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Dagens program

• Fra projekt til samarbejdsform

• Laboratoriemodellen

• De konkrete resultater

• Udvælgelse af laboratorier

• Monitorering

• Udfordringer

• Gode råd



Knasterne

 Forskellige udgangspunkter og mål

 Forskellige incitamentsstrukturer for region, kommune og almen praksis

 Manglende forståelse for samarbejdsparternes behov

 Utryghed og frygt ved forandring – ”hvad sker der med mit arbejde”

 Uoverskuelighed pga. kompleksiteten i sundhedsvæsenet

 Det er ikke mit ansvar

 Systeminerti – vi gør som vi plejer



Fra projekt til samarbejdsform

• Projekt (2011-2013)          Fast samarbejdsform (2014 -)

• Vi vil udvikle sundhedsstrategiske ledere, som skaber: 
...og forankrer konkrete modeller for bedre samarbejde

...løsninger på  tværs af sektor- og fagskel, og baner vejen for at opgaverne 
løses, så det er bedst for borgeren. 



Samarbejdets organisering

• Styregruppe

• Fælles ledelsesopbakning -
et sundhedsvæsen uden knaster

• Fælles kompetenceudvikling og  
laboratorier 

• Tværsektorielle lederfora





Laboratorier
1. Behandling af borgere med KOL i eget hjem 

2. Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser 

3. Sårbehandling

4. Børn med inkontinens

5. Pakkeforløb for hoftenære frakturer

6. Fælles model for beslutning og implementering

7. Geriatri – udkørende geriatrisk team

8. Ny visitationsmodel for Randersklyngen 

9. Når hjemmet er ønsket om det sidste levested

10. Sårbare patienter med misbrugsproblematikker

11. Demens

12. Rehabilitering – tilbage til arbejdsmarkedet

13. Rehabilitering – den ældre medicinske patient

14. Bedre indsats for den psykiatriske patient



Udvælgelse af laboratorier

Udvikling af 
idéer 

- Udviklingsdag    
- Ad hoc

Udvælgelse og 
prioritering af 
laboratorier

- 12-12-seminar 

- Styregruppen



Monitorering

• Triple aim som monitoreringsværktøj:

– Sundhedstilstanden for en population

– Klinisk og brugeroplevet kvalitet

– Omkostninger pr. capita

• Fordele og ulemper ved valg af monitoreringsværktøj

• Fokus på mere systematisk monitorering af 
laboratorierne

• Forskningsprojekt om patientinddragelse i 
laboratorierne



Hvad har vi lært af samarbejdet?

• Hold fast i borgeren/patienten som 
det fælles mål

• Se på hele forløbet – også når det 
gælder økonomien

• Tag alle sektorer med på råd fra 
starten af

• Brug tid sammen og byg bro

• Sæt struktur på udviklingsarbejdet 



Hvor ligger udfordringerne?

• At nå ud med de gode historier

• Den politiske proces (beslutning/opbakning)

• Forskellige ledelsessystemer (kommune/hospital, 
praktiserende læger)

• Når en knast fjernes bliver to nye synlige (fx 
takstsystem, lægefaglige ansvar)

• Systematisk og vedvarende monitorering

• At dreje en supertanker 

?



Gode råd

• Ledelsesmæssigt sammenhold

• Kontinuerligt fokus på det fælles mål 
(sundhedsvæsen uden knaster)

• Risikovillighed – ”ja-hatten”

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.colourbox.dk/preview/1219851-335487-.jpg&imgrefurl=http://www.colourbox.dk/billede/billede-1219851&usg=__1ZrmN05nOZw45PzHz7L1B3MxUIk=&h=444&w=480&sz=19&hl=da&start=20&zoom=1&tbnid=jiwhMNU8IaFagM:&tbnh=119&tbnw=129&ei=ymH9UIPdG6Tj4QSeiYGgDA&prev=/search?q%3Df%C3%A6llesskab%26um%3D1%26hl%3Dda%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.colourbox.dk/preview/1219851-335487-.jpg&imgrefurl=http://www.colourbox.dk/billede/billede-1219851&usg=__1ZrmN05nOZw45PzHz7L1B3MxUIk=&h=444&w=480&sz=19&hl=da&start=20&zoom=1&tbnid=jiwhMNU8IaFagM:&tbnh=119&tbnw=129&ei=ymH9UIPdG6Tj4QSeiYGgDA&prev=/search?q%3Df%C3%A6llesskab%26um%3D1%26hl%3Dda%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


Tak for opmærksomheden


