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1. BESLUTNING: ANSØGNINGER TIL UDVALGETS PULJE TIL
TVÆRSEKTORIELLE SAMARBEJDER I 2020
INDSTILLING
Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:


At beslutte hvilke ansøgninger, der skal modtage støtte, samt hvilket beløb ansøgningerne skal
modtage.

POLITISK BEHANDLING
Social- og psykiatriudvalget besluttede at bevilge støtte til alle syv ansøgninger med følgende beløb:












REWRITE: Skrivegrupper som recovery-orienteret brobygning mellem psykiatri og civilsamfund
fra Foreningen for Kunst og Mental Sundhed m.fl (bevilget 481.049 kr.).
Udbredelse og forankring af peers til mennesker med psykiske lidelse i Hillerød fra Hillerød
Kommune m.fl. (bevilget 349.814 kr.).
Brobygning og kontinuitet i psykiatrisk behandling for mennesker på gaden fra Kirkens Korshær
(bevilget 465.422 kr.).
Frivillige på døgnafsnit fra Psykiatrisk Center Amager m.fl. (bevilget 405.000 kr.).
Tværsektorielt pårørendesamarbejde i en mere sammenhængende psykiatri - fase 2 fra SIND m.fl.
(bevilget 585.280 kr.).
Ung i psykiatrien fra Ungdommens Røde Kors m.fl. (bevilget 224.456 kr.).
3 deltidsansatte peer-medarbejdere til MMA fra Værestedet MMA m.fl. (bevilget 497.979 kr.).

Niels Høiby (I) deltog ikke i mødet.
BAGGRUND
Regionsrådet har i 2020 afsat 3 mio. kr. til en pulje til samarbejdsprojekter med kommuner og
civilsamfund på psykiatriområdet. Puljen skal udmøntes af social- og psykiatriudvalget, og udvalget har
modtaget syv ansøgninger.
SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet har i budgettet for 2019 afsat en pulje på to mio. kr. til samarbejdsprojekter med kommuner
og civilsamfund indenfor psykiatriområdet. I budgettet for 2020 er puljen øget til 3,5 mio. kr., og fra
2021 vil puljen være på 3 mio. kr. Regionsrådet har ud af puljen reserveret 0,5 mio. kr. til et
samarbejdsprojekt med det anonyme rådgivningstilbud Headspace, der henvender sig til unge mellem 12
og 25 år. Der er således 3 mio. kr. i puljen til uddeling i 2020.
Det er social- og psykiatriudvalget, der efter delegation fra regionsrådet, behandler ansøgningerne og
udmønter puljen til ansøgerne. Puljen skal sikre en mere sammenhængende psykiatri og nedbryde
barrierer på tværs af sektorovergange, så der skabes netværk og dialog mellem Region Hovedstadens
Psykiatri, kommuner og civilsamfund. Projekterne skal udover at fremme samarbejder på tværs, udvikle
nye løsningsforslag i relation til konkrete problemstillinger, som kan forebygge og fremme (livs-)
kvaliteten og sammenhængen i patientforløbet.
Social- og psykiatriudvalget har ved ansøgningsfristen den 21. oktober modtaget syv ansøgninger:









REWRITE: Skrivegrupper som recovery-orienteret brobygning mellem psykiatri og civilsamfund
fra Foreningen for Kunst og Mental Sundhed m.fl (ansøgt om 521.049 kr.).
Udbredelse og forankring af peers til mennesker med psykiske lidelse i Hillerød fra Hillerød
Kommune m.fl. (ansøgt om 363.400 kr.).
Brobygning og kontinuitet i psykiatrisk behandling for mennesker på gaden fra Kirkens Korshær
(ansøgt om 465.422 kr.).
Frivillige på døgnafsnit fra Psykiatrisk Center Amager m.fl. (ansøgt om 405.000 kr.).
Tværsektorielt pårørendesamarbejde i en mere sammenhængende psykiatri - fase 2 fra SIND m.fl.
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(ansøgt om 685.280 kr.).
Ung i psykiatrien fra Ungdommens Røde Kors m.fl. (ansøgt om 224.456 kr.).
3 deltidsansatte peer-medarbejdere til MMA fra Værestedet MMA m.fl. (ansøgt om 497.979 kr.).

I alt har de syv projekter ansøgt om 3.162.586 kr. kr., og der er ingen øvre grænse for, hvor meget det
enkelte projekt kan søge. Det er administrationens vurdering, at alle ansøgninger lever op til puljens krav
om, at ansøgninger skal have et udviklingsperspektiv, understøtte arbejdet i Region Hovedstadens
Psykiatri samt bidrage til at skabe sammenhængende forløb på tværs af sektorer. Administrationen
fremhæver derfor, at det vil være muligt at støtte alle syv projekter, selvom ét eller flere projekter således
ikke vil kunne få tildelt det fulde beløb. Udvalget kan forbeholde sig ret til ikke at tildele det fulde,
ansøgte beløb.
REWRITE: Skrivegrupper som recovery-orienteret brobygning mellem psykiatri og
civilsamfund
Foreningen for Kunst og Mental Sundhed ansøger om 521.049 kr. til at etablere kunstbaserede grupper
for psykiatriske patienter og dermed gøre det nemmere at få fodfæste i civilsamfundet ved at skabe
mening i patienternes liv under og efter indlæggelse på Psykiatrisk Center Amager.
For mange patienter opleves udskrivelse til eget hjem som en brat overgang med tab af afdelingens
støttende miljø i form af personale og medpatienter. Dette kan føre til genopblussen af sygdommen og
deraf følgende genindlæggelser. Projektet har to delmål. 1) At rekruttere 48 patienter til at deltage i seks
skrivegrupper med skønlitterære forfattere og sundhedsfaglige terapeuter. Herudover vil der også være et
forløb med billedkunst. Skrivegrupperne henvender sig både til patienter under og efter indlæggelse samt
patienter i ambulante forløb. Det vil være en del af formålet med skrivegrupperne at fungere som
udslusning fra den psykiatriske behandling. 2) At videreudvikle et koncept for et 30 timers kursus for
forfattere og sundhedsfagligt personale, så de i fællesskab kan lede kunstbaserede grupper for at sikre
et mere sammenhængende patientforløb mellem indlæggelse og overgangen til civilsamfund. Ved at
udvikle et afprøvet koncept vil det være muligt at implementere skrivegrupperne andre steder.
Projektet er forankret i Foreningen for Kunst og Mental Sundhed og skal udføres i samarbejde med
Psykiatrisk Center Amager, Statens Museum for Kunst, Dansk Forfatterforening og Medicinsk Historisk
Museion.
Udbredelse og forankring af peers til mennesker med psykiske lidelse i Hillerød
Hillerød Kommune ansøger om 363.400 kr. til at koordinere en fælles indsats med peer
medarbejdere mellem kommunen, Psykiatrisk Center Nordsjælland og fodboldklubben Hillerød Fodbold.
Hillerød Kommune og Psykiatrisk Center Nordsjælland har i 2019 fået bevilget 500.000 kr. fra social- og
psykiatriudvalgets pulje til at styrke samarbejdet om fælles borgere under 43 år igennem
kompetenceudvikling af relevante medarbejdergrupper. Projektet hedder Epital og har udviklet en
borgerrettet model for det tværsektorielle samarbejde med fokus på borgerindvolvering og
empowerment.
For at styrke indsatsen ansøger Hillerød Kommune om støtte til at udvide projektet ved at udvikle et
socialt samarbejde med den lokale fodboldklub, hvor peers skal give livskvalitet og indhold for borgere,
der udskrives fra Psykiatrisk Center Nordsjælland. Både regionens og kommunens medarbejdere er
bundet op på mål, handleplaner og behandlingsplaner. Peer medarbejdere gør og kan noget helt andet, og
det sociale fællesskab i fodboldklubben bliver omdrejningspunktet for både peer og borgere. Indsatsen
skal give borgerne livskvalitet og fællesskab i hverdagen.
Ansøgerne vil udvikle en lokal samarbejdsmodel, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers konkrete
og individuelle ønsker og behov. Det er muligt både at deltage i Epital projektet og være tilknyttet en
peer.
Projektet er forankret i Hillerød Kommune og skal udføres i samarbejde med Psykiatrisk Center
Nordsjælland, DGI Nordsjælland og Hillerød Fodbold.
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Brobygning og kontinuitet i psykiatrisk behandling for mennesker på gaden
Kirkens Korshær ansøger om 465.422 kr. til at gøre udsatte borgere bedre i stand til at modtage
psykiatrisk behandling samt herefter fastholde behandlingen på trods af et usikkert liv på gaden. Kirkens
Korshær driver Natcafeen på Nørrebro, der har åbent fra kl 22-07 for udsatte borgere, som ofte har både
fysiske og psykiske lidelser uden at være i behandling. Natcafeen samarbejder i dag med de akutte
behandlingstilbud indenfor psykiatri, somatik samt de kommunale indsatser, men det er p.t. ikke muligt at
fastholde cafeens brugere i længere forløb. Projektet skal derfor opbygge relationer til natcafeens brugere
og skabe en tryg ramme, hvor brugerne kan blive motiverede til at modtage behandling over længere tid.
Ofte er de udsatte borgere i Natcafeen ikke i stand til at opsøge eller passe den somatiske og psykiatriske
behandling, som et hårdt liv har gjort nødvendig. De har derfor brug for, at der er et stabilt element i
deres liv for at bygge bro mellem den enkelte borger og den psykiatriske behandling. Projektet skal være
bindeled mellem bruger og psykiatrien ved at opsøge behandlingstilbud, lave aftaler, følges med borgeren
og hjælpe med at følge op på undersøgelser og behandling.
Projektet er forankret i Kirkens Korshær, men projektets brobygger vil være i kontakt med de relevante
behandlingstilbud.
Kirkens Korshær ansøger om at få tildelt midler for både 2020 og 2021. Administrationen gør
opmærksom på, at midlerne i puljen kun kan uddeles for ét år ad gangen, jvf. puljens støttekriterier.
Tildeling af støtte for 2021 kan således kun gives med forbehold for social- og psykiatriudvalgets
godkendelse ved en ny ansøgningsrunde for 2021.
Frivillige på døgnafsnit
Psykiatrisk Center Amager ansøger om 405.000 kr. til at forbedre mulighederne for meningsfulde
aktiviteter, sociale fællesskaber og mellemmenneskelig kontakt for patienter, der er indlagt på intensive
døgnafsnit på Psykiatrisk Center Amager. Patienter på lukkede døgnafsnit har ikke mulighed for
aktiviteter udenfor det enkelte afsnit, og derfor er de meget afhængige af aktiviteterne på afsnittene. Ved
at opbygge og udvikle et netværk af frivillige vil projektet understøtte patienternes recoveryproces, hvor
de nye aktiviteter skal forbedre patienternes oplevelse af at være indlagt i psykiatrien samt forebygge
konflikter og brugen af tvang - hvilket dermed også forbedrer medarbejdernes arbejdsmiljø. Målgruppen
er de ca. 1.000 patienter, der årligt er indlagt mere end fem dage på Psykiatrisk Center Amager.
Projektets frivilligkoordinator skal opbygge centrets kompetencer indenfor samskabelse med frivillige
herunder etablere en struktur for frivilligindsatsen samt opbygge et netværk af frivillige.
Projektet er forankret i Psykiatrisk Center Amager og skal udføres i samarbejde med frivillige - herunder
patienter og pårørende - tilknyttet Psykiatrisk Center Amager.
Tværsektorielt pårørendesamarbejde i en mere sammenhængende psykiatri - fase 2
SIND ansøger om 685.280 kr. til at udvikle og implementere et tilbud om information, læring og mestring
af livsvilkår hos pårørende til en nærtstående med psykiske udfordringer eller sygdom.
Ansøgerne fik i 2019 bevilget 531.412 kr. fra social- og psykiatriudvalgets pulje til at starte et projekt om
pårørendesamarbejder, og der er i projektets første fase blevet udarbejdet og afholdt pårørendeforløb
samt etableret netværk mellem de involverede patient- og brugerforeninger og kommuner og de
psykiatriske centre i Nordsjælland og København. Ansøgningen bygger videre på det nuværende projekt
ved at videreudvikle det tværsektorielle netværk med henblik på at øge kendskabet til eksisterende og nye
tilbud og dermed motivere de pårørende og deres nærtstående om mulighederne for at skabe
sammenhæng i hverdagslivet. Herudover vil projektets fase 2 have fokus på, hvordan man som
pårørende kan forholde sig til vilkår som håb, selvbestemmelse og udfordringer. Se bilag 9 for en
uddybning af de konkrete forskelle i fase 2 i forhold til fase 1.
Projektet vil bl.a. gennemføre fem velkomstmøder med fem efterfølgende pårørendeforløb (over otte
gange) samt afholde ni temaforløb over to gange om det gode møde, inddragelse og samarbejde med
kommunen og psykiatrien. Herudover skal erfaringerne fra projektet anvendes til i samarbejde med
Region Hovedstadens Psykiatri at udvikle en ny pårørendeguide og nye kurser på Skolen for Recovery.
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Projektet er forankret i SIND og skal udføres i samarbejde med Bedre Psykiatri, Skizofreniforeningen,
PsykInfo, de psykiatriske centre i Nordsjælland og København samt kommuner i de to psykiatriske
centres optageområder.
Ung i psykiatrien
Ungdommens Røde Kors ansøger om 224.456 kr. til at videreføre erfaringerne fra ungecafeen på
Bispebjergs døgnafsnit for spiseforstyrrelser til at åbne en ny cafe for den yngste målgruppe i
voksenpsykiatrien på Gentofte Hospital. Projektet skal dels tilbyde de 18-25 årige i voksenpsykiatrien et
frirum, hvor der er fokus på ungdom i stedet for sygdom og dels mindske problematikkerne i
overgangen fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien.
Når man er ung og indlagt i psykiatrien er hverdagen præget af bekymring og isolation fra venner og
skole, hvilket har store konsekvenser for den unges trivsel. Ungecafeen skal til at starte med have åbent
en aften hver 14. dag, og de unge skal selv være med til at præge aktiviterne efter deres egne ønsker og
behov. Projektet skal dermed øge de indlagte unges muligheder for at genoptage hverdagen og indgå i
sociale relationer efter indlæggelsen.
Projektet er forankret i Ungdommens Røde Kors og skal udføres i samarbejde med Psykiatrisk Center
København og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.
3 deltidsansatte peer-medarbejdere til MMA
Værestedet MMA ansøger om 497.979 kr. til at bevare og udvide tilbuddet i det brugerejede og
brugerstyrede kreative værksted MMA på Skt. Elisabeth Hospital på Amager. MMA er både en
forkortelse for 'Maskine Maskine Amager' og er et søsterværksted til Maskine Maskine på Psykiatrisk
Center Sct. Hans. Det står også for kampsporten 'Mixed Martial Arts', da det er et kreativt værksted, der
kæmper med brugernes blandede kunster. Værkstedet er et frivilligt tilbud for patienter med svær psykisk
sygdom fra primært Psykiatrisk Center Amager, men der er også brugere tilknyttet Psykiatrisk Center
Glostrup og Psykiatrisk Center Sct. Hans. De fleste af brugerne benytter ikke regionens eller kommunens
egne tilbud men mødes i MMA i et gensidigt fællesskab om praktisk-kreative aktiviteter, der giver liv til
stedet og dermed også til brugerne af det.
MMA har hidtil været drevet på frivillig basis med tre ugentlige åbningsdage fra 9-16. Projektet vil ved at
ansætte tre peer-medarbejdere (tidligere patienter der er kommet sig) dels konsolidere aktiviteterne i det
nuværende tilbud og dels udvide aktiviteterne ved at give stedets nuværende recovery-mentorer mulighed
for at hjælpe MMAs brugere til at deltage i værestedets aktiviteter. Det kan fx være ved at hente og bringe
borgerne i eget hjem samt understøtte basale funktioner som rengøring og ved at deltage i møder med det
psykiatriske ambulatorium og kommunen.
Projektet er forankret i Værestedet MMA og skal udføres i samarbejde med Psykiatrisk Center Amager,
Københavns Kommune, Region Hovedstadens Center for Ejendomme, Den frivillige Forening for Kunst
og Mental Sundhed og det kreative værksted Maskine Maskine på Psykiatrisk Center Sct. Hans.
Følgende projekter har fået bevilget støtte fra social- og psykiatriudvalgets pulje i 2019:








Empowerment for mennesker i psykiatrisk behandling gennem stærke læsende fællesskaber fra
Læseforeningen (bevilget 273.585 kr.).
Pårørendesamarbejde og -støtte til fremme af en mere sammenhængende psykiatri fra SIND
Hovedstaden (bevilget 531.412 kr.).
Fælles systematisk styrkelse af kronisk psykisk syge borgere fra Hillerød kommune (bevilget
500.000 kr.).
Litteratur som recoverystrategi fra Psykiatrisk Center Sct. Hans (bevilget 195.000 kr.).

KONSEKVENSER
Projekterne vil understøtte social- og psykiatriudvalgets fokus på bl.a. recovery og tværsektorielle
samarbejder, som der er stort fokus på i udvalgets treårsplan for 2020-2022.
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RISIKOVURDERING
Social- og psykiatriudvalget kan maksimalt uddele 3 mio. kr., og det vil således ikke være muligt at tildele
det fulde beløb til alle projekter. Administrationen fremhæver dog, at udvalget kan forbeholde sig ret til
ikke at tildele det fulde, ansøgte beløb. Det er således muligt at støtte alle syv projekter, selvom ét eller
flere projekter ikke vil kunne få tildelt det fulde beløb.
Hvis udvalget vælger at tildele et beløb, som er mindre end det ansøgte beløb, til et eller flere projekter, er
der omvendt risiko for, at projektet ikke kan gennemføres, eller at projektet ikke kan gennemføres i et
tilstrækkeligt omfang til at opnå den ønskede effekt.

ØKONOMI
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON
Anne Skriver Andersen / Jakob Sidenius
JOURNALNUMMER
19039936

BILAGSFORTEGNELSE
1. Ansøgning fra Foreningen for Kunst og Mental Sundhed
2. Bilag til ansøgning fra FKMS
3. Ansøgning fra Hillerød Kommune
4. Ansøgning fra Kirkens Korshær
5. Bilag til ansøgning fra Kirkens Korshær
6. Ansøgning fra PC Amager
7. Ansøgning fra SIND
8. Bilag til ansøgning fra SIND
9. Bilag til ansøgning fra SIND. Uddybning af spørgsmål til forskel ml fase 1 og fase 2
10. Ansøgning fra Ungdommens Røde Kors
11. Ansøgning fra Værestedet MMA
12. Opslag for samarbejdsprojekter med kommuner og civilsamfund 2020
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2. BESLUTNING: ARBEJDET MED HANDLEPLAN FOR "SAMMEN
OM PSYKIATRIENS UDVIKLING - TREÅRSPLAN 2020-2022"
INDSTILLING
Indstilling:
Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget:


At udvalget drøfter og godkender principper for udvalgets arbejde med handleplan for "Sammen
om Psykiatriens Udvikling - Treårsplan 2020-2022."

POLITISK BEHANDLING
Udvalget drøftede og godkendte principperne for handleplanen.
Niels Høiby (I) deltog ikke i mødet.
BAGGRUND
Social- og psykiatriudvalget godkendte den 2. oktober 2019 "Sammen om Psykiatriens Udvikling Treårsplan 2020-2022", og regionsrådet har godkendt treårsplanen den 19. november 2019. Social- og
psykiatriudvalget har ønsket at udarbejde en handleplan, der konkretiserer, hvordan der kan arbejdes med
treårsplanens visioner.
SAGSFREMSTILLING
"Sammen om psykiatriens Udvikling -Treårsplan 2020-2022" fremlægger på et overordnet niveau
regionsrådets visioner på psykiatriområdet. Der er ikke i planen konkrete angivelser af, hvordan
visionerne kan implementeres i praksis. Social- og psykiatriudvalget har derfor ønsket, at der som for
den nuværende treårsplan (2017-2019) udarbejdes en handleplan, der konkretiserer, hvordan der kan
arbejdes videre med treårsplanens syv temaer og de deraf afledte 27 anbefalinger.
Handleplanen for den nuværende treårsplan (2017-2019) har givet udvalget et godt overblik og løbende
tilbagemeldinger om status på arbejdet med at implementere treårsplanens anbefalinger. Udkastet til
handleplanen for den nye Treårsplan 2020-2022 er derfor opbygget ud fra en lignende temainddelt
skabelon.
Administrationen foreslår, at social- og psykiatriudvalget behandler hvert af de syv temaer i den nye
treårsplan med temadrøftelser, hvor udvalget får mulighed for at få en status på området samt viden om,
hvordan Region Hovedstadens Psykiatri og øvrige aktører konkret arbejder med området.
Temadrøftelserne skal også bidrage til at anvise, hvordan der i et udviklingsperspektiv kan arbejdes
videre med anbefalingerne i treårsplanen, og hvordan anbefalingerne konkret kan foldes ud. Det
forventes, at drøftelserne vil strække sig løbende over hele planperioden på tre år, idet flere af temaerne
vil kunne drøftes flere gange eller sideløbende efter behov. Ved temadrøftelserne vil der kunne inviteres
ressourcepersoner med, som har et tæt kendskab til de konkrete områder.
I forbindelse med hver temadrøftelse vil der blive udarbejdet forslag med få konkrete handlepunkter
inden for det respektive tema. På den måde vil handleplanen blive en dynamisk handleplan, som løbende
opdateres med konkrete indsatser, og som kan deles bredt, fx på regionens hjemmeside.
Med ovenstående forslag til, hvordan udvalget arbejder med handleplanen, vil det videre arbejde bygge
på følgende principper, som godkendes med sagen:



Der vil blive løbende temadrøftelser over de næste tre år med inddragelse af ressourcepersoner.
Handleplanen bliver en dynamisk plan, hvor konkrete handlinger løbende indføres, og planen
opdateres på hjemmesiden.
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KONSEKVENSER
Hvis social- og psykiatriudvalget tiltræder indstillingen, vil administrationen fremlægge plan for temaer på
udvalgets første møder i 2020.
RISIKOVURDERING
Der vil være en risiko for, at det ikke er muligt at realisere alle anbefalingerne i treårsplanen. En række af
anbefalingerne i treårsplanen kræver ikke tilførsel af ressourcer, men kan implementeres i takt med, at det
passer med Region Hovedstadens Psykiatris generelle planlægning. Andre anbefalinger vil blive rejst i
forbindelse med de kommende års budgetter.

