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Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk 
sygdom

Den brændende platform

1. Flere borgere med kronisk sygdom

• 58 procent af borgerne over 16 år har mindst 

én kronisk sygdom

• 75 procent af de 65+årige har mindst én kronisk sygdom 

• 23 procent af de 65+årige har tre eller flere kroniske sygdomme

2. Det økonomiske råderum er mindre



Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk 
sygdom

Den positive platform – Et nyt mindset:

• De største uudnyttede ressourcer er hos borgeren selv

• Løsninger skabes i fællesskab

• Fokus på at fremme et aktivt og selvstændigt liv



Kommunernes rolle – Fokusområder

Kommunernes fokus med henblik på at løfte opgaverne med kvalitet: 

1. Standarder for patientrettede forbyggelsestilbud

2. Klart defineret samarbejde mellem de kommunale og regionale 

sundhedsaktører 

3. Fokus på tidlig opsporing, egenomsorg og rehabilitering

4. Helhedstænkning i kommunerne

5. Innovation og velfærdsteknologi

6. Ensartede metoder



Ad 1) Standarder for patientrettede forebyggelsestilbud

• Alle kommuner i Region Midtjylland har patientrettede forebyggelsestilbud

• Fælles kvalitetsmål sikres jf. KKR´s målsætning 2 for det nære 

sundhedsvæsen: ”Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk 

syge”

• KL og Sundhedsstyrelsen planlægger at udvikle den gode kommunale 

model for tilbud til borgere med kronisk sygdom.

- Der arbejdes på det første fokusområde



Ad 2) Klart defineret samarbejde mellem de kommunale og 
regionale sundhedsaktører

Samarbejdet beskrives i forløbsprogrammerne. Alle kommuner i Region 
Midt har implementeret

• Forløbsprogram for Hjertekarsygdom

• Forløbsprogram for Type 2 Diabetes 

• Forløbsprogram for KOL

- Der arbejdes fortsat på implementering 

af det tværsektorielle samarbejde som 

aftalt i forløbsprogrammerne



Ad 3) Fokus på tidlig opsporing, egenomsorg og 
rehabilitering

Kommunerne skal styrke fokus på tidlig opsporing, egenomsorg og 
rehabilitering. 

Fakta:
Ultimo 2013 har 90 % af kommunerne gennemført særlige initiativer rettet 
mod tidlig opsporing. 
I 2012 har alle kommuner udrullet hverdagsrehabilitering som en del af 
ældreplejen.
Siden 2007 er antallet af sundhedspersoner i kommunerne steget: Ergo- og 
fysioterapeuter + 38 %, sygeplejersker + 7 % og sundhedsplejersker + 4 %.

(Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen, KL april 2013)

- Vi er godt i gang



Ad 4) Helhedstænkning – internt og ved overgange

Kommunerne skal udvikle samarbejdet i 
egen organisation: Tænke på tværs af 
sundheds- og socialområdet, 
uddannelses- og beskæftigelsesområdet.

Kommunerne skal udvikle på overgange 
mellem sektorer, for eksempel med 
forløbskoordinatorer.



Ad 4) Helhedstænkning – Fastholdelse af resultater efter 
tilbud til borgere med kronisk sygdom

Hvordan støttes borgeren i at fastholde opnåede resultater?

Civilsamfundet? - Der er meget at hente i foreninger og hos frivillige.

Horsens Kommune har positive erfaringer med to typer træningstilbud efter 
kursus til borgere med kronisk sygdom:

Netværksgrupper for deltagere med samme diagnose. Fysisk og socialt 
udbytte (SFI forskning)  

Foreningstilbud DGI Sydøstjylland og kommunen samarbejder om 
træningstilbud.



Ad 5) Innovation og velfærdsteknologi - der fremmer 
mestring og eget liv

Horsens på forkant med sundhed
Telemedicin skal bidrage til 
mestring af egen sygdom i eget 
hjem, samarbejde og 
kommunikation 

Kommunerne skal have fokus på
innovation og velfærdsteknologi 



Ad 6) Evidens og ensartede metoder 

• Evidens: Kommunerne skal anvende indsatser med evidens for 
effekt. Forløbsprogrammerne er gode til at sikre fælles fodslag 
omkring evidensbaserede, sundhedsfaglige indsatser. Og dem er 

vi godt i gang med. 

