
Forstærket indsats for mennesker med 

kronisk sygdom. 

Er vi på rette spor?

Hvor skal vi fokusere i det fremadrettede 

samarbejde?

Radisson BLU, Aarhus

8. maj 2013

Jes Søgaard



Kronikerindsats

• Hvorfor?

• Hvad er det?

• Hvordan gør vi det?
– I vores tredelte sundhedsvæsen

– Under økonomisk stramme vilkår

– Bibetingelsen at andre opgaver og hensyn 

skal tilgodeses

• Er vi så på rette vej?



Flere og flere danskere 
lever med en kronisk 

sygdom

+230

+100

+200

1000’er

1½-2 mio danskere lever med en langvarig 
sygdom, ½ mio med mere end en sygdom.

Danskerne bliver sygere og raskere! DALYs stiger

Borgerrettet forebyggelse skal holde tallet i ave
God behandling og pleje, rehabilitering og 
patientrettet forebyggelse skal give borgere med 
sygdom et godt og funktionsrigt liv

Astma/Allergi

Astma og allergi

Antallet stiger: Flere ældre, tidligere 
sygdomsopsporing og bedre behandling.
Flere overlever og lever længe og godt med 
deres sygdom



Voksenbefolkning i Danmark 2005

40% oplever langvarig sygdom

21% rapporterer  dårligt helbred (smerter, 
fysiske, sociale, mentale funktionsindskrænkninger)

Forekomst af langvarig sygdom

Ingen forekomst af langvarig sygdom

Virkelig godt 
eller godt 

helbred

Nogenlunde, 
dårligt eller 

meget dårligt  

helbred

55% rask og 
godt helbred 

24% syg men 
godt helbred

16% syg og 
dårligt helbred

5% rask
men dårligt 
helbred

SUSY, 2005, SIF

Patientrettet 
forebyggelse
Kronikerindsatser
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Borgerrettet forebyg-
gelse skal mindske 
sygdomsforekomst

Patientrettet forebyg-
gelse skal sikre det 
gode helbred
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Modellen er beskrevet –
teoretisk og i praksis

Den fungerer bl.a. i en privat
sundhedsvirksomhed i USA med 9
millioner betalende medlemmer 

Kaiser Permanente

Det skal
bare over-

sættes
til dansk



Kronikerom-
sorg på dansk

Samfundet
Politik, visioner og ressourcer

Sundhedsvæsenet
Struktur, faglighed og organisation

Kronikerindsats

Støtte til
patientens

egenomsorg

Leverings-
system og 

planlægning

Beslutnings-
støtte til 

behandlerne

Sundheds 
informations-

systemer

Den informerede
aktive patient

Det tilpassede
proaktive

behandlerteam

Bedre behandling – bedre sundhed og funktionalitet for patientenen

Synergi
i mødet
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• Men der er også nogle andre 
’oversættelsesbehov’

• Shared care på tværs af fag- og 
sektorgrænser

• Delvis opgivelse af klinisk autonomi
• Vidensbaseret og kvalitetssikret –

også i primærsektor
• Man sætter fælles mål og følger 

dem systematisk
• Endog meget store finansielle 

investeringer, f.eks. i 
efteruddannelse og i 
sektortværgående IT-systemer, US$ 
3,5 milliarder kroner til 9 mio 
medlemmer



Koordination og det vanskelige samarbejde om 
forløbsorganiserede indsatser–

Kilde: Vinge og Buch, 2007

Kommu-
nale tilbud

Praksis

Sam-
arbejde

Sygehus



CC tilpasset et tredelt sundhedsvæsen i Danmark

Bermuda

trekant

Praksis-

sektor

Kommu-

nale tilbud

Sygehuse

Forløbs-
program-

mer

Og så er det jo typisk 
at en teknokrat som 
mig glemmer 
patienten. Men han er 
midt i cirklen – som 
patient, del af 
behandler teamet og 
som borger



patient / 

borger

Strukturen: Sundhedsvæsenets tre grundsektorer

Regional 

sundhedssektor

Kommunal 
sundhedssektor

Sekundær
sundhedssektor

Primær
sundhedssektor

Almen praksis

sektor

Kommunal 

sektor

Sygehuse

Privat
Overens-
komststyret

Offentligt
Politisk styret

Professionsdominans
Lægekultur, EBM
Takststyring 

Forvaltningsdominans
Plejekultur, socialkultur
Rammestyring

Specialistfokus
Elitært

Det almene
Bredde
Overblik

Sin egen herre
Tid er penge

Pol/adm ledelse
Plads til møder

Spørgsmålet om private sygehuse, 
og (!) offentlige almenpraksis lader 

vi ligge i dag. 