KOMMUNIKATION
Handleplanen bliver dynamisk, og interesserede kan løbende følge med i arbejdet med handleplanen
hjemmesiden www.regionh.dk/treaarsplanpsyk.
DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON
Charlotte Hosbond/Carine Bududu Heltberg
19077215
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3. ORIENTERING: STATUS FOR MEDICINFORBRUG I REGION
HOVEDSTADENS PSYKIATRI
INDSTILLING
Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget


At orientering om status for medicinforbrug i Region Hovedstadens Psykiatri tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Niels Høiby (I) deltog ikke i mødet.
BAGGRUND
Social- og psykiatriudvalget har i foråret bedt om en status for medicinforbruget i psykiatrien særligt med
fokus på polyfarmaci. Sagen har afventet adgang til udtræk af medicindata fra Sundhedsplatformen, og
det foreligger der nu pr. 1. september 2019.
SAGSFREMSTILLING
Region Hovedstadens Psykiatri har siden 2012 fulgt medicinforbruget i psykiatrien. Med indførelsen af
Sundhedsplatformen har der været et brud i adgang til data, hvorfor det ikke har været muligt via
datamonitorering at følge udviklingen. Hospitalet har nu fået adgang til et udtræk for medicindata
gældende for september 2019. Det er ikke muligt at præsentere en tidsmæssig udvikling fra maj 2017 til
nu, og i stedet sammenholdes status pr. 1. september 2019 med status fra maj 2017. Data er blevet
valideret, og det vurderes, at der kan være en fejlmargen på ca. 5 %.
Samlet for Region Hovedstadens Psykiatri er der i alt 12.037 patienter, der pr. 1. september 2019 er i
antipsykotisk behandling. Af disse modtager 2.911 patienter samtidig behandling med mere end et
antipsykotisk præparat (polyfarmaci), svarende til 24%. Sammenlignes med data fra det tidligere
medicinmonitoreringssystem for maj 2017, var der 23% af patienterne i polyfarmaceutisk behandling,
hvilket betyder, at nuværende niveau er det samme.
For patienter i antipsykotisk behandling i kombination med beroligende medicin
(kombinationsbehandling) er der i alt 3.193 patienter i september 2019 ud af de 12.037, hvilket svarer til
27%. Sammenlignet med data fra 2017 ses der også her det samme niveau, idet det i 2017 var 28% af
patienterne, der var i kombinationsbehandling. Fordelingen mellem de enkelte centre på hospitalet ses i
bilag 1.
Region Hovedstadens Psykiatri har det seneste år arbejdet med medicinområdet via hospitalets Forum
for rationel farmakoterapi for at forsætte den systematiske monitorering af medicin. Der er desuden
udarbejdet et inspirationskatalog for, hvordan klinikken skal forholde sig til patienter, der er i
kombinationsbehandling, og vejledningen for medicingennemgang ved at blive opdateret. Det aktuelle
fokus på medicinering ligger godt i tråd med anbefalingen i treårsplanen "Sammen om psykiatriens
udvikling" om, at der skal være en bred variation i behandlingstilbud, herunder at ikke-medicinsk
behandling og medicinreduktion vægtes højt, hvor det vurderes klinisk relevant.
DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON
Charlotte Hosbond / Hanne Rasmussen
JOURNALNUMMER
19077710

BILAGSFORTEGNELSE
1. Pt. i medicinsk behandling september 2019
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4. BESLUTNING: SOCIAL- OG PSYKIATRIUDVALGETS STUDIETUR
INDSTILLING
Administrationen indstiller, at social- og psykiatriudvalget over for forretningsudvalget og regionsrådet
anbefaler:


At godkende udkast til program samt budget for social- og psykiatriudvalgets studietur til
Amsterdam fra den 20. januar til den 22. januar 2020, der bl.a. skal give et indblik i F-ACT, arbejdet
med psykisk sygdom og misbrug samt det tværsektorielle samarbejde.

POLITISK BEHANDLING
Anbefalet.
Niels Høiby (I) deltog ikke i mødet.
BAGGRUND
Social- og psykiatriudvalget besluttede den 26. juni 2019 at tage på studietur til Holland med fokus på
sammenhængen mellem regionale og kommunale indsatser, F-ACT teams samt arbejdet med psykisk
sygdom og misbrug.
Administrationen har nu lavet et program, der skal godkendes sammen med budgettet for studieturen.
SAGSFREMSTILLING
Med regionens politiske styreform har de stående udvalg en central rolle som politikformulerende og
politikkontrollerende. Udvalget kan beslutte at hente inspiration og input til at udvikle regionens
opgaveløsning gennem en studietur. Det skal være en del af formålet, at udvalget ikke kan indhente den
samme viden og inspiration blandt regionens egne virksomheder.
Administrationen har på baggrund af udvalgets ønsker lavet et program for studieturen. Udvalget vil på
studieturen blive præsenteret for flere tilbud, der inddrager F-ACT modellen, som stammer fra Holland.
F-ACT står for Fleksibel Assertive Community Treatment, hvilket på dansk kan oversættes til fleksibel,
udgående og opsøgende behandling. Et F-ACT team yder intensiv ambulant psykiatrisk behandling til
mennesker med svær psykisk sygdom som fx. skizofreni. F-ACT modellen er allerede udrullet flere
steder i Region Hovedstaden, og senest i budget 19 blev der afsat midler til at styrke
botilbudsbetjeningen gennem F-ACT. Herudover vil programmet også have fokus på det tværsektorielle
samarbejde.
Konkret vil studieturen blive bygget op om følgende tematikker:








Social inklusion og recovery. Besøg hos et samarbejde mellem et F-ACT tilbud, Amsterdam
Kommune og den lokale peer støtte.
Hjemløshed og misbrug. Besøg hos et samarbejde mellem et F-ACT tilbud og den lokale NGO The
Rainbow Group, der bl.a. arbejder med psykisk sygdom hos socialt udsatte borgere.
Tilknytning til arbejdsmarkedet og sammenhængen mellem offentlige ydelser og psykisk sygdom.
Oplæg om individuel jobcoaching og støtte for borgere tilknyttet F-ACT.
Recovery og peer støtte. Besøg hos Enik recovery skole i Utrecht.

Programmet er ikke endeligt og kan blive ændret, hvis der er mulighed for også at inkludere et besøg hos
en organisation, der arbejder med socialrådgivning af unge i sammenhæng med F-ACT. Som
forberedelse til studieturen vil Region Hovedstadens Psykiatri holde et oplæg om F-ACT på udvalgets
møde den 15. januar 2020.

Side 11 af 36

Udgiftsposter
Budget
Fly (9 biletter)
15.000 kr.
Hotel, to overnatninger, 9 personer 23.000 kr.
Øvrig transport
8.000 kr.
Forplejning
15.000 kr.
Værtsgaver
2.000 kr.
I alt
63.000 kr.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen vil medføre, at studieturen kan gennemføres, og at udvalget dermed kan
hente inspiration til at udvikle Region Hovedstadens tilbud inden for sammenhængen mellem
tværsektorielle indsatser, F-ACT teams samt arbejdet med psykisk sygdom og misbrug.
RISIKOVURDERING
Det færdige program er endnu ikke endeligt på plads. Der er altid en risiko for aflysninger, ligesom der
kan være udfordringer med at få programønskerne til at passe med de steder, udvalget ønsker at besøge.
ØKONOMI
Den samlede udgift til at gennemføre studieturen afholdes inden for den af regionsrådet fastsatte
økonomiske ramme til studieture.
KOMMUNIKATION
Efter studieturen udarbejder social- og psykiatriudvalget en rapport og et regnskab for turen, som efter
godkendelse af regionsrådet bliver offentliggjort på Region Hovedstadens hjemmeside.
POLITISK BESLUTNINGSPROCES
Sagen forelægges for forretningsudvalget den 10. december og regionsrådet den 17. december 2019.
DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON
Anne Skriver Andersen / Jakob Sidenius
JOURNALNUMMER
19063647
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5. BESLUTNING: HØRING AF SUNDHEDSSTYRELSENS
ANBEFALINGER FOR EN SAMMENHÆNGENDE
SUNDHEDSINDSATS VED AKUT OPSTÅET SYGDOM OG SKADE
INDSTILLING
Administrationen indstiller, at social- og psykiatriudvalget overfor forretningsudvalget og regionrådet
anbefaler:


At godkende Region Hovedstadens udkast til høringssvar (bilag 1) til Sundhedsstyrelsen.

POLITISK BEHANDLING
Anbefalet.
Niels Høiby (I) deltog ikke i mødet.
BAGGRUND
Region Hovedstaden skal indgive høringssvar til Sundhedsstyrelsens kommende anbefalinger til det
samlede akutområde. Administrationen har på baggrund af det fremsendte høringsmateriale udarbejdet et
udkast til høringssvar.
Herudover forventes regionerne at afgive et fælles politisk høringssvar, som behandles i Danske
Regioners sundhedsudvalg den 28. november 2019 og Danske Regioners bestyrelse den 12. december
2019.
De nye anbefalinger omfatter både somatik og psykiatri, hvorfor udkastet behandles både i
sundhedsudvalget og social- og psykiatriudvalget.
SAGSFREMSTILLING
I 2007 og 2009 udsendte Sundhedsstyrelsen de gældende anbefalinger vedrørende den akutte
sundhedsindsats for forløb i henholdsvis somatik og psykiatri. I Region Hovedstaden har de blandt
andet understøttet etableringen af fælles akutmodtagelser og indførslen af Det Enstrengede og Visiterede
Akutsystem i 2014.
Sundhedsstyrelsen vurderer, at der nu er behov for at fastlægge nye anbefalinger, som kan danne
planlægningsgrundlag for den samlede akutindsats i de kommende 10 år. Baggrunden er blandt andet den
teknologiske udvikling, ibrugtagning af de nye sygehusbyggerier, og at primærsektoren i stigende grad
løser komplekse opgaver på akutområdet.
Nyt i de kommende anbefalinger
Høringsversionen af de nye anbefalinger er vedlagt som bilag 3 og høringsbrev og -liste er vedhæftet som
bilag 4 og 5. Herudover har Sundhedsstyrelsen udsendt en bilagsrapport. Den og det øvrige
høringsmateriale kan findes på høringsportalen via linket:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63394.
Som noget nyt har anbefalingerne et tværfagligt og tværsektorielt sigte, og peger således på indsatser, der
går på tværs af hele patientforløbet – også på tværs af sektorer. Derudover samler Sundhedsstyrelsen
med den nye rapport anbefalingerne for akuttilbud for både somatik og psykiatri.
Anbefalingerne omfatter således akutte tilbud i:
1. Det primære sundhedsvæsen
2. Den præhospitale indsats
3. Det regionale hospitalsvæsen for både somatik og psykiatri.
Administrationens overordnede vurdering af anbefalingerne
De nye anbefalinger er blevet til på baggrund af en grundig proces, hvor Region Hovedstadens
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administration sammen med de øvrige regioners administrationer, faglige selskaber, repræsentanter fra
kommunerne og andre relevante parter har deltaget i forskellige arbejdsgrupper på forskellige niveauer i
Sundhedsstyrelsen. Derudover har administrationen sammen med de andre regioner indgået i en
følgegruppe i Danske Regioner.
For at give et overblik over, hvor langt Region Hovedstaden er i forhold til implementering af de
kommende anbefalinger, har administrationen udarbejdet en oversigt, som er vedlagt i bilag 2.
Samlet set vurderer administrationen, at de nye anbefalinger er et godt planlægningsgrundlag for de
kommende 10 år. Det er positivt, at der er fokus på at skabe bedre sammenhæng for borgerne på tværs
af sektorgrænser og på tværs af somatik og psykiatri. Det er i tråd med regionens fokus på at udvikle det
nære og sammenhængende sundhedsvæsen, herunder samarbejdet med de kommunale akutfunktioner,
samt arbejdet med Treårsplanen for Psykiatrien 2020-2022.
Administrationen vurderer ikke, at de nye anbefalinger, på samme måde som de tidligere, vil medføre en
grundlæggende ændring af strukturen på det akutte område, da der er tale om videreudvikling af den
måde, som vi allerede arbejder på.
Hovedpointer i udkast til Region Hovedstadens høringssvar
Administrationen har fremsendt høringsversionen af anbefalingerne til regionens somatiske hospitaler,
Region Hovedstadens Psykiatri og Region Hovedstadens Akutberedskab med henblik på input til
regionens høringssvar.
Udkast til høringssvar er vedlagt som bilag 1. I svaret tilkendegives, at Region Hovedstaden er enige i
hovedlinjerne i de nye anbefalinger, og at vi på flere punkter er godt i gang med en udvikling, der
understøtter flere af anbefalingerne.
I høringssvaret fremhæves det som noget positivt, at anbefalingerne rummer en styrkelse af de akutte
tilbud på tværs af sektorer, hvor der med et 10-årigt sigte stiles mod højere grad af fælles organisering og
sammenhæng. Det vil sikre et større helhedssyn i visitationen til akutte tilbud og understøtte målrettet
behandling ud fra patientens behov.
Også anbefalingerne om øget sammenhæng mellem somatik og psykiatri anerkendes positivt i
høringssvaret, idet det er vigtigt, at somatisk og psykiatrisk sygdom ligestilles, og at der sikres samme
høje kvalitet i indsatsen. Med øget sammenhæng bliver fokus på det hele menneske frem for
enkeltdiagnoser, og det er et afgørende element i den akutte indsats. Region Hovedstaden er med den
nye treårige plan for psykiatriens udvikling 2020-2022 allerede i færd med styrke denne sammenhæng.
I høringssvaret gøres Sundhedsstyrelsen opmærksom på, at der er to områder i de nye anbefalinger, som
Region Hovedstaden mener bør formuleres anderledes:
1. Modtagelse af akutte somatiske patienter på akutklinikker
2. Visiteret adgang til psykiatrien
Ad 1) Modtagelse af akutte somatiske patienter på akutklinikker
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at en akutklinik varetager vurdering og behandling af lettere tilfælde af akut
opstået eller forværret sygdom og skade, der ikke kræver hospitalsbehandling. Der er tale om patienter,
som varetages i lægevagten i de øvrige regioner (anbefaling 8 og 9 samt boks 8, side 86).
Sundhedsstyrelsen anbefaler endvidere, at akutte patienter med behov for indlæggelse til
hospitalsbehandling visiteres til akuthospitaler og modtages i de fælles akutmodtagelser (anbefaling 20 og
21). Endelig forventer Sundhedsstyrelsen, at systematisk modtagelse og indlæggelse af akutte visiterede
patienter på specialhospitaler, det vil sige på sygehusmatrikler, hvor der ikke er fælles akutmodtagelse, er
overgangsordninger indtil ibrugtagning af de nye hospitalsbyggerier (boks 10, side 94-96 og anbefaling
20).
Med regionens Hospitalsplan 2025 er det besluttet at fastholde den nuværende akutstruktur. Det betyder,
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at der fremadrettet vil være akutklinikker med mulighed for indlæggelse på Amager-, Gentofte-, og
Glostrup-matriklen. På disse matrikler vil der således fortsat modtages patienter med akut opstået
medicinsk sygdom, som eventuelt skal indlægges.
I høringssvaret gøres Sundhedsstyrelsen opmærksom på, at Region Hovedstaden særligt lægger vægt
på, at nære akutte sundhedstilbud skaber tryghed for regionens borgere. Derudover viser undersøgelser,
at patienttilfredsheden på akutklinikkerne er høj, og at 97-98 pct. af patienterne færdigbehandles uden
overflytning til et akuthospital. Endvidere beskrives, at patienternes behandlingsbehov altid er afgørende
for, om patienten henvises til en akutklinik eller til en akutmodtagelse, og at der foreligger en klar
procedure for evt. overflytning af patienter mellem akutklinikker og -modtagelser.
Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal akutklinikker i vagttid varetage patienter med almen
medicinsk sygdom og småskader, som ikke har brug for hospitalsbehandling, og som i dagtimerne
varetages af almen praksis. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at opgaven varetages af speciallæger i almen
medicin eller læger med tilsvarende kompetencer (anbefaling 8 og 9). Der er således ikke tale om en
hospitalsopgave ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I høringssvaret gøres Sundhedsstyrelsen
opmærksom på, at behandling af almen medicinsk sygdom og mindre skader, som om dagen varetages
af almen praksis, er fuldt integreret i regionens akutmodtagelser og akutklinikker og betragtes som en
hospitalsopgave i Region Hovedstaden.
Ad 2) Visiteret adgang til psykiatrien
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at modtagelse af akutte psykiatriske patienter til hospitalsbehandling
fremover skal være visiteret (anbefaling 20).
I høringssvaret gøres Sundhedsstyrelsen opmærksom på, at Region Hovedstaden ikke støtter visiteret
adgang til regionens psykiatriske akutmodtagelser, da regionen ønsker let adgang til akut psykiatrisk
behandling for regionens borgere. Regionen ønsker ligestilling mellem somatisk og psykisk sygdom, men
finder samtidig, at den lette og åbne adgang til akut psykiatrisk behandling er helt central for patienter,
som rammes af akut psykisk sygdom eller forværring, og som kan have svært ved at overskue den
visiterede adgang. Region Hovedstaden indgår gerne i dialog om principper for telefonisk visitation af
akut psykisk sygdom, som Sundhedsstyrelsen lægger op til, men regionen er principielt uenige i
anbefalingen.
Videre proces
Høringsperioden varer til den 6. januar 2020. De endelige anbefalinger forventes således offentliggjort i
starten af 2020.
Sundhedsstyrelsen forventer, at regioner, kommuner og almen praksis fra start tænker anbefalingerne ind
i deres planlægning på sundhedsområdet, og at implementeringen vil ske løbende de næste fem - ti år,
afhængig af lokale forhold og planlægning. Sundhedsstyrelsen vil følge op på anbefalingerne første gang
inden for fire til fem år.
KONSEKVENSER
De nye anbefalinger vedrører hovedfunktionsniveau, det vil sige den ikke-specialiserede behandling. Det
bemærkes, at Sundhedsstyrelsen alene kan rådgive om varetagelsen af hovedfunktioner på hospitalerne.
Sundhedsstyrelsen kan ikke stille krav til varetagelse af hovedfunktioner.
Ved afvigelse fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger må regionen dog forvente at skulle redegøre for,
hvorfor der afviges, og hvordan den faglige kvalitet så kan sikres.
RISIKOVURDERING
Administrationen vurderer, at Region Hovedstaden med den nuværende organisering på akutområdet
ikke vil leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at alle medicinske patienter med behov for
indlæggelse skal visiteres til akuthospitaler. Derudover vurderer administrationen, at der er risiko for, at
Sundhedsstyrelsen anbefaler visiteret adgang til psykiatrien.
POLITISK BESLUTNINGSPROCES
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Sagen forelægges sundhedsudvalget og social- og psykiatriudvalget den 27. november 2019,
forretningsudvalget den 10. december 2019 og regionrådet den 17. december 2019.
DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON
Svend Hartling/Anne Skriver
JOURNALNUMMER
19067955

