med en sindslidelse er
der udarbejdet en fælles strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for
denne målgruppe. Baggrunden for denne strategi er, at ny forskning viser, at mennesker
med en sindslidelse har en gennemsnitlig levealder op til 20 år kortere end den øvrige
befolknings. 60 % af overdødeligheden i forhold til den almene befolkning skyldes fysiske
sygdomme, mens 40 % skyldes selvmord, ulykker mv. Region Syddanmark samt
kommunerne og almen praksis i regionen ønsker at arbejde målrettet på at mindske
uligheden i sundhed for mennesker med en sindslidelse.
Strategien indeholder en kortlægning af overdødeligheden blandt mennesker med en
sindslidelse og en række konkrete indsatser, som regionen og kommunerne kan
iværksætte for at forebygge og behandle livsstilssygdomme hos mennesker med en
sindslidelse. Endvidere fremgår det af strategien, at regionen og kommunerne i fællesskab
skal implementere og følge op på strategien i de lokale samordningsfora.
Aktørerne i strategien (praktiserende læger, kommunerne, psykiatri, somatiske sygehuse
samt patient- og pårørendeforeninger) skal hver især tage ansvar for, at mennesker med
sindslidelser ved mistanke om livsstilssygdom får tilbudt relevant forebyggelse og/eller
behandling af livsstilssygdomme, og ved behov følges til næste relevante tilbud – det være
sig psykiatrisk, somatisk eller socialt tilbud.
For at styrke den fælles indsats indeholder strategien særligt fem indsatsområder, som
gruppen af aktører skal forholde sig til:
• Viden og uddannelse
• Politikker
• Screening for og opfølgning på KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkolhol og
Motion)
• Forebyggelsestilbud
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•

Indsatser med henblik på at fastholde patienten i et forebyggelses- og/eller
behandlingsforløb

Strategien blev vedtaget i december 2012 i Region Syddanmark. I 2013 arbejders der på
implementering af konkrete tiltag på tværs af sektorer.
5.2.1.5 Grundaftale om forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet
forebyggelse
Region, kommune og almen praksis har et fælles ansvar for at udvikle og sikre
sammenhængende forebyggelses- og sundhedsfremmende indsatser.
Kommunerne har ansvaret for størstedelen af de sundhedsfremmende og forebyggende
indsatser, blandt andet ved at skabe rammer for at borgerne kan leve sundt, og ved at
varetage den patientrettede forebyggelse i samarbejde med regionen.
Regionen har en lovpligtig opgave med at rådgive kommunerne om forebyggelse og
sundhedsfremme, og har derudover ansvaret for den del af forebyggelsen, som finder sted
i tilknytning til patientbehandlingen i almen praksis og på sygehusene.
Som en del af regionens rådgivningsforpligtelse overfor kommunerne, gennemføres igen i
2013 en stor spørgeskemaundersøgelse om sundhedstilstanden blandt regionens
borgere13. Regionen indsamler og analyserer data og formidler resultaterne til
kommunerne. Resultaterne fra sundhedsprofilerne skal blandt andet indgå i sektorernes
fremadrettede arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse.
Overordnet beskriver grundaftalen ansvars- og arbejdsdeling på området samt aftaler om
indsatser målrettet særlige målgrupper, herunder mennesker med kronisk sygdom og
mennesker med sindslidelser. Fokus er her på en tidlig opsporing og igangsættelse af
relevante initiativer så tidligt som muligt i sygdomsforløbet.
5.2.1.6 Grundaftale om tværsektoriel anvendelse af IT, telemedicin og
velfærdsteknologier
Tværsektoriel it-strategi
Region Syddanmark og de 22 kommuner har i 2012 indgået aftale om en ny fælles
tværsektoriel IT-strategi, som bygger videre på den aftale, der blev indgået i 2007 om
blandt andet at etablere et digitalt fællesskab mellem kommuner, sygehuse og
almenpraksis om det sammenhængende borger- og patientforløb.
Formålet med it-understøttelse af det tværsektorielle samarbejde er, at
 etablere et redskab til understøttelse af det tværsektorielle samarbejde
 understøtte kvalitet og patientsikkerhed
 medvirke til at optimere arbejdsgangene

13

Se den regionale befolkningsundersøgelse i forbindelse med sundhedsprofilen 2010: ’Hvordan har du det? Trivsel, sundhed og
sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2010’: http://www.regionsyddanmark.dk/wm332863
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sikre at de rette data om patienten aktuelt er tilgængelige for den behandler, der har
ansvaret for patienten.
Styrke patientens mulighed for at blive en aktiv part i behandlingen og at tage vare
på egen sundhed og behandling

Den nye it-strategi skal sikre en fortsat visionær og proaktiv tilgang til videreudvikling af
digitaliseringen samt anvendelse af it og velfærdsteknologi og dermed understøtte
arbejdet og samarbejdet for samtlige centrale aktører: de 22 kommuner, regionens
sygehuse samt praksisområdet. Desuden skal strategien udvikle løsninger, som muliggør
behandling og rehabilitering i eget hjem og samtidig styrke patientens mulighed for at tage
et større ansvar og i højere grad sikre inddragelsen af patienten i behandlings- og
rehabiliteringsforløb. Strategien bygger videre på allerede opnåede resultater og skitserer
nye indsatsområder. De nye principper i it-strategien er:
• Forskellige teknologier til forskellige behov
• Rette data til rette instans på rette tid
• Anvendelse af nationale standarder
Der er herunder opstillet handleplaner i form af et projektkatalog med 14 projekter for
videreudvikling i de kommende år - til gavn for borgerne og sundhedsområdets aktører.
Digitaliseringen omfatter elektronisk kommunikation, telemedicin og velfærdsteknologi.
De konkrete projekter vil blive igangsat gradvist i perioden 2012 og frem til og med 2014.
Læs mere om den tværsektorielle IT-strategi og de konkrete projekter på
www.regionsyddanmark.dk/wm278003

5.2.2 Praksisudviklingsplaner
5.2.2.1 Almen praksis
Første kontakt med sundhedsvæsenet sker i langt de fleste tilfælde hos den
privatpraktiserende læge (egen læge eller vagtlæge). Egen læge kan da også i
overvejende grad hjælpe patienten selv – kun i 10 procent af henvendelserne til almen
praksis viderehenvises til udredning og behandling hos speciallæge eller på sygehus.
Egen læge spiller her ikke alene en væsentlig rolle i patientens primære kontakt til
sundhedsvæsenet, også i rehabililteringsforløbet er egen læge en værdifuld part i forhold
til sammenhængende patientforløb. Egen læge modtager afslutningsnotat (epikrise) fra
sygehuset efter endt undersøgelse/behandling, er i kontakt med kommunen i forbindelse
med rehabiliteringsforløb/støtte og pleje i hjemmet. Egen læge er derfor en nøgleperson
for patienten og en koordinator i overgange mellem de forskellige sundhedstilbud. Almen
praksis er således en af hjørnestenene i samarbejdet på tværs af sektorer i
sundhedsvæsenet.
For at sikre, at der er et udbygget tilbud om lægehjælp i hele regionen, hvor alle borgere
har en privatpraktiserende læge indenfor rimelig afstand fra bopælen og for at understøtte
udviklingen af almen praksis, udarbejdes der en praksisudviklingsplan. Det fremgår af
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landsoverenskomsten om almen praksis. Praksisudviklingsplanen er det overordnede
lokale planlægningsværktøj, som konkretiserer de rammer, der er lagt i
landsoverenskomsten. Planen udarbejdes i et samarbejde mellem regionen,
repræsentanter fra almen praksis og kommunerne i regionen, sådan at de lokale forhold i
regionen er bærende for prioriteringen af udviklingen i Region Syddanmark.
I praksisudviklingsplanen beskrives fakta vedrørende lægedækningen i almen praksis i
regionen:
o Karakteristika (f.eks. struktur og udvikling i strukturen),
o Antal praksis samt praksisform,
o Antal læger, deres alder, køn, type m.m. samt
o Forbrug og produktion af ydelser indenfor praksisområdet.
Ud over at sikre bred lægedækning i regionen og understøtte den strukturelle udvikling i
praksissektoren, under hensyntagen til udviklingen i det samlede sundhedsvæsen,
forholder planen sig til rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger. Dette
sker bl.a. med henblik på at sikre, at samarbejdsudvalget (som har repræsentation fra
region, kommuner og praktiserende læger) i god tid identificerer områder, hvor der kan
forventes lægedækningsproblemer (denne del af planen forelægges samarbejdsudvalget
en gang årligt).
Helt konkret forholder praksisudviklingsplanen sig endelig til sikring af en rimelig fordeling
af arbejdsbyrden mellem de praktiserende læger og dermed et (rimeligt) driftsunderlag for
de enkelte læger.
Samtidig har praksisudviklingsplanen fokus på fremtiden og visionerne for, hvad almen
praksis skal kunne tilbyde i samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen i planperioden,
herunder hvilke udviklingsfelter der skal satses på i den kommende planperiode.
Endelig indebærer praksisudviklingsplanen en implementeringsplan, så opgaverne i
forbindelse med realisering af visionerne fordeles mellem aftalens parter, så det er tydeligt,
hvor ansvaret for opgaverne er placeret.
I Region Syddanmark er der ikke tomme praksis, men en række lægehuse har ledig
kapacitet, særligt i Vest- og Sønderjylland. For at understøtte en fortsat bæredygtig
struktur i regionens almen praksis og i erkendelse af, at det er svært at tiltrække yngre
læger til at købe praksis i yderområderne, har regionen lavet en række tiltag for at
tiltrække yngre læger til disse områder. Disse skridt tages for, at det bliver så let som
muligt for lægen at etablere sig - evt. med en familie – i en ny landsdel. Der er tale om
både økonomiske tiltag som f.eks. tilskud til flyttehjælp, særlige vikarordninger, adgang til
særlige kurser og ikke-økonomiske tiltag, så som tilbud om faglige fællesskaber med
mulighed for sparring med kollegaer samt velindrettede lokaler.
5.2.2.2 Delplaner for speciallægepraksis
Ligesom for praksisplanen skal delplan for speciallægepraksis sikre en hensigtsmæssig
tilrettelæggelse af den ambulante speciallægepraksis i regionen. Planerne skal medvirke
til at fremme samarbejdet og koordineringen med det øvrige sundhedsvæsen, ligesom de
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skal medvirke til at sikre den faglige kvalitet i praksis samt en god service til regionens
borgere.
Der er udarbejdet praksisplaner for specialerne (oftalmologi, otologi, dermatologi) og
psykiatri. For disse 4 store specialer, hvor hele behandlingsforløbet eller en relativt stor del
af behandlingsforløbet foregår i praksissektoren, er planlægningen koordineret med
sygehusplanlægningen – således at de praktiserende speciallægers kapacitet på konkrete
områder supplerer den kapacitet, der er på de tilsvarende sygehusafdelinger.
Der er udarbejdet delplaner for de øvrige specialer (kirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi,
reumatologi, neurologi, intern medicin, pædiatri, plastikkirurgi, anæstesiologi, patologi),
hvor en række opgaver løses i såvel praksis som sygehusregi. Disse delplaner fastlægger
de overordnede principper for kapaciteten i speciallægepraksis og skal fungere som
retningslinjer for administrationen af praksisforholdene i planperioden.
Praksisplanerne består dels af afsnit, som vedrører kapaciteten, og som beskriver en
række forskellige forhold, der har betydning for kapaciteten. Afsnittene beskriver dels den
eksisterende kapacitet i speciallægepraksis i dag, herunder geografiske placering af
praksis, bestemmelser omkring minimumsomsætning og knækgrænser samt udvikling i
ydelser og udgifter mv. Dels vurderes den fremtidige kapacitet i speciallægepraksis samt
den samlede ambulante speciallægebetjening og arbejdsdeling.
Endvidere beskrives i planen fastlæggelse af principper for kapacitetsstyring herunder
nynedsættelser, flytning samt nedlæggelse af praksis. Endelig beskrives overvejelser og
anbefalinger vedrørende samarbejde og sammenhæng i sundhedsvæsenet.
Praksisplan for oftalmologi gældende fra 1. februar 2011 – revideres primo 2015.
Praksisplan for otologi gældende fra 1. februar 2011 – revideres primo 2015 Praksisplan
for dermato-venerologi gældende fra 1. februar 2011 revideres primo 2015.

5.2.2.3 Praksisplan for øvrige områder
Ud over planer for almen praksis og speciallægepraksis er der udarbejdet praksisplaner
for fysioterapi, kiropraktik og fodterapi. Det fremgår af de pågældende overenskomster, at
regionen og kommunerne i regionen skal lave en fælles plan for at sikre betjeningen i
regionen. Praksisplanerne har fokus på regionens sundhedspolitiske målsætninger om
kvalitet, nærhed og samordning.

5.2.3 Sundhedshuse i Region Syddanmark
I marts 2011 gav Indenrigs- og Sundhedsministeriet tilsagn om milliontilskud til etablering
af sundhedshuse i Region Syddanmark. Der er tale om et samarbejde mellem det
kommunale niveau og regionale niveau, herunder praksissektoren.
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Formålet med sundhedshusene er primært, at de skal fungere som sundhedscentre og
sikre nære sundhedstilbud i udkantsområder. Sundhedshusene er hjemsted for både de
praktiserende læger, psykologer, fysioterapeuter samt de kommunale sundhedstilbud,
jobcenter med flere. Ved at samle tilbuddene ét sted, er det hensigten med
sundhedshusene, at de skal være platform for den borgernære sundhedsindsats. Her skal
en samling af de lokale sundhedstilbud medvirke til at give den enkelte borger et
sammenhængende tilbud og skabe tryghed i nærområdet.
Samtidig skal etableringen af sundhedshuse også medvirke til at gøre det mere attraktivt
for yngre læger at slå sig ned i de pågældende udkantsområder.
Der er givet midler til, at regionen og kommunerne i samarbejde kan etablere
sundhedshuse i:
•
•
•
•
•
•

Rudkøbing i Langeland kommune (klar til ibrugtagning sept. 2013)
Skærbæk i Tønder kommune (klar til ibrugtagning sept. 2013)
Nordborg i Sønderborg kommune (klar til ibrugtagning 4. kvartal 2013)
Bogense i Nordfyn kommune (klar til ibrugtagning juli 2013)
Ærøskøbing på Ærø (klar til ibrugtagning medio 2013)
Marstal på Ærø (klar til ibrugtagning medio 2013)

Samarbejdet i sundhedshusene skal hvile på fire hjørnesten:
•
•
•
•

Forebyggelse,
Rehabilitering,
Den deltagende borger
Samarbejde på tværs.

Sundhedshusene bliver hjemsted for mange forskellige aktører med forskellige kulturer og
behov, men alle med det samme mål, nemlig at give sammenhængende lettilgængelige
tilbud indenfor det nære sundhedsområde. Det er desuden et mål, at forløbene udvikles i
et tæt tværfagligt samarbejde mellem husets aktører. Sundhedshusene skal således
fungere som andet og mere end bofællesskaber, hvorfor der arbejdes aktivt for at opnå en
positiv effekt i form af nærhed, blandt andet med et sundhedstilbud som Integrated care.
På den baggrund er det afgørende, at der udbydes sundhedsaktiviteter fra flere aktører i
sundhedshusene.
Region Syddanmark vil gerne i samarbejde med kommunerne udbrede modellen med at
etablere sundhedshuse til andre end de ovennævnte kommuner - hvor det findes relevant,
og hvor der er fælles kommunal og regional opbakning til sådan et projekt. I skrivende
stund foregår en dialog mellem Region Syddanmark og Haderslev, Fredericia samt
Tønder (i Toftlund) kommuner om at etablere sundhedshuse.
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6 Kvalitetsudvikling, sundhedsinnovation og forskning
Intro

6.1 Kvalitetsudvikling
Kvalitet i behandlingen og hensynet til at gøre det bedste for patienten er et af
pejlemærkerne i sundhedsvisionen:
”Vi giver rette behandling, der tager afsæt i patientens sygdom, ønsker og ressourcer.
Region Syddanmark baserer patientbehandlingen på nyeste viden og tilstræber højeste
faglige standard. Patient og pårørende oplever, at vi gør det god ”(Vision for
sundhedsvæsenet i Region Syddanmark, 2011).
At levere sundhedsydelser af god kvalitet handler også om at prioritere den mest effektive
og nyttige indsats for patienten, og i det omfang det er muligt, at basere valg og ydelser på
et opdateret videnskabeligt grundlag.

6.1.1 Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region
Syddanmark 2011-2014
Den strategiske retning for udviklingen af kvaliteten i både det psykiatriske og det
somatiske sundhedsvæsen er lagt i ”Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i
Region Syddanmark 2011-2014”, som blev vedtaget i regionsrådet i februar 2011.
Strategien frem til 2014 ligger i forlængelse af kvalitetsarbejdet i strategi- og handleplan for
kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet 2007-2010 og understøtter samtidig de nationale
krav i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).
Formålet med kvalitetsstrategien er at identificere og prioritere centrale indsatsområder,
som har afgørende betydning for, at Region Syddanmark i årene fremover kan vise synlige
og dokumenterbare resultater i forhold til de mål og rammer, der er opstillet inden for
kvalitetsudvikling.
Herudover er det hensigten med strategien, at det fremover i højere grad skal være muligt
at handle på baggrund af aktuelle og valide data samt ud fra metoder, der er evidens for
virker. Det skal således være muligt inden for en kort årrække at dokumentere en reel
positiv effekt på kvaliteten i sundhedsvæsenets ydelser på baggrund af et øget fokus på
kvalitetsudvikling.
Via en omfattende politisk, ledelsesmæssig og klinisk involvering er der i strategien
identificeret 6 overordnede strategiske indsatsområder:
1. Høj kvalitet i kerneydelserne og løbende monitorering af kvaliteten: Der skal
ske en systematisk og løbende måling af kvaliteten af ydelserne for at sikre et
dokumenteret højt kvalitetsniveau. Målingerne skal systematisk bruges til at
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prioritere, hvor indsatsen skal forbedres, og dette skal følges op af
ledelsesmæssige og faglige tiltag, der sikrer fremdrift i kvaliteten af ydelserne.
2. Ledelse – en afgørende forudsætning for kvalitetsudvikling i
sundhedsvæsenet: En forudsætning for at have succes med kvalitetsudvikling i
sundhedsvæsenet er, at ledere på alle niveauer aktivt inddrager hensynet til
kvalitetsudvikling i ledelsesopgaven.
3. Læring fra viden til handling: Det er helt centralt, at sundhedsvæsenet bliver
bedre til at implementere den viden, der forbedrer kvaliteten af ydelserne.
4. Patient og pårørende – en ressource i kvalitetsudviklingen af
sundhedsvæsenet: Patientens ressourcer og indsigt i egen sygdom og
livssituation bør ses som en betydelig potentiel ressource i patientens
behandlingsforløb. Den pårørende er desuden en vigtig samarbejdspartner i
patientforløbet.
5. Patientforløb og samarbejde på tværs: En stor del af patientforløbene går på
tværs af almen praksis, sygehuse og kommunal sundhedsindsats. Det skaber
behov for, at der sikres sammenhæng og helhed i patientforløbet.
6. Forskning i kvalitetsudvikling: Det er nødvendigt at styrke forskning i
kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Dels for at få en vurdering af de allerede
kendte metoder og redskaber og dels for at få udviklet endnu bedre metoder.
Med udgangspunkt i de 6 centrale indsatsområder er der arbejdet med konkretisering af
kvalitetsstrategien i konkrete handleplaner indenfor følgende temaer:
•
•
•
•
•
•
•

Den akutte patient - implementering af Fælles Akutmodtagelse (FAM)
Systematisk kronikeromsorg
Patientsikkerhed
Behandlingsintensitet
Øget middellevetid for psykiatriske patienter
Pakkeforløb i psykiatrien
Reducering af tvang i psykiatrien

Det regionale kvalitetsudvalg fungerer som styregruppe for den videre
implementeringsproces for den regionale kvalitetsstrategi, og de konkrete handleplaner
besluttes i sygehusledelseskredsen og psykiatriledelsen.

6.1.2 Den Danske Kvalitetsmodel og akkreditering
Akkreditering efter Den Dansk Kvalitetsmodel (DDKM) foretages af Institut for
Akkreditering af Sundhedsvæsenet (IKAS), som drives i fællesskab af regionerne og de
centrale sundhedsmyndigheder. Det er de enkelte sygehuse, der akkrediteres. Der
foretages ekstern survey på sygehusene hvert 3. år, og sygehusene tildeles en
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akkrediteringsstatus af Akkrediteringsnævnet. Der opereres med akkrediteret, akkrediteret
med bemærkninger og ikke akkrediteret.
I Region Syddanmark havde sygehusene ekstern survey i 2010-2011. Alle sygehuse blev
akkrediteret uden bemærkninger. Det præhospitale område havde eksternt survey i
efteråret 2012 og er efter 1. behandling akkrediteret med bemærkning.
Der er i 2012 udkommet en ny version af DDKM. Der arbejdes på at revidere
retningslinjerne, så de er i overensstemmelse med standarderne i den nye version.

6.1.3 Monitorering af kvalitet
Formålet med kvalitetsmonitorering er at følge op på, om kvaliteten af patientforløb for en
afgrænset gruppe af patienter er tilfredsstillende. Samtidig spiller målinger og analyse
heraf en vigtig rolle i forhold til at skabe kvalitetsforbedringer i sundhedsvæsenet.
Mange af de kvalitetsmål, som der monitoreres på er et resultat af lovgivning på
sundhedsområdet eller et resultat af et samarbejde mellem regionerne, og evt. de centrale
sundhedsmyndigheder eller kommunerne. Årsagen hertil er, at der er erfaring med at den
mest sammenlignelige, og dermed anvendelige, kvalitetsmonitorering opnås med mål
formuleret i fællesskab på landsplan. Her kan nævnes Den Danske KvalitetsModel
(DDKM), Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingprogram (RKKP) og Den Landsdækkende
Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).
Målene for den kliniske kvalitet er opstillet i et tæt samarbejde med de klinikere, som
behandler patienterne. Det sker for at sikre, at målene i videst muligt omfang er
evidensbaserede og er formuleret specifikt for de enkelte sygdomsområder, således at der
opnås klinisk relevante og meningsfulde kvalitetsmål, hvormed der skabes et godt afsæt
for fortsat udvikling af kvaliteten i klinikken.

6.1.4 Tværsektoriel kvalitetsstrategi
Som en del af sundhedsaftalerne mellem Region Syddanmark og regionens 22
kommuner, er der udarbejdet en fælles kvalitetsstrategi for det tværsektorielle
sundhedsområde. Strategien danner rammen om en forsat udbygning af et tæt
samarbejde mellem sektorerne og en forsat udvikling af kvaliteten i de sammenhængende
patientforløb.
Kvalitetsstrategien er et politisk styringsværktøj, som skal bidrage til at konkretisere
sundhedsaftalernes politiske vision ”Fælles Sundhed”. Strategien omfatter både det
somatiske og psykiatriske område og gælder for både sygehuse, praksissektor og
kommuner.
Det overordnede formål med kvalitetsstrategien er kvalitetsudvikling. Det indebærer, at
indhentet viden giver anledning til læring og udvikling og følges op af handling og justeret
praksis i sektorerne og i den fælles organisering. Det kan være vanskeligt at skabe et
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præcist billede af effekten af de tværsektorielle indsatser, eller foretage præcise målinger
af kvaliteten. Det er dog muligt at opstille indikatorer til monitorering af kvaliteten, som kan
fungere som retningsgivende fingerpeg om behovet, og som kan danne udgangspunkt for
en faglig dialog om udfordringer og veje til kvalitetsudvikling.
Kvalitetsstrategien skal i første omgang udmøntes inden for fire fokusområder:
1.
2.
3.
4.

Patientoplevet kvalitet
Mennesker med kroniske sygdomme
Medicinering
Det kortvarige akutte forløb.

Patientoplevet kvalitet
Når der samarbejdes på tværs af sektorer, er det vigtigt at patienten oplever
sammenhæng i indsatserne, at de sundhedsprofessionelle i henholdsvis sygehus-,
kommunal- og almen praksis regi koordinerer og kommunikerer hensigtsmæssigt, og at
patienten oplever at blive inddraget i sit eget behandlings- og rehabiliteringsforløb.
Patienternes oplevelse af det tværgående forløb er derfor en vigtig indikation for, om
samarbejdet virker.
Formålet med dette indsatsområde er i første omgang at udvikle metoder og værktøjer,
som kan måle den patientoplevede kvalitet i et tværsektorielt forløb. Det vil blandt andet
sige, at ambitionen er at undersøge patienternes oplevelse af samarbejde, koordinering og
ansvarsfordeling, når patienten bevæger sig fra en sektor til en anden, f.eks. fra sygehus
til kommune, eller fra almen praksis til kommune. Modellen for undersøgelsen af den
tværsektorielle kvalitet skal udarbejdes under inddragelse af patienter og pårørende.
Mennesker med kroniske sygdomme
Formålet med dette fokusområde er at skabe de bedste forudsætninger for en kvalificeret
og struktureret opfølgning af den tværsektorielle indsat for mennesker med kroniske
sygdomme.
Da samarbejdet på tværs af sektorerne i forhold til mennesker med kroniske sygdomme
blandt andet forudsætter, at aktørerne i sundhedsvæsenet taler ”fælles sprog”, f.eks. når
patientens sygdomskompleksitet og funktionsevne skal beskrives, bliver dette også et
centralt formål med dette fokusområde.
Medicinering
Medicinering og medicinområdet er et komplekst og vanskeligt område, hvor der desværre
sker alt for mange utilsigtede hændelser. Ikke mindst når patienter bevæger sig mellem
sektorerne, og når medicinoplysninger i den forbindelse skal overdrages og fornyes. Der
er iværksat mange initiativer på området, og hver sektor arbejder også med
kvalitetsudvikling på dette område.
Formålet her er derfor overordnet at styrke sammenhæng og kommunikation om
medicinering, når flere sektorer er indblandet.
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Det kortvarige akutte forløb
I forbindelse med implementeringen af de fælles akutmodtagefunktioner (FAM) på
sygehusene, er formålet med dette fokusområde at udvikle metoder til at kvalitetssikre de
kortvarige akutte forløb for de patienter, som er i kontakt med alle tre sektorer. I denne
forbindelse er ikke mindst patienternes oplevelse af forløbet udgangspunkt for arbejdet
med den løbende kvalitetsudvikling.
Implementering af strategien
Strategien er vedtaget i efteråret 2012, og Det Administrative Kontaktforum (DAK) har
nedsat en tværsektoriel følgegruppe, som skal implementere initiativerne og sikre den
løbende udvikling. De første resultater forventes at kunne præsenteres i løbet af 2013.
Da dette er første udgave af en tværsektoriel kvalitetsstrategi, forventes det, at strategien
evalueres og udvikles løbende i takt med, at initiativerne gennemføres og erfaringer
implementeres. Det forventes, at der i forbindelse med de kommende sundhedsaftaler,
som skal indgås i januar 2015, vil foreligge en revideret tværsektoriel kvalitetsstrategi.

6.1.5 Kvalitetsudvikling i praksissektoren
Danske Regioner har i samarbejde med de 5 regioner udarbejdet en vision for arbejdet
med kvalitet i praksissektoren, der blev godkendt af regionsrådet medio 2012. Regionernes
vision Kvalitet i praksis sætter den fælles ramme for arbejdet med kvalitetsudviklingen på
praksisområdet for de kommende år.
Visionens bærende element er at få skabt en fælles ’kvalitetskultur’ blandt områdets mange
faggrupper, der omfatter praktiserende læger, praktiserende speciallæger, kiropraktorer,
fysioterapeuter, psykologer, tandlæger m.v. Det indebærer, at alle i praksis arbejder med
dokumentation, monitorering og løbende kvalitetsforbedringer samt systematisk efteruddannelse.
Arbejdet med kvalitet i praksis tager udgangspunkt i følgende konkrete elementer:
• Kvalitetsudvikling ud fra Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) og akkreditering efter
DDKM
• Dokumentation af kvaliteten via automatisk dataopsamling og feedback
• Behandling i overensstemmelse med faglige evidensbaserede vejledninger
• Patientsikkerhed og patientinddragelse
• Effektiv ressourceudnyttelse
Almen praksis har i en årrække arbejdet med flere af ovenstående kvalitetsudviklingselementer
bl.a. initieret nationalt af Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed (DAK-e). Den regionale
kvalitetsorganisation for almen praksis med det paritetiske Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg
(med en ligelig fordeling af repræsentanter fra regionen og almen praksis) for almen praksis har
lagt en strategi primært med fokus på at understøtte almen praksis i regionen til at implementere
ICPC (diagnosekodning), datafangst og Fælles Medicin Kort14 (FMK) samt støtte til arbejdet med
organisationsudvikling og implementering af faglige vejledninger.
14

Fælles Medicinkort er en database med oplysninger om den receptpligtige medicin, som
de danske borgere anvender og har anvendt de seneste to år. Databasen bliver
administreret af Lægemiddelstyrelsen.
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6.2 Sundhedsinnovation og telemedicin
Sundheds- og velfærdsinnovation er et strategisk satsningsområde i Region Syddanmark
og et prioriteret tema i Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi.
Regionen ønsker at anvende sundheds- og velfærdsinnovation som et væsentligt bidrag til
at løse de udfordringer, velfærdsområdet står over for. Samtidig kan sundheds- og
velfærdsinnovation bidrage til at nytænke og fremtidssikre regionens massive
investeringer i sygehusbyggerier. Dette skal ske gennem et tættere samspil mellem det
offentlige og private virksomheder.
Formålet med satsningen er at udvikle og implementere innovative løsninger, der
nytænker og effektiviserer regionens driftsområder samtidig med, at det højner den
patientoplevede kvalitet og skaber erhvervsmæssig vækst.