Praksis
sektor

Kommu-
nale tilbud

Regionernes
sygehuse

Sam-
arbejde

Et samarbejde udfor-
dret af mange struk-
turelle, kulturelle og 
faglige snitflader …

Kræver målrettet po-
litisk, administrativ 
og klinisk ledelse



Kronikerindsats som udviklingsprojekt 

• Koncept:
– Fra det akutorienterede, reaktive

– Til det forebyggende og proaktive, og brede: få

patienten tilbage til det sociale liv

• Fokus:
– Implementering af forløbsprogrammer

– Patientuddannelse og egenomsorg

• Stor indsats siden kommunalreformen
– 590 kr fra SUM til forstærket indsats overfor 

kronisk sygdom 2010-2012

– 28 projekter i Region Midtjylland (82 mio kr)



Tre temaer går hyppigt igen i de 28 

projekter

• Implementering af 
forløbsprogrammer (KOL, diabetes 
og hjertesygdom)

• Indsats i almen praksis

• Patientuddannelse/undervisning, 
egenomsorg



De 28 projekter er blevet evalueret

nogle som forskningsprojekter 

• Fem faste spørgsmål til evalueringen:
– Indføres ny og bedre praksis

– Bliver patientforløb og tværsektorielle samarbejde 

bedre

– Stiger omkostningseffektiviteten (mere sundhed 

til billige(re) pris)

– Understøttes patientens egenomsorg og aktive 

rolle

– Kan ny praksis fastholdes i fremtidig drift



Svarene på de fem spørgsmål

• Skal bruges i videre beslutningsproces

• Metoder er overvejende kvalitative

• ”Resultaterne er foreløbige, tentative og 
overvejende baseret på kvalitative data 
og indsamlede data om patienternes 
oplevelser og ønsker”

• Vigtigt: Men det er rigoristisk designede 
undersøgelser af virkning og 
omkostningseffektivitet også

• Nogle af disse er på vej!



Ny og bedre praksis?

• Ja på flere punkter (se 
målopfyldelser senere), men ikke 
alle

• Barrierer: 
– Økonomiske incitamenter ikke i takt, 

– koordinerende funktioner nye og 

vanskelige

– Juridiske og tekniske udfordringer

• Svar skal dokumenteres i bedre 
kontrollerede undersøgelser



2. Bliver patientforløb og 

tværsektorielt samarbejde bedre?

• Kroniske patienter oplever 
kontakten med det samlede 
sundhedsvæsen som problematisk

• Almen praksis er en skeptisk 
samarbejdspartner

• Svært at frigøre ressourcer (Triple 
Aim er svært!)

• Men blev spørgsmålet besvaret?



3. Bedre omkostningseffektivitet?

• Hvad vil det sige?
– Virker indsatsen?

– Omkostningskonsekvenser

– Produktivitet

– Allokativ efficiens

• Vi når for sjældent det sundheds-
økonomiske perspektiv!
– Designe indsatser efter Triple Aim

– Dokumentere virkning og økonomikonsekvenser

– Dokumentere omkostningseffektivitet

Hvis vi ikke spa-
rer penge eller i 
det mindste 
opnår udgifts-
neutralitet, så
kan det være 
lige meget!



4. Styrkes patienternes egenomsorg og aktive 

rolle?
• Erfaringer indsamlet 

– Patientoplevelser

– Sundhedspersonernes opfattelser

– Patientuddannelse/undervisning

– Nye teknologier

– Patienten som medbeslutter

• Håndfaste resultater – kvantitative 
data?

• Redskaber som PAM13 … så
egenomsorg kan kvantificeres, så …



Evalueringerne vurderer at følgende 

mål er nået

• Tidlig opsporing af risikopatienter 
styrket

• Patienter med kronisk sygdom 
stratificeres, behandles og rehabiliteres

• Sundhedspersonernes kompetencer i 
forløbsprogrammer er højnet

• Bedre tværgående kendskab – også
sektortværgående

• Datagrundlag for kvalitetssikring og –
udvikling bedret



Evalueringerne anbefaler

• Skræddersyede patientforløb

• Særlig støtte til patienter med 
komplekse behov/svage ressourcer

• Styrke egenomsorg hos stærkere 
patienter

• Shared care ordninger

• Specialsygeplejersketilbud

• Call center tilbud

• Monitorering i patientens hjem, 
telemedicin
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Den typiske CC-projektevalueringer i Danmark