BILAGSFORTEGNELSE
1. Udkast til høringssvar 191119
2. Administrationens bemærkninger til akutanbefalinger 191119
3. Høringsudkast_Anbefalinger for den akutte sundhedsindsats
4. Høringsbrev_ Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og
skade
5. Høringsliste_Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og
skade
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6. ORIENTERING: ANVENDELSE AF BÆLTEFIKSERINGER OG
FASTHOLDELSER I PSYKIATRIEN
INDSTILLING
Administrationen indstiller, at social- og psykiatriudvalget overfor forretningsudvalget anbefaler:


at drøfte og herefter tage orienteringen om anvendelse af bæltefikseringer og fastholdelser i
psykiatrien til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Udvalget drøftede anvendelsen af tvang og anbefaler, at forretningsudvalget tager orienteringen til
efterretning.
Niels Høiby (I) deltog ikke i mødet.
BAGGRUND
Regionrådet modtog den 19. november 2019 en orientering om resultaterne i Sundhedsstyrelsens
halvårlige monitorering af tvang i psykiatrien. Denne sag er en kort opsumering af resultaterne i
monitoreringen vedrørende bæltefikseringer samt en kommentering af den aktuelle presseomtale om lange
bæltefikseringer og fastholdelser.
SAGSFREMSTILLING
Monitoreringen af tvangsanvendelse for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2019 viser et markant fald i
antallet af bæltefikseringer. I perioden op til offentliggørelsen af monitoreringstallene bragte Politiken en
artikel om en ung pige indlagt i Region Hovedstadens Psykiatri tilbage i 2008, som blev bæltefikseret 390
gange i løbet af 2 år, og i oktober 2019 havde Dagens Medicin et tema om fastholdelser - herunder
lovligheden af lange fastholdelser.
Reduktion i antallet af bæltefikseringer
I 2014 indgik Sundheds- og Ældreministeriet en partnerskabsaftale med regionerne om at halvere
anvendelsen af tvang i psykiatrien i 2020. Sundhedsstyrelsen offentliggør hvert halve år en monitorering
for udviklingen i anvendelsen af tvang de seneste 12 måneder. Monitoreringen for perioden 1. juli 2018 –
30. juni 2019 blev offentliggjort den 19. november 2019 og viser, at antallet af bæltefikseringer
er næsten halveret, og at det totale antal bæltefikseringer er mere end halveret for Region Hovedstaden.
Monitoreringen for denne periode adskiller sig i forhold til de tidligere monitoreringer, da
Sundhedsdatastyrelsen ikke har adgang til data fra Landspatientregistret (LPR) før starten af 2020.
Tallene indeholder af den grund ikke en opgørelse af tvangsanvendelser i forhold til antallet af indlagte og
kan alene bruges til at vurdere antallet af tvangsanvendelser i forhold til antallet i tidligere år.
Monitoreringen kan dermed ikke vise om, regionerne er i mål med aftalerne i partnerskabsaftalen. Sidste
monitorering af tvangsanvendelse i psykiatrien fra 1. januar 2018 – 31. december 2018 viste, at Region
Hovedstaden næsten havde opnået en halvering i anvendelsen af bæltefikseringer. Regionens egne tal
viser, at Regionen nu er i mål med målsætningen om at halvere anvendelsen af bæltefikseringer.
Fastholdelser
Der er ikke i partnerskabsaftalen fastsat et bestemt mål for fastholdelser, men det er et mål, at der skal
ske en reduktion i anvendelsen af fastholdelser frem mod 2020. Samlet er antallet af
fastholdelsesepisoder i Region Hovedstaden steget siden indgåelsen af partnerskabsaftalen. Dette er en
naturlig konsekvens af, at tvangsanvendelsen i Region Hovedstadens Psykiatri følger
mindstemiddelprincippet, hvor der ved reduktion i de mest indgribende tvangsformer (i dette
tilfælde bæltefiksering) sker en stigning i de mindre indgribende tvangsformer (i dette tilfælde
fastholdelser).
Den halvårlige monitorering opgør ikke tidsintervaller for anvendelsen af fastholdelser. Regionens egne tal
viser, at langt størstedelen af de registrerede fastholdelser har været på under 1 times varighed, og mere
end halvdelen af alle fastholdelser har varet mellem 0 og 15 minutter. Vedhæftet er bilag med tabel over
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antal fastholdelser opdelt på varighed. Det bemærkes, at tallene er behæftet med en vis usikkerhed.
Dagens Medicin havde i oktober 2019 fastholdelser som tema. I den forbindelse blev der stillet
spørgsmålstegn ved lovligheden af længere fastholdelser. Administrationen bemærker,
at magtanvendelse kun må benyttes, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke giver den
nødvendige sikkerhed, og magtanvendelsen må ikke gå videre end strengt nødvendigt. Betingelserne er så
strenge for at begrænse anvendelsen af tvang mest muligt. Der er i psykiatriloven ikke fastsat en
tidsmæssig grænse for, hvor lang tid en fastholdelse må være.
Presseomtale om lang bæltefiksering
Dagbladet Politiken bragte søndag den 10. november 2019 en artikel om en ung pige, der
blev bæltefikseret 390 gange i løbet af to år tilbage i 2008 under en indlæggelse i Region Hovedstadens
Psykiatri. Sagen fik efterfølgende stor mediedække.
Allerede inden partnerskabsaftalen blev indgået i 2014, havde Region Hovedstaden stort fokus på at
forebygge tvang. Region Hovedstadens Psykiatri udarbejdede allerede i 2010 den første handleplan for at
forebygge tvang og har efterfølgende været den region, som har reduceret brugen af bæltefikseringer
mest. Der er i dag generelt i psykiatrien væsentlig flere gode og veldokumenterede metoder/værktøjer til
at forebygge tvang, og der har været en intensiv undervisningsindsats over for medarbejdere samt et
intensivt ledelsesfokus på at forebygge tvang. Af metoder kan nævnes second
opinion, deeskaleringsteam og safewards (som er en evidensbaseret metode til at forbedre sikkerhed og
tryghed på intensive afdelinger).
Inden for Børne- og Ungepsykiatrien kan det supplerende nævnes, at man i forhold til 2008 har lært
meget og benytter sig af en helt anden type indsatser og tilgang. Af områder kan nævnes vigtigheden af at
inddrage børnenes forældre i endnu højere grad, vigtigheden af at der er et tæt team omkring patienten
samt et fokus på individuelle behov.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. december 2019
DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON
Charlotte Hosbond/Carine Bududu Heltberg
JOURNALNUMMER
08005956

BILAGSFORTEGNELSE
1. Bilag 1. Tabel over antal fastholdelser opdelt på varighed
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7. BESLUTNING: FÆLLESMØDE OM ULIGHED I SUNDHED
INDSTILLING
Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget,
1. At godkende at holde et fællesmøde om ulighed i sundhed sammen med udvalget for forebyggelse
og sammenhæng onsdag den 15. januar 2020 kl. 14.45 - 15.45.
2. At komme med input til dagsordenen for fællesmødet om ulighed i sundhed.
POLITISK BEHANDLING
1. Godkendt.
2. Udvalget vil foreslå udvalget for forebyggelse og sammenhæng, at temaet for fællesmødet bliver
børns sundhed.
Niels Høiby (I) deltog ikke i mødet.
BAGGRUND
Både udvalget for forebyggelse og sammenhæng og social- og psykiatriudvalget arbejder med at
mindske ulighed i sundhed. Der er derfor flere fælles snitflader på tværs af udvalgene, og det vil derfor
være hensigtsmæssigt at afholde et fællesmøde for at drøfte og koordinere eventuelle fælles
indsatsområder.
SAGSFREMSTILLING
Ulighed i sundhed er et komplekst problem at løse, som involverer mange forskellige fagligheder og
indsatser på tværs af de somatiske og psykiatriske hospitaler, almen praksis og de kommunale tilbud
samt de udsatte borgeres egne ressourcer og netværk.
Ifølge styrelsesvedtægten skal udvalget for forebyggelse og sammenhæng arbejde for at forebygge
ulighed i sundhed, og i løbet af 2019 har udvalget haft tre temadrøftelser om ulighed i sundhed.
Temadrøftelserne er mundet ud i et udkast til en politisk ramme for regionens arbejde med at skabe
lighed i sundhed. Udkastet til den politiske ramme bliver behandlet i udvalget for forebyggelse og
sammenhæng ved mødet den 27. november 2019. I udkastet til rammen er der fokus på tre temaer inden
for ulighed i sundhed:




Universelle indsatser skal løfte alle børn
Differentierede indsatser giver lige muligheder
Sammenhæng på tværs kræver fokus og nytænkning

Udvalget for forebyggelse og sammenhæng har i 2018-2019 udarbejdet en plan for styrkelse af
forebyggelsesområdet, hvor ulighed i sundhed ses som en gennemgående udfordring. For eksempel er
en stor del af sammenhængen mellem uddannelsesniveau og sygelighed forklaret ud fra den tilsvarende
sammenhæng mellem uddannelsesniveau og rygning. Indsatser til fremme af røgfrihed er derfor
tilrettelagt med særlig fokus på effekt blandt borgere uden uddannelse eller med kort uddannelse for at
mindske den sociale ulighed i sundhed.
I social- og psykiatriudvalgets treårsplan for 2020-2022 indgår ulighed som et selvstændigt
tema. Mennesker med psykisk sygdom dør gennemsnitligt 15-20 år tidligere end andre borgere, og det
kan af en lang række grunde være svært for en borger med en psykisk sygdom at få behandling for en
somatisk sygdom. Det er særligt livsstilssygdomme som KOL, diabetes, hjerte-kar-sygdomme og astma
og allergi, der sammen med en højere selvmordsrate er årsager til de færre leveår.
Social- og psykiatriudvalget har i forhold til ulighed i sundhed således primært fokus på at skabe gode
rammer for patienter med psykiske sygdomme, så de uanset indlæggelsessted bliver mødt af et
personale, som har viden om og opmærksomhed på både somatisk og psykisk sygdom.
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Social- og psykiatriudvalget vil løbende prioritere indsatserne i treårsplanens forskellige temaer igennem
den underliggende handleplan. Udvalget for forebyggelse og sammenhæng vil anvende den politiske
ramme for regionens arbejde med at skabe social lighed i sundhed som rettesnor for kommende
beslutninger og prioriteringer på området, for eksempel i kommende budgetforhandlinger og i drøftelser
med regionens Udsatteråd og patientforeninger.
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng holder møde den 15. januar 2020 kl. 13.00 - 15.00, og
social- og psykiatriudvalget holder møde den den 15. januar kl. 15.30 - 17.30 . Administrationen foreslår
derfor at holde fællesmødet fra kl. 14.45 - 15.45, således at begge udvalgsmøder bliver afkortet med 15
minutter.
Til fællesmødet vil de to udvalgsformænd dels præsentere udvalgte fokusområder for de respektive
udvalgs arbejde med ulighed samt give mulighed for at drøfte og koordinere eventuelle fælles indsatser.
Udover muligheden for at koordinere fælles budgetforslag til Region Hovedstadens budget for 2021 kan
det også være en lejlighed til at drøfte, hvordan de to udvalg i fællesskab bedst samarbejder med andre
aktører om at mindske ulighed i sundhed.
KONSEKVENSER
En fælles og koordineret indsats kan dels øge de to udvalgs muligheder for at få gennemført initiativer for
at mindske ulighed i sundhed samt skabe bedre synergi imellem flere forskellige indsatser på området.
ØKONOMI
De to udvalg har ved budgetforhandlinger i 2020 mulighed for at stille fælles budgetforslag om at
mindske ulighed i sundhed til Region Hovedstadens budget for 2021.
POLITISK BESLUTNINGSPROCES
Sagen forelægges parallelt i social- og psykiatriudvalget og udvalget for forebyggelse og sammenhæng
den 27. november 2019.
DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON
Anne Skriver Andersen / Lise Graae
JOURNALNUMMER
19078430
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8. ORIENTERING: BEVÆGELSE SOM EN DEL AF DEN
PSYKIATRISKE BEHANDLING OG FOREBYGGELSE
INDSTILLING
Administrationen indstiller til social- og psykiatriudvalget,


At tage orienteringen om bevægelse som en del af den psykiatriske behandling og forebyggelse til
efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Orienteringen blev taget til efterretning.
Niels Høiby (I) deltog ikke i mødet.
BAGGRUND
Social- og psykiatriudvalget har ønsket en orientering om fysio-, ergoterapeuternes samt
psykomotorikernes arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri.
SAGSFREMSTILLING
I Region Hovedstadens psykiatri indgår aktivitet og motion som en del af den behandling, patienterne
modtager under indlæggelse. At være fysisk aktiv kan have en positiv effekt på en lang række tilstande
som f.eks. angst, uro, søvnbesvær og depression. Motion og meningsfulde aktiviteter kan bidrage til øget
energi og velvære, give en oplevelse af kontrol over kroppen og kan være med til at understøtte den
øvrige behandling og helbredelsen i det hele taget.
Psykiske lidelser kommer til udtryk på mange forskellige måder. F.eks. kan et menneskes oplevelse af
egen krop være forstyrret og påvirke personens opfattelse af sig selv, egen adfærd samt evne og lyst til
at omgås andre mennesker.
Flere mennesker med psykiske lidelser oplever, at der kommer en forværring af smerter eller ligefrem
nyopståede smerter i kroppen (ryg, hoved, arme), når der kommer en forværring af den psykiske
sygdom.
En øget forværring af den psykiske sygdom medfører også fysiske funktionsindskrænkninger. Mange
patienter oplever både før og under en indlæggelse, at hverdagens aktiviteter (fx oprydning, indkøb, søvn
m.v.) bliver sværere at udføre. Det kan skyldes nedsat interesse og lyst, manglende initiativ, angst, trang
til at isolere sig, nedsat energi, koncentrationsbesvær, manglende overblik eller noget helt andet.
Fysio- og ergoterapi samt psykomotorikernes arbejdsfelt
Fysio- og ergoterapeuter samt psykomotorikere bidrager til patienternes behandling og rehabilitering både
i form af fysiske aktiviteter og genopretning (restituering) af fysiske kompetencer. Aktiviteter og
genetableringen (restitutionen) kan bidrage til patienternes livsmod, livskvalitet og livsmestring.
Aktiviteterne medvirker til at aflede patienterne i situationer og flytte fokus og skabe ro for patienten; at
dæmpe ophidselse og affekt (arousal). Restitutionen lærer patienterne teknikker, som kan bruges hjemme
eller andre steder, hvis angsten pludselig skulle dukke op, så de bliver bedre i stand til at tackle deres
hverdag.
Om forskningen
Motion og bevægelse kan medvirke til at forbedre livskvaliteten hos nogle patienter, om end
forskningsresultaterne dog ikke er helt entydige. De psykiatriske patienter har både fysiske og psykiske
forbehold eller udfordringer i forhold til træning, og der er dermed flere ting, der skal tages højde for.
Vigtigst af alt skal den fysiske træning give mening for den enkelte patient, både i forhold til patientens
fysik og psyke.
Fakta om faggrupperne
De forskellige faggrupper har forskellige arbejdsområder og indsatser, men der er også overlap og
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sammenfald. Faggrupperne kan alle have aktiviteter i motionsrum, aktivitetsrum og sanserum.
I Region Hovedstadens Psykiatri er der ansat:




96 fysioterapeuter (22 mænd og 74 kvinder)
139 ergoterapeuter (20 mænd og 119 kvinder)
3 psykomotorikere ansat på hhv. Psykiatrisk Center København, Psykiatrisk Center Sct. Hans og
Psykiatrisk Center Glostrup.

De er fortrinsvis ansat i sengepsykiatrien, og som udgangspunkt med arbejdstid i dagtiden. De følgende
afsnit beskriver de tre faggrupper mere indgående i deres behandlinger og arbejdsområder.
Fysioterapi
Fysioterapeutisk behandling har fokus på kroppen. Oplevelser, belastninger og sygdom kommer til
udtryk i kroppen og kan aflæses i kropsholdningen, på åndedrættet, i musklernes spændingsniveau og
generelt i vores bevægemønstre.
Ved hjælp af samtale, undersøgelse og behandling bidrager fysioterapeuterne sammen med det øvrige
personale til at udrede, vurdere og behandle patienterne.
Formålet med fysioterapi er at generhverve funktionsevne, opleve glæde ved bevægelse og at få
succesoplevelser med at bruge kroppen. Det kan også være at give borgeren oplevelsen af at kunne
udføre dagligdagens gøremål uden kropslige forhindringer. Behandlingen foregår enten individuelt, i
grupper på afsnittet eller på hold. Fysioterapeuten kan hjælpe med at tilrettelægge et personligt
træningsprogram, hvis patienten ikke kan deltage i holdtræning.
Ergoterapi
Ergoterapeutisk undersøgelse og behandling har fokus på hverdagens aktiviteter. Hverdagens aktiviteter
giver mennesker mening, værdi og struktur og er nødvendige for vores liv og sundhed. Det er gøremål,
der er meningsfulde eller nødvendige for den enkelte, og det kan f.eks. være at købe ind, køre med bus,
lave mad, passe børn, gå til fritidsaktiviteter m.v.
Den ergoterapeutiske behandling tager udgangspunkt i den behandlingsplan, der er lavet sammen med
patienten, patientens læge og patientens kontaktperson. Mål og planlægning af træning tager altid
udgangspunkt i de aktiviteter, der er ønskelige og nødvendige for den enkelte patients hverdag - både
under indlæggelse og efter udskrivelse. Behandlingen kan foregå enten individuelt, i grupper på afsnittet
eller på fælles hold. I grupperne kan patienten træne ud fra egen målsætning. Ofte trænes flere funktioner
i samme aktivitet.
Psykomotorik
Psykomotorik har eksisteret som fag i Danmark siden 1940’erne, indtil 2010 under navnet
Afspændingspædagogik.
Siden 2002 har uddannelsen været en offentligt anerkendt og statsfinansieret sundhedsfaglig uddannelse
– Professionsbachelor i Psykomotorik og Afspændingspædagogik – og de psykomotoriske terapeuter
uddannes sammen med sygeplejersker, pædagoger og fysioterapeuter.
Den psykomotoriske terapeut er uddannet i anatomi og fysiologi. Hertil lægges uddannelse i psykologi,
samtale, kontakt, samt fysisk træning, krop og bevægelse samt forskellige specialområder som fx
psykiatri, geriatri, ergonomi og fødselsforberedelse. Den psykomotoriske profession understøtter
udviklingen af borgerens handlekompetencer og livsmestring med udgangspunkt i samspillet mellem
krop, kognition, emotion og handling.
På Militærpsykiatrisk Ambulatorium/Krise- og katastrofepsykisk Center, Psykiatrisk Center København,
indgår en psykomotoriker i behandlingen af patienter/krigsveteraner med PTSD. Disse patienter har et
meget højt angst- og arousal niveau, og selv om flere af dem indledningsvist er tvivlsomme overfor den
psykoterapeutiske behandling, har de fleste forløb en virkelig god effekt, hvilket kan være ret
overraskende for dem selv.
Det psykomotoriske arbejde bygger og skaber på den måde bevidsthed om broen imellem fysiske og
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psykiske færdigheder, som for eksempel nærværsfærdigheder og mestring af følelser og aroussal.
DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON
Anne Skriver Andersen / Jakob Sidenius
JOURNALNUMMER
19070175
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9. ORIENTERING: TILSYNSBESØG PÅ DEN SOCIALE
VIRKSOMHEDS TILBUD I 2018
INDSTILLING
Administrationen indstiller:


At Social- og Psykiatriudvalget tager orienteringen til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Niels Høiby (I) deltog ikke i mødet.
BAGGRUND
Den Sociale Virksomheds 19 tilbud er underlagt flere former for faglige tilsyn. Socialtilsynet skal med
deres driftstilsyn og uanmeldte besøg sikre at borgerne modtager en indsats, der er i overensstemmelse
med lov om social service. Styrelsen for patientsikkerheds risikobaserede tilsyn skal sikre, at de
sundhedsfaglige forhold på tilbuddene er i orden. Endelig skal tilsynsbesøg fra
Ombudsmandsinstitutionen sikre en værdig, hensynsfuld og korrekt behandling af mennesker, der
opholder sig eller bor på institutioner.
I denne sag orienteres udvalget om resultaterne af de tilsyn, der er gennemført på Den Sociale
Virksomheds tilbud i 2018. Der har i 2018 ikke været tilsyn fra Ombudsmandsinstitutionen.
SAGSFREMSTILLING
Socialtilsynet fører driftsorienteret tilsyn med sociale døgntilbud for børn, unge og voksne. 17 ud af de i
alt 19 tilbud i Den Sociale Virksomhed er omfattet af Socialtilsynet. Kommunikationscentret i Region
Hovedstaden og Hjerneskadecenter Virum er ambulante tilbud, og de er derfor ikke omfattet.
Socialtilsynet skal ifølge lovgivningen gennemføre årlige driftsorienterede tilsyn på alle tilbud. Der har dog
ikke været tilsyn på forsorgshjemmene under Center for Forsorg og Behandling og på Nødebogård i
2018. I alt har der været 10 anmeldte og 9 uanmeldte tilsyn fra Socialtilsyn i 2018.
Socialtilsynet vurderer tilbuddenes kvalitet ud fra en fælles kvalitetsmodel, der indeholder syv temaer.
For hvert tema bliver tilbuddet scoret på en skala fra 1-5 (hvor 5 er bedst).








Uddannelse og beskæftigelse
Selvstændighed og relationer
Målgruppe, metoder og resultater
Sundhed og Trivsel
Organisation og ledelse
Kompetencer
Fysiske rammer

Socialtilsynet vurderer generelt kvaliteten på Den Sociale Virksomheds tilbud positivt. Tilbuddene bliver i
overvejende grad vurderet til at ligge mellem fire og fem. Det vil sige, at kravene til tilbuddene enten er ”i
høj eller i meget høj grad opfyldt”. Se scoren for de enkelte tilbud i bilag 1.
Rønnegård skiller sig ud med en generelt lavere score i 2018. Der er iværksat forskellige indsatser, der
skal sikre, at tilbuddet løftes på de lavt-scorede områder. Der foreligger allerede nu en ny tilsynsrapport
fra 2019 for Rønnegården og den viser, at det har givet resultat, idet tilbuddet i 2019 får en højere score
på de fleste områder. Bilag 2 er et uddybende notat om tilsyn på Rønnegården. Det fremgår også af
notatet, at der har været et uanmeldt tilsyn i november 2019, hvor fokus har været på indflytningen til den
nye afdeling Firkløveren. Tilsynsbesøget gav anledning til en række kritiske bemærkninger om
indflytningsprocessen. Der er derfor nedsat en gruppe i med deltagelse af Den Sociale Virksomheds
fællesadministration og Rønnegårds ledelse, som sammen skal udarbejde en plan for de forbedringer, der
Side 24 af 36

skal gennemføres for at imødekomme kritikpunkterne.
På syv tilbud vurderer Socialtilsynet, at de fysiske rammer ikke i tilstrækkelig grad understøtter borgernes
behov. De bruger i flere tilfælde betegnelsen ”utidssvarende” om de fysiske rammer. Det drejer sig om
Bredegaard, Hulegården, Jonstrupvang, Lyngdal, Rønnegård, Solgaven og Svendebjerggård. Den
Sociale Virksomhed arbejder løbende på at forbedre de fysiske rammer på de nævnte tilbud. Der er dog
fortsat forskellige udfordringer i forhold til finansiering af de store moderniseringsprojekter, der er
behov for at sikre tidssvarende rammer for borgerne; særligt på Bredegaard og Jonstrupvang. Der
arbejdes på en afklaring og løsning sammen med Center for Økonomi og Center for Ejendomme, jvf.
også forslag til budget 2020 om en renoveringsplan for Den Sociale Virksomhed.
Herudover kritiserer Socialtilsynet, at der på 3Kløveren og Geelsgårdskolen er fastboende børn og børn i
aflastning på samme afdeling. Tilsynet vurderer, at de skiftende børn i aflastning medfører en
uhensigtsmæssig forstyrrelse af de fastboende børns hverdag. Det løses ved fra 1. januar 2020 at
nedlægge aflastningspladsen på 3Kløveren. På Geelsgårdskolen arbejdes der fortsat på at sikre en
løsning.
Den Sociale Virksomhed har generelt et godt og konstruktivt samarbejde med Socialtilsynet
Hovedstaden, hvor såvel konkrete som mere principielle spørgsmål og problemer kan drøftes.
Det risikobaserede sundhedsfaglige tilsyn
Styrelsen for patientsikkerheds risikobaserede sundhedsfaglige tilsyn har i 2018 fokuseret på to
overordnede temaer, nemlig ’medicinering’ og ’overgange i patientforløb’. Der har desuden været særligt
fokus på to grupper: Patienter med skizofreni og samtidig somatisk sygdom og patienter med diabetes
og komorbiditet (flere samtidige diagnoser).
I 2018 havde fire tilbud i Den Sociale Virksomhed risikobaserede sundhedsfaglige tilsyn:





Rønnegård (botilbud for voksne med udviklingshæmning og ofte også en psykiatrisk diagnose)
Sølager (sikrede afdelinger for unge i varetægtssurrogat)
Center for Forsorg og Behandling (Solvang forsorgshjem)
Center for Forsorg og Behandling (misbrugsambulatorierne i Hillerød og Hørsholm)

De fire tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed har været positive og alle med en konklusion om, at
stederne kun har ’Mindre problemer uden væsentlig risiko for patientsikkerheden'. Se bilag 3.
Den Sociale Virksomhed har på baggrund af tilbagemeldinger fra tilsynene styrket den sundhedsfaglige
dokumentation, dokumentation af samarbejdet med behandlingsansvarlig læge samt lægefaglig
journalføringen på misbrugsambulatorierne. Dette er i høj grad gjort ved udvikling og brug af et nyt
journalsystem (Nexus) og ved at præcisere vejledninger på området.