6.2.1 Syddansk Sundhedsinnovation
Region Syddanmark etablerede i 2012 Syddansk Sundhedsinnovation som en
selvstændig stabsenhed for at skabe én indgang til regionens satsning på sundheds- og
velfærdsinnovation, frem for at have innovationsenheder på de enkelte sygehuse,
psykiatriske og sociale institutioner. I Syddansk Sundhedsinnovation rummes regionens
indsats inden for velfærdsteknologi, telemedicin, brugerdreven innovation, offentlig-privat
innovationssamarbejde og nyt sygehusbyggeri. Endelig er der fokus på at markere Region
Syddanmark som internationalt centrum for sundheds- og velfærdsinnovation.
Traditionelt har virksomheder og offentlige parter arbejdet med innovation som interne
udviklingsprocesser. Syddansk Sundhedsinnovation ønsker at skabe
innovationsprocesser, hvor udvikling af nye løsninger sker i åbne samarbejder. Formålet
er at aktivere og inddrage den særlige viden, som hver part besidder og som i sidste ende
bidrage til bedre, samlede løsninger.
Nedenfor er illustreret, hvordan der arbejdes med værdiskabelse i forskelligt regi ved
innovative velfærdsløsninger som f.eks. telemedicin.
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DEN TREDOBBELTE BUNDLINJE MED
FOKUS PÅ VÆRDISKABELSE
BORGER:
KVALITET

”Sammen med dig skaber vi de bedste
innovative velfærdsløsninger”

REGION/ KOMMUNE:
EFFEKTIVISERING

ERHVERVSLIV:
VÆKST

SYDDANSK
SUNDHEDSINNOVATION

6.2.1.1 Virksomhedssamarbejder
Som led i Syddansk Sundhedsinnovations arbejde udvikles LivingLab Denmark som
samarbejdsmodel for professionel Offentlig-Privat Innovation (OPI). Her mødes det
offentliges behov indenfor velfærdsområdet med private udviklere og udbydere af
løsninger. Det er Syddansk Sundhedsinnovations ambition at stimulere til åben innovation
mellem drift og erhverv understøttet af LivingLab Denmark. Det skal ske ved at skabe en
platform, der understøtter en, for begge partner vellykket, udviklingsproces, der sikrer en
succesfuld implementering. LivingLab Denmark tilbyder hjælp, sparring og konkrete
værktøjer som f.eks. OPI-modelaftaler til offentlige og private partner, der ønsker at
samarbejde. Det offentlig-private samarbejde skal bidrage til at fremsikre
sygehusbyggerierne og sikre fremtidsorienterede driftsområder.
Syddansk Sundhedsinnovation arbejder med at udvikle Region Syddanmark som
internationalt centrum for sundhedsinnovation og velfærdsteknologi. For at nå dette mål
udarbejdes en strategi for internationalisering, og der indgås internationale partnerskaber
med strategisk væsentlige partnere.
6.2.1.2 Fremtidssikret byggeri og fremtidsorienteret drift
Sundhedsinnovatoriet er en del af Syddansk Sundhedsinnovation og har til opgave at
facilitere brugerdrevne innovationsprocesser og prototypeudvikling som et integreret led i
driften af sundhedsvæsnet og byggeprocesser.
Den 700m2 store hal i Sundhedsinnovatoriet giver mulighed for at inddrage brugerne i
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udviklingen og afprøvningen af fuld skala modeller af løsninger til bl.a. de nye
sygehusbyggerier, som f.eks. sengeafsnit eller operationsstuer, hvor der fokuseres på at
optimere indretningen i forhold til de specifikke formål og funktioner, jf. billedet nedenfor.
Syddansk Sundhedsinnovation har eksempelvis arbejdet med at forberede byggeriet af
det psykiatriske hospital i Vejle, som skal stå færdigt i 2016 som Danmarks første hospital
opført i offentlig-privat partnerskab (OPP). Forberedelsen har blandt andet fokuseret på, at
inddrage patienters, ansattes og pårørendes erfaringer med det nuværende hospital for at
kunne optimere rammerne i det nye.

FACILITERER BRUGERFORLØB IFM. BYGGERIET HERUNDER
TEST I FULD SKALA, 700 M2 SUNDHEDSLABORATORIUM

SYDDANSK
SUNDHEDSINNOVATION

Syddansk Sundhedsinnovation fokuserer ligeledes på at levere løsninger til driften, der
sikrer både en øget effektivitet samtidig med, at patienter oplever en høj kvalitet i de
modtagne ydelser. En af arbejdsmetoderne er eksempelvis brugerdreven innovation, hvor
både sundhedspersonale og patienter inddrages i innovationsprocessen med henblik på at
’designe’ og optimere samspillet omkring den leverede service, f.eks. med projekter som
udvikling af genoptræningsportal, processer for medicinhåndtering og udvikling af
fremtidens psykiatriske seng.
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6.2.1.3 Digitaliseret sundhedssamarbejde og telemedicin
Regionen ønsker at understøtte det tværsektorielle samarbejde om sammenhængende
patientforløb og styrke patienternes mulighed for egen- og hjemmebehandling gennem
udvikling og udbredelse af telemedicinske løsninger. Telemedicin er digitalt understøttede
sundhedsfaglige ydelser. Anvendelsen af telemedicin gør, at det er muligt at levere
sundhedsydelser over afstand, og telemedicinske løsninger kan bidrage til at give mere
effektive og sammenhængende patientforløb. Dette kan vise sig ved, at patienten styrkes i
muligheden for aktiv deltagelse i og indflydelse på eget behandlingsforløb, og
sundhedspersonale på forskellige sygehuse kan afholde videokonference om patienten.

Region Syddanmark har gennem de seneste år gennemført en række telemedicinske
innovations- og udviklingsspor. Det er regionens ambition at sikre hurtig evaluering og
udbredelse af telemedicin og velfærdsteknologi i de kommende år.
For at sikre dette arbejdes der med et
struktureret implementeringssystem. Der
udarbejdes således en generel
procesbeskrivelse for, hvordan et
telemedicinsk projekt går fra at være en
punktvis innovationsidé, som afprøves
lokalt, til at være et implementeret,
almindeligt anvendt redskab i
patientforløb i Region Syddanmark.
I første omgang skal dette værktøj
anvendes på projekter for udbredelse af
telemedicin og velfærdsteknologi for
2012-2016 indenfor følgende 5 områder:







Eksempler på anvendelse af telemedicin:
 Elektronisk udveksling af røntgenbilleder til
fortolkning af speciallæge på andet sygehus.
 Videokonference mellem to
sygehusafdelinger.
 Hjemmemonitorering, hvor patienten har
udstyr i hjemmet som kommunikerer med
sygehusafdelingen.
 Indsamling af informationer om patienten i
ambulancen registreres i en præhospital
patientjournal (PPJ) som videregives til FAM
under kørslen til sygehuset.

Nye sygehusbyggeriers kapacitet fastlægges under forudsætning af medicinsk
overvågning i eget hjem
Sammenhængende patientforløb – projekter der understøtter samarbejde mellem
sektorer
Den aktive patient: hjemmebehandling / hjemmemonitorering
Sygehuse stiller specialistviden til rådighed til andre sygehusafdelinger, almen
praksis, kommunalt sundhedspersonale
Udvikling af ny telemedicinsk teknologi – udviklingsspor i Living Lab Denmark

6.3 Forskning
Sundhedsforskningens formål er at skabe resultater, der i sidste ende kan komme
patienterne til gavn. Det gælder resultater indenfor den kliniske, patientnære forskning til
forbedring af diagnose- og behandlingsformer, pleje og rehabilitering samt indenfor den
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forskning, der arbejder på at forbedre forebyggelse, patientforløb og organisering samt
drift af sundhedsvæsenet. I forbindelse med regionsdannelsen blev der nedsat to
forskningsråd.
Det Regionale Strategiske Forskningsråd er Region Syddanmarks og de somatiske
sygehuses fælles forum for forskning. Rådet skal koordinere den fælles strategiske
forskningsindsats på tværs af sygehusene, fordeling af Region Syddanmarks
forskningspuljers budget, udarbejdelse og udmøntning af forskningspolitik herunder
udpegning af forskningsindsatsområder.
Syddansk Strategiråd for Psykiatrisk Forskning står tilsvarende for den strategiske
planlægning og koordinering af forskning indenfor psykiatrien i Region Syddanmark.
Rådet udgør samtidigt bestyrelsen i Psykiatriens Forskningsfond.

6.3.1 Somatik: Politik, strategi og overordnede mål for
sundhedsforskningen
Sundhedsforskningen sker i Region Syddanmark primært på de kliniske afdelinger i et tæt
samarbejde med Syddansk Universitet. Da det tværsektorielle samarbejde er en væsentlig
del af patientforløbene, er der er også behov for et forskningsmiljø, der omfatter almen
praksis og kommunerne. I arbejdet med fortsat at skabe incitament til yderligere indsats i
sundhedsforskningen i Region Syddanmark, er der udarbejdet en politik herfor. Politikken
er vedtaget af regionsrådet i november 2011 og afløser den tidligere ”Politik for
sundhedsforskning” fra 2007.
Politikken skal understøtte den store forskningsindsats, og det skal være attraktivt at være
forsker i Region Syddanmark. I politikken er der 14 overordnede målsætninger som
indfries ved en fokuseret indsats indenfor følgende 6 hovedindsatsområder med konkrete
mål for sundhedsforskningen:
1. Flere stærke forskningsmiljøer på samtlige sygehuse – det gælder for at styrke
forskningen indenfor de specialiserede funktioner, den nye sygehusstruktur,
sundhedstjenesteforskningen, ulighed i sundhed, samt for at skabe store
tværgående forskningsmiljøer og eliteforskningsmiljøer.
2. Anvendt sundhedsforskning – forskningsresultaterne skal aktivt i brug til fordel
for patienter og virksomheder.
3. Rekruttering, uddannelse og talentpleje – en aktiv forskerkarrierepolitik fra ph.d.
til professor indenfor alle faggrupper
4. Samarbejde om forskning - samarbejde med Syddansk Universitet udbygges
vedr. Nyt OUH, om forskning i udvikling af nye behandlingsformer og forskning til
udvikling af den nye sygehusstruktur. Desuden skabes mere forskningssamarbejde
med andre sektorer.
5. Finansiering af sundhedsforskningen – øgede forskningsbudgetter på
sygehusene og øgede eksterne midler.
6. Sundhedsforskning – et politisk fokusområde – monitorering af
forskningsindsatsen, som danner et solidt grundlag for beslutningstagning.
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Inden for hvert af disse 6 hovedindsatsområder peges der i politikken på særlige indsatser
med mål, som konkretiseres og operationaliseres i Det Regionale Strategiske
Forskningsråd, og som løbende forelægges regionsrådet.
Eksempler på konkrete indsatser er:
•
•

•

•
•
•
•

Der skal over en 3 års periode etableres mindst en ny fokuseret forskningsgruppe
på hvert af sygehusene.
Der skal i FAM etableres forskningsmiljøer i form af forskningsledelse og et antal
forskningsmedarbejdere, herunder ph.d.’er. Der skal igangsættes konkrete
forskningsprojekter og forskningsdatabaser, der går på tværs af FAM’erne i
regionen.
Forskningsprojekter vedrørende ulighed i sundhed gives prioritering ved uddeling
af forskningspuljemidler under hensyntagen til kvalitet og relevans af projekterne.
Forskning i ulighed i sundhed medtænkes som et emne i handlingsplaner for blandt
andet styrkelse af sundhedstjenesteforskningen og for det tværsektorielle
samarbejde om sundhedsforskning.
Der udvikles en platform, der giver forskerne og virksomhederne en fælles adgang
til mere samarbejde om kliniske forsøg, afprøvning af udstyr og anden
forsøgsaktivitet.
For hvert sygehus opsættes måltal for ansatte i forskerstillinger.
De interne forskningsbudgetter på sygehusene øges med mindst 10% om året fra
2012-2017.
Det Regionale Strategiske Forskningsråd giver i 2012/13 forslag til en
handlingsplan for styrkelse af det tværsektorielle samarbejde om
sundhedsforskningen i Region Syddanmark og for etablering af store tværgående
forskningsmiljøer omkring strategiske forskningsområder og eliteforskningsmiljøer.

Der udføres årlige målinger af indsats og effekt af sundhedsforskningsindsatsen ved hjælp
af dataindsamling efter validerede og anerkendte metoder. Målingerne formidles til alle
ledelsesniveauer.

6.3.2 Strategi for psykiatrisk forskning i Region Syddanmark
Som en del af psykiatriplanen ”Fremtidens Psykiatri” blev forskningsindsatsen for
psykiatrien i Region Syddanmark vedtaget af regionsrådet i december 2007. I februar
2013 blev den reviderede strategi for psykiatrisk forskning vedtaget. Den nye
forskningsstrategi er næste ambitiøse skridt i realiseringen af psykiatrisygehusets vision
om at være blandt de førende forskningsenheder indenfor såvel psykiatrisk såvel som
børne- og ungdomspsykiatrisk forskning.
Sammen med etablering af psykiatrisygehuset blev den nuværende
forskningsorganisation etableret, der blev nedsat et forskningsstrategiråd, og der blev
tilknyttet forskningskoordinatorer til de kliniske afdelinger.
Siden 2007 er forskningsaktiviteterne integreret i den kliniske hverdag og mange nye
projekter er igangsat. Den nye strategi følger derfor op på en positiv udvikling, men
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forskningsindsatsen prioriteres yderligere ved at udvide forskningsbudgettet med 50%,
ansætte flere kliniske professorer, post doc’er samt sikre, at psykiatrisygehuset altid har 30
igangværende ph.d.-forløb samt et antal postgraduate forskningsprojekter.
Psykiatrien i Region Syddanmark prioriterer translationel forskning. Herved udnyttes de
unikke muligheder for at samarbejde med Syddansk Universitet, regionens øvrige
sygehuse samt eksterne parter som kommuner og praksis. Translationel forskningsfokus
støtter også visionen om hurtig vej fra forskningsresultater til ændring af diagnostik,
behandling, pleje og rehabilitering og dermed kontinuerlige forbedringer af tilbuddet til
psykiatriens patienter.
Psykiatrisygehuset ønsker med forskningsstrategien at tiltrække de bedste nationale såvel
som internationale forskere og forskertalenter igennem attraktive forskningsmiljøer i et tæt
samarbejde med Syddansk Universitet, og herigennem åbnes muligheden for også at
prioritere basalforskning.
Forskningsaktiviteter er integreret på alle afdelinger i psykiatrisygehuset og udbygges
yderligere ved at tilknytte forskningsleder.
Der etableres som minimum ét eliteforskningscenter samt et antal fokuserede
forskningsenheder tilknyttet Institut for Regional Sundhedsforskning (på Syddansk
Universitet) inden udgangen af 2016.
Hovedindsatsområderne i strategien for psykiatrisk forskning 2013 til 2016 er:
-

Psykiatrien i Region Syddanmark vil udvikle stærke og specialiserede
forskningsmiljøer
Psykiatrien i Region Syddanmark vil sikre, at forskningsresultater anvendes i
praksis og formidles til patienter, pårørende og samfund
Psykiatrien i Region vil samarbejde aktivt med eksterne samarbejdspartnere

6.4 Sundhedsvæsenet som uddannelsesinstitution
Region Syddanmarks somatiske og psykiatriske sygehuse varetager hvert år en stor
uddannelsesopgave. Således påtager sygehusene sig den kliniske praktik og uddannelse
for mere end 7.000 uddannelsessøgende, primært indenfor sundhedsuddannelserne,
såsom læger, sygeplejersker, bioanalytikere, radiografer, lægesekretærer og jordemødre
mv.
Region Syddanmark er dermed dels med til at løfte de uddannelsespolitiske målsætninger
nationalt, dels er regionen med sin massive uddannelsesindsats med til at sikre fremtidens
arbejdskraft til den fortsatte drift og udvikling af det danske sundhedsvæsen.
Region Syddanmark påtager sig desuden opgaven med løbende kompetenceudvikling af
regionens medarbejdere med henblik på at imødekomme forventningerne til et regionalt
sundhedsvæsen i udvikling.
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Uddannelsesopgaven indgår som en naturlig og integreret del af arbejdet på sygehusene
med fokus på faglig indlæring og personlig udvikling hos den studerende. Kernen i den
praktiske del af sundhedsuddannelserne er udover tilegnelse af faglige kompetencer,
lysten til at hjælpe mennesker, evnen til at arbejde med mennesker og viljen til at lære af
og om mennesker.
På uddannelsesområdet vil anvendelsen af ny teknologi bidrage til, at de traditionelle
uddannelsesformer suppleres af andre former – eksempelvis i form af E-læring.
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Sundhedsvæsenet som uddannelsesinstitution

2

Sundhedsplan
Forord v. Carl Holst

1 Indledning
Den sundhedsplan du er i gang med at læse, er blevet til i regionsrådets anden
valgperiode.
Den afløser den sundhedsplan for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der blev
udarbejdet i 2009, i regionsrådets første valgperiode. Den første sundhedsplan havde et
andet fokus end den nuværende. Regionen var helt ny – etableret som en
sammenlægning af godt og vel 3,5 amter og deres respektive sundhedsvæsener og
sygehusstrukturer.
Der var forskelle i både strukturer, tilgang til forskellige problemstillinger og i forhold til
hvilke udfordringer, man stod overfor. I regionernes første leveår var der særligt fokus på
at få skabt nye fælles rammer, som kunne bringe sundhedsvæsenet ind i den nye
regionale virkelighed.
Det regionale sundhedsvæsen fik nogle markante anderledes forudsætninger, end de
amtslige, på grund af nye faglige krav om specialisering og Sundhedsstyrelsens
anbefalinger om centralisering af akutbetjeningen. Dette betød, at de akutte modtagelser
blev samlet på færre akutsygehuse, og at alle akutte funktioner på hver af disse sygehuse
blev samlet ét sted i en fælles akutmodtagelse (FAM) (herudover skadestuer og
skadeklinikker på udvalgte sygehuse).
I den forbindelse skulle der vedtages og implementeres gennemgribende planer for både
placering af sygehuse og specialer. Det betød, at opgaver måtte flytte matrikel, og der
skulle etableres større fysiske enheder. I samme takt blev - og vil der fortsat blive kvadratmeter til overs andre steder, hvor regionen må lukke for sygehusaktivitet.
De nye krav til specialisering og centralisering af akutbetjeningen var den største politiske
opgave i regionernes første valgperiode, og det satte sit præg på den første
sundhedsplan. Samtidig var der i perioden stor fokus på økonomien i sundhedsvæsenet
og på at optimere aktiviteten på de enkelte sygehuse. Det var alt sammen forhold, der
bidrog til at støbe fundamentet for et egentligt regionalt sundhedsvæsen, med en
afbalanceret udvikling imellem alle dele af det syddanske sundhedsvæsen.
I regionsrådets anden valgperiode er fokus på sundhedsområdet skiftet, efterhånden som
strukturer, økonomi og produktivitetsudvikling blev lagt i de rette langsigtede spor. I stedet
har fokus rettet sig mod nye aspekter af spørgsmålet om kvalitet. Regionen har hele tiden
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haft fokus på den del af kvalitetsarbejdet, der retter sig mod det, der kan kaldes de
”kliniske kerneydelser”. Den behandling regionen tilbyder patienterne, skal være af klinisk
høj kvalitet, og den skal være rettidig, og der skal være dokumenterede effekter af
behandlingstilbuddet.
Men der er også andre aspekter af kvalitet i behandlingen, der er af stor betydning for den
enkelte patient. For eksempel tyder patienttilfredshedsundersøgelser på, at sammenhæng
i patientforløb fra start til slut er af afgørende betydning for patientens oplevelse af den
behandling, der gives og modtages.
I takt med en stigende fokus på pakke- og patientforløb er der ingen tvivl om, at
sammenhæng i patientforløb vil blive et stadig mere betydende tema overalt i
sundhedsvæsenet. Der skal skabes balance mellem på den ene side udviklingen i
sundhedsvæsenet, der går i retningen af stadig mere specialisering, og på den anden side
ønsket om sammenhæng på tværs af fagområder og sektorer.
Derfor er sammenhæng også et centralt element i regionsrådets vision for
sundhedsvæsenet, og derfor er sammenhæng valgt som omdrejningspunktet for Region
Syddanmarks anden sundhedsplan. Ambitionen er blandt andet at få afdækket nye og
væsentlige aspekter af kvalitet i sundhedsvæsenet, som har betydning for patienterne, og
for den behandling vi tilbyder.
Der er mange søjler i sundhedsvæsenet – praksissektoren, sygehuse (somatiske og
psykiatriske), det præhospitale beredskab og den store kommunale indsats for
genoptræning og forebyggelse - som forskellige aktører har ansvaret for. Der følger dog
også et ansvar med en søjle i forhold til at skabe sammenhæng i sundhedsvæsenet –
nemlig ansvaret for at skabe sammenhæng med ”nabosøjlerne”. Det er søjlerne i
sundhedsvæsenet, der skal bære et fælles offentligt sundhedsvæsen, og sammenhæng i
indsatsen bidrager til at skabe helhed, effektiv ressourceudnyttelse og kvalitet i ydelserne.
Patientens møde med sundhedsvæsenet er et møde mellem mennesker. Region
Syddanmarks sundhedsvæsen har ca. 25.000 ansatte, som hver dag møder patienten og
borgeren. Det er derfor afgørende, at medarbejderne tager visionen og sundhedsplanen til
sig – at de ser sig selv som en del af et sammenhængende sundhedsvæsen. Region
Syddanmarks medarbejdere er den vigtigste ressource og en nødvendig forudsætning for,
at visionen kan blive til virkelighed.
Region Syddanmarks ledere har her en fornem og væsentlig opgave. De skal formidle
planer og politiske hensigter, så medarbejderne ser sig selv i en meningsfuld
sammenhæng og gør visionen til deres handlegrundlag.
Sundhedsvæsenet bliver gradvist mere specialiseret. Mødet med den enkelte patient
bliver kortere og mere intenst. Det er vigtigt, at medarbejderne hele tiden udvikler sig, så
de kan møde både de aktuelle og de fremtidige behov for diagnosticering, behandling og
pleje. Det betyder, at medarbejdernes kompetencer løbende er i spil og må trænes og
udvikles. Medarbejderne skal ikke bare være dygtige til hver deres fag – de skal i stigende
omfang kunne kommunikere og arbejde sammen på tværs af faggrupper, afdelinger og
sektorer.
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Region Syddanmarks kerneydelse er omdrejningspunktet. Medarbejdernes indsats skal
først og fremmest gøre en forskel for patienterne – heri hviler hele organisationens
eksistensberettigelse. For at kunne levere kerneydelsen både i dag, i morgen og fremefter
er det vigtigt, at fastholde og udvikle arbejdsmiljøet på Region Syddanmarks
arbejdspladser. Regionens arbejdspladser skal være så attraktive, at det er muligt at
rekruttere og fastholde de rette medarbejdere. Region Syddanmarks arbejdspladser skal
også være sikre og sunde uden risiko for nedslidning af de ansatte. Endelig skal der være
høj arbejdsglæde og trivsel, da det positivt påvirker og befordrer stadig udvikling af det
sundhedsvæsen, som patienten møder.
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2 Sundhedstilstanden i Region Syddanmark
Borgernes sundheds- og sygelighedstilstand indgår som et vigtigt led i udformningen af
strategier og planer på sundhedsområdet, i planlægningen af sundhedsydelser og
indsatser samt i forhold til ressourceprioriteringer. Dette kapitel giver et indblik i borgernes
sygdomsmønstre og sundhedsadfærd1. Samtidig bidrager det til at pege i retning af, hvilke
udfordringer regionen står overfor i forhold til borgernes behov for og efterspørgsel af
sundhedsydelser og forebyggelsesindsatser.

2.1 Udvikling i befolkningstallet og aldersgrupper i Region
Syddanmark
Der bor lidt over 1,2 mio. indbyggere (Danmarks Statistik, 2012) i Region Syddanmark,
hvoraf knap 1 mio. er 16 år eller derover.
Figur 2.1. Procentvis fordeling af indbyggere i Region Syddanmark
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Figur 2.1 viser den procentvise fordeling af Region Syddanmarks indbyggere på 16 år og
derover fordelt på syv aldersgrupper. Der er 22 kommuner i regionen. Odense og Esbjerg
kommuner er de to største med henholdsvis ca.154.000 og 93.000 indbyggere (≥16 år), og
Fanø og Ærø kommuner er de to mindste med henholdsvis ca.2.700 og 5.700 indbyggere
(≥16 år).

1

Borgernes sundheds- og sygelighedstilstand er beskrevet på baggrund af og med henvisning til den regionale
befolkningsundersøgelse i forbindelse med sundhedsprofilen 2010: ’Hvordan har du det? Trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i
Region Syddanmark 2010’. Dataindsamlingen er foregået ved en spørgeskemaundersøgelse, hvor 36.396 borgere over 16 år har svaret
på spørgsmål om sundhed og sygdom. Nogle af resultaterne fra Region Syddanmarks sundhedsprofil bliver sammenlignet med den
nationale undersøgelse ’Sundhed og Sygelighed i Danmark 2010’ (SUSY 2010) foretaget af Statens Institut for Folkesundhed (SFI).
SUSY – undersøgelsen er en national undersøgelse af den voksne befolknings sundhed. SUSY 2010 er indlejret i en større
undersøgelse (Den Nationale Sundhedsprofil), som er gennemført af landets fem regioner og SIF, hvor næsten 180.000 personer over
16 år har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen.
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Tabel 2.1.
Befolkningsfremskrivning - Region Syddanmark - antal borgere
2012
2020
2030
2040
1.201.342
1.205.731
1.224.534
1.239.463
Kilde: Danmarks Statistik 2012

Tabel 2.1 viser en fremskrivning af befolkningsantallet i Region Syddanmark frem til 2040.
Her ses fra 2012 til 2040 en stigning i befolkningsantallet på ca. 38.000 borgere.
Figur 2.2 nedenfor viser med udgangspunkt i 2012, at der forventes et procentvis fald i
antallet af borgere i den erhvervsaktive gruppe (15-64 år) de næste 30 år. Gruppen fra 65
til 74 år forventes at stige en smule, mens der forventes en dobbelt så stor gruppe af
borgere på 75 år og derover i 2040 end i 2012. Det tyder således på, at Region
Syddanmark i fremtiden kan forvente flere ældre borgere i denne aldersgruppe, som vil
efterspørge flere sundhedsydelser.
Figur 2.2. Den procentvise udvikling i aldersgrupper på baggrund af befolkningsfremskrivning i Region Syddanmark fra
2012-2040
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Note: Graferne er baseret på tal fra Danmarks Statistik 2012

2.2 Borgernes helbredstilstand
Selvvurderet helbred er en persons samlede vurdering af en række helbredsforhold og et
overordnet mål for befolkningens helbredstilstand. Undersøgelser har vist, at jo dårligere
en person vurderer sit helbred, jo større er risikoen for sygelighed og tidlig død samt for et
større forbrug af sundhedsydelser og medicin. Der er således god grund til at arbejde på
at forbedre borgernes selvvurderede helbred ved forebyggelses- og sundhedsfremmende
tiltag.
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Tabel 2.2. Selvvurderet helbred blandt mænd og kvinder i Region Syddanmark

Fremragende, vældig godt
eller godt selvvurderet helbred

Mænd

Kvinder

Alle

85,7%

81,1%

83,4%

Kilde: Hvordan har du det? Region Syddanmark 2010

Tabel 2.2 viser, at mere end fire ud af fem borgere i Region Syddanmark (83,4%)
vurderer, at de har et fremragende, vældig godt eller godt helbred, hvilket er lidt under
landsforekomsten på 85%. En mindre andel blandt kvinderne end blandt mændene i
Region Syddanmark vurderer deres helbred positivt.
Herudover har de erhvervsaktive den højeste forekomst af et positivt selvvurderet helbred
(91,3%), sammenlignet med arbejdsløse (70,1%) og førtidspensionister (42,8%).
Borgere med ikke-vestlig baggrund har den laveste forekomst (61,2%) af et positivt
selvvurderet helbred i forhold til borgere med dansk (84,3%) og anden vestlig (81,8%)
baggrund. Desuden angiver en større andel borgere med ikke-vestlig baggrund, at de har
et dårligt fysisk og psykisk helbred i forhold til borgere med dansk og anden vestlig
baggrund.