• Det her handler om medvirken til 
‘produktudvikling’
– Patientuddannelser og egenomsorg

– Indsatser i tværfaglige og tværsektorielle 

forløb

– Sundhedsteknologi i patientens hjem

• Meget er helt nyt

• Koncept og idé måske fra andet 
land, men implementering er lokal



Når produktet er udviklet … modnet

• Så skal vi overveje at gennemføre 
videnskabelige kontrollerede 
undersøgelser
– Dokumentere forskellige virkninger 

– Følge over tid

– Cost-effectiveness studier

• Kvalitetssikring og ledelse
– Politisk ledelse

– Administrativ ledelse

– Klinisk ledelse



Der er international evidens for case management

24

• Kilde: Wennberg D.E., Marr A., Lang L., O’Malley S., Bennett G.A Randomized Trial of a Telephone Care-Management 
Strategy, N Engl J Med 2010;363:1245-55. Inglis SC, Clark RA, McAlister FA, Ball J, Lewinter C, Cullington D, Stewart S, Cleland JGF 
Structured telephone support or telemonitoring programmes for patients with chronic heart failure. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2010, Issue 8. Art. No CD007228. DOI: 10.1002/14651858.CD007228.pub2.

Case Management

Disease Management

• Polulationsbaseret stratificeret 

randomiseret studie (174.120 

personer)

• Indsatserne består af egenomsorg, 

undervisning og beslutningsstøtte

• Meta-analyse af 25 randomiserede 

studier (8.323 personer)

• Analyse af effekterne af telefon og/eller 

telemonitorering-baserede 

sygeplejerskestøttede programmer vs. 

standardbehandling af CHF-patienter

Resultater: 

•Reducerede 

sundhedsomkostninger

•Reducerede antal indlæggelser

Resultater: 

•Reduktion af CHF-relaterede indlæggelser og 

sundhedsomkostninger

•Øget livskvalitet, øgede kompetencer og kundskab 

if. med egenomsorg

•Forbedret funktionsevne jf. NYHA-klassifikationen



Care management: Risikoforudsigelse, patientudvælgelse, case management

• Kilde: Health Navigator analyse
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Omkostninger

Borgere

af borgerne (200.000 personer)

af omkostningerne (30 mia. SEK)

af borgerne (20.000 personer),

af omkostningerne (12 mia. SEK)

• Forudsiger og identificerer (ex ante) populationssegmenter (1%, 10%) via risikoprediktion

• Støtter og vejleder disse patienter til at anvende sundhedsydelser mere effektivt via case 
management

• Følger op på resultaterne online for alle vores patienter i hele landstinget (regionen)

Totale sundhedsomkostninger

SEK mia. 

10% 

75% 

1% 
30% 
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Case management integreres i en videnskabelig RCT
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Matcher kriteriet?

Alle patienterAlle patienter

Randomisering

MålgruppeMålgruppe

Accept?

Invitation til deltagelseInvitation til deltagelse

DeltagelseDeltagelse

Andre patienter

Kontrol

Non-consent

JaJa NejNej

NejNej

NejNejJaJa

JaJa

Studiedesign (Stockholm)Væsentlige målsætninger

• Reduktion i forebyggelige indlæggelser og 
genindlæggelser

• Bedre outcome (mortality, QoL (SF-36))

• Øget patienttilfredshed

• Lavere sundhedsudgifter

→ endpoints i RCT

FORTROLIGT MATERIALE



Resultaterne efter case management for 5 målgrupper

• Antal indlæggelsesdage reduceret med 30%

• Totale sundhedsomkostninger reduceret med 25% 

• Selvvurderet livskvalitet øget med 52% 

• Antal indlæggelsesdage reduceret med 21%

• Totale sundhedsomkostninger reduceret med 46% 

• Selvvurderet livskvalitet øget med 9% 

• Antal indlæggelsesdage reduceret med 41%

• Totale sundhedsomkostninger reduceret med 42% 

• Selvvurderet livskvalitet øget med 4% 

KOL

CHF

Storforbrugere 

Reinius et al, 2012



Afsluttende bemærkninger

• Det er et kæmpe paradigmeskifte vi er i gang med

• Triple Aim og Proaktiv CC 

• Sammen med sygehusbyggeri, akutmedicin, 
præhospital …

• Projekter er gode til at få erfaringer, men skal følges 
op med drift og:

• Effekter og cost-effectiveness skal dokumenteres så
kontrolleret som muligt

• Det hele kræver Management

• Management er kvadratroden af produktet af evidens 
og lederskab.