KOMMUNIKATION
Socialtilsynets rapporter for det enkelte tilbud er offentligt tilgængelig på tilbuddenes hjemmesider.
Rapporter fra det risikobaserede tilsyn kan findes på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.
POLITISK BESLUTNINGSPROCES
DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON
Jesper Lihn/ Conni Christiansen

JOURNALNUMMER
17031630
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BILAGSFORTEGNELSE
1. Bilag 1 Oversigt over socialtilsynes vurdering af tilbud i 2018
2. Bilag 2. Uddybende notat om Rønnegårdens tilsynsbesøg
3. Bilag 3. Risikobaserede sundhedsfaglige tilsyn fordelt op tilbud 2018
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11. EVENTUELT
Social- og psykiatriudvalget bad om på et kommende møde at blive orienteret om behov og kapacitet for
sengepladser i Region Hovedstadens Psykiatri.
Herudover bad udvalget om en evaluering af samarbejdet med Headspace samtidig med den kommende
evaluering af social- og psykiatriudvalgets pulje til samarbejdsprojekter.
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BESLUTNINGER

Social- og psykiatriudvalget - meddelelser

SOCIAL- OG PSYKIATRIUDVALGET

MØDETIDSPUNKT
27-11-2019 09:00

MØDESTED
Rigshospitalet, Esther møllers vej 1, opgang 11. 4 sal i Direktionen

MEDLEMMER
Susanne Due Kristensen
Martin Schepelern
Hanne Andersen
Henrik Thorup
Karsten Skawbo-Jensen
Maria Gudme
Marianne Frederik
Niels Høiby
Peter Westermann

Formand
Næstformand
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Afbud
Deltog
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INDHOLDSLISTE
1. Meddelelser: Budget 19. Fokus på mad i psykiatrien
2. Meddelelser: Budget 2019. Aktivitetstilbud på intensive sengeafsnit
3. Meddelelser: Budget 2019. Udvidelse af den ambulante aktivitet og psykoterapeutiske behandling
4. Meddelelser: Budget 2019. Styrket bemanding på sengeafsnit med intensiv behandling i psykiatrien
5. Meddelelser: Budget 2019. Etablering af pårørendeuddannelse ifm. Skolen for Recovery
6. Meddelelser: Budget 2019. Status for byggeri af simulationscenter
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1. MEDDELELSER: BUDGET 19. FOKUS PÅ MAD I PSYKIATRIEN
Med budget 2019 blev der givet ekstra ressourcer til at igangsætte initiativer med særligt fokus på mad i
psykiatrien. Social- og psykiatriudvalget får med denne meddelelse en opfølgning på indsatsen.
Sund, ernæringsrigtig og velsmagende mad er en del af psykiatriens tvangsforebyggende foranstaltninger
og er dermed også med til at overholde de politiske målsætninger om at nedbringe tvang og
opretholde gode og sikre ansættelsesforhold for psykiatriens ansatte.
Kosten til de psykiatriske hospitaler leveres hovedsageligt fra køkkenerne på de somatiske hospitaler.
Region Hovedstadens Psykiatri har i 2019 ansat egen central kostcontroller, da der er et ønske om at
samarbejde med køkkenerne på de somatiske hospitaler om at udvikle patientforplejningen, så den bliver
mere målrettet de psykiatriske patienter både i forhold til mængde og indhold af energi.
Psykiatriens kostcontroller er uddannet økonoma og efteruddannet indenfor ledelse og administration.
Kostcontrolleren har erfaring fra storkøkkendrift og udfører bl.a. nedenstående opgaver:







Audit og opfølgning af kontrakter og samarbejdsaftaler for patientforplejning
Udarbejdelse af værktøjer og anbefalinger til centrene vedr. kostbestillinger, valg af sortiment, fokus
på madspild, mm.
Rådgivning til centre/afsnit af relevante emner indenfor patientforplejning
Revision af egenkontrolprogram i afsnitskøkkenerne og myndighedskontakt
Opfølgning og undervisning af egenkontrol på centre/afsnit

Madens kvalitet
Madleverancerne til psykiatrien afspejler generelt, at der leveres almindelig hospitalskost og almindeligvis
samme menu og portionsstørrelser, som der serveres på det somatiske hospital. Maden fra de somatiske
hospitaler er således tilpasset den somatiske patient, som ofte er småtspisende og har et lavt
aktivitetsniveau. Psykiatriens patienter skal i højere grad have mad med langt større volumen, og den skal
være energitæt samtidig med, at medicinsk betinget overvægt minimeres. Endvidere fokuseres der ved
opfølgning hos leverandøren bl.a. på, at der er variation i den leverede mad. Dette er vigtigt, da
psykiatriens patienter generelt har længere indlæggelsestid end somatiske patienter, og fokusområdet skal
imødegå klager fra de psykiatriske patienter om ensformig mad.
Kostcontrolleren følger løbende op på madens kvalitet hos leverandøren (de somatiske
hospitalskøkkener), på de psykiatriske centre og hos den personalegruppe, som færdigtilbereder og
serverer maden. Opfølgningen fokuserer bl.a. på:







Den smags- og visuelle oplevelse af det færdige måltid, som det serveres for patienterne. Dette
baseres på kostcontrollerens vurdering samt dialog med plejepersonale og patienter.
Leverandørens kvalitetssikring, herunder reklamationsbehandling.
Bestillingsrutinerne på det enkelte center; herunder om der i tilstrækkelig grad tages hensyn til
patienternes behov og ønsker.
Eliminering af madspild. Her har målinger vist, at antallet af bestilte måltider skal være i større
overensstemmelse med antallet af patienter, således at madspild minimeres.

Kostcontrolleren har ved regelmæssige besøg på centrene indsamlet data, som understøtter, at der skal
ændres på rutiner, arbejdsgange og holdninger hos såvel leverandørerne som psykiatriens eget personale.
Processen er i gang, og der forventes de første målbare resultater i 4. kvartal 2019 som følge af fokus på
bestillingsrutiner og leverandørens kvalitetssikring.
For at få mere bevågenhed om maden til den psykiatriske patient som særlig målgruppe og på lige vilkår
med fx somatikkens småt spisende patienter, har kostcontrolleren taget initiativ til, at problemstillingen er
formidlet til regionens Ernæringskomite.
Transport af maden/opvarmning af maden
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Et enkelt psykiatrisk center har egenproduktion af maden. De øvrige centre får maden leveret fra
køkkenet på et af de somatiske hospitaler. Maden leveres som varmholdt mad direkte til de enkelte afsnit
på centeret eller som kølet mad til centeret. Det er leverandøren, som forestår transport af maden til
modtagelsen i de aktuelle afsnit (varmholdt mad) henholdsvis centeret (kølet mad).
Menuplanerne til de psykiatriske centre afspejler, at der ikke tages specielt hensyn til, at maden skal
transporteres over større afstande til eksterne adresser.
Den varmholdte mad er færdiglavet og klar til servering, når den modtages på centeret. Den kølede mad
er færdiglavet og efterfølgende nedkølet hos producenten. Maden sættes på køl, når den modtages på
centeret og opvarmes/færdigtilberedes til dagens måltider. Opvarmning/færdigtilberedning sker efter en
vejledning, som sikrer, at maden fremstår ensartet og kvaliteten ikke forringes.
Status: Hvad sker der ude på centrene?
De psykiatriske centre og afsnit får besøg af og kan kontakte kostcontrolleren, der kan være behjælpelig
med rådgivning vedr. maden. Dermed er der skabt større interesse for madens kvalitet, de muligheder der
tilbydes patienterne, samt den daglige leverance der modtages. Flere centre har oprettet kostudvalg, hvor
der arbejdes med de udfordringer, plejepersonalet har i forhold til patientforplejningen. Det kan fx være,
at arbejde målrettet med at udarbejde varekataloger for at give et større kendskab til det sortiment, som
køkkenerne i somatikken leverer med henblik på bedre at kunne indfri patienternes ønsker og behov.
Kostcontrolleren fortsætter arbejdet med at optimere bestillingsprocedurerne og -mønstrene for
kostbestillingen, med ønske om på sigt at udarbejde en fælles vejledning til dette formål. Herudover skal
der også være bedre mulighed for at tilbyde patienterne flere mellemmåltider, da 15 – 30% af det daglige
kostindtag iflg. anbefalingerne bør være i form af mellemmåltider. På nuværende tidspunkt tilbydes
patienterne i psykiatrien kun mellemmåltider i begrænset omfang, da sortimentet ikke er tilpasset
psykiatriens behov samt utilstrækkelig viden hos plejepersonalet om vigtigheden af mellemmåltider. De
somatiske køkkener skal derfor i større grad levere bedre mellemmåltider samt evt. også udarbejde visuelt
materiale til plejepersonalet.
Endelig vil kostcontrolleren også arbejde med anretning og servering af maden, så måltiderne fremstår
indbydende og appetitlige samt afdække hvilken service, der kan anvendes til anretning og servering af
maden på henholdsvis åbne og intensive afsnit med udgangspunkt i at patientsikkerheden overholdes.
Madpanel og patienttilfredshedsundersøgelse
I 2017 blev der oprettet et Madpanel med patienter for at vurdere mad, menuplaner og spiseomgivelser i
regionen. Madpanelet var på besøg på de psykiatriske centre i 2017, og tilbagemeldingerne fra
madpanelet indgik i psykiatriens beslutning om at ansætte en centralt placeret kostcontroller.
Regionens Kompetencecenter for Patientoplevelser gennemfører i andet kvartal 2020 en ny undersøgelse
af patienters oplevelser af maden på hospitalerne. Undersøgelsen vil for så vidt muligt være identisk med
en undersøgelse fra 2014 og blive gennemført som en spørgeskemaundersøgelse med opfølgende
kvalitative telefoninterview blandt ca. 1.500 patienter på de somatiske hospitaler og de psykiatriske
centre. Social- og psykiatriudvalget og sundhedsudvalget får en afrapportering i tredje kvartal 2020.
Administrationen er bekendt med, at der er utilfredshed med madens kvalitet og variation blandt de
psykiatriske patienter. Administrationen undersøger derfor p.t. flere muligheder for at forbedre maden,
og social- og psykiatriudvalget vil blive orienteret herom hurtigst muligt.

JOURNALNUMMER
18057462

Side 31 af 36

2. MEDDELELSER: BUDGET 2019. AKTIVITETSTILBUD PÅ
INTENSIVE SENGEAFSNIT
I budget 2019 blev der afsat 7,5 kr. årligt til permanent at videreføre aktivitetstilbud og -medarbejdere på
de intensive sengeafsnit.
Bevillingen på 7,5 mio. kr. viderefører det arbejde, der blev igangsat under overskriften ”flere og bedre
kompetencer i psykiatrien” i Region Hovedstadens Psykiatri i 2015, hvor aktivitetsmedarbejdere på de
intensive sengeafsnit blev ansat som ekstra personale. Aktivitetsmedarbejderne kan være fysio- og
ergoterapeuter eller SOSU assistenter, som laver aktivitetsopgaver med patienterne som led i den
psykiatriske behandling - fx miljøterapi. Fokus har særligt været på at forbedre aktivitetsmulighederne for
patienter under indlæggelser, og indsatsen blev oprindeligt finansieret af satspuljeforliget 2015-2018.
Aktivitetsmedarbejdernes arbejde understøtter en række andre indsatser – bl.a. hele recoveryorienteringen af behandlingen, arbejdet med at reducere brugen af tvang og arbejdet med at skabe
sammenhængende patientforløb. Derudover understøtter aktivitetsmedarbejderne også arbejdet med at
øge behandlingskvaliteten under indlæggelse ved at undervise og støtte andre medarbejdere i at arbejde
med aktivitet på afsnittene. Dette kompetenceløft bidrager til at øge behandlingskvaliteten på
sengeafsnittene.
JOURNALNUMMER
19071581
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3. MEDDELELSER: BUDGET 2019. UDVIDELSE AF DEN
AMBULANTE AKTIVITET OG PSYKOTERAPEUTISKE BEHANDLING
I Region Hovedstadens budgetaftale 2019 blev der afsat 12,5 mio. kr. årligt fra 2020 og 6,3 mio. i 2019
til at udvide den ambulante kapacitet. Af budgetteksten fremgår det, at midlerne især er tiltænkt flere
psykoterapeutiske behandlinger.
Størstedelen af midlerne til at udvide den ambulante aktivitet i 2019 er udmøntet til:










Behandling af personer med debuterende bipolar lidelse.
Øget psykologbemanding i F-ACT teams således, at der er en psykolog per team. Psykologerne
skal bl.a. øge omfanget af gruppebehandling, involvere patientens netværk og tilbyde og forestå
interventioner tilpasset den enkelte patient med svære psykiske lidelser, herunder skizofreni og
andre psykoser på baggrund af psykoterapeutiske metoder.
Udvidelse af Ambulatoriet for psykoterapeutisk Udvikling (APU) på PC Stolpegård. Ambulatoriet
åbnede i 2017 og har til formål at udvikle en model for et fleksibelt psykoterapeutisk
behandlingskoncept herunder det tværsektorielle samarbejde til mennesker med ikke-psykotiske
psykiske lidelser og samtidigt misbrug. Ambulatoriet har i dag etableret samarbejder med
kommuner og rusmiddelcentre i planområderne Nord, Midt og Byen. På baggrund af ambulatoriets
positive erfaringer inkluderer de udkørende teams fremover også et rusmiddelcenter i planområde
Syd.
Udvidelse af ambulatorium for spiseforstyrrelser i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.
Ambulatoriet har oplevet en vækst i antal henvisninger på 40 pct. fra 2018 til 2019.
Herudover vil der ultimo 2019 blive udmøntet midler til at styrke de eksisterende OPUS teams på
PC Nordsjælland og PC Ballerup.

JOURNALNUMMER
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4. MEDDELELSER: BUDGET 2019. STYRKET BEMANDING PÅ
SENGEAFSNIT MED INTENSIV BEHANDLING I PSYKIATRIEN
I budget 2019 for Region Hovedstaden er der afsat 13 mio. kr. årligt (5,5 mio. kr. i 2019) til at styrke
bemandingen af de intensive sengeafsnit.
Budgetmidlerne til at styrke de intensive sengeafsnit bliver anvendt til at ansætte psykologer således, at
der er mindst én psykolog ansat på hvert intensivt afsnit. Psykologerne bliver et vigtigt element i at
understøtte og fastholde den store satsning på uddannelse i at bruge kognitiv adfærdsterapi (KAT) i
behandlingen. Psykologerne skal i denne sammenhæng bl.a. bidrage til den løbende supervision af andet
klinisk personale, der har gennemført KAT-uddannelsen. Psykologernes arbejde og tilstedeværelse
ventes derudover at reducere brugen af tvang og reducere konfliktniveauet blandt patienterne.
Konkret er det planen, at psykologerne skal udføre og understøtte en lang række opgaver på afsnittene,
fx:








Modtagelse, hvor psykologerne bl.a. skal bistå ift. udredning, kontakt med pårørende og forberede
patienten på indlæggelse og bidrage til at lave en behandlingsplan.
Udredning og planlægning, hvor psykologerne skal bidrage til diagnostikken og derudover afklare
og afdække patientens ønsker og mål med indlæggelsen, forebygge brugen af tvang samt bidrage til
behandlingsplanen.
Behandling, hvilket omfatter KAT-baseret behandling, supervision af andre personalegruppers brug
af KAT i behandlingen, sikre at beslutninger ift. behandlinger følges op, forestå eftersamtaler i
forbindelse med brug af tvang samt være en støttende kontakt til de pårørende.
Forberedelse af patienterne på udskrivning/udslusning ved at hjælpe patienterne videre til afsnit i
behandlingspsykiatrien, de kommunale tilbud og borgerens eget netværk.

JOURNALNUMMER
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5. MEDDELELSER: BUDGET 2019. ETABLERING AF
PÅRØRENDEUDDANNELSE IFM. SKOLEN FOR RECOVERY
I budget 2019 er der afsat 0,5 mio. kr. og fra 2020 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt til at lave en
pårørendeuddannelse i forbindelse med Skolen for recovery. I efteråret 2019 har Region Hovedstadens
Psykiatri indgået en partnerskabsaftale med de to foreninger SIND og Bedre Psykiatri om at etablere
pårørendekurserne, der nu starter. Som en mindre del af samarbejdet skal den eksisterende ”Guide til et
godt hverdagsliv for pårørende” revideres.
JOURNALNUMMER
19071624
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6. MEDDELELSER: BUDGET 2019. STATUS FOR BYGGERI AF
SIMULATIONSCENTER
I Region Hovedstadens budgetaftale for 2019 er der afsat 13 mio. kr. i anlægsrammen til at etablere et
simulationscenter på Psykiatrisk Center Ballerup.
Med bevillingen er Region Hovedstadens Psykiatri gået i gang med at etablere Campus for Psykiatrisk
Simulation. Her skal psykiatrien gennemføre klinisk relevant simulationsbaseret træning på tværs af hele
organisationen med det formål at forbedre patientbehandling og -pleje, øge rekruttering og fastholdelse
samt bidrage til forskning og udvikling indenfor klinisk læring og sundhedsinnovation
Brugerprocessen ift. at etablere centeret er i gang, og der planlægges udbud således, at byggeriet kan
påbegyndes tidligt forår 2020. Det er forventningen, at simulationscenteret skal tages i brug foråret 2021.
JOURNALNUMMER
19071628
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Punkt nr. 1 - Beslutning: Ansøgninger til udvalgets pulje til tværsektorielle
samarbejder i 2020
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Ansøgning til samarbejdsprojekter i 2020
med kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet

Frister for indsendelse af
ansøgning
21. oktober 2020

Skemaet sendes til
ehp.center-for-sundhed@regionh.dk

Møde i Social- og psykiatriudvalget d. 27-11-2019
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Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte
Samarbejdsprojekter med
kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet
1.

Projektets titel:

REWRITE: Skrivegrupper som recovery-orienteret brobygning
mellem psykiatri og civilsamfund

2.
Ansøger:

Foreningen for Kunst og Mental Sundhed
Hjemmeside: Fkms.dk

Adresse:

Hans Bogbinders alle 3, 2. tv,

CVR nummer:

40153853

Bankoplysninger:

Reg. Nr. 5501
Kontonr 6899924108

Navn på projektleder:

Birgit Bundesen

Tlf. nr.:

28106361

E-mail:
Birgit.bundesen@gmail.com
Navn på projektets
juridisk ansvarlige
person:

Samme som projektleder

Ansøgers personlige underskrift:
Sted: ____Amager___________________________
Underskrift: __________________________
Dato: _21__/_10__2019.

Møde i Social- og psykiatriudvalget d. 27-11-2019
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3.

Oversigt over
samarbejdspartnere

Foreningen for Kunst og Mental Sundhed
Hans Bogbinders alle 3. 2.
2300 Kbh. S

Oversigt over bilag
med tilsagn om
deltagelse i projektet.

Psykiatrisk Center Amager
Digevej 110
2300 Kbh. S
Statens Museum for Kunst
Sølvgade 48-50
1307 Kbh. K
Dansk forfatterforening
Strandgade 6
1401 Kbh. K
Medicinsk Historisk Museion
Bredgade 62
1260 København K

5.

Der ansøges om i alt:

6.

Projektets varighed:

521.049 kr. (jævnfør budgetskema)

Projektet forventes igangsat 01/02 2020 (evt. senest d. xx)
og afsluttet 30/02 2021

7.

Er der ansøgt eller
bevilget økonomisk
støtte fra anden side:

Ja X Nej ___
Der ansøgt om økonomisk støtte hos:
1.
2.
3.
Der er bevilget økonomisk støtte fra
1. Kunststyrelsen (300.000 kr til 6 forfatteres honorar)
2. SIND’s forskningsfond (finanserer 1 dag ugentligt i jan-marts
2020: 53.195 kr.)
3.

8.

9.

PCA bidrager med frikøb af overlæge Birgit Bundesen 1 dag ugentligt
Indgår der
i projektperioden: 212.778 kr
egenfinansiering i
projektet, evt. i form af
timer:
1.087.021 kr
Hvis svaret er ja til
spørgsmål 8, hvad er
da projektets samlede
budget:

Møde i Social- og psykiatriudvalget d. 27-11-2019
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Skema 2: Projektbeskrivelsesskema
Samarbejdsprojekter med
kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet
1.