2.3 Borgernes sygelighed
I sundhedsvæsenet er der i stigende grad kommet fokus på kroniske sygdomme
(langvarige sygdomme), så som hjertekarsygdomme, kræftsygdomme, psykiske lidelser,
kroniske lungesygdomme (især Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL), type 2-diabtes
samt muskel- og skeletsygdomme. Det forventes, at de fleste mennesker kommer til at
leve med en eller flere kroniske sygdomme - især på grund af bedre
behandlingsmuligheder samt i takt med en længere levetid og uhensigtsmæssig livsstil,
som fremskynder udviklingen af en række sygdomme.
Kroniske sygdomme lægger beslag på en væsentlig del af de regionale og kommunale
ressourcer i sundhedsvæsenet. I forhold til at planlægge aktiviteter, i form af behandling
og forebyggelsesindsatser, er det vigtigt at kende til forekomsten af kroniske sygdomme
samt hvilke grupper, der er i størst risiko for at udvikle disse sygdomme.
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Figur 2.3. Andelen af borgere med kroniske sygdomme
fordelt på regioner

Kilde: Sundhedsprofil2010.dk

Region Syddanmark har 34,5% af borgerne angivet, at de har en eller flere kroniske sygdomme.
Andelen blandt kvinder (35,4%) er lidt større end blandt mænd (32,7%), og forekomsten af borgere
med kroniske sygdomme stiger med stigende alder, mens den falder med stigende
uddannelsesniveau.
I forhold til landsforekomsten (33,4%) ligger Region Syddanmark sammen med Region Midtjylland
og Sjælland lidt over, mens Region Nordjylland og Region Hovedstaden ligger under
landsgennemsnittet.
Af tabel 2.3 nedenfor fremgår det, at borgerne i Region Syddanmark har angivet slidgigt, forhøjet
blodtryk og allergi som de hyppigste forekommende sygdomme og lidelser.
Tabel 2.3. Andel med specifikke sygdomme eller lidelser
Sygdom eller lidelse
Slidgigt
Forhøjet blodtryk
Allergi
Migræne eller hyppig hovedpine
Diskusprolaps eller andre rygsygdomme
Forbigående psykisk lidelse
Tinnitus
Astma
Leddegigt
Diabetes
Kronisk lungesygdom
Vedvarende psykisk sygdom
Grå stær
Knogleskørhed
Kræft
Hjertekrampe
Hjerneblødning
Blodprop i hjertet

Procentandel
af borgere
20,1
19,1
18,7
15,5
15
11,8
11,7
7,7
6,3
5,3
4,9
4,3
4,3
3,5
2,4
2,2
1,7
1,4

Kilde: Hvordan har du det? Region Syddanmark 2010
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Tabel 2.4 nedenfor viser et andet billede af, hvor meget kronisk sygdom fylder i forhold til
borgernes sygelighed. Tabel 2.3 er baseret på borgernes egen rapportering af sygdomme
og lidelser, mens procentandelene i tabel 2.4 er baseret på data fra nationale
sundhedsregistre2 samtidig med, at der er tale om en anden måde at gruppere udvalgte
kroniske sygdomme på.
Tabel 2.4. Borgere med kroniske sygdomme

Procentandel af den voksne befolkningen i Region
Syddanmark med kronisk sygdom i 2010
Hjertekarsygdomme
16,0%
Psykiske sygdomme
11,4%
Diabetes
7,4%
Kroniske lungesygdomme
6,8%
Knogleskørhed og leddegigt
3,4%
Kilde: Statens Serum Institut, Sundhedsdata og IT, 2012
Note: Data er opgjort for borgere over 18 år i 2010

Her ses det, at hjertekarsygdomme og psykiske lidelser er blandt de kroniske sygdomme
der procentmæssigt fylder mest, efterfulgt af diabetes, kroniske lungesygdomme samt
knogleskørhed og leddegigt.
Diabetes
Diabetes (type 1 og type 2) er her udvalgt som et eksempel på en kronisk sygdom, der
aktivitetsmæssigt er kommet til at fylde mere og mere i sundhedsvæsenet. Antallet af
personer med diabetes i Danmark er steget kraftigt de seneste 10 år3. Figur 2.4 nedenfor
illustrerer aktivitetsniveauet på Region Syddanmarks somatiske sygehuse i form af
ambulante besøg og sengedage for diabetespatienter. I perioden 2005-2011 ses en
markant stigning i den ambulante undersøgelse/behandling af diabetespatienter, mens
færre patienter bliver indlagt i forbindelse med undersøgelse/behandling af diabetes.

2
3

Sygehuskontakt, lægemiddelforbrug samt ydelser omfattet af den offentlige sygesikring.
Kilde: Sundhedsstyrelsen, 2011.
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Figur 2.4. Antal ambulante besøg i forbindelse med diabetes i perioden 2005-2011 - Region Syddanmark
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Kilde: Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT, 2013

Tal fra psykiatrien ind her
Overvægt
Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem. Risikoen for udvikling af
komplikationer, så som type 2-diabtes, hjertekar-sygdomme, forhøjet blodtryk, en række
kræftsygdomme og belastningslidelser i bevægeapparatet øges ved svær overvægt.
Desuden menes den store stigning i antallet af svært overvægtige at være hovedårsagen
til den kraftige stigning i type 2-diabetes. En væsentlig medvirkende årsag til stigningen af
svært overvægtige er ændringer i befolkningens vaner med hensyn til kostindtag og fysisk
aktivitet. Det er dog sandsynligt, at der også er en arvelig komponent, der disponerer for
udvikling af overvægt.
I Region Syddanmark er 14% af borgerne svært overvægtige4. Forekomsten er lavest
blandt mænd og kvinder i aldersgruppen 16-24 år, mens den højeste forekomst ses hos
begge køn i aldersgruppen 55-64 år. Andelen af svært overvægtige falder med stigende
uddannelsesniveau, og der er en lavere forekomst blandt beskæftigede (14,3%) end
blandt ledige (22,1%) og førtidspensionister (28,6%).

4

Body Mass index (BMI) ≥ 30
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Figur 2.5. Andelen af svært overvægtige borgere fordelt
på regioner

Kilde: Sundhedsprofil2010.dk

På landsplan er 13,4% af borgerne svært overvægtige. Af figur 2.5 ovenfor ses det, at
Region Syddanmark sammen med Region Nordjylland og Region Sjælland ligger over
landsforekomsten, Region Hovedstaden ligger under, mens Region Midtjylland ligger på
nogenlunde samme niveau.

2.4 Borgernes sundhedsadfærd
Sundhedsadfærd kan overordnet defineres som de vaner og aktiviteter, der påvirker
sundheden. Forskellige former for sundhedsadfærd kan indvirke på sundheden både
positivt og negativt. En hensigtsmæssig sundhedsadfærd mindsker risikoen for udvikling af
kroniske sygdomme, og er også et vigtigt led i behandlingen af disse sygdomme, idet det
kan medvirke til at øge effekten af behandlingen og mindske risikoen for komplikationer og
nye sygdomme. En hensigtsmæssig sundhedsadfærd er således et vigtigt led i såvel
forebyggelsen som i behandlingen af kroniske sygdomme.
Tabel 2.4 nedenfor giver et billede af borgernes sundhedsadfærd i forhold til fire udvalgte
risikofaktorer, som kan sammenlignes med nationale forekomster yderst til højre. På de tre
første risikofaktorer ligger Region Syddanmarks borgere lidt over forekomsterne på
landsplan, mens regionens borgere ligger lidt under med hensyn til at overskride
højrisikogrænsen5 ved indtagelse af alkohol.

5

Højrisikogrænsen for mænd er på 21 genstande om ugen og 14 genstande om ugen for kvinder.
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Tabel 2.4. Forekomsten af udvalgte faktorer for sundhedsadfærd blandt mænd
og kvinder i Region Syddanmark
Mænd i
Region
Syddanmark

Kvinder i
Region
Syddanmark

Alle i Region
Syddanmark

Landsplan

Ryger dagligt

23,9%

20,3%

22,1%

20,9%

Stillesiddende fritidsaktivitet

16,6%

16,3%

16,4%

15,9%

Usundt kostmønster

19,9%

9,2%

14,5%

13,3%

Overskrider højrisikogrænsen
i forbindelse med
alkoholindtagelse

11,1%

5,9%

8,5%

10,6%

Hvordan har du det? Region Syddanmark 2010

Rygning, usundt kostmønster, alkohol og stillesiddende fritidsaktivitet har hver for sig
betydning for sundheden6, og en ophobning af disse risikofaktorer øger betydeligt risikoen
for en række alvorlige sygdomme. Jo højere uddannelsesniveau borgerne har, desto færre
antal risikofaktorer ses der.
I Region Syddanmark falder andelen af dagligrygere, andelen af borgere med et usundt
kostmønster og stillesiddende aktivitet med stigende uddannelsesniveau. Overordnet set
er der ingen tydelig sammenhæng mellem uddannelsesniveau og overskridelse af
højrisikogrænsen i forbindelse med alkoholindtagelse.
I forhold til at være fysisk aktiv tilkendegiver 27,0% af regionens borgere, at de er moderat
eller hårdt fysisk aktive i deres fritid, mindst fire timer om ugen. Forekomsten bliver større
med stigende uddannelsesniveau.
Der er betydelige kønsforskelle i forhold til fysisk aktivitet, kostmønster og
alkoholindtagelse. Flere mænd (33%) end kvinder (21%) angiver, at de moderat til hårdt
fysisk aktive, mens færre kvinder end mænd angiver, at de har et usundt kostmønster og
overskrider højrisikogrænsen for indtagelse af alkohol.
Blandt de borgere som har en mindre hensigtsmæssig sundhedsadfærd er der hos nogle
et ønske om at ændre adfærd. Blandt de borgere i regionen, der dagligt ryger,
tilkendegiver 73,7%, at de gerne vil holde op med at ryge. Blandt borgere med
stillesiddende fritidsaktivitet vil 65,1% gerne være mere fysisk aktive, og 52,4% af de
borgere, som har angivet, at de har et usundt kostmønster, vil gerne spise mere sundt.
26,5% blandt de borgere i regionen, som overskrider højrisikogrænsen ved
alkoholindtagelse, vil gerne nedsætte deres alkoholforbrug.

6
Rygning: Øger risikoen for en række alvorlige sygdomme, hovedsagligt lungekræft, hjertekarsygdomme og KOL.
Inaktivt liv: Både på arbejde og i fritiden har et inaktivt liv konsekvenser for befolkningens sundhed. Mangel på fysisk aktivitet øger
risikoen for udvikling af en række sygdomme, så som type 2-diabtes, hjertekarsygdomme.
Kost: Et usundt kostmønster kan være medvirkende årsag til udviklingen af en række sygdomme, såsom hjertekarsygdomme, type 2diabtes, kræft samt muskel- og skeletsygdomme. Kostvaner spiller ligeledes en central rolle i forhold til overvægt og tandsundhed.
Stort alkoholforbrug: Øger risikoen for en række sygdomme, så som mave-tarmsygdomme, kræftsygdomme og leverlidelser.
Desuden kan alkoholmisbrug og afhængig have en række psykiske og sociale konsekvenser.
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2.5 Kontakt til egen læge
Udviklingen i sygdomsmønstre blandt befolkningen i form af flere kroniske sygdomme og
lidelser har medført øget fokus på den forebyggende indsats. Her kan den praktiserende
læge spille en vigtig rolle, idet de har gode muligheder for at snakke med og rådgive
patienterne om deres sundhedsadfærd.
I Region Syddanmark har 78,7% af borgerne været ved egen læge (landsforekomsten er
på 77,8%), heraf har en større andel blandt kvinderne (84,3%) end blandt mændene
(73%) været ved egen læge inden for de seneste 12 måneder. En større andel blandt
regionens borgere med én eller flere kroniske sygdomme har været ved egen læge
sammenlignet med borgere uden kronisk sygdom.
En del borgere oplyser, at de har modtaget råd fra egen læge om ændringer af
sundhedsadfærd. Blandt de svært overvægtige har 48,6% mænd og 41,1% kvinder
modtaget råd om vægttab. Blandt dagligrygere har 40% af mændene og 35,5% af
kvinderne modtaget råd om rygestop.

2.6 Indsats for at bevare eller forbedre helbredet
Troen på at egen indsats har en betydning for sundheden er en vigtig forudsætning for, at
sundhedsformidlere og andre sundhedsfaglige grupper kan motivere befolkningen til selv
at ændre sundhedsadfærd.
I Region Syddanmark tror to ud af tre borgere (66,8%), at egen indsats er særdeles vigtig
for at bevare helbredet, og 86,3% af borgerne angiver, at de gør en indsats for at bevare
eller forbedre deres helbred, hvilket ligger tæt på den nationale forekomst på 87%.
Tabel 2.5. Andel, der gør noget for at bevare eller forbedre helbredet blandt
mænd og kvinder i Region Syddanmark

Holder kontakt til familie og venner
Spiser sund kost
Dyrker motion/er fysisk aktiv
Ryger ikke
Sørger for at få tilstrækkeligt med søvn
Sørger for at leve mindre stresset
Begrænser alkoholforbruget
Spiser mindre
Drikker ikke alkohol
Gør noget andet
Prøver at holde op med at ryge, ryge mindre
Antal svarpersoner

Mænd
64,2%
57,4%
62,6%
59,8%
51,0%
37,4%
36,9%
28,6%
12,1%
9,4%
11,3%
16.632

Kvinder
76,7%
72,1%
63,5%
64,3%
59,9%
37,7%
34,7%
37,6%
22,6%
13,0%
10,6%
19.090

Alle
70,5%
64,8%
63,0%
62,1%
55,5%
37,6%
35,8%
33,1%
17,4%
11,2%
11,0%
35.722

Hvordan har du det? Region Syddanmark 2010

Tabel 2.5 viser, at de hyppigste forekommende aktiviteter for at bevare eller forbedre
helbredet blandt regionens borgere er at holde kontakt til familie og venner, spise sund
kost, dyrke motion/være fysisk aktiv, undgå at ryge og få tilstrækkeligt med søvn. Generelt
gør kvinder mere end mænd for at bevare eller forbedre helbredet.
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Der er således borgere i regionen, som gør en aktiv indsats for at bevare eller forbedre
helbredet. Ligeledes er der, som tidligere nævnt, en vis andel borgere blandt dem med en
uhensigtsmæssig adfærd, der ønsker at ændre denne adfærd. Der er altså basis for, at
Region Syddanmark sammen med borgerne kan bidrage til at forebygge og behandle
sygdomme og hermed medvirke til at forbedre borgernes sundhed – en vision som indgår i
Region Syddanmarks vision for sundhedsvæsenet.
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3 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

I november 2009) nedsatte regionsrådet et særligt politisk udvalg, visionsudvalget, som
over 2 år udarbejdede en ny sundhedsvision, der blev godkendt i regionsrådet i november
2011.
Sundhedsvisionen i Region Syddanmark skal vise, at regionen er til for borgerne, og at
sundhedsvæsenet bidrager aktivt til at forebygge og behandle sygdom og dermed
forbedre borgernes sundhed. Samtidig ligger der i visionen, at borgernes sundhed og
helbred er et fælles anliggende for både borgeren og sundhedsvæsenet.

3.1 Baggrund for sundhedsvisionen
Den tidligere vision fra 2007 lød:

Det er Region Syddanmarks vision at skabe og udvikle:
 Et sammenhængende og patientorienteret sundhedsvæsen
 Et tidssvarende og kvalitetsbevidst sundhedsvæsen
 At levere sundhedsydelser af høj dokumenteret kvalitet til rette tid
 Et effektivt og konkurrencedygtigt sundhedsvæsen.

Denne vision var skabt med henblik på at være fundament for Region Syddanmark under
etablering. Det var hensigten med processen omkring den nye sundhedsvision, at der
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skulle sikres bred forankring og ejerskab til visionen, både blandt politikere, ledelser,
medarbejdere og borgere/patienter. Visionen er altså skabt gennem medinddragelse, hvor
så mange interesser som muligt er inddraget.
I forbindelse med udarbejdelse af visionen blev der afviklet en sundhedskaravane rundt i
Jylland og på Fyn. Formålet med denne karavane var at indsamle input fra et bredt udsnit
af regionens borgere og få inspiration til den kommende vision for sundhedsvæsenet i
Region Syddanmark. Man talte blandt andet med havnearbejdere og mødregrupper. Som
afslutning på sundhedskaravanen blev der afholdt et borgertopmøde i Middelfart med
deltagelse af borgere og politikere. På karavanen blev politikerne ofte mødt af en stor
forståelse for udfordringerne i sundhedsvæsenet og en stor villighed – fra borgernes side til at tage mere ansvar, og det har sat aftryk i visionens hovedsætning om, at den enkelte
borger skal tage ansvar for egen sundhed.

3.2 Den nye sundhedsvision
Den nye vision bygger på den tidligere visions fundament om fokus på de
sundhedsmæssige ydelser for patienterne, kvalitet m.v., herunder sættes der en væsentlig
dagsorden omkring borgerinddragelse. Visionen er fælles for hele regionens
sundhedsvæsen, både somatik og psykiatri, det præhospitale område, praksisområdet
m.v.
Der er knyttet følgende seks temaer til visionen (som er beskrevet på næste side):

•

Dialog

•

Lighed

•

Sammenhæng

•

Rettidighed

•

Kvalitet

•

Ansvar
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Sundhedsvisionen og dens nøgleord afspejler de værdier, der kendetegner Region
Syddanmark. Visionen understøtter medarbejderne i regionen i deres daglige arbejde og
står som et pejlemærke i sundhedsvæsenets, herunder sygehusenes, planlægning og
udførelse af opgaverne og bliver styrende for, hvordan det syddanske sundhedsvæsen
udvikles.
Forventningen er ikke, at visionen skal erstatte det strategiske arbejde, der allerede sker
på de enkelte enheder med eksempelvis mål, handleplaner, værdier og lignende - dette
arbejde skal ikke sættes i stå, men fortsætte. Visionen skal være synlig for patienter,
borgere og personale og være den overordnede politiske vision, som sygehusenes
strategiarbejde, planlægning og opgavevaretagelse læner sig op ad og sigter mod som
pejlemærke.
Den samlede udbredelse af Region Syddanmarks sundhedsvision skal ske på en måde,
så den kommer til at gøre en forskel. I den forbindelse er det vigtigt, at visionen kommer til
at spille en rolle i hverdagen i medarbejdernes møde med patienter og pårørende
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4 Struktur og rammer for sundhedsvæsenet
I dette kapitel beskrives rammerne for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Både de
strukturelle og planmæssige rammer, ligesom der præsenteres en række oversigtskort
over hvor sygehuse og diverse beredskaber er geografisk placeret.

4.1 Strukturplaner: Akutplanen og gennemførelsesplanen på det
somatiske område
Høj kvalitet døgnet rundt er omdrejningspunktet for den omfattende omlægning af
sygehusvæsenet i Region Syddanmark, som har fundet sted gennem de seneste år, og
som Regionsrådet besluttede med akutplanen ’Fremtidens Sygehuse i Region
Syddanmark’ (2007) og gennemførelsesplanen ’Fremtidens sygehuse – fra plan til
virkelighed’ (2008).
Den helt overordnede plan for det somatiske sygehusvæsen i Region Syddanmark ligger i
akutplanen og i gennemførelsesplanen, som nærmere konkretiserer de overordnede
rammer i akutplanen ved planlægning på organisatorisk, dimensionerings- og
specialeplanlægningsniveau.
Baggrunden for strukturplanerne på det somatiske område er, at man ved etableringen af
regionerne skulle samle de amtslige sygehusstrukturer til én regional sygehusstruktur.
Det indebar, at sygehusene fik nye roller, og der opstod nye organisatoriske rammer for
driften af sygehusene. Samtidig skulle regionen indrette sygehusstrukturen i henhold til
Sundhedsstyrelsens anbefalinger til fremtidens akutbetjening, og de krav som blev stillet af
det ekspertudvalg, der var nedsat til at rådgive regeringen om tildeling af ressourcer fra
den såkaldte Kvalitetsfond til sygehusbyggerier.
Samlet set mundede det ud i vedtagelsen af akutplanen ’Fremtidens Sygehuse i Region
Syddanmark’.
Regionens somatiske sygehusvæsen opdeles i 4 sygehusenheder (OUH
Odense/Svendborg, Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland),
som hver har sygehuse på matrikler i forskellige byer. Den ”nye” sygehusstruktur indføres
løbende i takt med, at bygningerne står klar.
Figur 4.1 nedenfor illustrerer sygehusvæsenet i Region Syddanmark i 2013:

20

Figur 4.1. Sygehusvæsenet i Region Syddanmark

•

Akutsygehusene tager sig af patienter ved akut opståede alvorlige skader og
sygdomme. Akutsygehusene er kendetegnet ved deres Fælles Akutmodtagelser
(FAM), hvor et team af speciallæger og andet sundhedspersonale døgnet rundt står
klar til at diagnosticere og hurtigt sætte en behandling i gang hos patienterne.
Udover akutdelen foretager akutsygehusene også planlagte behandlinger.

•

Specialsygehusene skal primært tage sig af planlagte behandlingsforløb og
operationer, eksempelvis i forbindelse med kræftbehandling eller behandling af
diabetes. Forholdet mellem specialsygehuse og akutsygehuse gør, at
akutsygehusene sikrer at specialsygehusene ikke skal bruge ressourcerne på
akutte behandlinger på en lang række områder, men i højere grad kan koncentrere
sig om planlagte aktiviteter, samt akutte visiterede patienter på det medicinske
område. Specialsygehusene sørger for, at akutsygehusene ikke bliver for store og
uoverskuelige, men kan prioritere ressourcerne til de akutte tilfælde.
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•

Sammedagssygehusene tager sig af de ukomplicerede behandlinger, som ikke
kræver indlæggelse. Det kan være små operationer af eksempelvis åreknuder.

I løbet af 2011 blev der bygget en midlertidig FAM på Odense Universitetshospital (OUH),
som blev indviet i februar 2012. Den midlertidige funktion skal fungere indtil, OUH tager
det nybyggede ”NYT OUH” i brug, forventet 2021. Når det nye universitetshospital står
færdigt, lukkes FAM i Svendborg. Herefter er der 4 akutsygehuse i Region Syddanmark.
De afledte konsekvenser af akutplanen er omfattende, og gennemførelsen af akutplanen
giver mange organisatoriske og bygningsmæssige forandringer de kommende 10 år.
Regionsrådet har for eksempel senest i 2012 vedtaget profiler for specialsygehusene i
Sønderborg, Vejle og Svendborg, ligesom man ved vedtagelsen af regionens budget for
2012 besluttede at fremrykke lukningen af al sygehusvirksomhed i Haderslev. På
sygehuset i Give drives en friklinik, der tilbyder behandling på hovedfunktionsniveau, på
områder, hvor der er kan være kapacitetsproblemer på regionens øvrige sygehuse.
Endvidere er der på Ærø Sygehus i 2012 vedtaget ændringer, der betyder, at der ikke
længere foretages akut og planlagt kirurgi.
Region Syddanmark vil løbende indhente Sundhedsstyrelsens rådgivning i forbindelse
med implementering af ændringerne i organiseringen af sygehusstrukturen i de
sammenhænge, hvor det er relevant.
Gennemførelsesplanen lægger endelig en linje for, hvordan Region Syddanmark ønsker
samarbejde og dialog med kommunerne om at finde fremtidig anvendelse af de arealer og
sygehusbygninger, der fremover ikke skal anvendes til sygehusformål som følge af
implementeringen af sygehusstrukturen.

4.2 Strukturplan: Fremtidens psykiatri
Region Syddanmark har ansvar for behandlingen i sygehus- og lokalpsykiatrien samt for
behandlingen hos de praktiserende speciallæger i psykiatri. Psykiatrien i Region
Syddanmark er samlet organisatorisk (kaldet ”Psykiatrisygehuset”) under én
sygehusenhed med sygehusafdelinger og lokalpsykiatriske tilbud fordelt over hele
regionen.
I regionsregi er den overordnede struktur for og tilrettelæggelse af den regionale
behandlingspsykiatri fastlagt i planen ”Fremtidens psykiatri”. Regionsrådet vedtog planen i
december 2007, som blev fulgt op med vedtagelse af en implementeringsplan i maj 2008,
og en justering heraf i september 2010. I 2013 er der igangsat en proces til revision af dele
af den eksisterende psykiatriplan. Den igangværende revision fokuserer på temaerne:
”Kerneydelser”, ”Psykiatrien i samfundet”, ”Behandlingssamarbejde”, ”Økonomi og
effektivitet”, ”Teknologiske Redskaber” og ”Kvalitet”. Den reviderede Psykiatriplan
forventes godkendt i Regionsrådet juni 2013.
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Psykiatrien opdeles i fire hovedfunktionsområder i Vestjylland, Sønderjylland,
Lillebæltsområdet og Fyn. Hvert område har både ambulant- og døgnbehandling indenfor
børne- og ungdomspsykiatrien, almenpsykiatrien og gerontopsykiatrien (psykiske lidelser
hos ældre), sådan at alle borgere i regionen er sikret adgang til et døgnåbent uvisiteret
akuttilbud.
Placeringen af afdelinger og tilbud ses på nedenstående figur 4.2. Det følger af
Sundhedsstyrelsens specialeplan, at den højtspecialiserede psykiatriske behandling er
placeret i Odense.
Figur. 4.2. Psykiatriske afdelinger og tilbud i Region Syddanmark

Overvejende foregår psykiatrisk behandling ambulant i lokalpsykiatriske centre, som er
placeret i de fleste kommuner i regionen.
Ved akut psykisk sygdom, eller hvis en psykisk sygdom pludseligt forværres, er der flere
muligheder for at få hjælp. I første omgang kan egen læge/vagtlæge kontaktes, og hvis det
er udenfor egen læges åbningstid, kan der også søges hjælp på en af de psykiatriske
skadestuer i Esbjerg, Kolding eller Odense. Skadestuerne er et tilbud til voksne, unge og
børn. De er døgnåbne, og man kan henvende sig uden henvisning fra en læge.
De psykiatriske skadestuer tilpasses løbende psykiatriens koncept for akutmodtagelse,
som er baseret på de samme principper som somatikkens. Der hvor psykiatrien med tiden
kommer til at dele matrikel med en FAM, er det intentionen, at den psykiatriske
skadesfunktion integreres. Det gælder i Odense og Aabenraa og på sigt også i Svendborg.
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I Esbjerg og Vejle etableres en psykiatrisk akutmodtagelse, som har samarbejde med
FAM i henholdsvis Esbjerg og Kolding.
Der lægges i ’Fremtidens psykiatri’ op til et styrket samarbejde med praksissektoren,
kommuner og det øvrige sundhedsvæsen. Dette samarbejde er nærmere konkretiseret i
samarbejdsaftalerne med kommunerne på det psykiatriske område.

4.3 Generelt om sygehusplanlægning – og byggeplaner
Som et led i akutplanen bygger Region Syddanmark nye sygehuse. Målet er at skabe
bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, effektivisering og
højere kvalitet. Pengene til byggerierne kommer fra Kvalitetsfonden (staten) og fra
regionerne. De sygehuse der bliver bygget med tilskud fra Kvalitetsfonden kaldes også
’Kvalitetsfondsbyggerier’. Regionen har også en række byggeprojekter på sundheds- og
psykiatriområdet, som Region Syddanmark herudover finansierer på egen hånd.
Regionen vil med de nye sygehusbyggerier modernisere den eksisterende
sygehusstruktur. Investeringerne i de nye fysiske rammer tager afsæt i behovet for øget
specialisering. Behandlingerne samles på færre hospitaler for at øge den faglige kvalitet
på de enkelte behandlingssteder og for at udnytte ressourcerne bedst muligt.
Den nye sygehusstruktur skal styrke kvaliteten i sygehusvæsenet og understøtte
implementeringen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger i rapporten ”Styrket akutberedskab
– planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen”.
En del af gennemførelsesplanen lægger op til udarbejdelse af generalplaner - både for
somatikken og psykiatrien - for den praktiske planlægning af byggeri, herunder
dimensionering af de fysiske rammer for de enkelte sygehusenheder og anlægsudgifter til
de deraf følgende renoveringer, udbygninger og ombygninger af sygehusene.
Generelplanerne er referenceramme i forhold til de principper og standarder, der bygges
efter, og der udarbejdes byggeplaner med afsæt heri.
Omdrejningspunktet i generalplanerne for somatikken er etableringen af akutsygehuse i
Region Syddanmark, og deraf følgende behov for ny- og udbygninger af den eksisterende
bygningsmasse på OUH Odense Universitetshospital i forbindelse med bygning af FAM
samt Nyt OUH, ombygning af Sygehus Sønderjylland Aabenraa, Sydvestjysk Sygehus i
Esbjerg og Sygehus Lillebælt i Kolding.
Regionen investerer med ca.12 mia.kr. i sygehusene herunder psykiatrien.
Med hensyn til psykiatrien har strategien på døgnområdet været at samle mindre
døgnfunktioner i færre og større døgnfunktioner centrale steder i regionen med henblik på
at sikre en høj kvalitet gennem:
•
•

Faglig og driftsmæssig større robusthed
Bedre mulighed for specialisering
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•

Bedre anvendelse af psykiatriens medarbejdere og øvrige ressourcer

Strategien kræver en række ny- eller ombygninger af større psykiatriske afdelinger samt
etablering af et antal lokalpsykiatriske centre. Derfor er der udarbejdet en anlægsplan på
det psykiatriske område på ca. 2 mia. kr., der over en 10-årig periode skal sikre
gennemførelse af strategien. Anlægsplanen omfatter byggerier af døgnfunktioner i
Middelfart, Aabenraa, Esbjerg, Odense og Vejle og konkretiseres lokalt i forbindelse med
de enkelte projekter.
Tabellerne 4.1 og 4.2 nedenfor viser udgifts-overslag samt de forventede projektperioder
for de nye sygehusbyggerier og udbygninger for henholdsvis somatikken og psykiatrien.
Tabel 4.1. Oversigt over somatiske sygehusbyggerier i Region Syddanmark
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OUH/Svendborg
Sygehus

Svendborg Sygehus
1

Udgifts-overslag

Projekt
periode

83,6 mio.kr

2012-2016

Sygehus Lillebælt

- generalplan

83,6 mio.kr.

Vejle Sygehus

65 mio.kr.

1

- generalplan

65 mio.kr.

