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Konference: Mere sundhed i det nære – på borgerens præmisser

Forestil dig et sundhedsvæsen, som er på borgerens præmisser, hvor sundhed udvikles i det nære – 
tæt på borgeren – og hvor vi får mere lighed i sundhed. Sundhedsaftalen 2015-2018 bygger på disse
tre visioner for et fælles sundhedsvæsen. Regionen, de 19 kommuner og praksissektoren har hermed
sat en tydelig retning for, hvor de sammen vil føre det nære sundhedsvæsen hen.

Aftalen har nu været gældende i halvandet år, og kommuner, region og praksissektoren er i fuld gang
med at løfte aftalen til fælles handlinger og indsatser. Men samarbejde på tværs af fag, sektorer, kulturer, 
pengekasser mv. er ikke nødvendigvis altid lige til. Det kræver en dedikeret, engageret og fokuseret ind-
sats, og det kræver en ny form for samarbejde og ledelse med gensidig respekt og tillid.

- Så hvor langt er vi sammen nået? Hvilke udfordringer står vi sammen overfor?
Og hvilke løsninger skal der til for at udvikle det nære og integrerede sundhedsvæsen?

Kom og hør mere, når Sundhedskoordinationsudvalget inviterer til konferencen:
Mere sundhed i det nære – på borgerens præmisser.

Målgruppe:

Konferencen henvender sig til regionale og kommunale politikere, ledere og medarbejdere
samt repræsentanter fra praksissektoren, patientorganisationer og faglige organisationer.

Lokation:
Herning Kongrescenter • Østergade 37 • 7400 Herning

Pris:
500 kr.

Tilmeldingsfrist
28. september 2016.
http://www.tilmeldmignu.dk/RegionMidt/Tilmeldinger/Meresundhedidetn%C3%A6re10oktober2016.aspx

Kontaktperson
Sussi Islin Sørensen • Tel. +45 7841 2102 • Mail sussi.soerensen@stab.rm.dk



PROGRAM
Ordstyrer  Åse Andersson

08:30-09:00 Registrering og morgenkaffe

09:00-09:20 Velkomst 
  ved Carl Johan Rasmussen formand for Sundhedskoordinationsudvalget, 

 Mads Jakobsen næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget 
 og Karsten Svendsen formand for PLO Midtjylland

 
09:20-09:50 Hvilke ønsker har borgerne til det nære sammenhængende sundhedsvæsen?
  ved Camilla Hersom fomand Danske Patienter

09:50-10:20 Hvordan kan man arbejde med at løfte befolkningens sundhedstilstand og mindske
 social ulighed i sundhed? – Et konkret eksempel: Broen til bedre sundhed Region Sjælland 

  ved Annette Palle Andersen programchef Region Sjælland

10:20-10:50 Pause

10:50-11:30 Sessioner 1. runde

11:30-11:50 Skift

11:50-12:30 Sessioner 2. runde

12:30-13:30 Frokost

13:30-14:00 Social lighed i sundhed – hvad skal der til for at løfte det i Region Midtjylland?
  ved Morten Grønbæk direktør Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

14:00-14:30 Samspil mellem arbejdsmarked og sundhed – hvordan får vi mere af det?
  ved Bent Greve professor Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet

14:30-14:50 Kaffepause
 
14:50-15:30 Paneldebat om temaerne:
  • Udvikling af det nære integrerede sundhedsvæsen
  • Social lighed i sundhed 
  • Samspil mellem arbejdsmarked og sundhed
  Paneldeltagere: Carl Johan Rasmussen (formand Sundhedskoordinationsudvalget), 

 Mads Jakobsen (næstformand Sundhedskoordinationsudvalget), Karsten Svendsen 
 (formand PLO-Midtjylland), Bente Nielsen (1. næstformand Regionsrådet), Jan Petersen 
 (KKR formand Region Midtjylland), Birgit Hagen (formand Patientinddragelsesudvalget).