Projektets titel:

REWRITALIZE: skrivegrupper som recovery-orienteret
brobygning mellem psykiatri og civilsamfund
Manualiserede skrivegrupper ledet af professionelle
forfattere samt videreuddannelse af forfattere og
sundhedsfaglige som virkemiddel til brobygning i
sektorovergangen mellem hospital og civilsamfund for
mennesker i psykiatrisk behandling
Formålet er i et tværsektionelt samarbejde mellem de civile
Foreninger, Foreningen for Kunst og Mental Sundhed (FKMS),
Forfatterforeningen, Psykiatrisk Center Amager (PCA),
universitetsmuseet Medicinsk historisk Museion (MM) samt Statens
Museum for Kunst (SMK), at kvalitetssikre kunstbaserede,
manualiserede skrivegruppetilbud ud fra et psykiatribrugerperspektiv, samt at teste dem som brobygningstilbud mellem
indlæggelse i psykiatrien og overgang til civilsamfund eller ambulant
behandling. Tilgangen er recovery-orienteret med fokus på optimering
af livskvalitet, dvs. med udgangspunkt i den enkelte patients
livssituation og ressourcer og rettet mod personligt engagement,
stimulation af håb, oplevelse af muligheder og selvbestemmelse og
støtte frem mod at opnå et meningsfuldt liv.

2.

Projektbeskrivelse
(max 2.400 tegn)

Delprojekt 1: Undersøge den positive indflydelse på selvoplevet livskvalitet af
den manualiserede intervention ”Skrivegruppe ledet af skønlitterær forfatter” i
FKMS som del af en udslusnings- eller eksponeringsindsats for psykiatriske
patienter under indlæggelse og som støttende recovery-orienteret intervention
efter udskrivelse. 48 deltagere rekrutteres til 6 skrivegrupper fra indlæggelse
på PCA, der kan henvise til skrivegrupper for to måder: 1) skrivegrupper der
starter under indlæggelse, hvor deltagere kan fortsætte med at komme også
efter udskrivelse i de 15 uger forløbet varer. 2) ambulante skrivegrupper for
både ambulante patienter, men også indlagte patienter, der kan bruge disse
som del af en udslusningsfase. En vigtig del af skrivegruppeforløbet er
udflugter til museerne SMK og MM og via disse, kontakt til civilsamfundet med
antistigmatiserings-sigte.
Metode: Afvikling af manualiseret skrivegruppe med skønlitterær forfatter og
sundhedsfaglige Co-terapeuter. Evaluering af indsatsen vha. spørgeskemaer
(bl.a. PROMS) og retrospektive kvalitative interviews.
Delprojekt 2: Forskningsprogrammets overordnede formål er at sikre
reproducerbarhed af skrivegruppekonceptet, så det kan beskrives og
implementeres andre steder. For at sikre dette vil delprojekt 2 i samarbejde
med Forfatterforeningen og Region H videreudvikle et 30-timers kursus for
kunstnere, forfattere og sundhedsfaglige, der i fællesskab skal kunne lede
kunstbaserede grupper, som virkemiddel til et mere sammenhængende
patientforløb mellem hospitalsindlæggelse og overgangen til civilsamfund. En
del af skrivegruppeforløbet og selve kurset vil finde sted på SMK og FKMS.
Metode: Udvikling af 30-timers kursusforløb ved tværfagligt team af 2
psykiatriske overlæger, 1 speciallæge i psykiatri, 1 psykolog og 1 akademisk
medarbejder, 6 skønlitterære forfattere og en billedkunstner i samarbejde med
SMK og Dansk forfatterforening.
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3.

Baggrund,
forudsætning og
motivation for
projektet:

Mange patienter oplever at udskrivelse fra hospitalet til eget hjem sker meget
brat og det kan føre til hurtig genopblussen af sygdom med hurtige og hyppige
genindlæggelser til følge. En af årsagerne kan være det pludselige tab af det
støttende miljø i en hospitalsafdeling i form af socialt samvær med personale
og medpatienter. Kunstgrupperne har fokus på konstruktive fællesskaber og
opdyrkelse af personlige færdigheder og de virker som strukturerede,
støttende sociale rum, som alle, via deres kunstaktivitet og personlige
engagement bidrager til og profiterer af. Kunstgrupperne har en recoveryorienteret tilgang til mennesker med psykiske lidelser og ligger sig i en
overgang mellem det at være patient og det at være civil i kraft af
kunstaktiviteten og den kunstneriske leder. Fokus på deltagelse i en
kunstnerisk aktivitet har en normaliserende effekt og kan give en pause fra
det at være syg samtidig med at der – i modsætning til almindelige
kunstskoler - er en accept og tolerance overfor psykisk skrøbelighed, dog uden
at dette er i centrum. Projektet vil undersøge muligheden for at bruge
kunstgrupperne som en måde at skabe sammenhæng i overgang fra
hospitalsindlæggelse til civilsamfund. Deltagelse i grupperne kan starte under
indlæggelse som en aktivitet ”ude af huset”, der også har en
eksponeringsfunktion. Men grupperne kan også fungere som støttende,
socialiserende indsats efter udskrivelse og således kan være et tilbud om en
intervention, der går på tværs af sektorer, som kan sikre en oplevelse af en
mere sammenhængende overgang for den enkelte.
Der er i forskningen beskrevet sundhedsfremmende effekter af ”participatory
arts” og kreativ skrivning i gruppe ledet af en skønlitterær forfatter på både
somatiske og psykiatriske markører, hvor det især er effekterne
”samhørighedsfølelse med en gruppe” og ”installation af håb”, der viser sig.
Forskningsfeltet bæger præg af enkeltinterventioner der er dårligt beskrevet
og der mangler et manualiseret koncept, der kan sikre reproducerbarhed af de
positive effekter. Dette har projektgruppen udviklet i et pilotprojekt gennem
de sidste 2 år.
Litteratur:
Leamy, Mary, Victoria Bird, Clair Le Boutillier, Julie Williams, and Mike
Slade. "Conceptual Framework for Personal Recovery in Mental
Health: Systematic Review and Narrative Synthesis." The British
Journal of Psychiatry : The Journal of Mental Science 199, no. 6
(2011): 445-52.
Nyssen et al. (2016). “Does therapeutic writing help people with longterm conditions? Systematic review, realist synthesis and economic
considerations.” British National Health Service, Health Technology
Assessment, 20(27), 1-367.
Gillam, T. (2018). Creativity, Wellbeing and Mental Health Practice
(Palgrave Studies in Creativity and Culture). Cham: Springer
International Publishing.

4.

Beskrivelse af
projektets målsætning:

Projektet arbejder ud fra Region H’s visioner for psykiatrien, der peger på
indsatser rettet mod recovery, rehabilitering og brugerinddragelse samt en
bred vifte af behandlingstilbud med fokus på udvikling og fornyelse og
tværsektionelt samarbejde.
Det overordnede mål er at etablere kunstbaserede grupper for psykiatriske
patienter, der gør det nemmere at få fodfæste i civilsamfundet og skabe
meningsfuldhed i eget liv under og efter indlæggelse. Fokus er på styrkelse af
recovery, personlige færdigheder og samhørighedsfølelse med og i en
kunstpraktiserende gruppe, der laver participatory creative writing, der er
skrivegrupper der fokuserer på kreativ skrivning, socialisering og oplevelse af
samhørighed og håb. Dette for at forhindre genindlæggelser og reducere
behovet for psykiatrisk behandling, idet ensomhed i sig selv både disponerer
for og vedligeholder psykisk lidelse (Holt-Lunstad J., Smith, T. B., Baker, M. et
al. (2015). Loneliness and social isolation as risk factors for mortality.
Perspectives on Psychological Science, 10, 227-37.)
Det er afgørende for aktuelle forskningsprogram, at der kan findes subjektive
såvel som objektive positive effekter af skrivegrupperne samt at disse skal
kunne reproduceres. Til dette mangler manualkonceptet at blive testet 2. gang
og fundene skal beskrives systematisk i en rapport. Dertil skal der kunne
udbydes kursus, så de positive effekter kan reproducerbares af andre.
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1)

Delmål:

5.
Hvordan lever
projektet op til socialog psykiatriudvalgets
puljekriterier?

6.

Målgruppe(r):

Målet er efter projektperioden at kunne forankre skrivegrupper i et
samarbejde mellem region H og FKMS
2) Etablere et certificerings-kursus for skønlitterære forfattere og
sundhedsfaglige til i fællesskab at kunne lede kunstskrivegrupper for
psykiatriske patienter under og efter indlæggelse. Kurset udbydes i
FKMS i samarbejde med MM, SMK og PCA.
3) Åbne for kunstrelaterede institutionelle platforme uden for Region H
for psykiatribrugere, bl.a. SMK og MM
Projektet er et udviklingsprojekt der tager udgangspunkt i et konkret problem
rapporteret af brugere af Regions H’s psykiatri, hvor overgangene mellem
sektorer kan opleves meget brat, hvilket kan føre til hyppige genindlæggelser.
Projektet vil være et bidrag til at skabe mere sammenhængende forløb for den
enkelte med fokus på at indgå i et konstruktivt fællesskab med fokus på
empowerment og håb i den sårbare overgang fra indlæggelse til civilsamfund.
Projektet vil efter endt projektperiode kunne tilbyde et
videreuddannelseskursus for kunstnere og sundhedsfaglige til at kunne lede
kunstbaserede manualiserede grupper for psykiatribrugere under og efter
indlæggelse i et tæt samarbejde mellem Region H, FKMS, SMK og MM.
Psykiatribrugere under og efter indlæggelse på Psykiatrisk Center Amager
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Metoder:
1) Det foreliggende manualiserede skrivegruppeforløb skal testes og
evalueres som middel til at skabe sammenhæng i patientforløb med
efterfølgende interviews og spørgeskema udviklet til at inddrage
brugerperspektiv og med fokus på selvoplevet bedring af sygdom,
funktionsniveau og livskvalitet. Interviews analyseres efter induktiv
metode. Spørgeskemaer har kvantificerbare mål og udfyldes før og
efter interventionen.
2) Retrospektive interviews med 42 skrivegruppedeltagere af 45 min
varighed. Disse transkriberes og analyseres kvalitativt.
3) Projektet skal sikre reproducerbarhed og videre bæredygtighed efter
endt projektperiode ved etablering af videreuddannelse for kunstnere
og sundhedsvidenskabelige, der i fællesskab skal kunne lede
kunstbaserede grupper med fokus på fællesskab for psykiatribrugere
og deres pårørende i FKMS og psykiatrien.

7.

Metoder, der skal
udvikles:
Aktiviteter, der skal
gennemføres:
Hvem skal bidrage eller
udføre hvad:

Succeskriterier:
1) Positiv evaluering i form af bedring af brugerevalueret effekt af
skrivegrupper med fokus på selvoplevet sygdomspres, funktionsevne
og livskvalitet, målt ved PROMS-score (Kristensen, Mainz, Baandrup,
Bonde, Videbech, Holmskov, and Bech. (2018). Conceptualizing
Patient-reported Outcome Measures for Use within Two Danish
Psychiatric Clinical Registries: Description of an Iterative Co-creation
Process between Patients and Healthcare Professionals. Nordic
Journal of Psychiatry 72, no. 6, 409-19.)
2) Positiv tilkendegivelse fra skrivegruppedeltagerne ud fra kvalitative
mål i de retrospektive interviews.
3) Færdigudviklet videreuddannelseskursus for kunstnere, forfattere og
sundhedsprofessionelle der udbydes i Foreningen for Kunst og Mental
Sundhed i samarbejde med Forfatterforeningen, Statens Museum for
Kunst og Medicinsk Historisk Museion.
Aktiviteter:
1) Afvikling af 6 forfatterledede skrivegruppeforløb på PCA og FKMS
2) Afvikling af 1 billedkunstbaseret forløb på PCA og FKMS
3) Afvikling af månedlige møder med hele projektgruppen i FKMS
4) Udvikling af videreuddannelseskoncept i FKMS
5) Indsamling af evalueringer i form af spørgeskema PROMS samt
efterinterviews med analyse og sammenskrivning af resultater.
6) To konferencer om ”Kunst og Mental Sundhed” på Statens Museum
for Kunst, som en opfølgning på to allerede succesfuldt afviklede
konferencer for fagfolk fra psykiatri og kunstverden (se bilag).
Hvem gør hvad:
1) Birgit Bundesen er projektleder og hovedansvarlig for alle
delprojekter og koordination imellem samarbejdspartnere.
Hovedansvarlig for udvikling af videreuddannelseskoncept. Forfatter
på den endelige rapport/evaluering. Hovedansvarlig for at arrangere
de to konferencer i samarbejde med SMK.
7) Bent Rosenbaum er ansvarlig for supervision af forfattere,
kunstnere og sundhedsfaglige og medforfatter på
videreuddannelseskonceptet og kunstgruppemanualer.
8) Anne Lindhardt er faglig konsulent på gruppedynamik i
videreuddannelseskonceptet og medforfatter på
videreuddannelseskonceptet.
9) Gry Ardal er ansvarlig for interviews med kunstgruppedeltagere,
evalueringer fra kunstgruppedeltagerne samt tovholder og ansvarlig
for alt logistik, dvs. indkaldelse til grupper og møder. Ansvarlig for
analyser og afrapportering af evaluereringer. Medarrangør af
konferencer på SMK.
10) Louise Fritzsche er ansvarlig for koordinering, transkription og
analyse af interviews med deltagere og tovholder for arrangering af
konferencer og udfærdigelse af manualkonceptet.
11) Forfatterne Pablo Llambías, Adda Djørup, Asta Olivia
Nordenhof, Martin Glaz Serup, Trisse Gejl, Majse Aymo-Boot
leder 15 gange skrivegrupper og bidrager til evaluering af disse.
Deltager i månedlige supervisionsmøder og evaluerer
videruddannelseskonceptet for forfattere.
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12) Billedkunstner Jakob Jakobsen: laver pilot med udvikling af
billedkunstbaseret skrivegruppeforløb på Museion og bidrager til
udvikling af videreuddannelse af kunstnere og forfattere
13) Mette Houlberg er koordinator for samarbejdet med Statens
Museum for Kunst og med til at kvalitetssikre
videreuddannelseskonceptet.
14) Morten Visby er koordinator for samarbejdet med Dansk
Forfatterforening og konsulent på videreuddannelseskonceptet, der
udbydes i Dansk Forfatterforening.
Arbejdsgang i projektperioden:
•
Det tværfaglige team bestående af 2 psykiatriske overlæger (hvoraf
den ene også er professor i psykologi), 1 speciallæge i psykiatri, 1
humanistisk akademisk medarbejder, 6 skønlitterære forfattere, 1
billedkunstner, 4 sundhedsfaglige co-terapeuter har allerede i to år
mødtes en gang ugentligt og afprøvet og udviklet
skrivemanualkonceptet. Disse møder fortsætter imens
skrivegrupperne afvikles fra august til november 2020.
•
Bent Rosenbaum, Birgit Bundesen, Gry Ardal, Jakob Jakobsen,
forfattergruppen og de 4 Co-terapeuter vil fortsætte med at mødes
en gang månedligt til supervision og videreudvikling af
videreuddannelseskonceptet. Anne Lindhardt vil være supervisor på
gruppemøderne. Forfatterforeningens formand Morten Visby og
kunstformidler Mette Houlberg, vil jævnligt være til stede på disse
møder og drøfte videreuddannelseskonceptet.

8.
Indpasning af indsatser
i eksisterende
behandlingstilbud:
9.
Plan for
kommunikation/formidl
ing til professionelle i
projektet:

10.

Kunstgrupperne skal udbydes under indlæggelse som del af en
udslusningsfase og efter udskrivelse som et gruppetilbud med fokus på
personligt engagement og samhørighedsfølelse i Foreningen for Kunst og
Mental Sundhed.

Birgit Bundesen sammenskriver resultater i endelig rapport. Bent Rosenbaum
og Gry Ardal vil sammen med forfatterne tage ud og holde foredrag om kunstog litteraturgrupperne på de forskellige psykiatriske centre i Region H for at
gøre opmærksom på gruppernes potentiale i et udslusningsforløb.
Der vil blive afholdt to konferencer for interesserede på SMK (der er allerede
afholdt to succesfulde konferencer). Der vil blive inviteret interesserede fagfolk
fra psykiatrien (forskere og behandlere), misbrugsbehandlere
socialpsykiatriske behandlingssteder, Københavns universitet, SIND,
sundhedspolitikere, museumsfolk, kunstnere og forfattere med interesse for
området.

Organisering af
projektet:

Projektet er et samarbejde mellem Foreningen for Kunst og Mental Sundhed,
Statens Museum for Kunst, Medicinsk historisk Museion, Forfatterforeningen
og Region H/Psykiatrisk Center Amager.
Der er aktuelt 6 skrivegruppeforløb i psykiatrien på PCA som del af
pilotprojektet, hvor der indsamles empirisk data. Kunstfonden har forlænget
bevillingen med økonomisk støtte til forfatterne til 6 nye forløb i 2020, hvor
skrivegrupperne skal testes som brobygningstilbud.

Projektets tidsplan –
gerne vedhæftet som
bilag:

Se bilag for tidsplan

11.
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Skema 3: Budget for hele projektperioden
Samarbejdsprojekter med
kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet

1. Projektets titel:
2. Regnskabsansvarlig:

REWRITALIZE: skrivegrupper som recovery-orienteret
brobygning mellem psykiatri og civilsamfund

Navn: Birgit Bundesen
Tlf.nr.: 28106361
E-mail: birgit.bundesen@gmail.com
Timetal og
sats

Beløb i kr.

Noter

4. Faglig projektledelse:

Aktivitetsomfang
(antal)
Birgit
Bundesen

Frikøb
3 mdr.
overlæge

265.000
(PCA
medfinanserer
212.612 kr,
SIND 53.195)

5. Fagprofessionel bistand

Gry Ardal

140 timer for
akademisk
medarbejder/s
eniorforsker

50.000

Bent
Rosenbaum

Frikøb
forskningsoverl
æge Region H
3 timer x 12 til
supervision, 3
uger til arbejde
med
videreuddannel
seskoncept,
dvs. i alt 4
ugers løn

88.333

Årlige
omkostninger
til en
overlæge
udgør
1.060.000
Akademisk
medarbejder
med
humanistisk
phd grad
Årlige
omkostninger
til en
overlæge
udgør
1.060.000

Anne
Lindhardt

Konsulentløn til
speciallæge
med 40 års
erfaring 5x3
timer
7 timer
ugentligt i et år
til gældende
lønsats i HKSTAT
Honorarløn til
pilot med
billedkunstgrup
pe og
kvalitetssikring
af
uddannelsesko
ncept

5000

Louise
Fritzsche

Jakob
Jakobsen
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6 forfattere
(se pkt. 7)

6
Sundhedsfagli
ge Coterapeuter

Honorarløn for
deltagelse i
evaluering og
kvalitetssikring
af
uddannelsesko
ncept

60.000

6 forløb af 82,2
timer. Til 250
kr. pr time.

20.625

(Kunstfonden
finansierer
300.000)

3000
6. Materialer
7. Øvrige udgifter

2 konferencer
på SMK

10.000

10.000

Revisorbistand

15.000

15.000
521.049

ANSØGT BELØB I ALT:
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Jour.nr.: SKLP42.2019-0447

Region Hovedstaden
Att.: Birgit Ærenlund Bundesen

E-mail: birgit.aerenlund.bundesen.02@regionh.dk

Tilskud fra Statens Kunstfond

Kære Birgit Ærenlund Bundesen
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur har nu behandlet jeres ansøgning om tilskud til
”Skrivegrupper ledet af danske forfattere for mennesker i psykiatrisk behandling”.

Afgørelse
Udvalget har besluttet at give et tilskud på 300.000,00 kr.

Vigtigt: Betingelser for tilskuddet
Det er vigtigt, at I er opmærksomme på, at der følger en række særlige betingelser med tilskuddet i forhold
til:
•

Afrapportering

•

Ændringer i projektet

•

Kreditering

Læs derfor alle betingelser grundigt igennem under ”Betingelser for tilskuddet” på sidste side, så I er sikre
på, at I overholder alle krav, og undgår at skulle betale tilskuddet tilbage.

Om uddelingen
Ved denne uddeling har udvalget modtaget 377 ansøgninger, og blandt dem har 319 fået tilsagn om støtte.

Der er i alt blevet uddelt 5.689.091 kr. Det samlede ansøgte beløb udgjorde 10.720.576 kr. I kan finde en
liste over aktuelle ansøgere og bevillinger på kunst.dk/tildelinger

Hvis udvalget har bevilget et mindre beløb end det, I har søgt, er det sket dels ud fra en vurdering af
ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, dels de afsatte midler samt ønsket om at sikre en
spredning af kunststøtten.

Hvornår bliver jeres tilskud udbetalt?
Vi udbetaler tilskuddet til den NemKonto, der er tilknyttet jeres CVR-nummer så tæt som muligt på den dato,
I har angivet som startdatoen for jeres udgiftsperiode: 01-01-2020.

Statens Kunstfond, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, Tlf. 33 95 42 00, post@slks.dk
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organisation, bedes
derfor give jeres økonomikontor besked om, hvor pengene skal konteres/adresseres.
Vi indberetter tilskuddet til SKAT.

Hvis I har spørgsmål?
I finder svar på de oftest stillede spørgsmål i under ”Betingelser for tilskuddet” på næste side, men hvis I har
andre spørgsmål, er I velkomne til at kontakte sekretariatet.

Hvis I henvender jer, vil vi bede jer oplyse jeres journalnummer: SKLP42.2019-0447,

Venlig hilsen

Jannie Zahle Nielsen

Michelle Christina Broz

Konsulent

Konsulent

Statens Kunstfond

Statens Kunstfond

Direkte telefon: 33 73 33 41

Direkte telefon: 33 73 33 74

litt@slks.dk / www.kunst.dk

litt@slks.dk / www.kunst.dk

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond

Statens Kunstfond, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, Tlf. 33 95 42 00, post@slks.dk
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Puljens formål og projektets mål og aktiviteter
Statens Kunstfond ønsker at fremme litteraturen og adgangen til litteratur i Danmark. Udvalget giver
derfor støtte til udgivelse af dansk litteratur og til projekter, der formidler dansk litteratur inden for
skønlitteratur og almen kultur- og faglitteratur.