Kolding Sygehus

65 mio.kr.

1

- generalplan

2013-2017

2009-2016

65 mio.kr.

Sydvestjysk
Sygehus

Esbjerg Sygehus

698,7 mio.kr

2010-2012

- fase 1: FAM + diverse projekter
- fase 2: Sengebygning

244,2 mio.kr
330,1 mio.kr.

2015
2017

- fase 3: Renovering og ombygning

124,4 mio.kr.

2020

Sygehus
Sønderjyllan
d

Specialsygehuset Sønderborg

284 mio.kr.

- fase 1: skadestuefunktion mm

29,6 mio.kr.
2

- fase 2: renovering til specialsygehus
Udgifter i alt

2012

254,4 mio.kr.
1,2 mia.kr.
Udgifts-overslag
6,5 mia.kr.
6,5 mia.kr.

2008-2021

Kolding Sygehus
- projektorganisation
- fase 1: Mor-barn-center
- fase 2/3: Sengebygning og FAM
- fase 4: Ombygning
- reserve

940 mio.kr
28,8 mio.kr.
82,3 mio.kr.
752,1 mio.kr.
56,8 mio.kr.
20 mio.kr.

2009-2016

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
- projektorganisation
- risikopulje fase 1
- fase 1: FAM, familiehus mm
- fase 2: Sengebygning mm

1,3 mia.kr.
41,4 mio.kr.
11,5 mio.kr.
528,3 mio.kr
726,5 mio.kr.

2010-2020

Nyt OUH
Etablering af Nyt OUH

2

Kvalitetsfondsbyggerierne, i alt

2013
2015
2016

2014
2020

8,8 mia.kr.

Kilde: Investeringsbudget pr.24.09.2012 for Region Syddanmark.
1) Generalplanen er under udarbejdelse, forventes behandlet i 1. kvartal 2013 i regionsrådet
2) Øjenafdelingen er ombygget
Note: Angivet projektperiode er den i skrivende stund (januar 2013) planlægningsperiode
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Tabel 4.2. Oversigt over psykiatribyggerier i Region Syddanmark
Udgiftsoverslag

Projekt periode

250 mio.kr.

2010-2013

600 mio.kr.

2008-2021

400 mio.kr.

2012-2016

251 mio.kr.

2010-2014

Aabenraa
Nyt psykiatrisk sygehus

480 mio.kr.

2010-2014

Udgifter i alt ca

2,0 mia.kr.

Fyn

Middelfart, Retspsykiatrien
OUH
Odense, Psykiatrien

Lillebælt

Vejle
Etablering af ny afdeling som Offentligt
Privat Partnerskab (OPP)-projekt

Vest- Sønderjylland jylland

Esbjerg
Udbygning af psykiatrisk døgnfunktion

Kilde: godtsygehusbyggeri.dk, 2013

4.4 Fagligt indhold på sygehusene
Specialeplanlægningen er en væsentlig del af den nye sygehusstruktur, og tildeling af
specialer og funktioner tillægges stor strategisk betydning for at sikre et fremtidssikret,
robust sygehusvæsen.
Sundhedsstyrelsen formulerer formålet med den nationale specialeplanlægning således:
’Formålet med specialeplanlægningen er at sikre høj faglig kvalitet i behandlingen, helhed i
patientforløbene og den bedste udnyttelse af ressourcerne.’
I specialeplanen er der redegjort for placering af specialer med tilhørende
specialfunktioner på sygehusene i Region Syddanmark.

4.4.1 Hvor tilbydes behandlingerne - specialeplanen
Specialeplanen, som er udmeldt fra Sundhedsstyrelsen, og som blev vedtaget af
regionsrådet i 2009, omfatter placeringen af 36 lægefaglige specialer med tilhørende
specialfunktioner på sygehusene i Region Syddanmark. Der er 34 specialer indenfor
somatikken og 2 specialer indenfor psykiatrien (psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri).
Allerede i gennemførelsesplanen for fremtidens sygehuse har regionsrådet taget stilling til
placeringen af hovedparten af specialerne på hovedfunktionsniveau - under hensyn til
specialevejledningen - mens Sundhedsstyrelsen har den endelige
beslutningskompetence, når specialfunktionsniveauerne, regionsfunktioner og
højtspecialiserede funktioner skal placeres.
Sundhedsstyrelsens specialevejledninger opererer med tre faglige niveauer:
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1. Hovedfunktion, et regionalt anliggende7. Regionen afgør selv den geografiske
placering af funktionen.
2. Regionsfunktioner, som i Region Syddanmark udover Odense Universitetshospital
placeres 1-2 andre steder i regionen. Antallet og placeringen skal godkendes af
Sundhedsstyrelsen.
3. Højtspecialiseret funktion, der kan etableres efter Sundhedsstyrelsens godkendelse
1-3 steder i landet, eventuelt 4, hvis særlige forhold gør sig gældende. I Region
Syddanmark er højtspecialiserede funktioner primært placeret på Odense
Universitetshospital.
Herudover er der udviklingsfunktioner, der kan varetages på baggrund af
Sundhedsstyrelsens godkendelse.
I forhold til psykiatrien og Sundhedsstyrelsens specialeudmelding er regionsfunktioner og
højtspecialiserede funktioner overvejende tildelt Psykiatrisk Afdeling Odense og børne- og
ungdomspsykiatri Odense.
Regionsrådet har i forhold til regionens prioritering af ansøgningerne til Sundhedsstyrelsen
om regions- og højtspecialiserede funktioner opstillet følgende præmisser for
specialeplanlægningen8:
•
•
•
•
•
•

At sikre bæredygtige faglige miljøer
At sikre høj faglig standard gennem tilstrækkeligt patientunderlag og samarbejde
med relevante specialer
At sikre lokal betjening med mindre faglige hensyn taler imod dette
At sikre en afbalanceret fordeling af specialer og regionsfunktioner til de 4
sygehusenheder
At overveje ”flytteomkostninger” ved flytning af eksisterende faglige miljøer
At OUH som hovedregel har alle regionsfunktioner og skal sikres så mange højt
specialiserede funktioner som fagligt muligt på landsplan.

4.4.2 Hvilke specialer varetages på de forskellige sygehuse
Langt størstedelen af de funktioner, der tilbydes på regionens sygehuse, er på
hovedfunktionsniveau. Det er behandlinger, som kan laves flere steder i regionen, og de to
tabeller (tabel 4.3 og 4.4) nedenfor illustrerer i hovedtræk en række af disse funktioner.

7

For enkelte specialer på hovedfunktionsniveau strækker omlægningen sig over flere år og forventes endeligt implementeret i 2018.
Implementering af den del af specialeplanlægningen, der involverer ansøgning til Sundhedsstyrelsen, strækker sig over en treårig
periode og iværksættes i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsen udmelding.
8
På Sundhedsstyrrelsens hjemmeside er det muligt at læse mere om specialeplanen og specialevejledninger:
http://www.sst.dk/Planlaegning%20og%20kvalitet/Specialeplanlaegning/Baggrund_for_specialeplanlaegning.aspx

28

Tabel 4.3. Hovedfunktioner fordelt på Region Syddanmarks somatiske sygehuse

Øvrige
Kirurgiske speicaler
medicinske
specialer

Intern medicinske
specialer

Hoved
Funktioner

OUH –
Odense
Universitetshospital

OUH –
Svendborg
Sygehus

SLB –
Vejle
Sygehus

SLB –
Kolding
Sygehus

SLB –
Fredericia
Sygehus

Endokrinologi
Gastroenterologi
Kardiologi
Lungesygdomme
Infektionsmedicin
Geriatri
Reumatologi
Nefrologi (nyresygdomme)
Hæmatologi
Kirurgi
Karkirurgi
Plastikkirurgi
Urologi
Ortopædisk kirurgi
Gynækologi
Oto-rhino-laryngologi
(sygdomme i øre, næse og
hals)
Oftalmologi
Neurologi
Klinisk onkologi

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

Pædiatri
Arbejdsmedicin

X
X

SLBMiddelfart
Sygehus

X (ryg)

X (udefunktion)
X

X

X
X

X (rygcenter)

X (stråler)
X

Tabel 4.4. Hovedfunktioner fordelt på Region Syddanmarks somatiske sygehuse
Hoved
Funktioner

SVS –
Esbjerg

SVS Grindsted

SHS –
Aabenraa
Sygehus

SHS –
Sønderborg
Sygehus

SHS –
Haderslev
Sygehus

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

Gråsten**
Gigthospital

Øvrige
medicinske
specialer

Kirurgiske speicaler

Intern medicinske
speicaler

Endokrinologi
Gastroenterologi
Kardiologi
Lungesygdomme
Infektionsmedicin
Geriatri
Reumatologi
Nefrologi
Hæmatologi
Kirurgi
Karkirurgi
Plastikkirurgi
Urologi
Ortopædisk kirurgi
Gynækologi
Oto-rhino-laryngologi
Oftalmologi
Neurologi
Klinisk onkologi

Pædiatri
Arbejdsmedicin

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X (kemo
ikke stråler)
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X (udefunktion
fra Esbjerg)
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X (kemostråleber i
Flensborg)
X

X

* Funktionerne i Haderslev flytter til Sønderborg og Aabenraa når Haderslev Sygehus lukker
** Kong Christian X's Gigthospital drives af Gigtforeningen, som Region Syddanmark har indgået en driftaftale med
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4.4.3 Samarbejdsaftaler med andre regioner, der understøtter OUH som
universitetshospital
Region Syddanmark indgik i 2010 en aftale med Region Sjælland om udvidet samarbejde
på sundhedsområdet. Det betyder at befolkningsunderlaget for det specialiserede område
på OUH vil blive godt 1,5 mio. indbyggere for en lang række funktioner og for nogle endda
helt op mod 2 mio. indbyggere.
Et udvidet befolkningsunderlag vil få stor betydning for mulighederne for faglig udvikling på
OUH. Større patientunderlag giver flere patienter, og det styrker mulighederne for at
udvikle de faglige miljøer og varetagelsen af de specialiserede funktioner. Det vil give de
enkelte medarbejdere bedre faglige udviklingsmuligheder, ligesom det vil styrke Region
Syddanmarks muligheder næste gang, regionen skal søge om varetagelse af
specialfunktioner hos Sundhedsstyrelsen. Det kommer i sidste ende patienterne og
borgerne til gode, fordi Region Syddanmark kan tilbyde flere behandlingstilbud og større
faglig ekspertise.
Samtidig har Region Syddanmark indgået et strategisk samarbejde med Rigshospitalet,
om en række højt specialiserede behandlingsformer. Ideen med aftalen er at etablere
samarbejde om funktionerne, hvilket styrker OUH’s muligheder for at opnå formaliserede
samarbejdsaftaler på disse områder. Det betyder, at man styrker de faglige
udviklingsmuligheder på OUH, og på sigt skaber mulighed for at dele af udvalgte højt
specialiserede behandlingsforløb kan varetages på OUH.

4.5 Beredskab og præhospital indsats
Nogle borgere vil som følge af den nye sygehusstruktur med akutsygehuse og Fælles
Akutmodtagelser få længere vej til sygehuset. Derfor er det vigtigt, at den præhospitale
akutdækning (den akutte hjælp før man er kommet til sygehuset) rundt i regionen er både
bredt udbygget og specialiseret, så tilskadekomne hurtigt kan komme i kyndige hænder.
Samtidig kan diagnostik og behandling allerede påbegyndes på skadesstedet samt under
transporten til det relevante behandlingssted.
Region Syddanmark har siden regionsdannelsen betydeligt udvidet det præhospitale
beredskab:
•
•
•
•

Akutlægebilsdækningen er blevet udvidet med døgndækkende akutlægebiler i
Esbjerg og Kolding
Akutlægebilen i Svendborg er blevet gjort døgndækkende
Der er etableret døgndækkende akutbiler med paramedicinere i Faaborg,
Grindsted, Rødding, Skærbæk, Haderslev og Sønderborg. Sønderborgbilen er
efterfølgende blevet opgraderet til akutlægebil i dagtiden.
Der er etableret nye ambulanceberedskaber i Billund, Løgumkloster og Tinglev.
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4.5.1 Beredskabsplan
Regionsrådet har vedtaget en beredskabsplan, der bl.a. omfatter en præhospital
beredskabsplan og en sundhedsberedskabsplan. Beredskabsplanen revideres løbende og
den seneste udgave blev vedtaget i januar 2013. Regionens, kommunernes og
sygehusenhedernes beredskabsplaner på sundhedsområdet udarbejdes efter samme
skabelon, hvilket letter koordination og samarbejde i en beredskabssituation.

Beredskabsplan
-

Krisestyringsorganisation
Indsatsplaner
Appendiks om uddannelse,
øvelse, evaluering og risiko- og
sårbarhedsvurdering
Præhospital plan
Sundhedsberedskabsplan

Præhospital plan
-

-

Den hjælp der gives på
skadestedet og under
transporten til relevant
sygehus
59 ambulanceberedskaber
6 akutlægebiler
7 akutbiler
3 udrykningslæger
Militærlægebil i Oksbøl
Helikopterindsats

Sundhedsberedskabsplan
-

-

Udvidelse og omstilling af
behandlings- og
plejekapacitet mv. ved
større epidemier, ulykker
og katastrofer, herunder
terror og krig
Sundhedsberedskabet
omfatter:
→ sygehusberedskabet,
herunder præhospital
indsats
→ beredskabet i den
primære sundhedstjeneste
→ lægemiddelberedskabet

4.5.2 Præhospitale enheder
Den præhospitale beredskabsplan beskriver de enheder, der yder hjælp på skadesstedet
og under transporten til et relevant sygehus. Den præhospitale hjælp kan derfor populært
betegnes som et fremrykket hospital på den livreddende og stabiliserende indsats. Figur
4.3 nedenfor illustrerer de præhospitale enheder i Region Syddanmark.
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Figur 4.3. Præhospitale enheder i Region Syddanmark

Regionens præhospitale indsats omfatter blandt andet 59 ambulanceberedskaber, 6
akutlægebiler bemandet med læger og 7 akutbiler, bemandet med paramedicinere (en
ambulanceredder med overbygningsuddannelse). Der er derudover 3 udrykningslæger og
en militærlægebil i Oksbøl. Endelig foregår der i grænseområdet et samarbejde om akut
hjælp fra præhospitale enheder fra Tyskland, herunder også akutlægehelikopter i Niebüll.
Figur 4.4 nedenfor illustrerer de præhospitale enheder udover ambulancer.
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Figur 4.4. Præhospitale enheder udover ambulancer i Region Syddanmark

Region Syddanmark har i 2012 indgået aftale med Region Midtjylland og Region Sjælland
om akutlægehelikopterbetjening fra Karup og Ringsted.
I forbindelse med Finansloven for 2013 blev det besluttet, at der medio 2014 etableres
permanent akutlægehelikoptere i Billund, Skive og Ringsted. Forsøgsordningen med
akutlægehelikopter i Karup afsluttes samtidig.
Når man har brug for øjeblikkelig hjælp ved akut alvorlig sygdom eller skade og ringer 112,
kommer man i kontakt med vagtcentralen. Siden maj 2011 er det sundhedsfaglige
medarbejdere, som foretager visitation af ambulancer i Region Syddanmark sådan, at de
tilskadekomne, der har det største behov, får hjælp hurtigst.

4.5.3 Frivillige akuthjælperordninger m.v.
Ud over Region Syddanmarks præhospitale tilbud eksisterer et antal frivillige
akuthjælperordninger i regionen. Disse er etableret på mindre befolkede øer uden
broforbindelse samt i områder, hvor det tager forholdsvist lang tid for regionens
præhospitale beredskab at komme frem. Regionen tilbyder at bidrage med udstyr samt
førstehjælperuddannelse til disse initiativer. Akuthjælperne varsles typisk pr.
sms/telefonopkald og træder til med førstehjælp indtil regionens præhospitale beredskab
ankommer til skadesstedet.
Placeringen af regionens beredskab er fastlagt af regionsrådet ud fra simuleringer af
tidligere års kørsler og hurtigste responstid for disse og er fastlagt uafhængig af evt.
etablerede frivilligordninger.
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Der er desuden en nødbehandlerbil i Nordborg med særligt uddannede førstehjælpere og
en præhospital hjemmesygeplejeordning i Varde Kommune.

4.5.4 Skadestuer og skadeklinikker – og ventetider
Når uheldet er ude har Region Syddanmark en række tilbud om behandling af akut
opståede skader.
Der er skadestuer på akutsygehusene i Esbjerg, Kolding, Odense, Aabenraa og
Svendborg. Skadestuen i Svendborg omdannes til en skadestuefunktion med lægefaglig
back-up, når det nye universitetshospital i Odense er færdigbygget og Svendborg Sygehus
omdannes til specialsygehus. Ligeledes er der skadestuefunktion med lægefaglig back-up
i Sønderborg og skadestue i Vejle.
Endvidere findes der skadeklinikker på forskellige matrikler i regionen. Der er tale om
Middelfart, Grindsted og Tønder. Skadeklinikken er et alternativ til skadestuen, hvor du
kan få behandlet mindre skader. Klinikkerne er bemandet af specialuddannede
sygeplejersker, og har åbent alle ugens dage mellem 8 og 22. Sygeplejerskerne i
skadeklinikken henviser borgeren til skadestuen, hvis skade viser sig at være større end
forventet.
Desuden er der en skadeklinik i Haderslev, der vil være i drift frem til lukningen af
Haderslev sygehus, ligesom der er en skadeklinik i Fredericia, hvis endelige status i
forbindelse med lukningen af Fredericia sygehus endnu er uafklaret. Dertil er der en
skadestuefunktion på Ærø.
Desuden findes der en oversigt over regionens skadestuer og skadeklinikker på Region
Syddanmarks akut app. Applikationen er gratis og kan på nuværende tidspunkt hentes til
både Iphone og Android telefoner, ligesom der overvejes en udgave til Windows-phones.
På en oversigtsliste kan man se aktuelle ventetider på skadestuer og skadeklinikker, som
opdateres løbende, og borgerne har hermed muligheden for at køre til den skadestue eller
skadeklinik med den korteste ventetid.
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Udover oplysninger om ventetider på skadestuer og skadeklinikker indeholder app’en også
information om vagtlæger, apoteker, tandlægevagt, kiropraktorvagt og psykiatrisk
akutmodtagelse.
4.5.4.1 Indførelse af visitation på skadebehandling
Frem mod foråret 2014 indføres der visitation til skadebehandlingen. Det betyder at
borgere ikke længere kan møde op på behandlingsstederne, men skal ringe i forvejen for
at blive visiteret til behandling. Dette blev aftalt i forbindelse med den økonomiaftale der
blev indgået mellem regionerne og staten i juni 2012.
At der indføres visitation for behandling vil få betydning for driften af de nuværende
skadebehandlingstilbud. Ikke mindst forventes det at få betydning for antallet af
behandlinger på skadeklinikkerne, som måske vil blive visiteret til andre typer behandling i
fremtiden, eksempelvis vagtlæge eller egen læge. Erfaringer fra andre regioner viser, at
antallet af behandlinger på skadestuer og skadeklinikker falder med mellem 20 og 30 %
ved indførelse af visitation til skadebehandling.

35

5 Sammenhæng i patientforløb
Region Syddanmark arbejder på at sikre gode patientforløb gennem samarbejde med
patient og pårørende og på tværs af sygehuse, både i somatikken og i psykiatrien, samt
almen praksis og kommuner.
Uanset hvor borgeren/patienten befinder sig i ”systemet”, skal de forskellige sektorer
arbejde sammen om at hjælpe patienten. Sikring af sammenhæng er vigtigt for et godt
patientforløb, særligt for de mest sårbare patienter.
Region Syddanmarks vision for sundhedsvæsenet sætter netop fokus på at skabe
sammenhæng og kvalitet i patientforløb, både på tværs af sektorgrænser, som også
betegnes ydre sammenhæng, og internt i regionen på tværs af specialer samt mellem
somatik og psykiatri, hvilket også kaldes indre sammenhæng.

5.1 Indre sammenhæng – politikker og strategier
Sundhedsvæsenet er en kompleks organisation, der udgøres af mange forskellige aktører.
Aktører med forskellige roller og faglige udgangspunkter. Hvis de forskellige aktørers
indsats skal fungere optimalt for den enkelte patient, og bidrage til en effektiv drift af høj
kvalitet, er det afgørende, at der er intern sammenhæng i det syddanske sundhedsvæsen,
og at patienter og pårørende oplever, at der ydes en sammenhængende indsats. Ved
indre sammenhæng forstås både samarbejdet mellem afdelinger inden for et sygehus og
mellem sygehuse i det regionale sundhedsvæsen, herunder somatikken og psykiatrien.
Nedenstående afsnit indeholder nogle eksempler på, hvordan der arbejdes med at styrke
den indre sammenhæng i det syddanske sundhedsvæsen på både det somatiske og
psykiatriske område9.

5.1.1 Fælles Akut Modtagelser (FAM)
Med etableringen af FAM betrædes helt nyt land. Baggrunden for en så omfattende
organisatorisk ændring er primært, at der i midten af 00’erne på landsplan opstod en
stigende erkendelse af behovet for at forbedre kvaliteten af den akutte patientbehandling.
Visionen for akutplanen og gennemførelsesplanen er at sikre de akutte patienter samme
høje kvalitet i modtagelse, udredning og behandling uanset, om patienterne indlægges
dag, aften, nat eller weekend i den fælles akutmodtagelse (FAM). Som følge heraf er der
pr. årsskiftet 2011/12 blevet etableret FAM på de 5 akutsygehuse i: Odense, Kolding,
Aabenraa, Esbjerg og Svendborg (indtil Nyt OUH står færdig).

9

Nogle af strategierne har også fokus på ydre sammenhæng, men da de primært har fokus på indre sammenhæng er de beskrevet i
dette afsnit.
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I Region Syddanmark er der arbejdet målrettet på at etablere FAM - herunder at
tilvejebringe de nødvendige bygningsmæssige rammer og at tilpasse organisationen til
den nye virkelighed. I dag er gennemførelsen af FAM overordnet set nået længst på
Odense Universitetshospital (OUH), OUH Svendborg Sygehus og Kolding Sygehus, men
også på Esbjerg og Aabenraa Sygehus er man kommet langt med opgaven. Her er det
den fysiske sammenflytning af FAM, som endnu ikke er fuldført.
Først ultimo 2015 vil der være etableret FAM på alle FAM-matrikler, som lever op til FAMrapportens anbefalinger. Den endelige tidsfrist for udrulningen af FAM i regionen er i
forlængelse heraf udflytningen af FAM OUH i 2021 til de endelige bygningsmæssige
rammer på Nyt OUH.
Etableringen af FAM repræsenterer en fundamentalt anderledes måde at drive klinik på.
Det har været adresseret i de forberedelser, som har fundet sted såvel regionalt som
lokalt, at etableringen af FAM vil udgøre den måske største forandring i måden at drive
sygehuse på gennem årtier.
’Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark’, som blev vedtaget af
regionsrådet i juni 2009, udgør den overordnede plan for FAM i Region Syddanmark og er
den fælles referenceramme for fælles akutmodtagelser i regionen. Heri beskrives meget
konkret, at alle akutte patienter skal ind ad samme dør i sygehuset. I FAM bliver
patienterne mødt af en bred vifte af kompetencer, da de fælles akutmodtagelser, i tråd
med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, er bemandet med et team af specialister døgnet
rundt.
Ca. 75% procent af alle indlæggelser på sygehusene sker akut. Når en patient kommer
akut på sygehuset, skal patienten som hovedregel modtages i FAM10. I overensstemmelse
med Sundhedsstyrelsens anbefalinger er der en speciallæge i døgntilstedeværelsesvagt
på akutsygehuset fra specialerne: Intern medicin, ortopædisk kirurgi, kirurgi og
anæstesiologi. I Region Syddanmark er det endvidere fundet væsentligt, at der på sigt er
en speciallæge i kardiologi i tilstedeværelsesvagt på sygehuset.
Når patienterne forlader FAM (indenfor gennemsnitligt 18 timer), skal overleveringen af
patienten basere sig på ”stafetmetoden”. Her betragtes patienten først som
afsluttet/overleveret, når modtageren (kommune/ stamafdeling/andet sygehus) har lige så
godt hold i patienten, som afsenderen selv har haft op til afgangen, så patienten er sikret
et sammenhængende patientforløb.

5.1.2 Arbejdet med tværfaglig organisering på sygehusene i Region Syddanmark
Organiseringen af fremtidens sygehuse skal understøtte sammenhængende patientforløb,
hvilket fremgår af ’Rapport om Sygehuse i Syddanmark’, som blev vedtaget af
regionsrådet i april 2010. Visionen er, at alle patienter - både i og uden for FAM - mødes af
specialiserede teams i et tværspecialiseret fagligt miljø, der i videst mulig udstrækning
tager vare på hele patientforløbet.

10

I FAM-rapporten er der dog beskrevet visse patientgrupper, som går udenom FAM: f.eks. højrisiko hjertepatienter, fødende, nyfødte
børn. Det gælder endvidere, at nogle akutte patienter, efter forudgående visitation, kan indlægges på specialsygehuse.
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Siden regionsrådets vedtagelse af rapporten er der foregået et arbejde med lokalt at
oversætte rapportens anbefalinger. Arbejdet vil strække sig over de næste mange år og vil
ligesom arbejdet med at implementere FAM-rapportens anbefalinger forudsætte en
grundlæggende omvæltning af den måde, som sygehusene er organiseret på.
De traditionelle specialafdelinger anbefales i forlængelse heraf afløst af såkaldte
kompetence-klynger, som består af enheder med tværspecialiserede og tværfaglige
kompetencer, der har ansvar for at gennemføre en række foruddefinerede patientforløb fra
start til slut. Ideen er, at specialerne samler sig omkring patienten frem for, at patienten i
løbet af behandlingsforløbet sendes rundt i sygehuset til forskellige specialafdelinger.
På Sygehus Sønderjylland arbejdes der aktuelt på at implementere klyngekonceptet i form
af dannelsen af 11 centre. Centrene består af et antal klinikker, der ledes af klinikledere. I
centrene kommer specialerne til patienten i stedet for, at patienten sendes rundt i
sygehusets forskellige afdelinger. Et center er endelig et tværgående ressourcefællesskab
(sengepladser, ambulatoriefaciliteter, personale, økonomi). Målet er, at centrene skaber
rammerne for bedre og mere sammenhængende patientforløb samt rammer for en mere
effektiv drift. Centrene på Sygehus Sønderjylland etableres herunder med udgangspunkt i,
at patienterne så vidt muligt kan færdigbehandles indenfor samme center.
I starten af 2013 sættes der et stort arbejde i gang med at beskrive de patientforløb, der
kommer til at fungere i de nye centre. Her prioriteres at optimere på både den
patientoplevede, den faglige, og den organisatoriske kvalitet. Centrene går i drift pr. 1.
januar 2013. Der bliver dog en indkøringsperiode i løbet af 2013.
Regionernes øvrige sygehusenheder vil - som det allerede er tilfældet i Sønderjylland –
skulle arbejde med organisering af ”resten af sygehuset” i kølvandet på indførelse af FAM.
Da regionens akutsygehuse varierer i størrelse og opgaver, og da den organisatoriske og
bygningsmæssige realisering af FAM sker på forskellige tidspunkter på sygehusene, må
regionens sygehuskoncept nødvendigvis udmøntes lokalt.
Et tæt samarbejde mellem psykiatri og somatik omkring patienterne er en af
forudsætningerne for at reducere overdødeligheden blandt psykiatriske patienter. I Region
Syddanmark sikres dette dels ved, at både somatik og psykiatri på sigt indgår i de fælles
akutmodtagelser. På kortere sigt formaliseres samarbejdet gennem samarbejdsaftaler, der
bl.a. indeholder aftaler om gensidige tilsyn, second opinion, sparring og undervisning.

5.1.3 Kræftplan og kræftpakker
I flere af de nationalt besluttede planer og initiativer arbejdes der også på en række
områder med indsatser, som skal sikre bedre sammenhæng og helhed i patientforløb.
Dette gælder bl.a. på kræftområdet, hvor en aftale mellem regeringen og Danske Regioner
tilbage i 2007 betyder, at Region Syddanmark siden 2009 har haft kræftpakker som
udrednings- og behandlingskoncept inden for næsten alle kræftformer.
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Kræftpakker er patientforløb, hvor de enkelte trin i diagnosticering og behandling er
tilrettelagt som tids- og indholdsmæssigt veldefinerede begivenheder, der følger et på
forhånd booket forløb. Formålet er dermed at sikre kortest mulige udrednings- og
behandlingsforløb og der igennem forbedre patienters prognose og mindske utryghed ved
ventetid uden kendt årsag. Kræftpakkerne er senest revideret i 2012 i forbindelse med
Kræftplan III.
I Kræftplan III er der også sat øget fokus på indsatsen for de alvorligt syge og døende
patienter; den palliative indsats. Der er bl.a. prioriteret ekstra ressourcer til flere hospicepladser, som i Region Syddanmark har betydet, at der i 2012 er etableret 12 nye pladser
på et hospice i Svendborg, sådan at man nu har i alt 60 hospicepladser fordelt på 5
hospice i regionen.
Desuden er der udarbejdet et forløbsprogram for palliation og rehabilitering, som beskriver
rammer og indhold i samarbejdet om denne patientgruppe på tværs af sektorer, og som
således skal medvirke til at sikre kontinuitet i behandlingen. Der arbejdes ydermere med
etablering af bedre rådgivningsmuligheder fra specialister indenfor området til de
sundhedsprofessionelle i primærsektoren og på sygehusenes basisafdelinger, som har
med pleje og behandling af alvorligt syge patienter.
Der er således også i kræftplanen fokus på at skabe ydre sammenhæng i
patientforløbene.
Samarbejde på tværs af sektorer med kommunerne og praksissektoren er emnet i næste
afsnit.