15:30  Tak for i dag
  ved Carl Johan Rasmussen formand for Sundhedskoordinationsudvalget



Parallelsessioner

Hvor langt er vi sammen kommet i arbejdet med at indfri sundhedsaftalens mål og visioner?
Hvordan kommer vi sammen videre, og hvad er næste skridt?
I sessionerne vil klyngerne præsentere tværsektorielle indsatser som eksempler på, hvordan sundheds-
aftalens visioner omsættes til konkret handling. Hvad er erfaringerne – succeser og udfordringer? 

• Session 1:
 Hensigtsmæssige indlæggelser – et tværsektorielt projekt i patientens 

spor (TVÆRSPOR) ved Horsensklyngen.

 Op mod 15 % af indlæggelser blandt ældre (+65 år) danske borgere vurderes at kunne forebygges. 
Det er estimeret, at mere end 20% af genindlæggelserne er forebyggelige. 

 Der er allerede sat mange skibe i søen, men der er stadig rum for forbedring. Kom derfor og hør 
om, hvordan projektet TVÆRSPOR vil give svar på, hvordan antallet af uhensigtsmæssige (gen)
indlæggelser kan reduceres til gavn for borgeres livskvalitet og hverdagsliv. Projektet er et tvær-
fagligt og tværsektorielt samarbejde med mulighed for at forske og innovere ud fra nye perspek-
tiver og faglige vinkler, som endnu ikke har været afprøvet.

• Session 2:
 Callcenter i Hospitalsvisitationen.
 Ved Midtklyngen.

 Callcenteret er en videreudvikling af den eksisterende hospitalsvisitation på HE Midt med det 
formål at reducere antallet af uhensigtsmæssige hospitalsindlæggelser, skabe sammenhæng i 
de enkelte patientforløb og udbrede kendskabet til de kommunale tilbud blandt de praktiserende 
læger og andre sundhedsprofessionelle. Projektet tager udgangspunkt i Sundhedsaftalens vision 
om, at kommuner, hospitaler og praktiserende læger skal arbejde tæt sammen for at give borge-
ren det bedste forløb med integrerede sundhedsløsninger tæt på borgerens hverdag. 

 Projektets foreløbige resultater peger på, at det er lykkes at skabe gode forløb for borgere med 
integrerede sundhedsløsninger tæt på borgerens hverdag, undgå uhensigtsmæssige indlæg-
gelser og reducere indlæggelsestid, men at sundhedsvæsenets nuværende styringslogikker og 
incitamentsstrukturer er en udfordring i forhold til implementering og udvikling af integrerede 
sundhedsløsninger på tværs af sektorgrænser.

 Sundhedsaftalen og det paradigmeskifte der pågår i sundhedsvæsenet udfordrer den vanetænk-
ning, som hersker hos både patienter og sundhedsprofessionelle og derfor opleves projekt Cal-
lcenter også som et kulturændrende projekt – det tager tid at ændre kultur og kulturændringer 
kan være svære at måle. 

 Kom og hør erfaringer og deltag i drøftelsen bl.a. om, hvordan vi kan overkomme barrierene.



• Session 3:
 Samskabelse mellem borger, region og kommune med afsæt
 i Akut Ambulant Team i psykiatrien i Vest. 

 Bedre og mere trygge forløb for borgere med psykisk sygdom samt færre akutte indlæggelser. 
Det er nogle af målene for satspuljeprojektet Akut Ambulant Team, som er etableret i samarbejde 
mellem Regionspsykiatrien Vest og Holstebro, Lemvig og Struer kommuner. Akut Ambulant Team 
tilbyder kortvarige intensive tværsektorielle behandlingsforløb i eget hjem med mulighed for 
at inddrage pårørende og netværk. Hør om erfaringerne ved et tæt samarbejde mellem region, 
kommune og borger om behandlingsforløb og mestring af en akut krise i et psykiatrisk sygdoms-
forløb. Og hør om, hvilke resultater der opnås, når regional psykiatrien, kommunal psykiatrien og 
arbejdsmarkedsafdelingen via hjemmebesøg og fælles behandlings-konferencer arbejder tæt 
sammen med borgeren. 