Tidsperiode
Tilskuddet skal anvendes i tidsperioden fra 01-01-2020 til 31-12-2019.
Hvis I ikke bruger hele tilskuddet, skal den resterende del betales tilbage, hvis det drejer sig om
mere end 1.500 kr.

Ændringer i projektet: ”Skrivegrupper ledet af danske forfattere for mennesker i psykiatrisk
behandling”
•

Hvis I laver ændringer i jeres projekt, skal det godkendes på forhånd.

•

Ændringer kan være justeringer i det budget, I har sendt ind, udskiftning af medvirkende deltagere,
udskydelse af projektets start eller sluttidspunkt.

•

Hvis I ændrer nogle af disse ting, skal I sende en e-mail til litt@slks.dk, og herefter skal udvalget evt.
afgøre, om ændringerne har betydning for dit tilskud.

•

Personfølsomme oplysninger: Hvis jeres ændringsanmodning skyldes personlige forhold, som f.eks.
ændrede helbredsforhold, skal I blot angive ”personlige forhold” i e-mailen, og ikke specificere
yderligere. Hvis vi udtagelsesvis har behov for flere oplysninger, vender vi tilbage.

•

Husk altid at angive jeres journalnummer SKLP42.2019-0447 når I kontakter os.

Kreditering af Statens Kunstfond
•

Hver gang I fortæller, at jeres projekt har fået støtte af Statens Kunstfond, er I med til at vise,
hvordan kunststøtten gør en forskel i samfundet. Det baner vej for at Statens Kunstfond også
fremover får mulighed for at støtte skabende kunstnere og kunstprojekter i Danmark.

•

Derfor opfordrer vi jer til at kreditere og nævne Statens Kunstfond i alle relevante sammenhænge.

•

På sociale medier: I krediterer Statens Kunstfond ved at tagge Statens Kunstfonds Facebookside.
På Instagram, Twitter og andre sociale medier skal I bruge de officielle hashtags #kunstgørenforskel
#statenskunstfond #danishartsfoundation og #voreskunst.

•

I øvrigt materiale: På fx. plakater, programmer, PR-materiale eller hjemmesider krediterer I ved at
bruge Statens Kunstfonds officielle logo, som findes på kunst.dk/krediteringer.

Afrapportering
•

I skal senest tre måneder efter projektets afslutning indsende regnskab samt en beretning, som er
underskrevet af tilskudsmodtager og en regnskabskyndig person. I kan også vælge at få regnskabet
revideret af en revisor.

•

Regnskabet og beretningen skal indsendes via kunst.dk/regnskab, hvor I kan læse nærmere om
reglerne for afrapportering.

Lovgrundlag
Statens Kunstfond, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, Tlf. 33 95 42 00, post@slks.dk
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Bilag
- Side -4 af 25
maj22013)
Klagemulighed
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur træffer den endelige afgørelse i sagen. Det betyder at I
ikke har mulighed for at klage til anden administrativ myndighed.
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Grafisk oversigt: ”Skrivegrupper ledet af danske forfattere som brobygning
mellem hospital og civilsamfund”

Pilotprojekt i Region H 2018: udvikling af
skrivegruppeintervention og udarbejdelse af
efteruddannelse af forfattere og sundhedsfaglige
til at kunne lede kunstgrupper i psykiatrien

Foreningen Kunst og Mental Sundhed, hvis formål
er at etablere samarbejder mellem psykiatrien og
kunstinstitutioner, initiere initiativer rettet mod
kunst og mental sundhed samt styrke recoveryindsatser, bruger- og pårørendeinddragelse i det
organisatoriske arbejde.

6 manualiserede skrivegrupper ledet af 6 forfattere på Psykaitrisk Center Amager i 2020. Måling af
”patient-reported outcomes” med PROMS

1.Afprøve ”skrivegruppe ledet af
skønlitterær forfatter” i den private Forening
for Kunst og Mental Sundhed på Amager
som del af en udslusnings- eller
eksponeringsindsats for psykiatriske
patienter under indlæggelse og som
støttende socialiserende intervention efter
udskrivelse

2. I samarbejde med Forfatterforeningen og
Region H at udvikle et kursus for kunstnere,
forfattere og sundhedsfaglige, der i fællesskab
skal kunne lede participatory arts grupper, som
virkemiddel til en mere sammenhængende
patientforløb mellem hospitalsindlæggelse og
overgangen til kommune og civilsamfund
udskrivelse

Succeskriterier: 1) Bedring af PROMS-scores, 2) udvikling af efteruddannelse af forfattere og
sundhedsfaglige

Jan 2021: Første kursus for kunstnere og
sundhedsfaglige afholdes i FKMS i
samarbejde med Dansk Forfatterforening,
medicinsk historisk Museion og SMK
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Tidsplan:
Feb 2020-Januar 2021
Etableringsfase:
Februar–2020
Første møder i den
samlede projektgruppe.
Planlægning af
indsamling og evaluering
der sikrer
succeskriteriers
opnåelighed.
Rekruttering af
skrivegruppedeltagere
Interviews

Aug. 2020 - november
14 uger + 1 boostersession efter en måned
Forfattere og
sundhedsfaglige coterapeuter kører 6
skrivegrupper efter
manualiseret
skrivegruppekoncept.
Bent Rosenbaum og
Anne Lindhardt
superviserer.
Der afholdes 1.
symposier for
interesserede
samarbejdspartnere,
inkl FKMSs bestyrelse

November –
december 2020

Januar 2021

Evalueringer
indsamles og der
laves
retrospektive
interviews.
Udfærdiges
rapport, hvor
resultaterne
evalueres i
forhold til de
opstillede
succeskriterier

Første kursus
for kunstnere
og
sundhedsfagli
ge afholdes i
samarbejde
med Dansk
Forfatterforeni
ng.

Birgit Bundesen og Bent Rosenbaum udvikler undervisningskoncept
for kunstnere og sundhedsfaglige.
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Rapport og
budget
afrapporteres
2. konference
på SMK hvor
forskningsresu
ltater
præsenteres
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CURRICULUM VITAE
Birgit Ærenlund Bundesen
PI på projektet. Født 1975. Læge. BA i litteraturvidenskab og filosofi.
Uddannelse:
01/2013 1 års postgraduat psykoterapiudannelse i kognitiv terapi. Universiät Basel, Schweiz.
09/2011 Bestået introuddannelse i psykiatri
06/2009 Cand. Med. Københavns Universitet
2000-2001
Overbygning litteraturvidenskab KU, mangler speciale for MA
2000
BA i litteraturvidenskab, Københavns Universitet
1990-2000
Studier i litteraturvidenskab og filosofi v. Freie Universität/Humboldt Universität, Berlin
1998-1999
Studier i germanistik og filosofi, Freiburg Universität.
Ansættelser:
01/04/2019 Overlæge på psykoseudredningsafsnit A1, Psykiatrisk Center Amager.
02/2012 Kunst- og kulturanmelder på Ugeskrift for Læger
05/2012- 02/2019
4-årig ansættelse i Hoveduddannelsesstilling til speciallæge i psykiatri (6 mdr neurologi
Rigshospitalet, 1,5 år PC Sct Hans, 1 år PC Hvidovre, 1,5 år PC Amager).
2013Underviser specialsygeplejersker i psykiatri i interviewteknik, selvmordsscreening og farmakologi
på fagskolen Metropol
05/2012- 02/2013
10 mdr. speciallægeuddannelsesforløb ved retspsykiatrisk klinik, Universitäre Psychiatrische
Kliniken Basel.Lukket sikret afdeling for psykiatriske patienter m dom til behandling.
10/2011-02/2012
Læge i almen praksis i Stryn, Norge, inkl akutlægefunktion
10/2010-09/2011 Introstilling Psykiatrisk Center Hvidovre
2012-2013
Fast Klummeskribent for Dagbladet Information
2011-2012
Fast klummeskribent Ekstra Bladet
09/2009-08/2010
Klinisk basisuddannelse på Gentofte Hospital, intern medicinsk og psykiatrisk afdeling.
Øvrige akademiske kvalifikationer
02/2018- PI og leder af pilotprojekt med effektstudie af læse- og skrivegrupper som del af misbrugs- og psykiatrisk
behandling på kommunalt misbrugssted, KABS Glostrup samt på PCA og PC Ballerup. Finanseret af KABS, PCA,
PCB, Kunststyrelsen og Gyldendal.
2001
Arrangør af foredragsrække om fænomenologi på Det Kongelige Kunstakademis billedskoler m. Prof.
Henrik B. Andersen
Sept. 2018: Foredrag til konference på Inst. For teologi, KU: Listening to silences om ”The sense of possibility what doctors can learn from literature”
Juni: 2018 Præsentation af poster på forskningens dag Region H.
Feb 2018: To talks til konference for Nordisk Netværk for Narrativ medicin i Oslo
Aktuel forskning
Leder af pilotprojektet Læse- og skrivegrupper i sundhedsfremmende kontekster. Pilotprojekt på KABS Glostrup.
Forskningsområder
Fænomenologisk psykopatologi. Sammenligning mellem psykotiske og lyriske sprogformer. Psykopatologi og
kreativitet. Modernistisk lyrik. Narrativ medicin
Frivilligt tværdisciplinært arbejde:
Arrangør og vært for Tværæstetisk Salon sammen med forfatter Pablo Llambias med prof. Gumbrecht Stanford
University, aug. 2018.
Stifter og formand for Foreningen Kunst og Mental Sundhed
Bestyrelsesmedlem i Foreningen Værekstedet MMA
Publikationer:
Artikel:
Bundesen, B: Affective resonance in creative writing group. Accepted in forthcoming issue of Journal for Intercultural
Philosophy. Heidelberg
Kronik:
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Bundesen, B; Lindhardt A.: Hvad læger kan lære af litteraturen, Ugeskrift for Læger 22/2018

Digte:





To digte. Hvedekorn. 2/2001
To digte. Tidsskriftet Øverste Kirurgiske. Nr. 26-27 /1999
To digte. Tidsskriftet Øverste Kirurgiske. Nr. 28/2000
Tre digte. Tidsskriftet Øverste Kirurgiske. Nr. 34. 2001. Nr. 34/2001

Bog- og kunstanmeldelser:


Katalogtekst til udstilling på Sorø Kunstmuseum ”Sproghospitalet”: ”Lægen og Patienten (der helst ville
være fri)”



”Fotografi og erindring”. Artikel om fotokunstneren Søren Lose i ”Odense Foto Triennale”, 2003. Findes
på kunstnerens hjemmeside.



”Kunstværk eller galskabens kunst: kulturarv vi skal passe på”. Anmeldelse af Ovartarci udstilllingen på
Kunsthallen Charlottenborg. Ugeskrift for Læger 24/2017
Anmeldelse af 2 bøger skrevet af forfattere med psykose: Unica Zürn og Elyn Saks. Ugeskrift for Læger.
16/2018


Aviser:





22 Klummer i Information om psykiatri, links:
http://www.information.dk/233037
http://www.information.dk/227639
23 klummer i Ekstrabladet i årene 2011-2012, ikke online, findes kun i papirudgave.



Gæst i P1’s Klog på Sprog Med Adrian Hughes: https://www.dr.dk/radio/p1/klog-pa-sprog/klog-pasprog-2019-10-18
August 2018: Invited to pitch pilotproject for “Kulturministerens Røddingmøde” for debate about artist’s
role in society.
2018: 2 talks with the artist Jakob Jakobsen in his artproject #Hospital#Prison#University#Radio about
silence, language, psychopathology and art:
https://soundcloud.com/hospitalprisonuniversityradio/conversation-about-reading-of-objects-withpsychiatrist-birgit-bundensen-june-2018
https://soundcloud.com/hospitalprisonuniversityradio/conversation-with-psychiatrist-birgit-bundesenmarch-2018
Podcast from debate at Folkemødet på Bornholm with Anne Lindhardt, Anne Marie Mai, Yildiz Erdogan
about Narrative Medicine: https://www.facebook.com/pg/ArtPolitico/posts/
2017: Interview with Ugeskrift for Læger om Narrativ Medicin
Januar 2018: DR Dagen om skrivegruppeprojektet sammen med Asta Olivia Nordenhof og Adda Djørup
April 2011: DR2, Deadline 22:00: TV-debat med Martin Breum om “Læseklub Sundholm”.
Juli 2011: Radioprogrammet “Agenda” på P1: Interview om kønsdebat.
April 2012: Debat om “Norm og Normafvigelse” i programmet “Romerrriget”, Radio24syv.

Medier:












CURRICULUM VITAE
Bent Rosenbaum
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B. 1948. Specialist in Psychiatry, MDsci., Associate Clinical Research professor, Copenhagen University, faculty of
Health Sciences. Adj Professor, Institute of Psychology, Copenhagen University
Psychoanalyst 1992, Training and supervising analyst since 2004
Initiated many national and international research projects investigating the psychotherapy of people with mental
disorders.
Latest research projects:
1996-2014
Leader of The Danish National Schizophrenia project (A comparative, prospective, longitudinal,
multi-centre investigation for first-episode patients with schizophrenia)
2003-2011
Leader of the project "Integrated Treatment of young people with pre-psychotic signs"
2003-2008
Leader of the project "Preventing suicide"
2003- :
Member of European group project: Semiotics, trauma and psychoanalysis
Latest appointments:
2000-2011:
Head of Unit for Psychotherapy Education and Research. Psychiatric University Center, Glostrup,
Copenhagen
2011 Adj. Professor, Institute of Psychology, University of Copenhagen
2013 Senior Research psychiatrist, Psychiatric Center Copenhagen
Professional respect and experience
1992-1998
Board member of the Danish Psychiatric Association
1998-2000
President of the Danish Psychiatric Society.
2000 Member of the research committee in the Danish Psychoanalytic Society
2002 Member of the European Psychoanalytic Federation working group on "trauma"
2004-2011
President of, the Danish Psychoanalytic Society, and member of the European Council of
Psychoanalytic presidents
Research areas: psychoanalysis; psychoanalytic psychotherapy for persons with psychosis and severe personality
disorders; general and developmental psychopathology; trauma; suicidology; communication and semiotics.
Selected English Publications (last 15 years)
Rosenbaum B. The Unconscious: How does it speak to us today? Scand Psychoanalytic Review, 2003; 26/1: 31-40
Varvin S, Rosenbaum B. Extreme traumatisation: Strategies for mental survival. International Forum for
Psychoanalysis, 2003: 12: 5-16
Rosenbaum B. Psychosis and the structure of homosexuality: Understanding the pathogenesis of schizophrenic states
of mind. Scandinavian Psychoanalytic Review. 2005; 28: 82-89
Rosenbaum B. Phenomenology and psychoanalysis. Scandinavian Psychoanalytic Review. 2005; 28: 115-119
Rosenbaum B, Varvin S. The influence of extreme traumatisation on body mind and social relations. International
Journal of Psychoanalysis, 2007; 88:1527-42
Rosenbaum B, Harder S. Psychosis and the dynamics of the psychotherapy process. International Review of
Psychiatry, 2007; 19/1: 1-12
Rosenbaum B. “First you were an eyebrow”. In Williams P (eds). Psychoanalytic treatment of severe mental
disorders. London: Karnac Books, 2010: 151-170
Varvin S, Rosenbaum B. Severely traumatized patients’ attempt at reorganizing their relations to others in
psychotherapy: Enunciation analysis, In Freedman N, Hurvich M, Ward R. Another kind of evidence. London: Karnac,
2011, pp. 167-181
Davidsen K, Rosenbaum B. Fear of Annihilation in Subjects At-Risk of Psychosis: a Pilot Study. Psychosis, 2011; 4;

3

Møde i Social- og psykiatriudvalget d. 27-11-2019

Punkt nr. 1 - Beslutning: Ansøgninger til udvalgets pulje til tværsektorielle
samarbejder i 2020
Bilag 2 - Side -11 af 25

4

Varvin S, Rosenbaum B. Severely traumatized patients' attempt at reorganizing their relations to others in
psychotherapy: Enunciation analysis, In Freedman N, Hurvich M, Ward R. Another kind of evidence. London: Karnac,
2011: 167-182
Rosenbaum, B., Harder, S., Knudsen, P., Koester, A., Lindhardt, A., Valbak, K., & Winther, G. Supportive
psychodynamic psychotherapy versus treatment as usual for first episode psychosis: two-year outcome. Psychiatry:
Interpersonal and Biological Processes, 2012; 75(4): 331 – 341.
Rosenbaum B, Martindale B, Summers A. Supportive psychodynamic psychotherapy for psychosis. Advances in
Psychiatric Treatment, 2013;19: 310-318, doi: 10.1192/apt.bp.111.009142
Harder S, Koester A, Valbak K, Rosenbaum B. Five-year follow-up of supportive psychodynamic psychotherapy in
first-episode psychosis: long-term outcome in social functioning. Psychiatry; 2014; 77(2):155-68

CURRICULUM VITAE
Gry Ardal Printzlau

Uddannelse
2017
2012
2006
2003

Stud. Psyk, København Universitet
Ph.d. i filosofi med titlen Trust and Ethical Selfhood
Cand. scient. soc. i filosofi og socialvidenskab fra Roskilde Universitet
Bachelorgrad i filosofi og socialvidenskab fra Roskilde Universitet

Erhvervserfaring
2012-2022
2014-2017

Ekstern lektor, Copenhagen Business School (CBS). Områder: ledelsesfilosofi,
organisationsteori, videnskabsteori og metode.
Postdoc ved Center for Subjektivitetsforskning (KU) under Velux-projektet Self-

Understanding and Self-Alienation: Existential Hermeneutics and Psychopathology.
2012
2008-2012
2007-2008
2007-2008
Efterår 2006
Forår 2006
Efterår 2005

Seks måneders konsulentstilling hos TDC Erhverv.
Ph.d.-studerende ved Center for Subjektivitetsforskning og Det Teologiske Fakultet,
Københavns Universitet (barselsorlov maj 2010 til marts 2011)
Ekstern lektor, Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitetscenter
Forskningsassistent, Center for Subjektivitetsforskning, Københavns Universitet
Forskningsassistent, Dansk Institut for Internationalt Studier, Indsatsområdet Mellemøsten
Programme Designer, UNDP Programme of Assistance to the Palestinian People, Jerusalem (1
måned)
Specialestuderende, Dansk Institut for Internationale Studier, Afd. for Holocaust- og
Folkedrabsstudier.

Udlandsophold
Forår 2016
Efterår 2009

Visiting Scholar ved University of Chicago, Neubauer Collegium for Culture and Society hos
professor Jonathan Lear.
Visiting Scholar ved New School for Social Research i New York ved professorer Simon
Critchley og Jay Bernstein.
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Sommer 1998

5

Praktikophold, FN, Department of Political Affairs, FN Sekretariatet, New York.
Frivillig ved Ghassan Kanafani Cultural Foundation, Saida, Libanon

Afholdt undervisning
2016
2019
Forår 2013
Forår 2010
Efterår 2007

Fra 2016 har jeg afholdt bachelorkursus i ”Videnskabsteori og Metode”, CBS Institut for
Organisation.
Fra 2019 afholder jeg bachelorkurset ”Organisationsteori”, CBS, Institut for Organisation.
Kandidatkursus i ”Samtidsfilosofi”, CBS Institut for Ledelse, Politik, Filosofi.
Kandidatkursus på det Teologiske fakultet, Københavns Universitet, ”Hannah Arendt: Kærlighed,
natalitet, frihed”.
Kandidatkursus på Kultur- og Sprogmødestudier, Roskilde Universitetscenter, ”Religion i et
filosofisk og samfundsmæssigt perspektiv”.