5.2 Ydre sammenhæng - snitflader mellem sektorer
Sammenhæng i sundhed er langt mere end det der sker på regionens sygehuse. I
samarbejdet mellem kommuner og praksissektoren sikres borgernære behandlingstilbud,
forebyggelse og opfølgning i patientforløb. Kun ved tværsektorielt samarbejde er det
muligt at komme i mål med sammenhængende patientforløb.
De største samarbejdsparter i regionalt regi er kommunerne og primær sektoren med bl.a.
alment praktiserende læger og speciallæger. I sundhedsloven er det bestemt, at der skal
indgås forpligtende aftaler for samarbejdet på tværs af sektorerne. Nedenfor er kort
beskrevet indholdet i aftalerne, ligesom der er givet enkelte mere konkrete eksempler på,
hvordan aftalerne udmøntes.

5.2.1 Samarbejde mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner.
Sundhedsaftaler danner rammer for et formaliseret, forpligtende samarbejde mellem
region og kommune. Aftalerne skal sikre sammenhæng i patientforløb, der går på tværs af
sygehuse, almen praksis og kommuner – og bidrage til at sikre en ensartet kvalitet i
sundhedsydelserne for borgerne. Sundhedsaftalerne i Region Syddanmark bygger på en
fælles politisk vision ”Fælles Sundhed”, som er vedtaget af Regionsrådet og de 22
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kommuner. Visionen og de konkrete sundhedsaftaler spiller på den måde også en
væsentlig rolle i at understøtte Region Syddanmarks vision om at skabe sammenhæng.
Det fremgår af sundhedslovens § 205, at regionsrådet i hver valgperiode skal indgå en
sundhedsaftale med kommunalbestyrelsen i hver af kommunerne i regionen.
Sundhedsaftalerne 2011-2014 mellem de 22 kommuner og regionen er 2. generation
sundhedsaftaler og bygger på de tidligere sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne er
godkendt af regionsrådet januar 2011 og af Sundhedsstyrelsen marts 2011.
En sundhedsaftale består af en række grundaftaler, strategier og retningslinjer, som er
fælles for alle kommuner samt specifikke aftaler indgået mellem den enkelte kommune og
det enkelte sygehus/region. Sundhedsaftalerne udgør rammerne for det daglige
samarbejde mellem sektorerne og beskriver snitflader, ansvarsfordeling og særlige fælles
indsatsområder.
Inden sundhedsaftalerne beskrives nærmere følger først en beskrivelse af den fælles
vision for Region Syddanmark og de 22 kommunerne.
5.2.1.1 Vision ”Fælles Sundhed”
Sundhedskoordinationsudvalget har udviklet en vision for samarbejdet, som går på tværs
af sektorerne. Udgangspunktet for visionen er, at regionen og kommunerne kun kan
imødegå udfordringerne på sundhedsområdet ved at indgå en fælles vision og udvikle
fælles politikker og strategier. Visionen sikrer en overordnet politisk ramme for
sundhedsaftalerne, og udgør på den måde de politiske mål, som udviklingen i samarbejdet
fremadrettet skal vurderes på, og som skal styre udviklingen i den rigtige retning.
Visionen er bygget op omkring to overordnede perspektiver, hvor der under hvert
perspektiv er udfoldet 5 initiativer.
Disse er formuleret således:
• Borgere og patienter oplever sammenhæng
o Vi gør en aktiv indsats for lighed i sundhed
o Vi bygger på borgernes ansvar for egen sundhed
o Vi sikrer sammenhæng i forløbene
o Vi prioriterer forebyggelse og rehabilitering
o Vi udnytter mulighederne i telemedicin og velfærdsteknologi
• Samarbejde giver sammenhæng
o Vi samarbejder ud fra fælles værdier
o Klar til et sundhedsvæsen i forandring
o IT og velfærdsteknologi binder sundhedsvæsenet sammen
o På vej mod fælles kvalitetsmål
o Ny viden gennem udvikling og forskning
Visionens fælles initiativer er i løbet af 2012 blevet konkretiseret, og der følges op på
implementeringen af visionen gennem løbende afrapportering til politikere i region og
kommunerne.
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Organisering af det tværsektorielle samarbejde
For at sikre, at sundhedsaftalerne omsættes til konkret handling, og at der kan leves op til
den fælles politiske vision ”Fælles Sundhed”, er der nedsat både politiske, administrative
og faglige fora.
Sundhedskoordinationsudvalget- det politiske udvalg
Sundhedsloven foreskriver, at der skal være et politisk forum med repræsentanter fra
region, kommuner og almen praksis. Sundhedskoordinationsudvalgets opgaver består
blandt andet i at
•
•
•
•

udarbejde et generelt udkast til sundhedsaftaler
vurdere udkast til regionens sundhedsplan og bidrage med anbefalinger
vedrørende sammenhæng i indsatsen mellem sygehuse, praksislæger og
kommuner
drøfte emner af betydning for sammenhængen i behandlingsforløb
informere sundhedskoordinationsudvalgene i de øvrige regioner om forhold, der
kan fremme sammenhæng i behandlingsforløb, der rækker ud over Region
Syddanmark

Det administrative kontaktforum – det overordnede tværsektorielle administrative udvalg
Det administrative kontaktforum (i daglig tale DAK), består af ledelsesrepræsentanter fra
regionen, herunder sygehusene samt fra kommuner og almen praksis. DAK fungerer som
sundhedskoordinationsudvalgets administrative forum som i praksis har det administrative
og faglige ansvar for implementering af sundhedsaftalerne.
Faglige følgegrupper
Til at understøtte arbejdet i DAK, er der nedsat forskellige faglige følgegrupper.
Følgegrupperne har også repræsentanter fra alle sektorer, inden for udvalgte faglige
områder. Der er f.eks. tværfaglige følgegrupper inden for genoptræning, indlæggelse og
udskrivning (SamBo) og for fødeplanen.
De lokale samordningsfora
Omkring hver af de 4 somatiske og den psykiatriske sygehusenhed, er der etableret
såkaldt lokale samordningsfora. Disse består af ledelsesrepræsentanter fra sygehuset, fra
de kommuner, som er primære optagekommuner til sygehuset, samt repræsentanter fra
almen praksis. De lokale samordningsfora har det konkrete ansvar for at sikre den lokale
udmøntning af aftalerne. Det er her, det mest direkte samarbejde mellem parterne foregår.
De lokale samordningsfora har blandt andet til opgave, at sikre, at det daglige samarbejde
omkring patientforløbene fungerer hensigtsmæssigt og i henhold til sundhedsaftalerne og
ikke mindst til patienternes bedste.
De lokale samordningsfora afrapporterer en gang om året en samlet status for
samarbejdet til Sundhedskoordinationsudvalget.
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5.2.1.2 Sundhedsaftalen
Sundhedsaftalen, som indgås med alle kommuner, indeholder aftaler på obligatoriske
områder, som er fastsat af Sundhedsstyrelsen, samt aftaler inden for områder, som
aftalens parter har valgt at supplere med.
Sundhedsaftalen i Region Syddanmark indeholder følgende grundaftaler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundaftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb (SamBo og Fødeplan)
Grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser
Grundaftale om forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet
forebyggelse
Grundaftale om tværsektoriel anvendelse af IT, telemedicin og velfærdsteknologier
Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering
Grundaftale om deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet
Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark
Grundaftale om genoptræning
Grundaftale om behandlingsredskaber og hjælpemidler
Grundaftale om samarbejdet om utilsigtede hændelser
Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftalerne danner rammer for hvorledes samarbejdet skal organiseres, planlægges
og følges op og beskriver ansvarsfordelingen mellem sektorerne inden for de forskellige
områder11.
I de følgende afsnit beskrives de første fire oplistet grundaftaler ovenfor.
5.2.1.3 Grundaftalen om Indlæggelse og udskrivning
SamBo
En meget vigtig opgave i samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende
læger er samarbejdet omkring patienter/borgere i forbindelse med indlæggelse og
udskrivning.
Generelt samarbejdes der efter følgende principper:
• Udskrivningen starter ved indlæggelsen,
• Koordinerings- og samarbejdet sektorerne imellem afpasses det enkelte
patientforløbs problemstillinger og kompleksitet. Jo mere kompleks - jo tættere
samarbejde og koordinering,
• Løbende og proaktiv dialog som er understøttet elektronisk,
• Patient / borger og pårørende inddragelse i det konkrete forløb,
• Ingen udskrives uden det er aftalt på forhånd.

11

Hele sundhedsaftalen kan ses på regionens hjemmeside www.regionsyddanmark.dk/wm332930.
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SamBo (Samarbejde om Borger/patientforløb) er en samarbejdsaftale regionen og
kommunerne som - ud over at skabe sammenhæng i forbindelse med
indlæggelse/udskrivning på tværs af sundhedssektorer - skal sikre størst mulig
inddragelse af patient og pårørende. Der er i forlængelse heraf udarbejdet retningslinjer for
almen praksis, sygehusene og kommunerne, som bruges i forbindelse med patientens
indlæggelse og udskrivning. SamBo er endvidere understøttet elektronisk, således at
samarbejdet og kommunikationen kan forløbe effektivt og rettidigt samt tilvejebringe
relevante oplysninger.
Formålet med SamBo er bl.a., at borgeren skal opleve et sammenhængende forløb
allerede fra hjemmet, hvor den praktiserende læge kontaktes, gennem udredningsfase,
diagnostik og behandling på sygehuset, og helt til borgeren er tilbage i hjemmet igen med
efterfølgende rehabilitering.
Udgangspunktet i SamBo er, at der laves en konkret vurdering af den enkeltes situation,
så behandling og hjælp tilbydes ud fra behov. Borgeren/patienten støttes/hjælpes til
egenomsorg og tilbydes rehabilitering i det omfang, det er relevant.
Fødeplan
Fødeplanen i Region Syddanmark blev godkendt af Regionsrådet i december 2010.
Fødeplanen indgår i grundaftalen om indlæggelse og udskrivning. En væsentlig del af
fødeplanen består i beskrivelsen af patient/-borgerforløb, der fastlægger den
tværsektorielle kommunikation og samarbejdet ved graviditet- og fødselsforløb.
Fødeplanen beskriver tilbuddene til kvinden, barnet og familien i forbindelse med
graviditet, fødsel og barsel. Der lægges vægt på det tværfaglige og tværsektorielle
samarbejde med og om familien, samt på koordinering af tilbuddene. Samtidig er
fødeplanen også et opslagsværk primært rettet mod det sundhedspersonale, der i alle
sektorer varetager opgaver med relation til graviditet, fødsel og barsel. Med fødeplanen
ønsker Region Syddanmark at give et ensartet, trygt og sammenhængende tilbud på et
højt niveau, både fagligt og organisatorisk samt på den patientoplevede kvalitet12.
5.2.1.4 Grundaftalen om indsatsen for mennesker med sindslidelser
Under grundaftalen om indsatsen for mennesker med sindslidelser, indgår en række
samarbejdsaftaler. Den såkaldte samarbejdsaftale for psykiatrien, er et eksempel på
udmøntning af grundaftalen.
Samarbejdsaftalen beskriver:
• Et fælles værdisæt for indsatsen for mennesker med en sindslidelse og for
samarbejdet, baseret på de nationale værdier for psykiatrien: Ansvar, faglighed og
respekt.
• De grundlæggende præmisser for samarbejdet, herunder tildeling af kontaktperson,
forpligtelse til informationsdeling, inddragelse af patient og pårørende mv.
12
Læs mere om fødeplanen på http://regionsyddanmark.dk/wm280384
En mere borgerrettet side om tilbud til gravide, fødende og barslende er: http://www.regionsyddanmark.dk/wm356622
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•
•
•
•

Fordeling af hhv. det kommunale og regionale opgaveansvar, herunder hvilke
opgaver den praktiserende læge skal løfte.
Opgaveansvar for særlige målgrupper og patienter i gråzonen mellem kommunal og
regional opgavevaretagelse.
Et skitseret patientforløb hvor det beskrives, hvilke opgaver der varetages af hvem,
hvilken kommunikation der er mellem parterne, samt hvordan patient og pårørende
skal inddrages.
Definition af færdigbehandling og varslingsfrister.

Aftalen fungerer som den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde omkring
patienter med sindslidelser og suppleres af specifikke samarbejdsaftaler for børne- og
ungdomsområdet, demensområdet og området for traumatiserede flygtninge og
krigsveteraner.
Aftalen suppleres endelig – som på det somatiske - af lokale specifikke aftaler indgået
mellem de psykiatriske afdelinger og enkelte kommuner.
Strategi for forebyggelse og behandling af livstilssygdomme for mennesker med en
sindslidelse i Region Syddanmark
Som udspring af sundhedsaftalen vedr. indsatsen for mennesker med en sindslidelse er
der udarbejdet en fælles strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for
denne målgruppe. Baggrunden for denne strategi er, at ny forskning viser, at mennesker
med en sindslidelse har en gennemsnitlig levealder op til 20 år kortere end den øvrige
befolknings. 60 % af overdødeligheden i forhold til den almene befolkning skyldes fysiske
sygdomme, mens 40 % skyldes selvmord, ulykker mv. Region Syddanmark samt
kommunerne og almen praksis i regionen ønsker at arbejde målrettet på at mindske
uligheden i sundhed for mennesker med en sindslidelse.
Strategien indeholder en kortlægning af overdødeligheden blandt mennesker med en
sindslidelse og en række konkrete indsatser, som regionen og kommunerne kan
iværksætte for at forebygge og behandle livsstilssygdomme hos mennesker med en
sindslidelse. Endvidere fremgår det af strategien, at regionen og kommunerne i fællesskab
skal implementere og følge op på strategien i de lokale samordningsfora.
Aktørerne i strategien (praktiserende læger, kommunerne, psykiatri, somatiske sygehuse
samt patient- og pårørendeforeninger) skal hver især tage ansvar for, at mennesker med
sindslidelser ved mistanke om livsstilssygdom får tilbudt relevant forebyggelse og/eller
behandling af livsstilssygdomme, og ved behov følges til næste relevante tilbud – det være
sig psykiatrisk, somatisk eller socialt tilbud.
For at styrke den fælles indsats indeholder strategien særligt fem indsatsområder, som
gruppen af aktører skal forholde sig til:
• Viden og uddannelse
• Politikker
• Screening for og opfølgning på KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkolhol og
Motion)
• Forebyggelsestilbud
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•

Indsatser med henblik på at fastholde patienten i et forebyggelses- og/eller
behandlingsforløb

Strategien blev vedtaget i december 2012 i Region Syddanmark. I 2013 arbejders der på
implementering af konkrete tiltag på tværs af sektorer.
5.2.1.5 Grundaftale om forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet
forebyggelse
Region, kommune og almen praksis har et fælles ansvar for at udvikle og sikre
sammenhængende forebyggelses- og sundhedsfremmende indsatser.
Kommunerne har ansvaret for størstedelen af de sundhedsfremmende og forebyggende
indsatser, blandt andet ved at skabe rammer for at borgerne kan leve sundt, og ved at
varetage den patientrettede forebyggelse i samarbejde med regionen.
Regionen har en lovpligtig opgave med at rådgive kommunerne om forebyggelse og
sundhedsfremme, og har derudover ansvaret for den del af forebyggelsen, som finder sted
i tilknytning til patientbehandlingen i almen praksis og på sygehusene.
Som en del af regionens rådgivningsforpligtelse overfor kommunerne, gennemføres igen i
2013 en stor spørgeskemaundersøgelse om sundhedstilstanden blandt regionens
borgere13. Regionen indsamler og analyserer data og formidler resultaterne til
kommunerne. Resultaterne fra sundhedsprofilerne skal blandt andet indgå i sektorernes
fremadrettede arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse.
Overordnet beskriver grundaftalen ansvars- og arbejdsdeling på området samt aftaler om
indsatser målrettet særlige målgrupper, herunder mennesker med kronisk sygdom og
mennesker med sindslidelser. Fokus er her på en tidlig opsporing og igangsættelse af
relevante initiativer så tidligt som muligt i sygdomsforløbet.
5.2.1.6 Grundaftale om tværsektoriel anvendelse af IT, telemedicin og
velfærdsteknologier
Tværsektoriel it-strategi
Region Syddanmark og de 22 kommuner har i 2012 indgået aftale om en ny fælles
tværsektoriel IT-strategi, som bygger videre på den aftale, der blev indgået i 2007 om
blandt andet at etablere et digitalt fællesskab mellem kommuner, sygehuse og
almenpraksis om det sammenhængende borger- og patientforløb.
Formålet med it-understøttelse af det tværsektorielle samarbejde er, at
 etablere et redskab til understøttelse af det tværsektorielle samarbejde
 understøtte kvalitet og patientsikkerhed
 medvirke til at optimere arbejdsgangene

13

Se den regionale befolkningsundersøgelse i forbindelse med sundhedsprofilen 2010: ’Hvordan har du det? Trivsel, sundhed og
sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2010’: http://www.regionsyddanmark.dk/wm332863

45




sikre at de rette data om patienten aktuelt er tilgængelige for den behandler, der har
ansvaret for patienten.
Styrke patientens mulighed for at blive en aktiv part i behandlingen og at tage vare
på egen sundhed og behandling

Den nye it-strategi skal sikre en fortsat visionær og proaktiv tilgang til videreudvikling af
digitaliseringen samt anvendelse af it og velfærdsteknologi og dermed understøtte
arbejdet og samarbejdet for samtlige centrale aktører: de 22 kommuner, regionens
sygehuse samt praksisområdet. Desuden skal strategien udvikle løsninger, som muliggør
behandling og rehabilitering i eget hjem og samtidig styrke patientens mulighed for at tage
et større ansvar og i højere grad sikre inddragelsen af patienten i behandlings- og
rehabiliteringsforløb. Strategien bygger videre på allerede opnåede resultater og skitserer
nye indsatsområder. De nye principper i it-strategien er:
• Forskellige teknologier til forskellige behov
• Rette data til rette instans på rette tid
• Anvendelse af nationale standarder
Der er herunder opstillet handleplaner i form af et projektkatalog med 14 projekter for
videreudvikling i de kommende år - til gavn for borgerne og sundhedsområdets aktører.
Digitaliseringen omfatter elektronisk kommunikation, telemedicin og velfærdsteknologi.
De konkrete projekter vil blive igangsat gradvist i perioden 2012 og frem til og med 2014.
Læs mere om den tværsektorielle IT-strategi og de konkrete projekter på
www.regionsyddanmark.dk/wm278003

5.2.2 Praksisudviklingsplaner
5.2.2.1 Almen praksis
Første kontakt med sundhedsvæsenet sker i langt de fleste tilfælde hos den
privatpraktiserende læge (egen læge eller vagtlæge). Egen læge kan da også i
overvejende grad hjælpe patienten selv – kun i 10 procent af henvendelserne til almen
praksis viderehenvises til udredning og behandling hos speciallæge eller på sygehus.
Egen læge spiller her ikke alene en væsentlig rolle i patientens primære kontakt til
sundhedsvæsenet, også i rehabililteringsforløbet er egen læge en værdifuld part i forhold
til sammenhængende patientforløb. Egen læge modtager afslutningsnotat (epikrise) fra
sygehuset efter endt undersøgelse/behandling, er i kontakt med kommunen i forbindelse
med rehabiliteringsforløb/støtte og pleje i hjemmet. Egen læge er derfor en nøgleperson
for patienten og en koordinator i overgange mellem de forskellige sundhedstilbud. Almen
praksis er således en af hjørnestenene i samarbejdet på tværs af sektorer i
sundhedsvæsenet.
For at sikre, at der er et udbygget tilbud om lægehjælp i hele regionen, hvor alle borgere
har en privatpraktiserende læge indenfor rimelig afstand fra bopælen og for at understøtte
udviklingen af almen praksis, udarbejdes der en praksisudviklingsplan. Det fremgår af
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landsoverenskomsten om almen praksis. Praksisudviklingsplanen er det overordnede
lokale planlægningsværktøj, som konkretiserer de rammer, der er lagt i
landsoverenskomsten. Planen udarbejdes i et samarbejde mellem regionen,
repræsentanter fra almen praksis og kommunerne i regionen, sådan at de lokale forhold i
regionen er bærende for prioriteringen af udviklingen i Region Syddanmark.
I praksisudviklingsplanen beskrives fakta vedrørende lægedækningen i almen praksis i
regionen:
o Karakteristika (f.eks. struktur og udvikling i strukturen),
o Antal praksis samt praksisform,
o Antal læger, deres alder, køn, type m.m. samt
o Forbrug og produktion af ydelser indenfor praksisområdet.
Ud over at sikre bred lægedækning i regionen og understøtte den strukturelle udvikling i
praksissektoren, under hensyntagen til udviklingen i det samlede sundhedsvæsen,
forholder planen sig til rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger. Dette
sker bl.a. med henblik på at sikre, at samarbejdsudvalget (som har repræsentation fra
region, kommuner og praktiserende læger) i god tid identificerer områder, hvor der kan
forventes lægedækningsproblemer (denne del af planen forelægges samarbejdsudvalget
en gang årligt).
Helt konkret forholder praksisudviklingsplanen sig endelig til sikring af en rimelig fordeling
af arbejdsbyrden mellem de praktiserende læger og dermed et (rimeligt) driftsunderlag for
de enkelte læger.
Samtidig har praksisudviklingsplanen fokus på fremtiden og visionerne for, hvad almen
praksis skal kunne tilbyde i samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen i planperioden,
herunder hvilke udviklingsfelter der skal satses på i den kommende planperiode.
Endelig indebærer praksisudviklingsplanen en implementeringsplan, så opgaverne i
forbindelse med realisering af visionerne fordeles mellem aftalens parter, så det er tydeligt,
hvor ansvaret for opgaverne er placeret.
I Region Syddanmark er der ikke tomme praksis, men en række lægehuse har ledig
kapacitet, særligt i Vest- og Sønderjylland. For at understøtte en fortsat bæredygtig
struktur i regionens almen praksis og i erkendelse af, at det er svært at tiltrække yngre
læger til at købe praksis i yderområderne, har regionen lavet en række tiltag for at
tiltrække yngre læger til disse områder. Disse skridt tages for, at det bliver så let som
muligt for lægen at etablere sig - evt. med en familie – i en ny landsdel. Der er tale om
både økonomiske tiltag som f.eks. tilskud til flyttehjælp, særlige vikarordninger, adgang til
særlige kurser og ikke-økonomiske tiltag, så som tilbud om faglige fællesskaber med
mulighed for sparring med kollegaer samt velindrettede lokaler.
5.2.2.2 Delplaner for speciallægepraksis
Ligesom for praksisplanen skal delplan for speciallægepraksis sikre en hensigtsmæssig
tilrettelæggelse af den ambulante speciallægepraksis i regionen. Planerne skal medvirke
til at fremme samarbejdet og koordineringen med det øvrige sundhedsvæsen, ligesom de
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skal medvirke til at sikre den faglige kvalitet i praksis samt en god service til regionens
borgere.
Der er udarbejdet praksisplaner for specialerne (oftalmologi, otologi, dermatologi) og
psykiatri. For disse 4 store specialer, hvor hele behandlingsforløbet eller en relativt stor del
af behandlingsforløbet foregår i praksissektoren, er planlægningen koordineret med
sygehusplanlægningen – således at de praktiserende speciallægers kapacitet på konkrete
områder supplerer den kapacitet, der er på de tilsvarende sygehusafdelinger.
Der er udarbejdet delplaner for de øvrige specialer (kirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi,
reumatologi, neurologi, intern medicin, pædiatri, plastikkirurgi, anæstesiologi, patologi),
hvor en række opgaver løses i såvel praksis som sygehusregi. Disse delplaner fastlægger
de overordnede principper for kapaciteten i speciallægepraksis og skal fungere som
retningslinjer for administrationen af praksisforholdene i planperioden.
Praksisplanerne består dels af afsnit, som vedrører kapaciteten, og som beskriver en
række forskellige forhold, der har betydning for kapaciteten. Afsnittene beskriver dels den
eksisterende kapacitet i speciallægepraksis i dag, herunder geografiske placering af
praksis, bestemmelser omkring minimumsomsætning og knækgrænser samt udvikling i
ydelser og udgifter mv. Dels vurderes den fremtidige kapacitet i speciallægepraksis samt
den samlede ambulante speciallægebetjening og arbejdsdeling.
Endvidere beskrives i planen fastlæggelse af principper for kapacitetsstyring herunder
nynedsættelser, flytning samt nedlæggelse af praksis. Endelig beskrives overvejelser og
anbefalinger vedrørende samarbejde og sammenhæng i sundhedsvæsenet.
Praksisplan for oftalmologi gældende fra 1. februar 2011 – revideres primo 2015.
Praksisplan for otologi gældende fra 1. februar 2011 – revideres primo 2015 Praksisplan
for dermato-venerologi gældende fra 1. februar 2011 revideres primo 2015.

5.2.2.3 Praksisplan for øvrige områder
Ud over planer for almen praksis og speciallægepraksis er der udarbejdet praksisplaner
for fysioterapi, kiropraktik og fodterapi. Det fremgår af de pågældende overenskomster, at
regionen og kommunerne i regionen skal lave en fælles plan for at sikre betjeningen i
regionen. Praksisplanerne har fokus på regionens sundhedspolitiske målsætninger om
kvalitet, nærhed og samordning.

5.2.3 Sundhedshuse i Region Syddanmark
I marts 2011 gav Indenrigs- og Sundhedsministeriet tilsagn om milliontilskud til etablering
af sundhedshuse i Region Syddanmark. Der er tale om et samarbejde mellem det
kommunale niveau og regionale niveau, herunder praksissektoren.
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Formålet med sundhedshusene er primært, at de skal fungere som sundhedscentre og
sikre nære sundhedstilbud i udkantsområder. Sundhedshusene er hjemsted for både de
praktiserende læger, psykologer, fysioterapeuter samt de kommunale sundhedstilbud,
jobcenter med flere. Ved at samle tilbuddene ét sted, er det hensigten med
sundhedshusene, at de skal være platform for den borgernære sundhedsindsats. Her skal
en samling af de lokale sundhedstilbud medvirke til at give den enkelte borger et
sammenhængende tilbud og skabe tryghed i nærområdet.
Samtidig skal etableringen af sundhedshuse også medvirke til at gøre det mere attraktivt
for yngre læger at slå sig ned i de pågældende udkantsområder.
Der er givet midler til, at regionen og kommunerne i samarbejde kan etablere
sundhedshuse i:
•
•
•
•
•
•

Rudkøbing i Langeland kommune (klar til ibrugtagning sept. 2013)
Skærbæk i Tønder kommune (klar til ibrugtagning sept. 2013)
Nordborg i Sønderborg kommune (klar til ibrugtagning 4. kvartal 2013)
Bogense i Nordfyn kommune (klar til ibrugtagning juli 2013)
Ærøskøbing på Ærø (klar til ibrugtagning medio 2013)
Marstal på Ærø (klar til ibrugtagning medio 2013)

Samarbejdet i sundhedshusene skal hvile på fire hjørnesten:
•
•
•
•

Forebyggelse,
Rehabilitering,
Den deltagende borger
Samarbejde på tværs.

Sundhedshusene bliver hjemsted for mange forskellige aktører med forskellige kulturer og
behov, men alle med det samme mål, nemlig at give sammenhængende lettilgængelige
tilbud indenfor det nære sundhedsområde. Det er desuden et mål, at forløbene udvikles i
et tæt tværfagligt samarbejde mellem husets aktører. Sundhedshusene skal således
fungere som andet og mere end bofællesskaber, hvorfor der arbejdes aktivt for at opnå en
positiv effekt i form af nærhed, blandt andet med et sundhedstilbud som Integrated care.
På den baggrund er det afgørende, at der udbydes sundhedsaktiviteter fra flere aktører i
sundhedshusene.
Region Syddanmark vil gerne i samarbejde med kommunerne udbrede modellen med at
etablere sundhedshuse til andre end de ovennævnte kommuner - hvor det findes relevant,
og hvor der er fælles kommunal og regional opbakning til sådan et projekt. I skrivende
stund foregår en dialog mellem Region Syddanmark og Haderslev, Fredericia samt
Tønder (i Toftlund) kommuner om at etablere sundhedshuse.
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6 Kvalitetsudvikling, sundhedsinnovation og forskning
Intro

6.1 Kvalitetsudvikling
Kvalitet i behandlingen og hensynet til at gøre det bedste for patienten er et af
pejlemærkerne i sundhedsvisionen:
”Vi giver rette behandling, der tager afsæt i patientens sygdom, ønsker og ressourcer.
Region Syddanmark baserer patientbehandlingen på nyeste viden og tilstræber højeste
faglige standard. Patient og pårørende oplever, at vi gør det god ”(Vision for
sundhedsvæsenet i Region Syddanmark, 2011).
At levere sundhedsydelser af god kvalitet handler også om at prioritere den mest effektive
og nyttige indsats for patienten, og i det omfang det er muligt, at basere valg og ydelser på
et opdateret videnskabeligt grundlag.