 På sessionen vil medarbejdere fra Akut Ambulant Team og Holstebro kommune fortælle om de 
fælles erfaringer, og der lægges op til fælles drøftelse af, hvordan erfaringerne kan inspirere til en 
videre udvikling af det nære sundhedsvæsen.

• Session 4: 
 Liv i Sundhed – Sundere vaner for psykisk sårbare.

 Borgere med psykisk sygdom har større risiko for at dø tidligt sammenlignet med den øvrige 
befolkning. Liv i Sundhed har som mål at fremme sundhed og trivsel blandt borger med psykiske 
sårbarheder, at give deltagerne støtte til at skabe sundhedsforandringer, og at give deltagerne 
redskaber til at ændre på usunde vaner og fastholde de sundere vaner. 

 Hør om erfaringer og resultater, når Silkeborg Kommunes Socialpsykiatrisk Center, Socialsektion, 
Sundhedshuset og Regionspsykiatrien i Silkeborg arbejder sammen om Liv i Sundhed, og vær 
med til at drøfte, hvordan vi kommer videre i at forbedre sundheden for sårbare grupper.

• Session 5: 
 Ka’ 30 sekunder ændre ulighed i sundhed?
 Ved Vestklyngen.

 I Vestklyngen er der igangsat et 3-årigt tværsektorielt projekt, ’Forstærket indsats overfor stor-
rygere i Vestklyngen’ (2015 – 2017) støttet af Sundheds- og Ældreministeriet. Projektet har til 
opgave at implementere en systematisk henvisning af borgere fra hospital og praktiserende læge 
til gratis rygestoprådgivning i kommunen. To afsnit og et ambulatorium har i Hospitalsenheden 
Vest pilottestet en meget enkel og veldokumenteret henvisningsmetode Very Brief Advice (VBA), 
som indeholder 3 trin og kan gennemføres på 30 sekunder: Der er opnået gode resultater, hvor de 
tre enheder har henvist knap 100 patienter. Foreløbige resultater viser, at 52 % stadig er røgfri et 
halvt år efter rygestoppet (på landsplan: 36 %). Henvisningsmetoden implementeres nu i øvrige 
afdelinger i Hospitalsenheden Vest samt i Regionspsykiatrien Vest. 

 Kom og hør om de første resultater, erfaringer, barrierer og muligheder og vær med til at drøfte, 
hvordan vi kommer videre.
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• Session 6:
 Når hjemmet er ønsket om det sidste levested.
 Ved Randersklyngen. 

 Undersøgelser viser, at over halvdelen af borgerne i Danmark ønsker at dø i eget hjem, men 
faktum er, at det er under 20 % af borgerne, der dør i eget hjem. I nogle tilfælde opleves det, at 
borgeren indlægges unødigt i de sidste dage, trods ønsket om at dø i eget hjem.

 Randers-klyngen har derfor igangsat et projekt, som skal bidrage til, at flere borgere får deres 
ønske opfyldt om at dø i eget hjem og dermed også undgå, at borgeren indlægges unødigt 
og mod eget ønske. Det kræver et tæt samarbejde mellem hospital, kommune, praktiserende 
læge, borger og pårørende. Hør om de første erfaringer, barrierer og muligheder og vær med til 
at drøfte, hvordan vi overkommer dem og får imødekommet borgerens ønske om hjemmet som 
det sidste levested. 

• Session 7:
 Hvordan knækker vi den sociale ulighed i sundhed?
 Ved Aarhusklyngen.

 Aarhusklyngen vil gerne fortælle om arbejdet med tværsektoriel indsats for udsatte gruppers 
sundhedsforbedringer. 

 - Hvad virker? 
 - Hvad er svært?
 Kom og hør om vores erfaringer og overvejelser og deltag i drøftelsen.

• Der skal vælges 2 sessioner.
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