Publikationer
Printzlau GA (Forthcoming 2019) ”At ville vide af sig selv: Selvet som problem og opgave” i Rosfort, Bjørnholt
og Henriksen (eds.), Selvforståelse og selvfremmedgørelse. Eksistentiel Hermeneutik, Forlaget Eksistens,
København.
Printzlau GA (2016) “Om mistillidens værdi”, Tidsskrift for Professionsstudier 2016/22.
Printzlau GA (2012), Trust and Ethical Selfhood. University of Copenhagen. ISBN 978-87-91838-44-6
Ardal G (2010), "Judging about Trustworthiness", A. Grøn & C. Welz (red.): Trust, Sociality, Selfhood. Tübingen:
Mohr Siebeck 2010, 115-133. ISBN 978-3-16-150597-3
Ardal G (2010), "Selfhood and Exile", G. Ardal og J. Bock (red.): Spheres of Exemption, Figures of Exclusion.
Aarhus: NSU Press, p. 331-351. ISBN 978-87-87564-17-5
Ardal G og Bock J (eds) (2010), Spheres of Exemption, Figures of Exclusion. Århus: NSU Press. ISBN 978-8787564-17-5
Øvrige publikationer
Printzlau, GA (2016), ”Sacks, Ferenczi and the sense of reality”, blog entry, http://cfs.ophen.org/2016/05/26/gryardal-printzlau-sacks-ferenczi-sense-reality/
Printzlau GA (2014) “Fornuft er et kollektivt fænomen”, blog entry, videnskab.dk
(http://videnskab.dk/blog/fornuft-er-et-kollektivt-faenomen)
17.09.2014 “Torturofre oplever ofte fremmedgørelse”, interview, Nyhedsbrev fra Dignity – Danish Institute
Against Torture
Printzlau GA (2012) ”Tilliden, mistilliden og det etiske”, TEOL-information, vol. 46, September.
Ardal G og Malmvig H, ”Demokratiet er tabt på gulvet i Mellemøsten”, Politiken, 12. marts 2007 (kronik)
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CURRICULUM VITAE
Pablo Llambías
Født 1964. Forfatter. Kunstner. Musiker. Underviser.
Debut i 1996 med Hun har en altan (Gyldendal). Siden er kommet en lang række værker, hvoraf kan nævnes Rådhus
(Gyldendal 1997), Et Ukendt Barn (Gyldendal 2005), Monte Lema (Gyldendal 2011), Natteskær (Gyldendal 2017) samt
Zombierådhus (Gyldendal 2019).
Underviser. Debut som underviser på Forfatterskolen i 2000. Har siden undervist en lang række steder:
Det Jyske Musikkonservatorim, ekstern lektor 2015Rytmisk Musikkonservatorium, ekstern lektor, 2012Præsternes Efteruddannelse, Pastoralseminariet, om prædikenskrivning, 2004Forfatterskolen, rektor, 2009-2015
Testrup Højskole, lærer i skrivekunst, sommerkursus 2004-2016
Syddansk Universitet, ekstern lektor, 2006-2009 Krogerup Højskole, lærer i
skrivekunst, sommerkursus 2006 og 2007
Forfatterskolen, lektor, 2000-2006
Dertil kommer en lang række periodevise workshops og arrangementer. Her kan inden for de tre seneste år nævnes:
2015: Engelsholm Højskole, Den Danske Scenekunstskole på Holmen, Københavns Universitet, Louisiana, Musik
Maker, Nordisk på Aarhus Universitet, Skrivekunstskolen på Aarhus Litteraturcenter, Dans ved Den Danske
Scenekunstskole, Det kgl. danske Kunstakademi, Ribe Stift.
2016: Danske Musikskolelærere på Dragsholm Slot, Biskops Arnö Forfatterskole Stockholm, Testrup Højskole,
Studentermenigheden i København, Folkeuniversitetet i Aarhus, Aalborg, Odense og København, Grundtvigs Højskole,
Dramatikeruddannelsen ved Den Danske Scenekunstskole Aarhus, Danske Sprogseminarer, Ribe Stift, Viborg Stift,
Nordisk ved Aarhus Universitet, Skrivekunstskolen på Aarhus Litteraturcenter, Litteraturvidenskab ved Aarhus
Universitet, Rehpa ved Odense Universitetshospital, medlem af juryen for Carl-Prisen, medarrangør af Anholt
Litteraturfestival, konsulent for Fejø Kammermusikfestival, arrangør af offentligt tilgængelige saloner og workshops på
Rytmisk Musikkonservatorium.
2017: Rehpa ved Odense Universitetshospital, Den Danske Scenekunstskole Aarhus, Skrivekunstskolen på Aarhus
Litteraturcenter, Den Danske Scenekunstskole på Holmen, Sangskriverworkshop for DJBFA på Engelsholm Højskole,
Reformationsjubilæet ved Aarhus Universitet, sommerkursus ved Grundtvigs Højskole, FGK Vestsjælland,
skriveworkshop på engelsk i København sammen med Alexander Weinstein (US), Nordisk ved Aarhus Universitet,
Arkitektskolen i Aarhus, Folkeuniversitetet i Aarhus, Aalborg, Odense og København, Psykiatrisk Center Amager,
medarrangør af og vært ved Bibelskole for Forfattere på Bibelselskabet, formand for jury for Blixenprisen Årets Navn,
konsulent for Fejø Kammermusikfestival, medarrangør af Anholt Litteraturfestival, konsulent for Kirkesangbogen,
Bibelselskabet.
Uddannelse:
Det kongelige danske Kunstakademi, Skolen for Teori og Formidling, Cand. Phil., 1995-1997
Det kongelige danske Kunstakademi, Medieskolen 1990-1995
Københavns Universitet, Filmvidenskab; Grunduddannelsen 1987-1990
Det jydske Musikkonservatorium, hovedfag trombone 1984-1986
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CURRICULUM VITAE
Trisse Gejl
Forfatter, cand.mag. i æstetik og kultur, ekstern lektor i skrivekunst på Syddansk Universitet, tilknyttet
forskningsprojektet Uses og Literature v. Syddansk Universitet
Forfatterskab
Romaner:
2016: Ulvekvinten, Peoples Press
2011: Siden blev det for pænt, Peoples Press
2008: Skjul, Peoples Press
2006: Patriarken, Lindhardt & Ringhof
2002: Stilleben, Lindhardt & Ringhof
2000: Bombayblues, Dansklærerforeningens Forlag
1998: Spradefuglen, Forlaget Centrum
1995: Hvor mælkebøtter gror, Forlaget Centrum
Teater:
2010: Det sidste suk (monolog). Teatret ved Sorte Hest.
2009: Et aparte barn, Teamteatret i Herning
Har desuden medvirket i en række antologier, herunder Litteraturen finder sted (Syddansk Universitetsforlag
2013), Fortællinger om kærlighed (L&R 2012) Godnathistorier til det 20. århundrede (Forlaget Sesam
1999), Midtjyske Fortællinger (Hald Hovedgaard 2008), Spor i tiden (Frydenlund 2008) og Kunstner og
menneske (Kunstnernes Hus 2001).
Modtog i 2002 det tre-årige arbejdslegat fra Statens Kunstfond for sit forfatterskab samt Albert Dams Mindelegat i
2010.
Forskningsrelaterede artikler:
At skrive, læse og hele (Syddansk Universitetsforlag 2017)
Hvad kan skønlitteratur – om narrativ medicin i praksis (Reception nr. 77, 2018)
Undervisning
Siden 2016: Skriveworkshops med udsatte grupper i forbindelse med forskningsprojektet Uses og Literature v.
Syddansk Universitet.
Siden 2010: Ekstern lektor i Skrivekunst, Syddansk Universitet.
Siden 2001: Underviser i kreativ skrivning på Testrup Højskole, Grundtvigs Højskole og Løgumkloster Højskole samt
for nordiske studerende ved Schæfergården i Gentofte..

CURRICULUM VITAE
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Adda Djørup
Født 1972. Forfatter. Underviser i kreativ skrivning. BA i Litteraturvidenskab. Medlem af Læseforeningen og herfra
certificeret læsegruppeleder.
2018 Husforfatter på KABS Stjernevang, et kommunalt behandlingssted for patienter med dobbeltdiagnose (psykisk
sygdom og misbrug).
2005 – 2018 Skønlitterær forfatter (www.addadjorup.com)
2007 – 2017 Gæsteunderviser ved Forfatterskolen og medlem af optagelsesudvalget samme steds (2007 og 2017).
Underviser i kreativ skrivning og manuslæsning, privatregi (2010-2017)
Gæsteunderviser ved Det Vertikale Værksted, Natkirken (2015-2017)
Gæsteunderviser ved PS, Forfatterskolen for psykisk sårbare. (2015 og 2017)
Masterclass, novellen som genre, Dansk forfatterforening. (2016)
Konsulent for SMKs børne- og ungeafdeling ifb, Børneudstillingen HJEM. (2016)
Gæsteunderviser ved Skrivekunst, Syddansk Universitet (2015)
Underviser/udvikler ved Københavns Hovedbiblioteks kurser i kreativ skrivning, voksne og unge. (2012-2015).
Work shop i sproglig formidling og skriften som redskab i kreative processer for Arkitektskolens landskabslinje. (2015)
Læsegruppeleder ved Værestedet Lyrskovsgade, pilotprojekt. (2014)
Huskunstner ved hhv Gentofte HF, Københavns VUC, Vesterbro Ny Skole, Natkirken i Vor Frue. (2015-2017)
Workshop ved Det Rytmiske Musikkonservatorium, Sangskriverlinje. (2014)
Manuslæser for Dansk Forfatterforening
Foredragsholder.
2002 – 2006 Underviser i dansk som fremmedsprog ved hhv. Ishøj Sproggcenter og Indvandrernes Aftenskole.
2001 – 2002 Danskunderviser ved International School of Madrid.
2000 BA i Litteraturvidenskab, Københavns Universitet.

CURRICULUM VITAE
Maje Aymo-Boot
F.1975. Forfatter, underviser, oversætter, redaktør.
UDDANNELSE
2004 BA i italiensk ved Københavns Universitet og Università La Sapienza, Rom
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1998-2000 Forfatterskolen
1997-1998 Nordens Författarskola Biskops-Arnö, Sverige
1993 Musiksproglig student, Virum Gymnasium
UDGIVELSER
2018 Postkort fra Vatikanet, prosa og fotografi. Basilisk. Med fotografen Jan Søndergaard
2014 Over os hænger en vidunderlig sol, roman. Gyldendal. Svensk udgave december 2017, forlaget Rastlös
2012 Spørgsmålene, poesi. Basilisk
2009 Ødelæggelsen 1-11, poesi. Anblik
2001 Venner og bekendte, poesi. Basilisk. Med billedkunstner Anna Fro Vodder
OVERSÆTTELSER
2005-2018 Fra italiensk: Romanerne Tugtens lykkelige år og Proleterka af Fleur Jaeggy (Basilisk 2019 og 20). Den
grafiske novelle Snuder på lastbiler af Edo Chieregato (Basilisk 2015). Desuden Alfredo Giuliani,
Sebastiano Vassalli, F. T. Marinetti og Ezra Pound til tidsskrifterne Den blå Port og Banana Split. Fra
svensk: Digte af Joar Tiberg til Victor B. Andersens Maskinfabrik, fra amerikansk: essay af Juliana
Spahr & Stephanie Young til Basilisks poetikserie Beta og fra norsk: essay af Simen Hagerup ligeledes til
Beta-serien.
UNDERVISNING
2005-2019 Flere undervisningsforløb og ansættelser på Forfatterskolen, København. Fast lærer på Vesterbro
Forfatterskole. Gæsteunderviser på Litteraturvidenskab, Københavns Universitet.
Undervisningsforløb på en række højskoler: Testrup, Krabbesholm, Vallekilde. Undervisningsforløb
på andre skriveskoler: Københavns Kunstskole, Talentskolen i Næstved, FGK i Esbjerg. Gennem fem
år lærer på Debutantseminaret for nordiske forfattere på Nordens Biskops-Arnö, Sverige.
REDAKTION
Siden 2000 Redaktør på det forfatterdrevne forlag Basilisk, som udgiver dansk og udenlandsk skønlitteratur
LEGATER OG PRISER
2018 Bisballeprisen
2014 Nomineret til Montanas Litteraturpris for Over os hænger en vidunderlig sol
2013 Leo Estvads Hæderslegat
2013 Albertine-prisen for Spørgsmålene. Nomineret til Bukdahls Bet for Spørgsmålene
2010 Nomineret til Montanas Litteraturpris samt Bukdahls Bet for Ødelæggelsen 1-11
2010 Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat

CURRICULUM VITAE
Martin Glaz Serup

Født 1978. Forfatter. Phd i nordisk sprog.
Har udgivet ti børnebøger, senest Huset på havets bund (illustreret af Lars Vegas Nielsen, 2018), seks chapbookoptegnelser (senest Reading Places, 2017) og syv digtbøger, senest digtbøgerne Romerske nætter (2013, udgivet i
Sverige i 2014) og Marken (2010), der også er udgivet i USA (2011), Sverige (2012), Finland (2014), Tyskland (2016)
og Mexico (2017). I 2013 udkom det boglange litteraturteoretiske essay Relationel poesi. Serup har været med til at
grundlægge og redigere tidsskrifterne Apparatur og Litlive og det litterære blogkollektiv Promenaden, og har desuden
arbejdet som redaktionssekretær på Hvedekorn. Han har været fast tilknyttet Skrivekunst på Syddansk Universitet og
været ansat på Forfatterlinjen ved Dansk Talent Akademi i Holstebro, har gæsteundervist en lang række steder, blandt
andet på Forfatterskolen, som han også selv er uddannet fra (2002-2004). Han er tilknyttet som fast underviser på
Forfatterskolen for børnelitteratur på Århus Universitet og er ekstern lektor på Litteraturvidenskab ved Københavns
Universitet, hvor han underviser i Poetik og Creative Writing. I 2006 modtog han Michael Strunge-prisen for sin poesi,
i 2008 Københavns Universitets Guldmedalje for afhandlingen Poesi og relationel æstetik og i 2012 Statens Kunstfonds
Treårige arbejdsstipendium. I 2015 blev Serup tildelt ph.d.-graden fra Københavns Universitet for sin afhandling

9

Møde i Social- og psykiatriudvalget d. 27-11-2019

Punkt nr. 1 - Beslutning: Ansøgninger til udvalgets pulje til tværsektorielle
samarbejder i 2020
Bilag 2 - Side -17 af 25

10

Kulturel erindring og konceptuel vidnesbyrdlitteratur, der i øjeblikket forberedes til udgivelse på Syddansk
Universitetsforlag. Siden 2005 har han blogget på www.kornkammer.blogspot.com.
Modtaget arbejds- og rejselegater fra Statens Kunstfond, Statens Kunstråd, Autorkontoen og Kulturkontakt Nord.
Skrevet anmeldelser, artikler, klummer med mere i en række tidsskrifter og aviser og blandt andet været fast
tilknyttet svenske Kristianstadsbladet (2002-2005), Fyens Stiftstidende (2002-2005), finske Kontur (2005-2011),
Bogmarkedet (2008-2009) og Standart (2009-).
Oplæsninger i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Litauen, Tyskland, Italien, Tjekkiet, Bosnien-Herzegovina,
Palæstina, Nicaragua, Frankrig, Indonesien, Skotland, Wales, England, Rusland, Mexico, Rumænien, Grækenland og
USA.
Oversættelser af tekster trykt i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Østrig, Bosnien-Herzegovina, Indien, Canada, USA,
Nepal, Nicaragua, Island, Serbien, Guatamala, Indonesien, Litauen, Grækeland, Mexico, Rumænien og i Saudiarabien.

CURRICULUM VITAE
Asta Olivia Nordenhof
Forfatter. Underviser i creative writing.
PUBLIKATIONER
Værker:
Et ansigt til Emily, Forlaget Basilisk, udkommet 2011
Det nemme og det ensomme, Forlaget Basilisk, udkommet 2013
Værker i oversættelse:
Det enkle och det ensamma, forlaget Modernista, udkommet i Sverige 2015
Det enkle og det einsame, forlaget Samlaget, udkommet i Norge 2017
The easiness and the loneliness, forlaget Open Letter Books, udkommet i USA 2018
Udvalgte antologibidrag:
Antologi 2010, forlaget kronstork, udkommet i Danmark 2010
Förlåt och förlåt och förlåt, forlaget Under, udkommet i Sverige 2013
Desde la carne, forlaget Dias Nordicos, udkommet i Spanien 2015
Copenhague huele a Paris, forlaget Nørdica Libros, udkommet i Spanien 2017
Einbildung eines eleganten Schifffbruchs, forlaget Reinecke & Voss, udkommet i Tyskland 2017
Hier habt ihr mich, forlaget Parasitenpresse, udkommet i Tyskland 2017
Hör dette og lyssna till det, forlaget Celanders, udkommet i Sverige 2017
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Ulyd, forlaget Cappellen Damm, udkommet i Norge 2018
Digitale værker:
Bloggen astaolivianordenhof.blogspot.com som har eksisteret siden 2010 og foruden tekst blandt andet udgøres af egne
fotografier.
PRISER
Bodil og Jørgen Munch Christensens debutantpris, 2012
Talentprisen Snedronningen, 2013
Montanas Litteraturpris, 2013
Albert Dams Mindelegat, 2014
Svend Dalgaards Legat, 2015
Fp Jacs Mindelegat, 2015
Morten Nielsen mindelegat, 2017

ANSÆTTELSER/BESKÆFTIGELSE
Underviser, Forfatterskolen
2015 – fortsat
Undervisning i kreativ skrivning, formidling af litteraturhistoriske og teoretiske emner, tilrettelæggelse af undervisning
og studieture.
Fast gæsteunderviser, Lægeuddannelsen SDU
2017 – fortsat
Undervisning i kreativ skrivning med henblik på bedre journalføring, foredrag om egne erfaringer som patient i
psykiatrien og mere generelle perspektiver på læge/patient-forholdet.
Underviser, Ballerup Recovery Enhed
2018
Længere undervisningsforløb i kreativ skrivning for psykiatriske patienter og pårørende.
Anmelder og fast klummeskribent, Dagbladet information
2013
Tv-anmeldelser og klummer om litteratur mm.
Freelanceopgaver, skiftende arbejdsgivere
2010 – Fortsat
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Øvrig arbejdserfaring: undervisning på danske kunstskoler såsom scenekunstskolen og rytmisk musikkonservatorium,
undervisning og foredrag på en lang række højskoler, universiteter, gymnasier og biblioteker i Danmark og
Skandinavien, foredrag og udstillingsbidrag til Statens Museum for Kunst og Louisiana, løbende publicering af tekster i
Dagbladet Information.

CURRICULUM VITAE
Jakob Jakobsen
Født 1965. Billedkunstner.
Uddannelse
Litteraturvidenskab, Københavns Universitet, 1988-1990
Det Kgl. Danske Kunstakademi, København, 1989-95
Kunstneriske institutioner
Hospital Prison University Archive, Arkiv/Radio-station, København 2017 - idag (otte udstillinger indtil dato)
Antiknow Research Group, Flat Time House, April-December 2013, London (stifter)
AndAndAnd, Collaborative research into post-capitalist life, andandand.org, dOCUMENTA (13), Kassel 2012
(medstifter)
Antihistory, Platform for kunstnerisk forskning, London 2012 - idag, (stifter)
Nebula, Forlagskooperativ, København, 2011 - idag, (medstifter)
tv-tv, kunstnerdrevet tv-station, København 2005 - 2007, (medstifter)
Det Fri Universitet i København, kunstnerdrevet universitet, København 2001 - 2007, (medstifter)
Info Centre, projektrum, arkiv og bryggeri, London 1998 - 1999, (medstifter)
Koncern°, tidsskrift og kunstnerkollektiv, København 1989 - 1993, (medstifter)
Udstillinger (udvalgte samarbejds- / solo-projekter siden 2005)
2018: Free Education! Free Univeristy of New York and alternative education in New York, Interference Archive,
New York City
2016: This World We must Leave, Kunsthall Oslo
2014: Cairo Antiuniversity, Townhouse, Cairo
2013: Antiknow. A pedagogical theatre of unlearning and the limits of knowledge, Flat Time House, London
2011: Trauma 1-11, Museet for Samtidskunst, Roskilde; Byggeren overgiver sig aldrig, Syddansk Universitet,
Odense
2010: Billed Politik, Overgaden - Institut for Samtidskunst; This World We Must Leave, Arhus Kunstbygning
2006: Reality-television, Casco, Utrecht
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2005: Utopia Live, Whitechapel Art Gallery, London

Udstillinger (udvalgte gruppeshows siden 2005)
2019: 'Poetics of the Non-Aligned', Museum of Modern Art, Ljubljana
2018: 'An exhibition in and against the written language', Danske Grafikere, København
2017: 'Void', Corner College, Zurich; 'Erotik Revisited', Overgaden - Institut for Samtidskunst
2016: 'Meaning Making Meaning', Valand Konstakademi, Sverige; 'Peace Treaty', Foundation Donostia / San Sebastian
2015: Gothenburg International Biennale for Comtemporary Art, Sverige
2014: 31st Bienal de Sao Paulo, Sao Paulo; 'Systemics #4: The Aarhus Report', Kunsthal Aarhus; 'Jorn Lab', Silkeborg
Bad
2013: 'The Society Without Qualities', Tensta konsthall, Stockholm; 'The Mental Furniture Industry', Flat Time House,
London; 'Systemics #2: As we may think', Kunsthal Aarhus
2011: 'Little Movements: Self-practice in Contemporary Art', Shenzhen, Kina
2010: 'Future Movements', Liverpool 6th Biennial, Liverpool; 'Learning Machines', NABA, Milano; 'Fallstudie,
Kunstlerische
(Selbst/Aus)Bildung', Akademie, Dresden; 'Two or Three Things We've Learned', IG Billedpunkt, Wien
2009: 'The Other Shadow of the City', al Hoash Gallery, Jerusalem; 'Fri Porto', Den Frie Udstillingsbygning; 'There
goes the
Neighbourhood', Performance Space, Sydney; 'NAUTILUS - Kunstlerische Erforschungen', Stadtische Galerie
Nordhorn
2008: 'Pasts and Futures', Messhall, Chicago; 'A Process of Living', The City Gallery, Leicester; 'Multiplex Fiction',
Kunstpavillon
Innsbruck; 'Radical Software', Den Frie Udstillingsbygning
2007: 'Wir sind woanders', Westwerk, Hamburg; 'Public noise', Alternative Space Pool, Seoul; 'Work to do', Shedhalle,
Zurich
2006: The 6th Gwangju Biennale, Gwangju; 'Fictional Academy', University of the Arts, Budapest; 'Self-Education',
National Center of Contemporary Art, Moskva; 'Capital', Kunstihoone, Tallinn; 'Satellite of Love', Witte de With,
Rotterdam; 'Momentum', Moss, Norge; 'Radical Software', Wattis Institute, San Francisco; 'Leap into the Cold Water',
Shedhalle, Zurich; 'Collective Expectations', Insa Art Space, Seoul; 'Esplanaden', Den Frie Udstillingsbygning,
København
2005: 'Counter Campus', Baltimore Museum of Art; 'Unionising Workshop', Flaxman Lodge, London; 'Capital', UKS,
Oslo; 'Campus', John Hansard Gallery, Southampton; '... Wir Wissen', Kunsthalle Exnergasse, Wien
Bøger, artikler og interviews vedr. Jakob Jakobsens arbejde (udvalg siden 2005)
Sam Thorne 'School Work', Sternberg Press 2017; Nicholas Thoburn 'Anti-book. On the Art and Politics of Radical
Publishing', University of Minnesota Press 2016; Irene Revell on Antiknow i The Wire, issue 360, Feb., 2014; Tim
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Ivison & Tom Vandeputte (ed.) 'Contestations: Learning From Critical Experiments in Education' Bedford Press,
London 2013; Tim Ivison & Tom Vandeputte 'Build Your Own University. Education as Political Strategy' i Metropolis
M, Aug-Sep., 2012; 'Student aid: Nils Norman on the Copenhagen Free University' i Artforum, Okt., 2011; Frieze, Okt.,
2011 (anmeldelse); Eyeline 70, 2010 (anmeldelse), Artluk No. 4, 2009, (anmeldelse), Internationale Ideale #2, 2009
(interview); Sophie Howarth 'The School of Life' i Tate ETC, Issue 14, Autumn, 2008; Emily Pethick 'Resisting
Institutionalization' i Nought to sixty, ICA, Aug., 2008; Brett Bloom 'A Magical Land of Roving Santa Claus Armies,
Pirated Energy Drinks and a Giant Squatted Urban Village' i Josh MacPhee og Erik Reuland (red.) Realizing the
Impossible - Art Against Authority, AK Publishing, London/Los Angeles 2008; Emily Pethick 'Half Asleep' i Gas 003,
2007; Kristina Lee Podesva, 'A Pedagogical Turn: Brief Notes on Education as Art' i Fillip 6, Summer 2007; Frieze,
Jan-Feb, 2006, London (anmeldelse); David Beech 'Institutionalisation for All' in Art Monthly, Mar., 2006; Art Monthly,
Nov., 2005 (anmeldelsej; Malmo, Mar., 2005 (interview)