6.1.1 Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region
Syddanmark 2011-2014
Den strategiske retning for udviklingen af kvaliteten i både det psykiatriske og det
somatiske sundhedsvæsen er lagt i ”Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i
Region Syddanmark 2011-2014”, som blev vedtaget i regionsrådet i februar 2011.
Strategien frem til 2014 ligger i forlængelse af kvalitetsarbejdet i strategi- og handleplan for
kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet 2007-2010 og understøtter samtidig de nationale
krav i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).
Formålet med kvalitetsstrategien er at identificere og prioritere centrale indsatsområder,
som har afgørende betydning for, at Region Syddanmark i årene fremover kan vise synlige
og dokumenterbare resultater i forhold til de mål og rammer, der er opstillet inden for
kvalitetsudvikling.
Herudover er det hensigten med strategien, at det fremover i højere grad skal være muligt
at handle på baggrund af aktuelle og valide data samt ud fra metoder, der er evidens for
virker. Det skal således være muligt inden for en kort årrække at dokumentere en reel
positiv effekt på kvaliteten i sundhedsvæsenets ydelser på baggrund af et øget fokus på
kvalitetsudvikling.
Via en omfattende politisk, ledelsesmæssig og klinisk involvering er der i strategien
identificeret 6 overordnede strategiske indsatsområder:
1. Høj kvalitet i kerneydelserne og løbende monitorering af kvaliteten: Der skal
ske en systematisk og løbende måling af kvaliteten af ydelserne for at sikre et
dokumenteret højt kvalitetsniveau. Målingerne skal systematisk bruges til at
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prioritere, hvor indsatsen skal forbedres, og dette skal følges op af
ledelsesmæssige og faglige tiltag, der sikrer fremdrift i kvaliteten af ydelserne.
2. Ledelse – en afgørende forudsætning for kvalitetsudvikling i
sundhedsvæsenet: En forudsætning for at have succes med kvalitetsudvikling i
sundhedsvæsenet er, at ledere på alle niveauer aktivt inddrager hensynet til
kvalitetsudvikling i ledelsesopgaven.
3. Læring fra viden til handling: Det er helt centralt, at sundhedsvæsenet bliver
bedre til at implementere den viden, der forbedrer kvaliteten af ydelserne.
4. Patient og pårørende – en ressource i kvalitetsudviklingen af
sundhedsvæsenet: Patientens ressourcer og indsigt i egen sygdom og
livssituation bør ses som en betydelig potentiel ressource i patientens
behandlingsforløb. Den pårørende er desuden en vigtig samarbejdspartner i
patientforløbet.
5. Patientforløb og samarbejde på tværs: En stor del af patientforløbene går på
tværs af almen praksis, sygehuse og kommunal sundhedsindsats. Det skaber
behov for, at der sikres sammenhæng og helhed i patientforløbet.
6. Forskning i kvalitetsudvikling: Det er nødvendigt at styrke forskning i
kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Dels for at få en vurdering af de allerede
kendte metoder og redskaber og dels for at få udviklet endnu bedre metoder.
Med udgangspunkt i de 6 centrale indsatsområder er der arbejdet med konkretisering af
kvalitetsstrategien i konkrete handleplaner indenfor følgende temaer:
•
•
•
•
•
•
•

Den akutte patient - implementering af Fælles Akutmodtagelse (FAM)
Systematisk kronikeromsorg
Patientsikkerhed
Behandlingsintensitet
Øget middellevetid for psykiatriske patienter
Pakkeforløb i psykiatrien
Reducering af tvang i psykiatrien

Det regionale kvalitetsudvalg fungerer som styregruppe for den videre
implementeringsproces for den regionale kvalitetsstrategi, og de konkrete handleplaner
besluttes i sygehusledelseskredsen og psykiatriledelsen.

6.1.2 Den Danske Kvalitetsmodel og akkreditering
Akkreditering efter Den Dansk Kvalitetsmodel (DDKM) foretages af Institut for
Akkreditering af Sundhedsvæsenet (IKAS), som drives i fællesskab af regionerne og de
centrale sundhedsmyndigheder. Det er de enkelte sygehuse, der akkrediteres. Der
foretages ekstern survey på sygehusene hvert 3. år, og sygehusene tildeles en
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akkrediteringsstatus af Akkrediteringsnævnet. Der opereres med akkrediteret, akkrediteret
med bemærkninger og ikke akkrediteret.
I Region Syddanmark havde sygehusene ekstern survey i 2010-2011. Alle sygehuse blev
akkrediteret uden bemærkninger. Det præhospitale område havde eksternt survey i
efteråret 2012 og er efter 1. behandling akkrediteret med bemærkning.
Der er i 2012 udkommet en ny version af DDKM. Der arbejdes på at revidere
retningslinjerne, så de er i overensstemmelse med standarderne i den nye version.

6.1.3 Monitorering af kvalitet
Formålet med kvalitetsmonitorering er at følge op på, om kvaliteten af patientforløb for en
afgrænset gruppe af patienter er tilfredsstillende. Samtidig spiller målinger og analyse
heraf en vigtig rolle i forhold til at skabe kvalitetsforbedringer i sundhedsvæsenet.
Mange af de kvalitetsmål, som der monitoreres på er et resultat af lovgivning på
sundhedsområdet eller et resultat af et samarbejde mellem regionerne, og evt. de centrale
sundhedsmyndigheder eller kommunerne. Årsagen hertil er, at der er erfaring med at den
mest sammenlignelige, og dermed anvendelige, kvalitetsmonitorering opnås med mål
formuleret i fællesskab på landsplan. Her kan nævnes Den Danske KvalitetsModel
(DDKM), Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingprogram (RKKP) og Den Landsdækkende
Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).
Målene for den kliniske kvalitet er opstillet i et tæt samarbejde med de klinikere, som
behandler patienterne. Det sker for at sikre, at målene i videst muligt omfang er
evidensbaserede og er formuleret specifikt for de enkelte sygdomsområder, således at der
opnås klinisk relevante og meningsfulde kvalitetsmål, hvormed der skabes et godt afsæt
for fortsat udvikling af kvaliteten i klinikken.

6.1.4 Tværsektoriel kvalitetsstrategi
Som en del af sundhedsaftalerne mellem Region Syddanmark og regionens 22
kommuner, er der udarbejdet en fælles kvalitetsstrategi for det tværsektorielle
sundhedsområde. Strategien danner rammen om en forsat udbygning af et tæt
samarbejde mellem sektorerne og en forsat udvikling af kvaliteten i de sammenhængende
patientforløb.
Kvalitetsstrategien er et politisk styringsværktøj, som skal bidrage til at konkretisere
sundhedsaftalernes politiske vision ”Fælles Sundhed”. Strategien omfatter både det
somatiske og psykiatriske område og gælder for både sygehuse, praksissektor og
kommuner.
Det overordnede formål med kvalitetsstrategien er kvalitetsudvikling. Det indebærer, at
indhentet viden giver anledning til læring og udvikling og følges op af handling og justeret
praksis i sektorerne og i den fælles organisering. Det kan være vanskeligt at skabe et

52

præcist billede af effekten af de tværsektorielle indsatser, eller foretage præcise målinger
af kvaliteten. Det er dog muligt at opstille indikatorer til monitorering af kvaliteten, som kan
fungere som retningsgivende fingerpeg om behovet, og som kan danne udgangspunkt for
en faglig dialog om udfordringer og veje til kvalitetsudvikling.
Kvalitetsstrategien skal i første omgang udmøntes inden for fire fokusområder:
1.
2.
3.
4.

Patientoplevet kvalitet
Mennesker med kroniske sygdomme
Medicinering
Det kortvarige akutte forløb.

Patientoplevet kvalitet
Når der samarbejdes på tværs af sektorer, er det vigtigt at patienten oplever
sammenhæng i indsatserne, at de sundhedsprofessionelle i henholdsvis sygehus-,
kommunal- og almen praksis regi koordinerer og kommunikerer hensigtsmæssigt, og at
patienten oplever at blive inddraget i sit eget behandlings- og rehabiliteringsforløb.
Patienternes oplevelse af det tværgående forløb er derfor en vigtig indikation for, om
samarbejdet virker.
Formålet med dette indsatsområde er i første omgang at udvikle metoder og værktøjer,
som kan måle den patientoplevede kvalitet i et tværsektorielt forløb. Det vil blandt andet
sige, at ambitionen er at undersøge patienternes oplevelse af samarbejde, koordinering og
ansvarsfordeling, når patienten bevæger sig fra en sektor til en anden, f.eks. fra sygehus
til kommune, eller fra almen praksis til kommune. Modellen for undersøgelsen af den
tværsektorielle kvalitet skal udarbejdes under inddragelse af patienter og pårørende.
Mennesker med kroniske sygdomme
Formålet med dette fokusområde er at skabe de bedste forudsætninger for en kvalificeret
og struktureret opfølgning af den tværsektorielle indsat for mennesker med kroniske
sygdomme.
Da samarbejdet på tværs af sektorerne i forhold til mennesker med kroniske sygdomme
blandt andet forudsætter, at aktørerne i sundhedsvæsenet taler ”fælles sprog”, f.eks. når
patientens sygdomskompleksitet og funktionsevne skal beskrives, bliver dette også et
centralt formål med dette fokusområde.
Medicinering
Medicinering og medicinområdet er et komplekst og vanskeligt område, hvor der desværre
sker alt for mange utilsigtede hændelser. Ikke mindst når patienter bevæger sig mellem
sektorerne, og når medicinoplysninger i den forbindelse skal overdrages og fornyes. Der
er iværksat mange initiativer på området, og hver sektor arbejder også med
kvalitetsudvikling på dette område.
Formålet her er derfor overordnet at styrke sammenhæng og kommunikation om
medicinering, når flere sektorer er indblandet.
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Det kortvarige akutte forløb
I forbindelse med implementeringen af de fælles akutmodtagefunktioner (FAM) på
sygehusene, er formålet med dette fokusområde at udvikle metoder til at kvalitetssikre de
kortvarige akutte forløb for de patienter, som er i kontakt med alle tre sektorer. I denne
forbindelse er ikke mindst patienternes oplevelse af forløbet udgangspunkt for arbejdet
med den løbende kvalitetsudvikling.
Implementering af strategien
Strategien er vedtaget i efteråret 2012, og Det Administrative Kontaktforum (DAK) har
nedsat en tværsektoriel følgegruppe, som skal implementere initiativerne og sikre den
løbende udvikling. De første resultater forventes at kunne præsenteres i løbet af 2013.
Da dette er første udgave af en tværsektoriel kvalitetsstrategi, forventes det, at strategien
evalueres og udvikles løbende i takt med, at initiativerne gennemføres og erfaringer
implementeres. Det forventes, at der i forbindelse med de kommende sundhedsaftaler,
som skal indgås i januar 2015, vil foreligge en revideret tværsektoriel kvalitetsstrategi.

6.1.5 Kvalitetsudvikling i praksissektoren
Danske Regioner har i samarbejde med de 5 regioner udarbejdet en vision for arbejdet
med kvalitet i praksissektoren, der blev godkendt af regionsrådet medio 2012. Regionernes
vision Kvalitet i praksis sætter den fælles ramme for arbejdet med kvalitetsudviklingen på
praksisområdet for de kommende år.
Visionens bærende element er at få skabt en fælles ’kvalitetskultur’ blandt områdets mange
faggrupper, der omfatter praktiserende læger, praktiserende speciallæger, kiropraktorer,
fysioterapeuter, psykologer, tandlæger m.v. Det indebærer, at alle i praksis arbejder med
dokumentation, monitorering og løbende kvalitetsforbedringer samt systematisk efteruddannelse.
Arbejdet med kvalitet i praksis tager udgangspunkt i følgende konkrete elementer:
• Kvalitetsudvikling ud fra Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) og akkreditering efter
DDKM
• Dokumentation af kvaliteten via automatisk dataopsamling og feedback
• Behandling i overensstemmelse med faglige evidensbaserede vejledninger
• Patientsikkerhed og patientinddragelse
• Effektiv ressourceudnyttelse
Almen praksis har i en årrække arbejdet med flere af ovenstående kvalitetsudviklingselementer
bl.a. initieret nationalt af Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed (DAK-e). Den regionale
kvalitetsorganisation for almen praksis med det paritetiske Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg
(med en ligelig fordeling af repræsentanter fra regionen og almen praksis) for almen praksis har
lagt en strategi primært med fokus på at understøtte almen praksis i regionen til at implementere
ICPC (diagnosekodning), datafangst og Fælles Medicin Kort14 (FMK) samt støtte til arbejdet med
organisationsudvikling og implementering af faglige vejledninger.
14

Fælles Medicinkort er en database med oplysninger om den receptpligtige medicin, som
de danske borgere anvender og har anvendt de seneste to år. Databasen bliver
administreret af Lægemiddelstyrelsen.
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6.2 Sundhedsinnovation og telemedicin
Sundheds- og velfærdsinnovation er et strategisk satsningsområde i Region Syddanmark
og et prioriteret tema i Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi.
Regionen ønsker at anvende sundheds- og velfærdsinnovation som et væsentligt bidrag til
at løse de udfordringer, velfærdsområdet står over for. Samtidig kan sundheds- og
velfærdsinnovation bidrage til at nytænke og fremtidssikre regionens massive
investeringer i sygehusbyggerier. Dette skal ske gennem et tættere samspil mellem det
offentlige og private virksomheder.
Formålet med satsningen er at udvikle og implementere innovative løsninger, der
nytænker og effektiviserer regionens driftsområder samtidig med, at det højner den
patientoplevede kvalitet og skaber erhvervsmæssig vækst.

6.2.1 Syddansk Sundhedsinnovation
Region Syddanmark etablerede i 2012 Syddansk Sundhedsinnovation som en
selvstændig stabsenhed for at skabe én indgang til regionens satsning på sundheds- og
velfærdsinnovation, frem for at have innovationsenheder på de enkelte sygehuse,
psykiatriske og sociale institutioner. I Syddansk Sundhedsinnovation rummes regionens
indsats inden for velfærdsteknologi, telemedicin, brugerdreven innovation, offentlig-privat
innovationssamarbejde og nyt sygehusbyggeri. Endelig er der fokus på at markere Region
Syddanmark som internationalt centrum for sundheds- og velfærdsinnovation.
Traditionelt har virksomheder og offentlige parter arbejdet med innovation som interne
udviklingsprocesser. Syddansk Sundhedsinnovation ønsker at skabe
innovationsprocesser, hvor udvikling af nye løsninger sker i åbne samarbejder. Formålet
er at aktivere og inddrage den særlige viden, som hver part besidder og som i sidste ende
bidrage til bedre, samlede løsninger.
Nedenfor er illustreret, hvordan der arbejdes med værdiskabelse i forskelligt regi ved
innovative velfærdsløsninger som f.eks. telemedicin.
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DEN TREDOBBELTE BUNDLINJE MED
FOKUS PÅ VÆRDISKABELSE
BORGER:
KVALITET

”Sammen med dig skaber vi de bedste
innovative velfærdsløsninger”

REGION/ KOMMUNE:
EFFEKTIVISERING

ERHVERVSLIV:
VÆKST

SYDDANSK
SUNDHEDSINNOVATION

6.2.1.1 Virksomhedssamarbejder
Som led i Syddansk Sundhedsinnovations arbejde udvikles LivingLab Denmark som
samarbejdsmodel for professionel Offentlig-Privat Innovation (OPI). Her mødes det
offentliges behov indenfor velfærdsområdet med private udviklere og udbydere af
løsninger. Det er Syddansk Sundhedsinnovations ambition at stimulere til åben innovation
mellem drift og erhverv understøttet af LivingLab Denmark. Det skal ske ved at skabe en
platform, der understøtter en, for begge partner vellykket, udviklingsproces, der sikrer en
succesfuld implementering. LivingLab Denmark tilbyder hjælp, sparring og konkrete
værktøjer som f.eks. OPI-modelaftaler til offentlige og private partner, der ønsker at
samarbejde. Det offentlig-private samarbejde skal bidrage til at fremsikre
sygehusbyggerierne og sikre fremtidsorienterede driftsområder.
Syddansk Sundhedsinnovation arbejder med at udvikle Region Syddanmark som
internationalt centrum for sundhedsinnovation og velfærdsteknologi. For at nå dette mål
udarbejdes en strategi for internationalisering, og der indgås internationale partnerskaber
med strategisk væsentlige partnere.
6.2.1.2 Fremtidssikret byggeri og fremtidsorienteret drift
Sundhedsinnovatoriet er en del af Syddansk Sundhedsinnovation og har til opgave at
facilitere brugerdrevne innovationsprocesser og prototypeudvikling som et integreret led i
driften af sundhedsvæsnet og byggeprocesser.
Den 700m2 store hal i Sundhedsinnovatoriet giver mulighed for at inddrage brugerne i
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udviklingen og afprøvningen af fuld skala modeller af løsninger til bl.a. de nye
sygehusbyggerier, som f.eks. sengeafsnit eller operationsstuer, hvor der fokuseres på at
optimere indretningen i forhold til de specifikke formål og funktioner, jf. billedet nedenfor.
Syddansk Sundhedsinnovation har eksempelvis arbejdet med at forberede byggeriet af
det psykiatriske hospital i Vejle, som skal stå færdigt i 2016 som Danmarks første hospital
opført i offentlig-privat partnerskab (OPP). Forberedelsen har blandt andet fokuseret på, at
inddrage patienters, ansattes og pårørendes erfaringer med det nuværende hospital for at
kunne optimere rammerne i det nye.

FACILITERER BRUGERFORLØB IFM. BYGGERIET HERUNDER
TEST I FULD SKALA, 700 M2 SUNDHEDSLABORATORIUM

SYDDANSK
SUNDHEDSINNOVATION

Syddansk Sundhedsinnovation fokuserer ligeledes på at levere løsninger til driften, der
sikrer både en øget effektivitet samtidig med, at patienter oplever en høj kvalitet i de
modtagne ydelser. En af arbejdsmetoderne er eksempelvis brugerdreven innovation, hvor
både sundhedspersonale og patienter inddrages i innovationsprocessen med henblik på at
’designe’ og optimere samspillet omkring den leverede service, f.eks. med projekter som
udvikling af genoptræningsportal, processer for medicinhåndtering og udvikling af
fremtidens psykiatriske seng.
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6.2.1.3 Digitaliseret sundhedssamarbejde og telemedicin
Regionen ønsker at understøtte det tværsektorielle samarbejde om sammenhængende
patientforløb og styrke patienternes mulighed for egen- og hjemmebehandling gennem
udvikling og udbredelse af telemedicinske løsninger. Telemedicin er digitalt understøttede
sundhedsfaglige ydelser. Anvendelsen af telemedicin gør, at det er muligt at levere
sundhedsydelser over afstand, og telemedicinske løsninger kan bidrage til at give mere
effektive og sammenhængende patientforløb. Dette kan vise sig ved, at patienten styrkes i
muligheden for aktiv deltagelse i og indflydelse på eget behandlingsforløb, og
sundhedspersonale på forskellige sygehuse kan afholde videokonference om patienten.

Region Syddanmark har gennem de seneste år gennemført en række telemedicinske
innovations- og udviklingsspor. Det er regionens ambition at sikre hurtig evaluering og
udbredelse af telemedicin og velfærdsteknologi i de kommende år.
For at sikre dette arbejdes der med et
struktureret implementeringssystem. Der
udarbejdes således en generel
procesbeskrivelse for, hvordan et
telemedicinsk projekt går fra at være en
punktvis innovationsidé, som afprøves
lokalt, til at være et implementeret,
almindeligt anvendt redskab i
patientforløb i Region Syddanmark.
I første omgang skal dette værktøj
anvendes på projekter for udbredelse af
telemedicin og velfærdsteknologi for
2012-2016 indenfor følgende 5 områder:







Eksempler på anvendelse af telemedicin:
 Elektronisk udveksling af røntgenbilleder til
fortolkning af speciallæge på andet sygehus.
 Videokonference mellem to
sygehusafdelinger.
 Hjemmemonitorering, hvor patienten har
udstyr i hjemmet som kommunikerer med
sygehusafdelingen.
 Indsamling af informationer om patienten i
ambulancen registreres i en præhospital
patientjournal (PPJ) som videregives til FAM
under kørslen til sygehuset.

Nye sygehusbyggeriers kapacitet fastlægges under forudsætning af medicinsk
overvågning i eget hjem
Sammenhængende patientforløb – projekter der understøtter samarbejde mellem
sektorer
Den aktive patient: hjemmebehandling / hjemmemonitorering
Sygehuse stiller specialistviden til rådighed til andre sygehusafdelinger, almen
praksis, kommunalt sundhedspersonale
Udvikling af ny telemedicinsk teknologi – udviklingsspor i Living Lab Denmark

6.3 Forskning
Sundhedsforskningens formål er at skabe resultater, der i sidste ende kan komme
patienterne til gavn. Det gælder resultater indenfor den kliniske, patientnære forskning til
forbedring af diagnose- og behandlingsformer, pleje og rehabilitering samt indenfor den
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forskning, der arbejder på at forbedre forebyggelse, patientforløb og organisering samt
drift af sundhedsvæsenet. I forbindelse med regionsdannelsen blev der nedsat to
forskningsråd.
Det Regionale Strategiske Forskningsråd er Region Syddanmarks og de somatiske
sygehuses fælles forum for forskning. Rådet skal koordinere den fælles strategiske
forskningsindsats på tværs af sygehusene, fordeling af Region Syddanmarks
forskningspuljers budget, udarbejdelse og udmøntning af forskningspolitik herunder
udpegning af forskningsindsatsområder.
Syddansk Strategiråd for Psykiatrisk Forskning står tilsvarende for den strategiske
planlægning og koordinering af forskning indenfor psykiatrien i Region Syddanmark.
Rådet udgør samtidigt bestyrelsen i Psykiatriens Forskningsfond.

6.3.1 Somatik: Politik, strategi og overordnede mål for
sundhedsforskningen
Sundhedsforskningen sker i Region Syddanmark primært på de kliniske afdelinger i et tæt
samarbejde med Syddansk Universitet. Da det tværsektorielle samarbejde er en væsentlig
del af patientforløbene, er der er også behov for et forskningsmiljø, der omfatter almen
praksis og kommunerne. I arbejdet med fortsat at skabe incitament til yderligere indsats i
sundhedsforskningen i Region Syddanmark, er der udarbejdet en politik herfor. Politikken
er vedtaget af regionsrådet i november 2011 og afløser den tidligere ”Politik for
sundhedsforskning” fra 2007.
Politikken skal understøtte den store forskningsindsats, og det skal være attraktivt at være
forsker i Region Syddanmark. I politikken er der 14 overordnede målsætninger som
indfries ved en fokuseret indsats indenfor følgende 6 hovedindsatsområder med konkrete
mål for sundhedsforskningen:
1. Flere stærke forskningsmiljøer på samtlige sygehuse – det gælder for at styrke
forskningen indenfor de specialiserede funktioner, den nye sygehusstruktur,
sundhedstjenesteforskningen, ulighed i sundhed, samt for at skabe store
tværgående forskningsmiljøer og eliteforskningsmiljøer.
2. Anvendt sundhedsforskning – forskningsresultaterne skal aktivt i brug til fordel
for patienter og virksomheder.
3. Rekruttering, uddannelse og talentpleje – en aktiv forskerkarrierepolitik fra ph.d.
til professor indenfor alle faggrupper
4. Samarbejde om forskning - samarbejde med Syddansk Universitet udbygges
vedr. Nyt OUH, om forskning i udvikling af nye behandlingsformer og forskning til
udvikling af den nye sygehusstruktur. Desuden skabes mere forskningssamarbejde
med andre sektorer.
5. Finansiering af sundhedsforskningen – øgede forskningsbudgetter på
sygehusene og øgede eksterne midler.
6. Sundhedsforskning – et politisk fokusområde – monitorering af
forskningsindsatsen, som danner et solidt grundlag for beslutningstagning.
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Inden for hvert af disse 6 hovedindsatsområder peges der i politikken på særlige indsatser
med mål, som konkretiseres og operationaliseres i Det Regionale Strategiske
Forskningsråd, og som løbende forelægges regionsrådet.
Eksempler på konkrete indsatser er:
•
•

•

•
•
•
•

Der skal over en 3 års periode etableres mindst en ny fokuseret forskningsgruppe
på hvert af sygehusene.
Der skal i FAM etableres forskningsmiljøer i form af forskningsledelse og et antal
forskningsmedarbejdere, herunder ph.d.’er. Der skal igangsættes konkrete
forskningsprojekter og forskningsdatabaser, der går på tværs af FAM’erne i
regionen.
Forskningsprojekter vedrørende ulighed i sundhed gives prioritering ved uddeling
af forskningspuljemidler under hensyntagen til kvalitet og relevans af projekterne.
Forskning i ulighed i sundhed medtænkes som et emne i handlingsplaner for blandt
andet styrkelse af sundhedstjenesteforskningen og for det tværsektorielle
samarbejde om sundhedsforskning.
Der udvikles en platform, der giver forskerne og virksomhederne en fælles adgang
til mere samarbejde om kliniske forsøg, afprøvning af udstyr og anden
forsøgsaktivitet.
For hvert sygehus opsættes måltal for ansatte i forskerstillinger.
De interne forskningsbudgetter på sygehusene øges med mindst 10% om året fra
2012-2017.
Det Regionale Strategiske Forskningsråd giver i 2012/13 forslag til en
handlingsplan for styrkelse af det tværsektorielle samarbejde om
sundhedsforskningen i Region Syddanmark og for etablering af store tværgående
forskningsmiljøer omkring strategiske forskningsområder og eliteforskningsmiljøer.

Der udføres årlige målinger af indsats og effekt af sundhedsforskningsindsatsen ved hjælp
af dataindsamling efter validerede og anerkendte metoder. Målingerne formidles til alle
ledelsesniveauer.

6.3.2 Strategi for psykiatrisk forskning i Region Syddanmark
Som en del af psykiatriplanen ”Fremtidens Psykiatri” blev forskningsindsatsen for
psykiatrien i Region Syddanmark vedtaget af regionsrådet i december 2007. I februar
2013 blev den reviderede strategi for psykiatrisk forskning vedtaget. Den nye
forskningsstrategi er næste ambitiøse skridt i realiseringen af psykiatrisygehusets vision
om at være blandt de førende forskningsenheder indenfor såvel psykiatrisk såvel som
børne- og ungdomspsykiatrisk forskning.
Sammen med etablering af psykiatrisygehuset blev den nuværende
forskningsorganisation etableret, der blev nedsat et forskningsstrategiråd, og der blev
tilknyttet forskningskoordinatorer til de kliniske afdelinger.
Siden 2007 er forskningsaktiviteterne integreret i den kliniske hverdag og mange nye
projekter er igangsat. Den nye strategi følger derfor op på en positiv udvikling, men
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forskningsindsatsen prioriteres yderligere ved at udvide forskningsbudgettet med 50%,
ansætte flere kliniske professorer, post doc’er samt sikre, at psykiatrisygehuset altid har 30
igangværende ph.d.-forløb samt et antal postgraduate forskningsprojekter.
Psykiatrien i Region Syddanmark prioriterer translationel forskning. Herved udnyttes de
unikke muligheder for at samarbejde med Syddansk Universitet, regionens øvrige
sygehuse samt eksterne parter som kommuner og praksis. Translationel forskningsfokus
støtter også visionen om hurtig vej fra forskningsresultater til ændring af diagnostik,
behandling, pleje og rehabilitering og dermed kontinuerlige forbedringer af tilbuddet til
psykiatriens patienter.
Psykiatrisygehuset ønsker med forskningsstrategien at tiltrække de bedste nationale såvel
som internationale forskere og forskertalenter igennem attraktive forskningsmiljøer i et tæt
samarbejde med Syddansk Universitet, og herigennem åbnes muligheden for også at
prioritere basalforskning.
Forskningsaktiviteter er integreret på alle afdelinger i psykiatrisygehuset og udbygges
yderligere ved at tilknytte forskningsleder.
Der etableres som minimum ét eliteforskningscenter samt et antal fokuserede
forskningsenheder tilknyttet Institut for Regional Sundhedsforskning (på Syddansk
Universitet) inden udgangen af 2016.
Hovedindsatsområderne i strategien for psykiatrisk forskning 2013 til 2016 er:
-

Psykiatrien i Region Syddanmark vil udvikle stærke og specialiserede
forskningsmiljøer
Psykiatrien i Region Syddanmark vil sikre, at forskningsresultater anvendes i
praksis og formidles til patienter, pårørende og samfund
Psykiatrien i Region vil samarbejde aktivt med eksterne samarbejdspartnere

6.4 Sundhedsvæsenet som uddannelsesinstitution
Region Syddanmarks somatiske og psykiatriske sygehuse varetager hvert år en stor
uddannelsesopgave. Således påtager sygehusene sig den kliniske praktik og uddannelse
for mere end 7.000 uddannelsessøgende, primært indenfor sundhedsuddannelserne,
såsom læger, sygeplejersker, bioanalytikere, radiografer, lægesekretærer og jordemødre
mv.
Region Syddanmark er dermed dels med til at løfte de uddannelsespolitiske målsætninger
nationalt, dels er regionen med sin massive uddannelsesindsats med til at sikre fremtidens
arbejdskraft til den fortsatte drift og udvikling af det danske sundhedsvæsen.
Region Syddanmark påtager sig desuden opgaven med løbende kompetenceudvikling af
regionens medarbejdere med henblik på at imødekomme forventningerne til et regionalt
sundhedsvæsen i udvikling.
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Uddannelsesopgaven indgår som en naturlig og integreret del af arbejdet på sygehusene
med fokus på faglig indlæring og personlig udvikling hos den studerende. Kernen i den
praktiske del af sundhedsuddannelserne er udover tilegnelse af faglige kompetencer,
lysten til at hjælpe mennesker, evnen til at arbejde med mennesker og viljen til at lære af
og om mennesker.
På uddannelsesområdet vil anvendelsen af ny teknologi bidrage til, at de traditionelle
uddannelsesformer suppleres af andre former – eksempelvis i form af E-læring.
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Sammenfatning
Psykiatriplanen fastlægger den overordnede struktur for
og tilrettelæggelse af den regionale behandlingspsykiatri
i Region Syddanmark. De politiske hensigtserklæringer,
de overordnede rammer for psykiatrien, arbejdet fra
temagrupperne og forliget om sygehusstrukturen danner
grundlaget for psykiatriplanen.
Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens definition af en
hovedfunktion1 opdeles psykiatrien i Region Syddanmark
i fire hovedfunktionsområder. I hver hovedfunktion er der
både ambulant og døgnbehandling inden for børne- og
ungdomspsykiatrien, almenpsykiatrien og gerontopsykiatrien (ældrepsykiatri).
Den ambulante behandling er omdrejningspunktet for
den regionale behandlingspsykiatri. I almenpsykiatrien
foregår den ambulante behandling overvejende i de
lokalpsykiatriske centre, mens den ambulante behandling
i børne- og ungdomspsykiatrien samt gerontopsykiatrien
kan foregå i tilknytning til døgnfunktionerne.
Samarbejdet med praksissektoren, kommunerne og det
øvrige sygehusvæsen er et væsentligt element i psykiatriplanen. Der lægges op til at styrke samarbejdet i forhold
til alle patientgrupper. De konkrete initiativer i behandlingspsykiatrien vil have afsmittende effekt på samarbejdet med kommunerne, praksissektoren og det øvrige
sygehusvæsen. I implementeringsfasen vil initiativerne
blive yderligere beskrevet og drøftet i samarbejde med
relevante samarbejdspartnere.
Alle borgere i Region Syddanmark skal sikres adgang til
et døgnåbnet uvisiteret akuttilbud. Det sker ved, at de
døgnåbne uvisiterede skadestuer i Odense og Esbjerg opretholdes, og der etableres en uvisiteret skadestuefunktion i det sønderjyske område og i lillebæltsområdet.
Den retspsykiatriske specialfunktion med døgnpladser
samles i Middelfart. Retspsykiatriens distriktspsykiatri
tilrettelægges, så der er mulighed for at betjene alle fire
hovedfunktionsområder i et tæt samarbejde med de
lokalpsykiatriske centre.
Psykiatriplanen lægger endvidere op til en udbygning og
styrkelse af de psykiatriske specialfunktioner forankret i
en kompetencecentermodel2.