• Ensartede metoder: Kommunerne har brug for fælles metoder. 
Tiden for spredt fægtning er ved at være forbi.  Vi ved mere og 
mere om hvad der virker, og den viden skal vi bruge til at skabe
ensartede, stærke kommunale indsatser. 

- Vi er i gang, blandt andet drøftes rammer for udbredelse af de gode 
løsninger på et kommunalt fællesmøde den 31. maj



Indsats til borgere med kronisk sygdom i Horsens 
Kommune 2006 - 2012

Horsens Kommune har siden 2006 givet 
kurser til borgere med kronisk sygdom

Indsatsen er løbende udbygget og kvalificeret, 
blandt andet med projektmidler

Kronisk sygdom Antal kursister i 2012 

KOL 32

Type 2 diabetes 75

Hjertekar 20



Effektmåling - kurser til borgere med kronisk sygdom

KOL Effekten aftog med 30 % mellem 

3 og 12 måneders måling

Type 2 diabetes Lille stigning i effekt 

3-12 måneder efter kurset

Hjertekar 18 % forbedring 3-12 

måneder efter kurset

Målt i 2006-2012 via SF36: Fysisk og 

psykisk funktion, begrænsninger, 

smerte, energi, velbefindende og 

alment helbred 

Kronisk 
sygdom

3 måneder 
efter kurset

12 mdr. 
efter 
kurset  

KOL Forbedring på
alle indikatorer

Positiv 
effekt i 
forhold til 
kursus 
start

Type 2 
diabetes

Forbedring på
7 af 8 
indikatorer 
1 uændret

Hjertekar Forbedring på
alle indikatorer



Hvordan synes du kurset alt i alt har været? 

Kurser til borgere med kronisk sygdom - Tilfredshed 



Har kurset gjort dig i stand til bedre at kunne håndtere din sygdom 

i hverdagen? 

Kurser til borgere med kronisk sygdom - Tilfredshed 



Opsamling og perspektivering

1. Patientuddannelserne videreudvikles med generiske eller 

diagnosespecifikke modeller

2. Udbrede næste fase i forhold til borgere med kronisk sygdom: 

Forløbsprogram for Lænderyg og Depression. Senere overfølsomhed

3. Nye grupper af kronikere, borgere som overlever alvorlig sygdom og 

ulykker, indenfor det neurologiske område

4. Særlige udfordringer i forhold til tidlig opsporing og opsøgende virksomhed, 

og hvordan vi fremmer forebyggelse

5. Blive bedre til at lave effektmålinger og opfølgninger

6. Både borgere og samarbejdspartnere, specielt læger, kender de 

kommunale tilbud

7. Helhedsorienteret og tværgående tilgang med anvendelse af ny teknologi



Resultater fra Horsens Kommunes projekter

Forstærket indsats for borgere med kronisk sygdom 2010 – 2012

• Langtidsvirkninger af KOL efter 1 og 2 år

• E-learning Flot koncept klar til udbredelse

Horsens på forkant med sundhed

Se mere på markedspladsen





Udpluk af resultater fra Horsens Kommunes projekt 
”Forstærket indsats for borgere med kronisk sygdom 
2010-2012”



Kvalificering af kronikerindsatsen – fastholdelse af effekt

Udvikling af en screeningsmodel til 
at forudsige, hvilke kursister 
som har brug for særlig støtte 
til at fastholde træningen.

Screeningsmodellen anvendes så
opfølgningsindsatsen kan 
målrettes de kursister der har 
mest behov.



Interviewguide til hjemmesygeplejen

Udvikling af Interviewguide

Implementeres som grundlag for alle førstegangsbesøg af 
hjemmesygeplejen i Horsens Kommune

• Skaber overblik og forståelse for borgerens helhedssituation

• Danner grundlag for vurdering af behov for hjælp og støtte

• Virker sundhedsfremmende og forebygger indlæggelser.



Kompetenceudvikling

E-læring

Udvikling af to e-læringsprogrammer: "Borgere med Diabetes Mellitus 
2 syndrom” og "Borger med KOL-sygdom"

Personalet i Sundhed og Omsorg får adgang til materialet via 72 
storskærme

Potientielt set kommer 1.400 medarbejdere til at bruge det.

Jobrotationsprojekt

Kompetenceudvikling af 1.500 medarbejdere i sundhedsfremme og 
mestring