Den fremtidige ramme for døgnpladserne tager afsæt i
den eksisterende kapacitet, med en mindre udbygning af
døgnpladser i børne- og ungdomspsykiatrien og en markant udvidelse i retspsykiatrien.
De eksisterende døgnfunktioner samles på færre enheder
og kombinere med en væsentlig udbygning af lokalpsykiatrien. Det skaber behov for tilpasning og udbygning af de
bygningsmæssige rammer til lokalpsykiatrien og døgnfunktionerne.
De fysiske rammer har stor betydning for både patienter, pårørende og medarbejdere. Derfor skal de fysiske
rammer have en central rolle i den videre planlægning.
Erfaringer, nytænkning og god psykiatrisk sygehusstandard skal inddrages i den videre proces.
I forbindelse med kommunalreformen er ansvaret for
behandling og rehabilitering af traumatiserede flygtninge
og torturofre blevet en del af den regionale behandlingspsykiatri. Ventelister udgør et stadig stigende problem for
de tre rehabiliteringscentre i Region Syddanmark. Derfor
vil Region Syddanmark i 2008 udarbejde en MTV-analyse
af hele området, så der kan tages initiativer til at nedbringe ventelisterne.
Viden og information om psykiatri er en væsentlig del af
den psykiatriske behandling både for patienter, pårørende
og medarbejdere. Psykiatriplanen sætter fokus på dette
område med regionalisering af Psykiatrisk Informationscenter og etablering af et videns- og kompetenceudviklingscenter for psykiatrien i Region Syddanmark.
Samarbejdet mellem psykiatrien og patienter og pårørende er centralt for behandlingsforløbet. Psykiatriplanen
sætter fokus på patient- og pårørende inddragelse via
udmøntning af patient- og pårørendepolitikken, psykiatrisk dialogforum og målrettet undervisning til patienter
og pårørende.
Forskning er afgørende for udviklingen af fremtidens psykiatri både regionalt, nationalt og internationalt. Samtidig
er forskning en væsentlig forudsætning for, at patienterne kan få en højt kvalificeret udredning og behandling.
Psykiatrien i Region Syddanmark ønsker med forskningsstrategien i højere grad at sætte forskning på dagsorden.

1 En hovedfunktion defineres jf. Sundhedsstyrelsen som en funktion, der omfatter ”ca. 90 % af al aktiviteten indeholdende forebyggelse, diagnostik,
behandling og rehabilitering ved sygdomme og tilstande, hvor såvel sygdom som sundhedsvæsenets ydelser er hyppigt forekommende, hvor ydelserne er af begrænset kompleksitet, og hvor ressourceforbruget ikke tilsiger en samling af ydelserne”.
2 Et kompetencecenter er et fagligt flagskib for udvikling, formidling og forskning i forbindelse med behandling af særlige målgrupper såsom sjældne
og/eller meget komplekse sygdomme.
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Baggrund
Politiske hensigtserklæringer
for psykiatriplanlægningen
De politiske hensigtserklæringer er blevet godkendt af
Regionsrådet i Region Syddanmark den 5. marts 2007.
Psykiatriplanen tager afsæt i de politiske hensigtserklæringer, som er følgende:
. Den sindslidende skal oplevede sammenhæng i
behandlingen – og sammenhæng med den socialpsykiatriske indsats. Sindslidende skal have den
nødvendige, men samtidig mindst indgribende hjælp,
så de kan leve en så normal tilværelse som muligt.
. Regionens tilbud skal udvikles mod endnu højere grad
af tilgængelighed. Tilgængelighed er meget andet end
en fysisk tilgængelighed, det kan også være gennem
forskellige kommunikationsplatforme. Langt de fleste
sindslidende, der har brug for et behandlingstilbud i
regionen, skal have det i psykiatriens basisenhed – det
lokale distriktspsykiatriske/ambulante tilbud eller den
nærmeste almenpsykiatriske afdeling. Der skal samtidig
være den nødvendige og tilstrækkelige specialisering af
det psykiatriske behandlingstilbud.
. Der skal sættes større fokus på kvalitet i den samlede
indsats for sindslidende.
. En indsats af høj faglig kvalitet og med nærvær i relationen til de sindslidende forudsætter et velkvalificeret
og motiveret personale alle steder, hvor der arbejdes
med psykisk syge.
. Patienter og pårørende er vigtige samarbejdspartnere, der skal inddrages i regionens tilbud og tilrettelæggelse og udvikling af disse. Adgang til viden om psykisk
sygdom er centralt. Respekt og synlighed om psykiatrien og de sindslidende i forhold til befolkningen/borgerne er centralt for både de sindslidendes livsbetingelser
og psykiatriens arbejdsvilkår.

. P
 sykiatrien ønsker at være en vidensskabende organisation gennem styrket fokus på nytænkning og forskning indenfor regionens egen psykiatri. Sammen med
inddragelse og spredning af den nyeste viden, der er
samlet udenfor regionen skal det sikre, at den psykiatriske behandling og støtte baseres på den nyeste evidens.
. Region Syddanmarks samlede forbrug på psykiatriområdet er lavt, sengetallet er lavt og produktiviteten
er samlet set høj sammenlignet med resten af landet.
Indenfor regionen er der dog en stor variation på disse
områder. Psykiatrien skal selv bidrage til finansiering
af udviklings- og forskningsaktiviteter gennem løbende
fokus på effektiv ressourceudnyttelse i driften.

Forlig om psykiatristrukturen
i Region Syddanmark
Regionsrådet indgik den 2. november 2007 et forlig om
den fremtidige struktur på sygehusområdet.
Konsekvenserne af forliget er indarbejdet i psykiatri
planen. Forligsteksten findes i bilagshæftet.

Psykiatriens landkort 2007
I Region Syddanmark er tilbuddene blandt andet i distriktspsykiatrien og den øvrige ambulante virksomhed
meget forskelligt udbygget både i bredden (hvor mange
forskellige tilbud) og i dybden (intensiteten i tilbuddene).
I børne- og ungdomspsykiatrien og gerontopsykiatrien
arbejdes der med forskellige aldersafgrænsninger.
Der er aktuelt 9 steder med døgnfunktioner med i alt
582 psykiatriske døgnpladser. De fordeler sig som vist
nedenfor. Udover de her nævnte senge er der tilkøbt tre
retspsykiatriske pladser i Risskov.

Figur 1. Psykiatriske døgnpladser i Region Syddanmark
PLACERING

NORMEREDE DØGNPLADSER (BUDGET 2007)
Almen

Retspsykiatri

Geronto

Esbjerg

48

Hviding

33

Augustenborg

65

10

Haderslev

32

10

Kolding

55

Vejle

40

Middelfart

34

Svendborg

54

Odense

87

I alt

460

Børn

Unge

I alt

12

60

12

45
8

83
42

5

14

75
40

18

8

60
54

16
30

44

5

20

123

43

582
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Alle 9 steder er der akut modtagelse døgnet rundt. I
Kolding, Odense og Esbjerg er der en døgnåben uvisiteret
skadestue.

Foruden behandling har centrene uddannelsesaktiviteter,
foredrag, rådgivning, metodeudvikling, forskning m.v. især
koncentreret ved CETT. I forhold til disse aktiviteter er
målgruppen primært fagfolk i blandt andet kommuner,
skoler og daginstitutioner samt praktiserende læger.

Af specialfunktioner, der enten har været amtslige
specialfunktioner eller lands- og landsdelstilbud kan
nævnes børne- og ungdomspsykiatri, retspsykiatri,
gerontopsykiatri, oligofrenipsykiatri (udviklingshæmmede
med en psykisk lidelse), udviklingshæmmede med en psykisk lidelse, sengeafsnit for spiseforstyrrede, sexologiske
forstyrrelser og specialiseret demensklinik i neurologisk
regi og spædbørnspsykiatri.

Psykiatrien i Region Syddanmark har i dag et Psykiatrisk
Informationscenter (PsykInfo) placeret i Vejle.
Centret er et rådgivnings- og informationstilbud til
patienter/ brugere, pårørende og netværket i øvrigt samt
professionelle.
Psykiatrisk Informationscenter har til formål at indsamle
og formidle viden om psykiatri gennem rådgivning,
konsulentbistand, gruppetilbud, kurser, arrangementer,
bibliotek m.v.
Psykiatrisk Informationscenter samarbejder med den
regionale og kommunale psykiatri og lokale bruger- og
pårørendeforeninger. Desuden er der netværk med andre
regioners Psykiatrisk Informationscentre m.fl.

I Region Syddanmark er der 19 psykiatriske speciallægepraksis med i alt 30 speciallæger. Langt de fleste
er placeret på Fyn.
Behandling og rehabilitering af traumatiserede flygtninge og torturofre i Region Syddanmark varetages af
3 behandlings- og rehabiliteringscentre for traume- og
torturoverlevere: Center for Traume- og torturoverlevere
(CETT) i Vejle, Rehabiliteringscenter for traumatiserede
flygtninge (RCT Fyn) i Odense og det selvejende Rehabiliteringscenter for torturofre (RCT Jylland) i Haderslev,
som har driftsoverenskomst med regionen.

Figur 2. Psykiatrien i Region Syddanmark i 2007
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Overordnede rammer og
præmisser for psykiatriplanen
Psykiatriplanen er udarbejdet under hensyntagen til en
række overordnede præmisser og rammer. Planen bygger
ikke på videnskabelig evidens, eftersom der ikke findes
undersøgelser, der giver entydige svar på, hvordan den
mest hensigtsmæssige struktur ser ud.

Behandlingsgaranti og øget ambulant behandling

Afsættet for psykiatriplanen er:
. de politiske hensigtserklæringer
. anbefalingerne fra de faglige temagrupper i rapporterne om børne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri
og gerontopsykiatri
. relevante nationale og regionale anbefalinger.

Endvidere lægger den nationale psykiatriaftale op til, at
der indføres en form for behandlingsgaranti fra 2010 på
hele det psykiatriske område. Det betyder for planlægningen af psykiatrien i Region Syddanmark, at der skal
fokuseres på en udbygning, ikke mindst på det ambulante område, for alle aldersgrupper. Psykiatriplanen for
Region Syddanmark beskriver en styrket ambulant og
distriktspsykiatrisk indsats.

Psykiatriplanen er i tråd med anbefalinger fra rapport
om ”Fremtidens ambulante psykiatri”3. En af visionerne
for fremtidens ambulante psykiatri er, at den ambulante
psykiatri er indgangsporten og omdrejningspunktet for
behandling af mennesker med psykisk lidelser.
Psykiatriplanen tager ligeledes afsæt i præmisserne om
lettere adgang til psykiatrien og patientens frie valg.

En grundlæggende præmis for den fremtidige
tilrettelæggelse af psykiatrien i Region Syddanmark
er, at borgerne oplever en lettere adgang til de
psykiatriske tilbud. Adgang tænkes her både som
adgang lokalt og som adgang i form af udvidede
behandlingstilbud, udvidede åbningstider m.v.

Lettere adgang til psykiatrien

Psykiatriske patienter har med enkelte begræns
ninger frit sygehusvalg, men er endnu ikke omfattet
af det udvidede frie sygehusvalg eller behandlingsgaranti. Patienterne skal sikres information om det
frie valg.
Det frie sygehusvalg benyttes i dag i meget begrænset
omfang, idet psykiatriske patienter i alt overvejende
grad vælger de lokale psykiatritilbud. Der er i psykiatriplanen derfor taget udgangspunkt i, at det lokale
tilbud vælges, og dermed at der planlægges optageområder ud fra kommunegrænser.

Patientens frie valg

Den nationale psykiatriaftale 2007-2010 lægger op til en
styrkelse af de ambulante tilbud til specifikke grupper, så
der på landsplan bliver tilbud om opsøgende psykoseteam
og tidlig interventionsteam (målrettet unge skizofrene).

Behandlingsgarantien vil påvirke rammerne for psykiatrien indenfor en række områder. Gruppen af ikke-psykotiske
patienter vil også blive omfattet af behandlingsgarantien,
hvilket betyder, at også behandlingskapaciteten overfor
denne målgruppe skal udvides. Opgaven skal løftes i et
samarbejde mellem regionens behandlingspsykiatri, kommuner, praktiserende læger, privatpraktiserende psykologer og psykiatere.
Den demografiske udvikling i regionen viser, at aldersgruppen af ældre over 70 år stiger med 9 % frem til 2011, og at
gruppen i 2016 vil være 29 % større end i dag. Denne udvikling modsvares ikke af et tilsvarende fald i aldersgrupperne for børne- og ungdomspsykiatri og almenpsykiatri.
Der vil således skulle fokuseres på den gerontopsykiatriske behandlingskapacitet qua den demografiske udvikling.
I børne- og ungdomspsykiatrien tager psykiatriplanen afsæt i, at børne- og ungdomspsykiatrien på sigt kan tilbyde
behandling til en større andel af børne- og ungdomsårgangene, end det sker i dag. Det forventes ikke at afføde et
mærkbart større pres på døgnpladskapaciteten, men det
vil kræve en forøgelse af den nuværende ambulante kapacitet med ca. 30 %. Denne udvidelse skal ske sideløbende
med den forventede indførelse af behandlingsgaranti i
psykiatrien og tilhørende finansiering.
Endvidere udbygges tilbuddet til udviklingshæmmede med
en psykisk lidelse (oligofrenipsykiatri). Det vurderes, at ca. 1
% af befolkningen er udviklingshæmmede. Cirka halvdelen
af disse har en psykisk lidelse, der kræver specialistbehandling. Det antages, at kun halvdelen af udviklingshæmmede med en psykisk lidelse er kendt af de sociale myndigheder. For Region Syddanmark vurderes, at der er ca.
3.000 kendte udviklingshæmmede med en psykisk lidelse.

3D
 anske Regioner, november 2007.
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Døgnfunktion
Den nationale psykiatriaftale for 2007-10 slår fast, at
den samlede døgnpladskapacitet i psykiatrien på landsplan ikke bør reduceres yderligere. På sigt kan det ud fra
faglige kriterier være muligt at omlægge dele af døgn
behandlingen til ambulant behandling
Psykiatriplanen i Region Syddanmark lægger op til en omfordeling af de eksisterende døgnpladser kombineret med
en mindre udbygning i børne- og ungdomspsykiatrien og
en markant udbygning af de retspsykiatriske døgnpladser.
Psykiatriplanen tager afsæt i, at de eksisterende døgnfunktioner samles, således at der etableres bæredygtige
og robuste funktioner med mulighed for faglig specialisering. Det medfører, at matrikler helt frigøres for psykiatriske funktioner, samtidig med at der skal udvides eller
nybygges andre steder.

Finansiering af psykiatriplanen
Region Syddanmark forventer, at dele af psykiatriplanen
kan realiseres inden for psykiatriens nuværende økonomiske ramme ved omlægninger og effektivisering. Men
for at gennemføre planen fuldt ud, vil der være behov for
tilførsel af ressourcer.
Den styrkede ambulante og distriktspsykiatriske indsats,
som psykiatriplanen beskriver, bygger på en forventning
om, at der via blandt andet udrednings- og behandlingsretsmidler på landsplan samt bloktilskudsmidler fra psykiatriaftalen 2007–2010 kan skabes finansieringsmæssigt
grundlag for denne styrkelse.
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Udviklingen i behandlingstilbuddene og en heraf følgende
intensiveret ambulant indsats forventes på den ene side
at medføre et mindre behov for døgnpladser. Men på den
anden side vil udviklingen i behandlingstilbudene kunne
medføre en stigning i gruppen af borgere med ét behandlingsbehov. I psykiatriplanen forudsættes dog et fald på 1
procent i antallet af indlagte patienter i psykiatrien frem
mod 2015.
Dette vil alt andet lige frigøre kapacitet, som sammen
med øget fokus på produktivitet og liggetider vil bidrage
til, at den samlede ramme for døgnpladser vil kunne
finansiere en del af den udvidelse indenfor geronto- og
børne- og ungdomspsykiatrien, som psykiatriplanen lægger op til.
Samtidig vil en samling af døgnfunktionerne til færre og
større enheder medføre et fald i antal ansatte i aften- og
nattevagt. Det gælder både behandlings- og plejepersonale. Omfanget af de frigjorte ressourcer er afhængig af
blandt andet de fremtidige afsnits størrelser, bygningsmæssige forhold, fremtidig normeringsniveau på sammenlagte afdelinger m.v.
De frigjorte ressourcer er til senere prioritering til eksempelvis øget ambulant aktivitet, intensivering af behandlingsindsatsen i døgnpladserne m.v.
De beskrevne udbygninger i psykiatrien forventes at
kunne ske over en årrække i takt med forventet øgede
statslige bevillinger til psykiatriområdet (i form af bloktilskud, udrednings- og behandlingsretsmidler samt psykiatriaftale puljer), øget rekruttering af læger og gennemførelse af sammenlægning af døgnfunktioner.

Det lokalpsykiatriske center vil som basistilbud indeholde
distriktspsykiatriske behandlingstilbud, ambulatorietilbud og dagbehandling, der vil dække de fleste patienters
behandlingsbehov. Herudover vil der i forskelligt omfang
være specialiserede dag- og ambulatorietilbud i centret
samt udgående funktioner.
Distriktspsykiatrisk behandling er ambulant behandling
med lokal forankring og med fokus på patientens sociale
omgivelser, social inklusion, sociale behov, netværks
arbejde og forebyggelse i lokalsamfundet. Den distriktspsykiatriske behandling er rettet mod de patienter, der
har behov for en mere vedvarende og tværsektoriel
behandling.

Ambulatorierne varetager ambulant behandling ud fra
en anden interventionstankegang end den der kende
tegner distriktspsykiatrien. De patienter, som kan benytte
ambulatoriet, vil ikke have behov for det fokus på de
sociale funktioner, som kendetegner indsatsen i distriktspsykiatrien. Udover behandlingstilbud til den brede målgruppe vil de enkelte lokalpsykiatriske centre i forskellig
udstrækning have mere specialiserede klinikker målrettet
en bestemt lidelse.
Dagtilbud er fuldtids aktiv behandling og strækker sig
typisk over en afgrænset periode på uger til måneder.
Behandlingen er lægeligt ledet og tilrettelagt og kan
foregå i grupper og/eller individuelt.

Behandlingstilbud i lokalpsykiatriske centre
Det enkelte lokalpsykiatriske center skal som minimum tilbyde følgende behandlingstilbud:
• Udredning – omfattende speciallægeledet diagnostisk udredning, mulighed for psykologisk undersøgelse,
social vurdering, ergoterapeutisk vurdering og eventuel fysioterapeutisk udredning
• Akut behandling af indvisiterede patienter – indenfor centrets åbningstid kan alle indvisiterede patienter få
kontakt til behandlere med kendskab til patienten
• Mulighed for subakut vurdering og behandling af ikke indvisiterede inden for 48 timer på hverdage. 		
Ved tilbagehenvisning til egen læge vejledes lægen i fortsat behandling af patienten
•O
 psøgende funktion – der skal i centret være mulighed for at yde en opsøgende indsats med henblik på at
fastholde patienten i behandling. Der skal også være mulighed for at tilbyde behandling i eget hjem 		
(f.eks. patienter med affektive lidelser og skizofreni)
• Intensiv ambulant behandling via opsøgende psykoseteam, akut/mobil team – det skal i lokalpsykiatrien
være muligt at variere behandlingsintensiteten efter patientens behov. Kortvarig intensiv indsats kan være
medvirkende til at forhindre indlæggelse
• Behandling af mindre komplekse tilfælde blandt andet:
– Psykotiske lidelser
– Affektive lidelser (depression, mani)
– Personlighedsforstyrrelser
– Angst
– OCD (tvangstanker/-handlinger)
– Spiseforstyrrelser.
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Demens er en kronisk sygdom, der kræver en bred
tværfaglig og tværsektoriel indsats, der involverer
egen læge, kommunale instanser, somatiske læger
og psykiatriske læger i udredning, behandling og
pleje / støtte.
Der etableres lokale demensenheder i hver hovedfunktion, som varetager de generelle udredninger.
Herudover varetager den eksisterede specialiserede
demensklinik i Odense udredningen af de vanskeligst diagnosticerbare demente.
For at sikre koordination og samarbejde i forbindelse
med behandlingsforløbet etableres et regionalt
demensråd.
Demensrådet skal følge den videnskabelige udvikling indenfor demens og udvikle samarbejdet
omkring den demente patient. Rådet skal bestå af
repræsentanter fra det øvrige sygehusvæsen,
psykiatrien / gerontopsykiatrien, praktiserende
læger, kommuner og patientforeninger.

Demens
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Retspsykiatrien
Målgruppen
Målgruppen for det retspsykiatriske behandlingstilbud er:
. Anbringelsesdømte
. Varetægtssurrogatfængslede
. Almindelige arrestanter, der har brug for psykiatrisk
behandling/indlæggelse
. Strafafsonere, der har brug for psykiatrisk behandling/
indlæggelse
. § 78 afsonere, der har vilkår som anbringelsesdømte
. Personer der skal mentalobserveres under indlæggelse
. Personer med behandlingsdom
. Personer til anticiperet afsoning
. Prøveløsladte med vilkår om psykiatrisk behandling i
prøvetiden.

Ambulant funktion
Den retspsykiatriske distriktspsykiatri tilrettelægges,
så der er mulighed for betjening af alle 4 hovedfunktionsområder i et tæt samarbejde med de lokalpsykiatriske centre. Samarbejdet vil udmønte sig i forhold til de
retspsykiatriske problemstillinger hos fællespatienter
– f.eks. i de opsøgende psykoseteams. En anden væsentlig
opgave for retspsykiatrien er udslusning af patienter til
lokalpsykiatrien og kommunale tilbud, gennem deltagelse
i længerevarende udslusningsforløb.
I retspsykiatrien bør der være en tæt kobling mellem
det ambulante tilbud og døgnfunktionen af hensyn til
behandlingens effektivitet, faglig udvikling, forskning og
driftssikkerhed.

Døgnfunktion
Den samlede kapacitet indenfor retspsykiatrien udbygges fra de nuværende 30 til 70 døgnpladser. Dette for at
kunne rumme de patienter i målgruppen, der hidtil har
været indlagt på de almenpsykiatriske afdelinger samt
den forventede estimerede vækst i den retspsykiatriske
målgruppe. Kapacitetsudvidelsen betyder, at retspsykiatrien geares til at tage behandlingsansvaret for hele
målgruppen.

Behandlingsansvaret for retspsykiatrisk behandling
defineres ved, at den patient der har brug for et
retspsykiatrisk behandlingstilbud som udgangspunkt altid skal kunne modtages til indlæggelse i
en retspsykiatrisk afdeling. For en mindre del af
målgruppen vil det være fagligt relevant at tilbyde
behandlingen i almenpsykiatrien i et tæt samarbejde
med retspsykiatrien.

Behandlingsansvar
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Døgnfunktionen i retspsykiatrien samles i Middelfart og
udbygges til 70 døgnpladser.
Det skal undersøges nærmere, om det er muligt at etablere et specialiseret retspsykiatrisk tilbud for unge. Funktionen bør i så fald etableres i samarbejde med Region
Midtjylland og Region Nordjylland.

Specialfunktioner for det
psykiatriske område

Sundhedsstyrelsen definerer en regionsfunktion/specialfunktion som ”omfattende diagnostik, behandling
og rehabilitering ved sygdomme og tilstande, hvor
sygdom eller sundhedsvæsenets ydelser forekommer relativt sjældent, og/eller hvor ydelserne er af
betydelig kompleksitet, og/eller hvor ressourceforbruget tilsiger en vis samling af ydelserne.”

Hver hovedfunktion har følgende specialfunktioner i
almenpsykiatrien:
. Tidlig interventions team ved debuterende psykoser
. Oligofreni team (behandling af udviklingshæmmede
med psykisk lidelse)
. Selvmordsforebyggelse hos ikke-psykotiske
. Specialiserede behandlingstilbud til ikke-psykotiske,
herunder psykoterapeutiske behandlingstilbud
. Behandling af komplekse tilfælde af:
– Psykoser
– Affektive/bipolare lidelser
– Personlighedsforstyrrelser
– OCD
– Angst
– Spiseforstyrrelser.

Specialfunktion

Regions- og landsdækkende specialfunktioner

Behovet for en specialfunktion defineres af sjældenheden
og kompleksiteten i relation til behandlingen af den pågældende lidelse.

Specialfunktioner findes på flere niveauer i organisationen. Nogen specialfunktioner findes i alle hovedfunktioner,
andre findes kun et sted i regionen, og endeligt er der
specialfunktioner der kun findes et sted i landet.
Afhængigt af målgruppen og niveauet vil specialfunktionen derfor kunne tilbyde en bred vifte af tilbud lige fra
koordination, supervision, konsulentfunktion over ambulante behandlingstilbud til tilbud om indlæggelse.
Uanset niveau bør specialfunktionen tænkes ind som et
tilbud, der er knyttet til et lokalpsykiatrisk center, et
andet ambulant tilbud eller en døgnfunktion, hvorfra
ekspertisen tilbydes på stedet, og/eller rekvireres fra
øvrige funktioner i regionen.

Specialfunktioner i hver hovedfunktion
For de mere sjældne lidelser samt for de komplekse
sygdomsforløb i almenpsykiatrien skal der i hver hovedfunktion opbygges specialfunktioner. Specialfunktionerne
tager over, når patientens behandlingsbehov ikke dækkes
indenfor det enkelte lokalpsykiatriske centers eller døgnfunktions vifte af behandlingstilbud. Den enkelte specialfunktion findes ét sted i hovedfunktionen.

Til varetagelse af de meget komplekse og sjældne lidelser
fastholdes og videreudvikles de eksisterende regions
dækkende specialfunktioner indenfor:
.
.
.
.
.
.

Spiseforstyrrelser – lands-landsdelsfunktion
Demensklinik i samarbejde med neurologi
Seksuelle forstyrrelser
Spædbarnspsykiatri
Seksuelt forstyrrede kriminelle
Mentalobservationer.

På områderne døvepsykiatri, katastrofe- og militærpsykiatri samt transkulturel psykiatri vil Region Syddanmark
fortsat benytte sig af de eksisterende landsfunktioner.
For at sikre og videreudvikle specialfunktionerne i hovedfunktionerne såvel som de regionsdækkende special
funktioner organiseres området efter en kompetence
centermodel.

Kompetencecenter
Et kompetencecenter er en murstensløs organisatorisk
enhed, der har til formål at sikre, at specialviden inden
for et bestemt område formidles og anvendes på tværs
af regionen. Kompetencecentret er et fagligt flagskib for
udvikling, formidling og forskning i forbindelse med behandlingen af særlige målgrupper såsom sjældne og/eller
meget komplekse sygdomme, hvor det vurderes, at der er
et stort udviklingspotentiale.
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Kompetencecentrets opgaver omfatter – udover egentlig
patientbehandling – også forsknings- og uddannelsesforpligtelse og formidlings- og koordinationsforpligtelse
overfor regionens hovedfunktioner, praktiserende læger
og speciallæger i relation til den konkrete målgruppe.
Opbygningen og organiseringen af et kompetencecenter
varierer i forhold til den enkelte patientgruppe, ligesom
omfanget af egentlig patientbehandling vil være forskellig.
I forbindelse med implementering af psykiatriplanen vil
der blive arbejdet videre med en detaljeret beskrivelse af
kompetencecentermodellen for nedenstående patientgrupper inden for den regionale behandlingspsykiatri.

Figur 8. Kompetencecentre
A L M E N P S Y K I AT R I
Misbrugspsykiatri
Psykofarmakologi
Svære psykotiske lidelser
Patienter med svære personlighedsforstyrrelser
Affektive lidelser af kompleks karakter
Psykoterapi
Rehabilitering
Neuropsykiatri
Svært adfærdsforstyrrede
Konsultationsliaisonpsykiatri

B Ø R N E- O G U N G D O M S P S Y K I AT R I
Misbrugspsykiatri
Psykofarmakologi
Skizofreni og psykoser
Multiple Complex Development Disorder
(grænsepsykoser)
Tilknytnings- og personlighedsforstyrrelser
Opmærksomhedsforstyrrelser
Oligofreni og infantil autisme
Angst- og depressionstilstande
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Tilrettelæggelse af akut-tilbud
Et af målene med psykiatriplanen er at tilrettelægge
tilbuddene, så behovet for en akut indsats udenfor dagtimerne minimeres. Et tilstrækkeligt udbygget og intensivt
lokalpsykiatrisk tilbud i dagtimerne vil kunne forebygge
mange akutte situationer. Med de store udsving i tilstanden hos psykiatriens målgruppe er det dog umuligt at
undgå, at der opstår behov for akut hjælp.

Akuttilbudsviften består af mange forskellige tilbud
på forskellige niveauer. Ens for tilbuddene er dog, at
formålet er:
. At skabe tryghed hos psykiatriens brugere og
pårørende
. At forebygge en mulig forværring af tilstanden
. At mindske behovet for akutte indlæggelser aften
og nat.

I de mere tyndtbefolkede områder af regionen er det
mere hensigtsmæssigt at vælge en anden organisering af
akuttilbuddet. Det foreslås, at der etableres en uvisiteret
skadestuefunktion i Sønderjylland og i Lillebæltsområdet.
På sigt bliver det med fysisk placering i tilknytning til
døgnfunktionen i Aabenraa og Vejle.
Endvidere arbejdes der videre med etablering af andre
akuttilbud, såsom telefonisk hotline for kendte brugere og
overnatningsmuligheder i socialpsykiatrien.
Endeligt skal det undersøges nærmere, om der er behov
for at opretholde den særskilte børne- og ungdomspsykiatriske skadestue i Odense.

Akuttilbudsviften
Målgruppen for den akutte psykiatri er både patienter, der
allerede er kendte i psykiatrien og nye patienter. Målgruppen omfatter endvidere pårørende og øvrige i kontakt
med mennesker med en psykisk lidelse.
Akutpsykiatri handler også om at skabe adgang til den
regionale behandlingspsykiatri for de fagpersoner, der
møder de psykiatriske patienter: praktiserende læger,
vagtlæger, personale på institutioner, skoler m.v.
Som en del af det akutte tilbud skal alle borgere i regionen uanset alder sikres adgang til et døgnåbent uvisiteret
akuttilbud med et kvalificeret beredskab til at løfte de
diagnostiske opgaver, som dækker borgerens behov for
umiddelbar assistance.
Akuttilbuddets indhold skal være ensartet på tværs af regionen, men organiseringen af tilbuddet skal tage hensyn
til de lokale forhold, herunder befolkningsunderlag og
afstande.
De døgnåbne uvisiterede skadestuer i Odense og Esbjerg
opretholdes, da det vil være et relevant tilbud på grund af
det befolkningsmæssige underlag i de to byer.
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Behandling af traumatiserede
flygtninge og torturofre

med traumer påført i andet land i forbindelse med krig
m.v. (RCT Jylland).

Fra 1. januar 2007 er ansvaret for behandling og rehabilitering af traumatiserede flygtninge og torturofre overgået til behandlingspsykiatrien i Region Syddanmark.

Der er i Region Syddanmark pr. 1. januar 2007 knap
60.000 flygtninge, indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande. Hvis Region Syddanmark følger udviklingen i resten af landet, vil der ikke ske et fald i befolkningsgruppen, tværtimod forventes en jævn stigning.
Ventelister udgør et stadig stigende problem for de tre
rehabiliteringscentre i regionen. Der var ved overgangen
til Region Syddanmark mellem 1 og 3 års ventetid på at
komme i behandling.
Der vil i forlængelse af vedtagelsen af budget 2008 i
Region Syddanmark blive udarbejdet en MTV-analyse af
hele området med henblik på at iværksætte initiativer til
nedbringelse af ventetiderne.

Overordnet er målgruppen karakteriseret ved at være
voksne, der har været udsat for traumer og/eller tortur
i forbindelse med krig, etnisk udrensning eller anden
organiseret vold. Der skal som minimum være opnået
asyl for at kunne modtage offentlig behandling. Børn og
unge under 18 år vil indgå i behandlingen af den ene eller
begge forældre. Der vil være tilfælde, hvor børn og unge
behandles særskilt (RCT Jylland og CETT), og tilfælde
hvor familiebehandling vil indgå som en del af behandlingen (RCT Fyn). Herudover er der et tilbud til danskere
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Fysiske rammer
De fysiske rammer har stor betydning for både patienter,
pårørende og medarbejdere. Derfor spiller de fysiske
rammer en central rolle i tilrettelæggelsen af fremtidens
psykiatri.
Psykiatriloven udstikker anbefalinger for de fysiske
rammer i psykiatrien:
“Med henblik på i videst muligt omfang at forebygge
anvendelse af tvang skal sygehusmyndigheden tilbyde
sygehusophold, behandling og pleje, som svarer til god
psykiatrisk sygehusstandard, herunder med hensyn til de
bygningsmæssige forhold, senge- og personalenormering, mulighed for udendørs ophold samt beskæftigelses-,
uddannelses- og andre aktivitetstilbud”5.
“Det er kendt, at det fysiske miljøs udformning har en
væsentlig betydning for anvendelsen af tvang i en psykiatrisk afdeling. Ved tilstrækkelige og tidssvarende
fysiske rammer ses således en reduktion i anvendelsen af
tvang”6.
God psykiatrisk sygehusstandard er ikke præcist defineret, men de fysiske rammer bør leve op til god nutidig
byggestandard, hvilket indebærer, at der skal være lys,
luft og plads til den enkelte patient samt gode fællesarealer både ude og inde.

Psykiatrien i Region Syddanmark har, inspireret af
ovenstående, primo 2007 opstillet nogle overordnede kriterier for indretningen af de fysiske rammer
i psykiatrien.
. Enestuer
. Fleksibilitet, der tillader opdeling af patientgruppen i mindre (skærmede)enheder
. Den fornødne plads til terapeutiske og rekreative
aktiviteter
. Tilstrækkelig plads i patienternes enestuer og
fællesarealer
. Let adgang til udemiljø
. Miljøet skal være så bo-lignende som muligt
. Fokus på ergonomi, indeklima og arbejdsmiljø.

I forbindelse med senere års ny- og ombygning af psykiatriske afdelinger rundt om i landet, har rådgivere
med erfaring på området arbejdet ud fra et princip om
en tre-deling af en afdeling, således at der er offentlige
rum (indgangsområde, fællesarealer), semi-offentlige
rum (ophold i afdelingen, terapier m.v.) samt private rum
(patientstuen).
Princippet tager udgangspunkt i erfaringer om den psykiatriske patientgruppe. Erfaringerne tilsiger, at:
. Det er vigtigt at opdele afdelingen/afsnittet i mindre
enheder for, at patienter og personale kan opleve overskuelighed i miljøet.
. Det er vigtigt, at der er opholdsarealer i varierende
størrelse placeret flere steder i afdelingen/afsnittet,
således at patienterne kan opleve en tryghed ved at
befinde sig i et tæt nært miljø. Der bør således være
opholdsarealer tæt ved indgangen til afdelingen/afsnittet og tæt ved afdelingens/afsnittets kontor.
. Indretningen skal give mulighed for fysisk udfoldelse,
fra fysioterapi til beskæftigelse og for fritidsaktiviteter.
. Der bør være et tilstrækkeligt antal rum til samtaler i
det enkelte afsnit.
. Psykiatriske døgnfunktioner bør som udgangspunkt
placeres som tæt lavt byggeri for at sikre patienterne
umiddelbar adgang til ude miljø, ligesom det også er af
foretrække af sikkerhedsmæssige grunde.

Der arbejdes med nogle vejledende arealstandarder
i forbindelse med nybyggeri indenfor psykiatrien,
som betyder, at en døgnplads kræver ca. 150-200
m2. Omtrent 70 % af dette areal anvendes til direkte
patienthenførbare områder – selve sengestuen med
toilet og bad, fælles arealer, ophold, aktivitet, terapi,
behandlingsrum. De resterende ca. 30 % af arealet
anvendes til øvrige faciliteter: depot, teknik, køkken
m.v.

Vejledende arealstandarder

Overordnede kriterier

5 Lov nr. 403 af 26. juni 1998 om ændring af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (psykiatriloven), af 1. januar 1999., med ændringsloven blev § 2 sålydende som overfor citeret.
6 Sundhedsstyrelsen 1995. Målsætninger for kvalitet i voksenpsykiatrien.
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Hovedparten af de nuværende psykiatriske døgnfunktioner i Region Syddanmark lever op til de ovenfor nævnte
principper for god psykiatrisk sygehusstandard.
Psykiatriplanen sætter fokus på den ambulante funktion.
Dette betyder, at den ambulante funktion skal indrettes,
så de fysiske rammer tilgodeser aktiviteter forbundet
med de ambulante behandlingstilbud.

Anlæg
Gennemførelsen af psykiatriplanen, med samling af
døgnfunktioner på færre matrikler, vil afføde et behov for
tilpasning af de bygningsmæssige rammer de steder, som
skal huse de fremtidige døgnfunktioner. Der bliver tale om
omfattende om- og nybygninger, for at de fysiske rammer
kan leve op til kravene om en velfungerende og fremtidssikret psykiatri.
Region Syddanmarks Bygningsafdeling har lavet et foreløbigt løst estimat over konsekvenserne af udbygning af
døgnfunktionerne.
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. P
 lacering af døgnfunktion i Esbjerg medfører, at der
skal udbygges i forhold til almen- og gerontopsykiatrien. Omkostningerne estimeres til ca. 112. mio. kr.
. Nybygning af døgnfunktion i Vejle estimeres til ca.
336. mio. kr.
. En ombygning af sygehuset i Aabenraa til psykiatriske
sygehus estimeres til ca. 160 mio. kr.
. I Odense vil børne- og ungdomspsykiatrien skulle udbygges svarende til 12-15 mio. kr.
. De anlægsmæssige konsekvenser af en udbygning af
retspsykiatrien i Middelfart til 70 pladser er estimeret til
ca. 175 mio. kr.
Estimaterne vil skulle konkretiseres nærmere i forbindelse med implementering af psykiatriplanen. I forbindelse
med etablering af et nyt universitetshospital i Odense
indgår psykiatrien som en del af projektet.
Endvidere vil udvidelsen af lokalpsykiatrien også afføde
udbygninger og tilpasninger. De anlægsmæssige konsekvenser heraf er ikke opgjort på nuværende tidspunkt,
men vil indgå som element i det videre arbejde.

Psykiatrisk Informationscenter
Informationsniveauet og inddragelsen af både patienter
og pårørende i behandlingen har en væsentlig betydning
for behandlingsforløbet.
Der er allerede i dag i et vist omfang psykiatrisk informationsvirksomhed ude i de enkelte afdelinger.
Psykiatrisk Informationscenter skal være regionsdækkende. Dette gøres ved at etablere en PsykInfo-satellit i hver
døgnfunktion og i de lokalpsykiatriske centre. Satellitterne skal fungere som en integreret del af behandlingstilbuddene.
Det regionale Psykiatriske Informationscenter i Vejle skal
tilbyde bibliotek, møde- og undervisningsfaciliteter og en
central stab, der kan varetage undervisnings- og uddannelsesfunktioner såvel centralt som lokalt, oplysningsvirksomhed, vidensopsamling, rådgivning, konsulentbistand m.v.
PsykInfo-satellitterne skal indeholde et mindre bibliotek
med it-udstyr og en PsykInfo-koordinator, der i samarbejde med de lokale afdelinger, netværk og Psykiatrisk
Informationscentrets centrale stab kan varetage oplysningsvirksomhed. Det kan f.eks. dreje sig om planlægning
af temaarrangementer, rådgivning og undervisning.
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Patienter og pårørende
Den regionale behandlingspsykiatris kerneydelse er at udrede, diagnosticere og behandle mennesker med en psykisk lidelse. En forudsætning for en vellykket behandling
er, at patienten er parat til at indgå i et samarbejde med
det psykiatrifaglige personale, og at patienten ligeledes
er åben for, at dennes netværk med fordel kan inddrages i
behandlingen.

Patient- og pårørendepolitik
Relationen mellem det psykiatrifaglige personale, patienter og pårørende i Region Syddanmark skal være kendetegnet ved en række etiske værdier, som den regionale
behandlingspsykiatri til stadighed skal synliggøre og
udvikle.

Patient og pårørende kan i alle møder med den regionale behandlingspsykiatri forvente at blive mødt
med værdierne respekt, faglighed, ansvar, empati,
åbenhed, tydelighed og lydhørhed.

Patient- og pårørendepolitik
For at sikre en gensidig relation mellem patienter,
pårørende og den regionale behandlingspsykiatri opstilles en række spilleregler for samarbejdet. Spillereglerne
er nedskrevet i en patient- og pårørendepolitik. Politikken gælder for alle regionale psykiatriske tilbud, uanset
tilbuddets målgruppe og patientens alder. Hvert behandlingstilbud supplerer politikken med lokale præciseringer,
der er synlige og tilgængelige for tilbuddets patienter og
pårørende. Politikken findes i bilagshæftet.
Det anbefales, at politikken i forbindelse med samarbejde
med praksissektoren, kommuner og andre samarbejdsparter formidles til alle, der har kontakt med personer
med en psykisk lidelse og deres pårørende.

Samarbejde
Samarbejdet involverer samspillet mellem den regionale
behandlingspsykiatri, patienter, pårørende og patient- og
pårørendeorganisationer. Dialogen mellem de forskellige
aktører er et centralt element i samarbejdet Derfor skal
det sikres, at der sker en løbende og åben dialog mellem
aktørerne.
Samarbejdet kan opdeles i to kategorier: samarbejde om
strategiske emner og samarbejde om praktiske emner. På
regionalt niveau skal der etableres et dialogforum, hvor
det strategiske samarbejde drøftes. Dialogforum skal
bestå af: regionale politikere, repræsentanter fra bruger26

og pårørendeorganisationer samt repræsentanter fra
den regionale behandlingspsykiatri. På lokalt niveau skal
samarbejdet om praktiske emner være i fokus.
Endvidere ønsker den regionale behandlingspsykiatri
i størst muligt omfang at inddrage repræsentanter fra
patient- og pårørendeorganisationer i planlægningsforløb
samt sikre løbende dialog mellem den regionale behandlingspsykiatri og bruger- og pårørendeforeninger.

Patient- og pårørendeundervisning
Der skal tilbydes målrettet undervisning til patienter og
pårørende. Undervisningen skal være relateret til det
aktuelle behandlingsforløb.
Undervisningskataloget skal løbende udvikles og vurderes, så det tilgodeser flest ønsker og opfanger nye
behov. Undervisningen skal være tilgængelig og tilbydes
med jævne intervaller. Indholdet skal have et højt fagligt
niveau og skal inddrage patient- og pårørendeerfaringer.

Rammerne for den regionalt udbudte undervisning
er i henhold til sundhedsloven, at den skal være relateret til aktuelle behandlingsforløb. Det betyder, at
Region Syddanmark vil tilbyde:
. M
 ålrettet undervisning til patienter i et
behandlingsforløb
. Målrettet undervisning til pårørende til patienter i
et behandlingsforløb
. Målrettet undervisning til personale –gerne sammen med patienter og pårørende – om ny viden
og nye m
 etoder
. Målrettet undervisning til netværk omkring patienter. Eksempelvis til lærere, pædagoger m.fl., der
udgør et netværk omkring et barn i et psykiatrisk
behandlingsforløb.

Patient- og pårørende undervisning

Samarbejdsparter
For at sikre koordination og sammenhæng i patientforløbene skal samarbejdet mellem den regionale behandlingspsykiatri, praksissektoren, kommunerne og det
øvrige sundhedsvæsen være koordineret og veludbygget.
Der skal sikres et stabilt og velfungerende samarbejdsmiljø, hvor alle parter tilgodeses.
I relation til enkelte patientgrupper kan der være yderligere samarbejdsparter.

Kommuner
Kommunens primære samarbejdspartner vil være den
hovedfunktion og ikke mindst det lokalpsykiatriske center,
der betjener kommunen.
Samarbejdet mellem den regionale behandlingspsykiatri
og kommunerne er forankret i sundhedsaftalerne mellem
Region Syddanmark og kommunerne. Med udgangspunkt
i den fælles samarbejdsaftale mellem regionen og kommunerne udarbejdes nærmere retningslinjer for henvisnings- og visitationsprocedurer og den nødvendige og
tilstrækkelige samarbejdsstruktur opbygges lokalt.

Praksissektor
Den praktiserende læge er en vigtig samarbejdspartner i
forhold til den lokalpsykiatriske behandling. Samarbejdet
med de praktiserende læger udbygges med henblik på, at
praksis i et samarbejde med den regionale behandlingspsykiatri, kan varetage hele eller dele af behandlingen
(shared care).
Den praktiserende læge varetager behandlingen af personer med lettere psykiske lidelser. Endvidere varetager den
praktiserende læge rollen som visitator og henviser til
speciallæger og den regionale behandlingspsykiatri i det
omfang, den sindslidende har behov herfor.
Den praktiserende speciallæge udreder og behandler
personer med en psykisk lidelse, som alene har behov for
et speciallægetilbud og ikke for den tværfaglige indsats,
der blandt andet kendetegner den distriktspsykiatriske
behandling i lokalpsykiatrien. Det vil være hensigtsmæssigt, at samarbejdet mellem speciallægepraksis og den
regionale behandlingspsykiatri udbygges via en overordnet samarbejdsstruktur.

For den praktiserende læge og speciallæge er det af
betydning for samarbejdet med den regionale behandlingspsykiatri:
. At der er en høj grad af tilgængelighed til psykiatrien i
forhold til henvisning, udredning, supervision, second
opinion samt opfølgning og tilbagemelding i forhold til
de patienter, som har været indlagt eller tilknyttet et
ambulant tilbud
. At der tilbydes let tilgængelig information om de enkelte behandlingstilbud indenfor hovedfunktionen
. At der forefindes klare og velbeskrevne henvisningsregler
. At der er en enkel visitationsprocedure i forbindelse
med akutte situationer – klare regler for, hvordan psykiatrien modtager patienten
. At der findes opdaterede forløbs-/samarbejdsbeskrivelser, der er udarbejdet i tværfagligt og tværsektorielt
regi.

Samarbejde med det øvrige sygehusvæsen
Planlægningen af fremtidens psykiatri sker sideløbende
med planlægningen af fremtidens sygehuse i Region
Syddanmark. Der er faglige og bygningsmæssige sammenhænge mellem de to områder, der gør det oplagt,
at planlægningen og implementering af nye initiativer
koordineres.
Ud over den normale tilsynsvirksomhed er der på nogle
områder en tæt sammenhæng imellem psykiatrien og det
øvrige sygehusvæsen. Det gælder blandt andet i børneog ungdomspsykiatrien, hvor der er et tæt samarbejde
med pædiatrien. Gerontopsykiatrien har tætte samarbejdsrelationer med neurologi og geriatri, men også i
nogen grad med de øvrige medicinske specialer samt de
kliniske servicefunktioner.
Af hensyn til at bevare og udbygge samarbejdet med de
ovenfor nævnte specialer skal der udarbejdes konkrete
aftaler om samarbejdet, ligesom det vil være hensigtsmæssigt, at psykiatrien inddrages og indtænkes i den
fremtidige specialeplanlægning indenfor medicin, geriatri,
neurologi, gynækologi/obstetrik, pædiatri og anæstesiologi.
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Medarbejderne i psykiatrien
Der er aktuelt 2.100 fuldtidsstillinger i psykiatrien i Region
Syddanmark svarende til ca. 2.500 medarbejdere.
En stor del af de ansatte vil blive berørt af de omstruktureringer, der lægges op til i psykiatriplanen.
Ændringerne kan berøre personalet enten i form af
ændringer i nuværende arbejdsopgaver eller i form af
flytning af arbejdssted. Disse flytninger vil finde sted i
henhold til de personalemæssige garantier, som er godkendt i regionens forretningsudvalg i december 2007, så
medarbejderne fastholdes i den regionale behandlingspsykiatri.
Allerede i implementeringsfasen vil den fremtidige tilrettelæggelse af psykiatrien i Region Syddanmark kunne
påvirke driften af de psykiatriske funktioner, idet der er
risiko for, at personalet på de afdelinger, der fusioneres,
begynder at orientere sig mod andre jobmuligheder.
Dette forhold vil indgå i den videre planlægning.

Hvorvidt den geografiske placering af funktionerne spiller
en rolle er meget individafhængigt. En del medarbejdere
er villige til enten at flytte eller køre efter en attraktiv arbejdsplads, mens nærheden til arbejdspladsen for andre
er en del af de attraktive arbejdsvilkår.

Uddannelse

Rekruttering og fastholdelse

Den regionale behandlingspsykiatri varetager en vigtig
funktion som praktik- og uddannelsessted for de sundhedsfaglige uddannelser. Denne funktion skal tænkes ind
i implementeringen af den nye struktur, således at de
muligheder, den nye struktur giver i uddannelsesmæssig
sammenhæng, udnyttes.
Positive og gode erfaringer med arbejdsmiljø og faglige
udviklingsmuligheder, erhvervet gennem et uddannelsesforløb, vil ofte indgå som et parameter, når den fremtidige
arbejdsplads skal vælges. Uddannelsesmiljøet og en interessant vifte af efter- og videreuddannelsestilbud bliver
dermed også et element i den fremtidige rekruttering af
arbejdskraft til psykiatrien i Region Syddanmark.

En af de kendte udfordringer er rekruttering af speciallæger.

Kompetenceudvikling af medarbejdere

Prognoser fra Sundhedsstyrelsen peger på, at der,
med den nuværende alderssammensætning for speciallæger, i 2020 på landsplan vil være 40 % færre
psykiatriske speciallæger i almen- og gerontopsykiatrien end i dag. For børne- og ungdomspsykiatrien
ser det anderledes ud. Dér forventes en stigning i
antallet af speciallæger over de næste 10 år.

Prognoser
Især indsatsen i almenpsykiatrien må derfor tilrettelægges, så de eksisterende ressourcer anvendes bedst
muligt. Dette gøres ved at etablere funktioner, der er så
robuste, at de kan modstå udsving i forhold til speciallægedækningen. Det betyder, at flest mulige lægeressourcer
anvendes til dagarbejde ved at reducere antallet af akutte
beredskaber og vagtberedskaber i døgnfunktionerne.
Samtidig skal der arbejdes målrettet med videreuddannelse af ikke-lægefagligt personale for at understøtte den
nødvendige opgaveglidning mellem faggrupperne.
Det er imidlertid ikke kun i forhold til speciallæger, at
der vil opstå personalemangel. Også sygeplejersker og
andet plejepersonale tegner til at blive en knap ressource.
Derfor er det vigtigt, at psykiatrien i Region Syddanmark
generelt bliver et attraktivt arbejdssted, der tilbyder
faglige udfordringer og udvikling samt attraktive arbejdsforhold generelt.
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Medarbejderne er den vigtigste ressource for psykiatrien
i Region Syddanmark. Kompetenceudvikling vil sikre
kvaliteten i vidensdelingen, skabe vilkår for udvikling
samt fastholdelse og rekruttering af medarbejdere i
psykiatrien. Kompetenceudviklingen er fremtidsorienteret
og skaber et fundament for varetagelse af psykiatriens
opgaver. Efteruddannelsestilbuddene målrettes den opgaverelaterede kompetenceudvikling.
Der skabes en fælles overordnet ramme for kompetenceudvikling af medarbejdere, der samtidig giver mulighed
for lokale løsninger. Kompetenceudvikling tager afsæt
i et helhedssyn på den samlede medarbejdergruppe.
Kompetenceudvikling er opgaveorienteret og tilbydes alle
faggrupper. Kompetenceudvikling kan være både specialeopdelt og tværfaglig.
Det er ledelsens ansvar at vurdere medarbejderens kompetencer i forhold til opgaven og funktionen og efterfølgende målrette kompetenceudviklingen af den enkelte
medarbejder. Det er ledelsens opgave at understøtte,
motivere og fastholde nuværende personale samt skabe
vilkår for rekruttering af nye medarbejdere. Dette betyder, at lederne skaber rum til opgaveløsning og læring,
hvor opgaverne løses med plads til kreativitet, gejst og
personlig udvikling, så den enkelte medarbejder trives.
Medarbejdere med ny tillært viden skal anvende den i
praksis, og erfaringsudveksle med kollegerne, så patienterne får behandling af høj faglig kvalitet.

På baggrund af de politiske hensigtserklæringer er
der valgt følgende indsatsområder for kompetenceudvikling:
. Lokalpsykiatri
. Den specialiserede psykiatri
. Relationer
. Opgaveglidning
. Ledelse
. Den Danske Kvalitets Model
. Ressourceoptimering
. Forskning.

Indsatsområder

Indsatsområderne skal være aktuelle og vurderes med
jævne mellemrum.
Etablering af en videns- og kompetenceudviklingsorganisation sikrer, at de overordnede målsætninger for
kompetenceudvikling og målene for indsatsområderne
nås. Et middel hertil er at etablere et videns- og kompetenceudviklingsråd og et videns- og kompetencecenter
for psykiatrien.
Videns- og kompetenceudviklingsorganisationen indgår i
et formelt samarbejde med psykiatriens forskning og
Akademiet Uddannelse og Udvikling i Region Syddanmark. For at styrke den strategiske og faglige indsats
placeres specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker i fysisk tilknytning til centret, ligesom der etableres
tæt samarbejde med den lægelige efter- og videreuddannelse. Se endvidere bilagshæftet.
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Forskning
Forskning er af afgørende betydning for udviklingen af
fremtidens psykiatri både regionalt, nationalt og internationalt. Samtidig er forskning en af de væsentligste forudsætninger for, at patienterne kan få en højt kvalificeret
udredning og behandling.
Eller som professor Niels Reisby udtrykker det i artiklen
”Psykiatri – videnskab eller et håndværk” fra 1980.
”Psykiatrien er således både videnskab og håndværk, det
vil sige en klinisk praksis. Og man kunne sige, at psykiatriens kunst er at fastholde den dialektiske bevægelse
mellem to funktioner. Hvis vi ikke stiller de videnskabelige
spørgsmål, kan vi behandle os ind i en hovedløs rutine, og
hvis vi glemmer at tage højde for vores praktiske erfaringer, kan vi ende i golde teoretiske ekstremer”.

Psykiatrien i Region Syddanmark har over en årrække
opbygget særlige forskningskompetencer inden for
områderne:
. Epidemiologisk forskning: Forskning i forskellighed af
sygdommes udbredelse i forhold til befolkningsgrupper
og urbaniseringsgrad, fx demensforskning, forskning i
ADHD og forskning i alkoholmisbrug
. Psykometri: Afprøvning og validering af spørgeskemaer,
interviewguider, ratingscales o.l. til screening, diagnostik og effektevaluering
. Biologisk forskning: Forskning om psykoaktive stoffers
kemi
. Interventionsforskning: Forskning i psykologiske behandlingsmetoder, fx forskning i spiseforstyrrelser,
forskning i sexologi og psykoterapeutisk forskning.

Overordnede mål
Det overordnede mål for den psykiatriske forskning er at
forbedre den psykiatriske behandling og øge viden om de
psykiske sygdommes årsagsforhold, udvikling, hyppighed,
udbredelse, sociale konsekvenser, forebyggelsesmuligheder og omkostninger. Derudover er det et mål, at psykiatrien i Region Syddanmark også i fremtiden er en aktiv og
respekteret medspiller i regionale, nationale og internationale forskningssammenhænge.

Forskningsstrategi
Psykiatrien i Region Syddanmark har udarbejdet en forskningsstrategi og ønsker med denne i højere grad at sætte
forskning på dagsordnen. Samtidig lægger strategien op
til en koordineret indsats og samarbejde på forskningsområdet på tværs af regionen og på tværs af faggrupper
og specialer. Forskningsstrategien kan findes i bilags
hæftet.
For at understøtte den regionale forskning på det psykiatriske område og et attraktivt forskningsmiljø etableres
en organisation, der kan sikre et tæt samarbejde til det
øvrige sygehusvæsen og en tæt relation til Syddansk
Universitet, herunder Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning.
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Disse forskningsområder vil fortsat have fokus.
Derudover prioriteres områder som:
. Transgenerationel forskning: Forskning i psykopato
logiens forekomst i familieperspektivet
. Translationel forskning, herunder implementeringsforskning og sundhedstjenesteforskning: Udnyttelse af
resultater fra basalforskning (grundforskning), klinisk
forskning og epidemiologisk forskning med henblik på
implementering af viden i praksis.
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