CURRICULUM VITAE
Louise Fritzsche
Født 1977

2008 - 2017 DANMARKS STATISTIK, ØKONOMISK AFDELING
Mar. 2015 – Dec. 2017 Projektleder og statistikmedarbejder, Offentlige finanser







Projektleder på udvikling af et nyt it-system til Offentlige finanser, Økonomisk Afdeling
Projektkoordinator for fælles IT-ressourcer
Projektdeltager i tværgående faglige grupper i Danmarks Statistik på vegne af kontorchef og afdelingsleder
Udarbejdelse af system til Danmarks Statistik (DST)
Styregruppemedlem under ny Rigsstatistiker
Statistikproduktion: Kommuner og regioners regnskaber og diverse små statistikker
o Månedlige kommuneregnskaber
o Kvartalsvise regionsregnskaber

Okt. 2011 -Mar. 2015 Chefsekretær i Offentlige finanser
Sekretærbistand for 65 mennesker fordelt på 3 kontorer - Offentlige finanser, Priser og forbrug og Økonomiske
Modeller
Chefsekretær for kontorchefen i Offentlige finanser
HK-bestyrelsesmedlem igennem 5 år

Mar. 2008 – sep. 2011 Kontorfuldmægtig, Priser og forbrug




Statistikproduktion
Administrativt arbejde
Projektdeltager
 Projektdeltagelse i tværgående drifts- og informationsprojekter
 Projektdeltagelse i opstartsprojekt om nyt it-system til brug i Priser og Forbrug
 Projektdeltagelse i opstartsprojekt vedr.www.VIRK.dk
 DST’s interne Returvejen (Data fra Virk ind i diverse statistik produktions systemer)
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2006 – 2007 SKOV- OG NATURSTYRELSEN
Sep. 2006


PA/Chefsekretær i Presse- og Informationskontoret

Personlig Assistent (PA) for Presse- og informationschef

Mar. 2006 – Aug. 2006 Sekretær i Driftsområdets Sekretariat (Barselsvikariat)


Sekretærbistand for
 Personalechef
 Økonomichef
 Driftschef
 Kompetenceudviklingsudvalget
 Personalerådgivning

2002 - 2005 FOLKETINGETS ADMINISTRATION
Sep. 2004 Assistent i Løn- og økonomi


Servicering af ansatte i Folketingets Administration, Ombudsmanden, Statsrevisoratet samt Folketingets
medlemmer telefonisk/personligt
Registrering af udviklingsprojekter samt indtastning af projekttimer samt budgetter for Projektsekretariatet
Korrespondance til offentlige myndigheder samt private m.v.
Registrering af de ansattes arbejdstid
Ansvar for rettidig udbetaling af løn ved brug af Statens Lønsystem (SLS)
Kontering samt afstemning af div. Lønkonti







Sep. 2002 – Aug. 2004 Kontorelev med specialet Offentlig administration stat







Elev i Nordisk Råd, Lovsekretariatet, Biblioteket, 2. og 3. Udvalgssekretariat samt Løn- og økonomikontoret
Planlægning af konferencer, møder, rejser m.v.
Udlandsrejser med Folketingets medlemmer i forbindelse med Nordisk Råds september-møde og
Jubilæumssession i Helsingfors i 2002
Korrespondance på dansk og engelsk
Udvalgsarbejde i form af beslutningsreferater, renskrivning af lov- og beslutningsforslag, læse korrektur, §20
spørgsmål m.v.
Servicering af interne og eksterne telefonisk samt pr. e-mail

2000 – 2001 BID2DAY A/S
Mar. 2000 Indkøbsassistent
Feb. 2000 Kundeserviceansvarlig for 2 studentermedhjælper

1998 – 2000 SCANDINAVIAN MODELS A/S & ELITE COPENHAGEN
Jan. 1999 Bookerassistent
Sep. 1998 – Dec. 1998 Piccoline
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UDDANNELSE
Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Folketinget
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Ansøgning til samarbejdsprojekter i 2020
med kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet

Frist for at indsende din
ansøgning
21. oktober

Skemaet sendes til
ehp.center-for-sundhed@regionh.dk
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3.

Oversigt over
samarbejdspartnere
Oversigt over bilag
med tilsagn om
deltagelse i projektet.

Psykiatrisk Center Nordsjælland, herunder
Centerchef Henrik Søltoft
Udviklingschef Gitte Busch Pedersen
Hillerød Kommune, herunder
Center for Udvikling og Støtte Tina Lyhne, Thomas Bentzen
Socialfaglig Enhed Simon Juel Pedersen, Vibeke Ries
DGI Nordsjælland og Hillerød Fodbold
Peter Bennett (Programleder Inklusion, Seniorer og
Gadeidræt)

5.

Der ansøges om i alt:

363.400 kr.
(jævnfør budgetskema)

6.

Projektets varighed:

Projektet forventes igangsat __1__/_12___2019 (evt. senest d. xx)
og afsluttet_ 1_/_12___2020

7.

Er der ansøgt eller
bevilget økonomisk
støtte fra anden side:

Ja _x__ Nej ___
Der ansøgt om økonomisk støtte hos:
1. Sundhedsministeriet
2.
3.
Der er bevilget økonomisk støtte fra
1.
2.
3.

8.

9.

Indgår der
Ja
egenfinansiering i
projektet, evt. i form af
timer:
499.604 kr.
Hvis svaret er ja til
spørgsmål 8, hvad er
da projektets samlede
budget:
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Skema 2: Projektbeskrivelsesskema
Samarbejdsprojekter med
kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet
1.
Projektets titel:

Udbredelse og forankring af peers til mennesker med
psykiske lidelser i Hillerød
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Efter en bevillig fra dette Social og Psykiatriudvalg på 500.000
kr. er Epital Projektet godt på vej. Teamet har arbejdet videre
med at øge borgernes livskvalitet og har et stort ønske om at
tilknytte lønnede peers til Epital projektet. Der foretages derfor
nu et arbejde i at rejse penge til peers og denne ansøgning
søger midler til koordineringen af peerarbejdet via en
tværgående projektleder mellem Psykiatrisk Center
Nordsjælland (PCN), Hillerød Kommune (HK) og den lokale
fodboldklub.

Projektbeskrivelse
(max 2.400 tegn)

Et hold af peers skal bakke borgerne op og hjælpe HK og PCN
med at servicere borgerne bedst muligt. Herunder hjælpe
borgerne med et overblik over de individuelle og de
tværsektorielle muligheder, som borgerne har adgang til i
krisesituationer i Epitalet. Hertil en døgntelefon, hvor borgerne
i kriseperioder kan tage kontakt til en fagprofessionel
medarbejder. Projektet har ligeledes udviklet et Fælles Katalog
af ideer til muligheder i hverdagen som borgeren kan afprøve,
hvis hverdagen er ved at køre lidt af sporet. Meningen er at
borgeren ved udskrivelse sammen med projektdeltageren fra
PCN og peeren udarbejder et personligt katalog, ud fra egne
præferencer og ideer. Dette katalog er essentielt i hverdagen i
forhold til at borgeren kan hjælpe sig selv både med at have
livskvalitet i hverdagen. Samt ved selv at kunne håndtere
hverdagens vanskeligheder. Dette skal projektets peers
understøtte, de vil under projektperiode have til opgave at
følge med i det lokale kultur og fritidsliv, bruge Epital Projektet
Fælles Katalog og arrangere ture (individuelle eller fællesturer)
sammen med deres borgere.
PCN har indført SafeWards, der er sansestimulerende
hjælpemidler, der har til formål enten at aflede eller
understøtte fokus, hvis der er behov for dette under
indlæggelsen.
Epitalet har adopteret ideen og har udtænkt en liste af
hjælpemidler, som borgerne i projektet kan få tilbudt til
hjemlån ved udskrivelse. Peeren har ligeledes til rolle at
hjælpe borgeren hjemme, hvis hjælpemidlet driller eller lign.
Det helt essentielle i dette peerprojekt er, at skabe fælleskaber
og sammenhold. Projektet har sammen med den lokale
fodboldklub indgået en aftale om at tilbyde gratis
træning/samvær til projektet peers. Ideen er at disse peers
starter til træning/samvær i klubben, hvor disse peers imellem
skal udvikle et sammenhold og et fælleskab omkring
træningen. Efterhånden som disse peers bliver matchet med
borgere, har disse peers så til opgave at få borgerne til at blive
en del af holdet.
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3.

Baggrund,
forudsætning og
motivation for
projektet:

4.

Peer kan noget helt andet end kommunale og regionale
medarbejdere. De offentlige medarbejdere skal arbejde med
målsætninger, handleplaner m.m. Peers kan til gengæld meget
nemmere og helt naturligt følge borgerens egne præmisser og
interesser.
Center for Udvikling og Støtte (CUS) i HK har allerede gjort sig
erfaringer med frivillige peers, der har været på uddannelse i
at være peers. Det er ligeledes hensigten på PCN at tilknytte
peers til deres patienterne på afdelingerne. Motivationen for
denne ansøgning er at styrke det tværsektorielle samarbejde
og udvikle en fælles metode for brugen af peers, der både
bliver integreret i hospitalets og kommunens arbejde omkring
den enkelte borger/patient.
Der søges derfor midler til en koordinerende projektleder, der
kan arbejde på en integreret løsning af peers i Hillerød, der går
på tværs og følger borgeren/patient både hospitalet og i
kommunen.

Ud over målsætninger i det oprindelige Epital Care arbejdet, så
er målet med denne ansøgning at sikre de psykiatriske
borgere mere indhold og glæde i livet.
Målsætningen er, at borgere der deltager i projekt Epital, som
udgangspunkt trives i eget liv og kan hjælpes ud at opståede
krise tilstande i eget hjem, ved tilbud som daglig monitorering,
sansestimuli og mulighed for telefonisk kontakt til fagpersoner.
Andre borgere som derimod mistrives i hverdagen og som
føler sig isoleret og ensomme skal have tilbudt en peer og et
fællesskab, at støtte sig til.
Målsætningen er at projektet vil bestræbe sig på at skabe
fælleskaber og venskaber imellem projektets peers, der så
igen skal skabe sociale rum, som disse peers borgere har
adgang til. Projektet vil derfor hyre en koordinerende
projektleder, der skal skubbe på og hjælpe til, at der bliver
arrangeret pizza efter fodboldstræning m.m. Således, at der
opbygges et sammenhold og et fællesskab, som projektets
Beskrivelse af
peers kan invitere deres borgere ind i.
projektets målsætning: Ikke mindst er projektet målsætning, at projektets peers
allerede skal inviteres ind og præsenteres på hospitalet, når
borgeren er indlagt. Desuden skal disse peers være med til at
onboarde borgerne i de forskellige hjælpemidler, og efter
udskrivning være med til at understøtte borgerens brug af
teknologierne og de øvrige valgte muligheder fra det
personlige katalog.
Dermed etableres sammenhængende forløb på tværs af
regionale og kommunale instanser, peers får en rolle hvor de
er gennemgående for borgeren på tværs. Endvidere bliver de
en inkluderende personlig støtte i forhold til at blive integreret
i nye fællesskaber og samvær.
Det vil fordre en ny form for samarbejde mellem peers,
psykiatri og kommunale ansatte. Målsætningen er at udvikle
en metode for dette arbejde og samarbejde på tværs.
Dette vil kræve en ny form for samarbejde mellem peers,
regionale og kommunale medarbejdere, og det er projektets
målsætning at udvikle en metode for dette arbejde.
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Delmål:

-

Bekæmpe ensomhed og isolation blandt målgruppen.
Øge livskvaliteten og indholdet i hverdagen for
målgruppen.
Udvikle et samarbejde på socialområdet med den lokal
fodboldklub omkring et trænings/samværstilbud.
Øge samarbejdet med civilsamfundet

5.

Hvordan lever
projektet op til socialog psykiatriudvalgets
puljekriterier?

Projektet udspringer fra et lokalt ønske om at nedbryde
barrierer på tværs af sektorerne, med det formål at skabe et
borgercentreret netværk i mellem Psykiatrisk Center
Nordsjælland, Hillerød Kommune og civilsamfundet.
Alle partner er indforstået med at involvere peers i arbejdet
med at sikre målgruppen et socialt fælleskab og sammenhold
uden for den nære sundhedsvæsen. Det skal øge
livskvaliteten, forebygge indlæggelser, genindlægger og
fremme kvaliteten i patientforløbet til gavn for den enkelte
patient.
Der opbygges således en tværsektoriel samarbejdsmodel, som
kan understøtte peers arbejdet og udvikle fælles værktøjer og
fælles sprog mellem peers, kommune og hospital.
Denne ansøgning sigter primært mod at søge midler til en
koordinerende projektleder, der skal sikre forankringen af peer
projektet i den daglige drift både i HK og på PCN.
Det bliver projektlederen vigtigste opgave at massere disse
peers ind i begge organisationer og dermed skabe ny praksis
både i kommunen og i PCN, således at de nye arbejdsgange og
aftaler er selvkørende og i drift indenfor ét år.

6.

Målgruppe(r):

Målgruppen er borgere,i alderen 18-40 år der rekrutteres ind i
Epital Care projektet gennem en udskrivning fra afsnit 2221,
og som har lyst til at tilknyttes en peer. Brugen af peers i
Epital Care projektet er et vigtigt element i forhold til
borgernes livskvalitet og fælleskabsfølelse. Det, at mødes med
andre mennesker socialt og kulturelt i fælleskaber, der tager
hensyn til enkelte borgers interesser og ønsker, muliggøres
gennem tilknytning af peers.
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7.

Metoder:
En metode for hvordan PCN og HK på en integreret måde kan
sikre peerinvolvering og borgerinddragelse allerede under
indlæggelse, således at borgeren hurtigst muligt kan få
tilknyttet en peer. Sammen skal borgeren og peeren på
hospitalet begynde at lægge planer for hverdagen efter
udskrivelse, og de aktiviteter, som de sammen skal indgå i.

Metoder, der skal
udvikles:
Aktiviteter, der skal
gennemføres:

Samt en metode til matching af peers og borgere. Denne
metode skal sikre et godt og længerevarende forhold mellem
peeren og borgeren. Da det er essentielt at borger og peer har
sympati for hinanden og at de har fælles interesser og vil
indgå i interessefællesskaber med andre.

Aktiviteter:
Hvem skal bidrage eller Workshop: Klarlægning af borgerrejse (herunder individuelt
katalog for hverdagen samt en aktivitet, hvori der indgår
udføre hvad:
interessefælleskaber med peer)
Workshop: Den optimale peerinvolvering og borgerinddragelse
Workshop: Matching
Deltagere:
Projektets peers og medarbejdere fra PCN, HK og fodboldklub.
Samt interne konsulenter med professionel erfaring indenfor
frivillighed og peers arbejdet.
8.

Dette projekt bygger på det allerede eksisterende Epital Care
Indpasning af indsatser Projekt. Projektet har over længere tid opbygget arbejdsgange
i eksisterende
og samarbejdsmetoder mellem Hillerød kommune og
behandlingstilbud:
Psykiatrisk Center Nordsjælland.
Det vil sige, flere af de nævnte elementer allerede er etableret
under projekt Epital Care og derved kan understøtte såvel,
konkret indhold i opgaveløsningen for peer, i form af
individuelt katalog, som matchning mellem peer og borgere
samt etableret samarbejde med Hillerød Fodboldklub og DGI
Nordsjælland. Endvidere kender partnerne hinanden og der er
opbygget et netværk af interessenter og samarbejdspartnere.
Projektet er også i gang med at undersøge porteføljen af
projekter til samme målgruppe både på Psykiatrisk Center
Nordsjælland og i Hillerød Kommune. Denne viden er også
brugbar i peerarbejdet, da borgerne ofte indgår og skal støttes
i forskellige forløb, aktiviteter og arrangementer.
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9.
Plan for
kommunikation/formidl
ing til professionelle i
projektet:

Epitalet har en hjemmeside, der henvender sig til borgere,
pårørende og medarbejdere i både region og Kommune.
Efterhånden som dette projekt tager form vil hjemmesiden
også komme til at indeholde informationer til peers og andre
interessenter, samt links til arrangementer, event og lignende i
og omkring Hillerød Kommune.
Endvidere for at sikre fremdrift og fælles adgang til samme
viden, vil der løbende afholdes koordinerende og opsamlende
møde mellem alle de involverede partner.
Ligeledes vil der opsamles viden om projektet vha.
forbedringsmodellen i projektet og der afholdes bruger
feedback interview, hvor projektet kan få viden om, hvad der
virker og hvad der ikke virker for borger, peers og
medarbejdere.
Resultatet og evt. nye tiltag på baggrund af interviews og
forbedringsmodellen deles ligeledes på hjemmesiden.

10.
Organisering af
projektet:

Projektet forankres under socialchef Vibeke Ries i Hillerød
Kommune og under Henrik Søltoft på Psykiatrisk Center
Nordsjælland.
Der ansættes en projektleder på projektet, der i første omgang
skal sikre en organisering af projektet og rekruttering af de
peers.
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11.
Projektets tidsplan –
gerne vedhæftet som
bilag:

Projektet forventes igangsat: dec. 2019
og afsluttet: dec. 2020
Q4 2019:
- Udvikling af samarbejdsaftaler
- Ansættelse af projektleder
- Udvikling af fælles peers arbejdsplads
Q1 2020
- Afholdelse af 3 workshop med repræsentanter fra Psykiatrisk Center
Nordsjælland, fodboldklub, kommune samt interne konsulenter. Hvor
borgerrejse, peerinvolvering og matching gennemarbejdes.
- Onboarding af de første peers
- Igangsætning af coaching og supervision af peers
- Matching af de første borgere og peers
- Igangsætning af træning i fodboldklub
- Udrulning af forbedringsmodellen til at sikre lokal fremdrift og læring.
- Rekruttering af borgere
- Feedback interview fra de involverede peer og borgere. Gør vi det
godt nok?
Q2 2020
- Onboarding af peer
- Rekruttering borgere
- Coaching og supervision af peers
- Statusmøde med fodboldklub, Psykiatrisk
Center Nordsjælland og kommune
- Drift af forbedringsprogrammet. Samt planlægning af efterfølgende
justeringer.
- Feedback interview fra de involverede peer og borgere. Gør vi det
godt nok?
-Styregruppemøde i Epital Care Projektet, herunder peers projektet.
Q3 2020
- Onboarding af peer
- Rekruttering af borgere
- Coaching og supervision af peers
- Statusmøde med fodboldklub, Psykiatrisk
Center Nordsjælland og kommune
- Feedback workshop fra de involverede patienter. Gør vi det godt nok?
- Opsamling på forbedringsmodel arbejdet
- Drift af forbedringsprogrammet
Q4 2020
- Coaching og supervision af peers
- Statusmøde med fodboldklub, Psykiatrisk
Center Nordsjælland og kommune
- Styregruppemøde i Epital Care Projektet, herunder peers projektet.
- Klargøring til endt projektperiode og overgang til drift.
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Skema 3: Budget for hele projektperioden
Samarbejdsprojekter med
kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet
Hillerøds peers
1. Projektets titel:
2. Regnskabsansvarlig:

4. Faglig projektledelse:

5. Fagprofessionel bistand:

6. Materialer

7. Øvrige udgifter

Navn: Vibeke Ries
Tlf.nr.: tlf. 7232 3300
viri@hillerod.dk
Aktivitetsomfang
(antal)
Koordinerende
projektleder af
peer i HK og
PCN

Timetal og
sats
1040 timer
á 295 kr.

Beløb i kr.

Noter

306.800 kr.

Egenfinansiering
Administration og
ledelse af
projektet
5 timer x 52 uger
x 321 kr. =
83.460 kr.

Supervision af
peers

12 timer +
á 1800 kr.

21.600 kr.

Egenfinansiering
Intern coaching af
peers
4 timer x 46 uger
x 235 kr. =
43.240 kr.

Tryk af pjece til
omdeling /
formidling af
opnåede viden
og erfaringer

20 timer á
7.000 kr.
350 kr./time

Svarende til
20 timer om
ugen for to
projektleder
e i 12 mdr.

Tryk af 200
pjecer á 15
kr./ stk.

Fodboldsholdets
aktiviteter:
-kontingent
-fælles spisning
-udstyr

3.000 kr.
15.000 kr.

10.000 kr.
Afholdelse af 3 x
workshop
363.400 kr.
ANSØGT BELØB I ALT:
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Samarbejdsprojekter
- Natcafeen
Bilag
5 - Side -1 afi psykiatrien
8
År 1
Egenfinansiering
Natpersonale

Motivation til behandling og opfølgning

1 time pr. medar. pr. vagt

227,28 kr.

Egenfinansiering i alt
Projektstøtte
Projektleder
Brobygger

År 2

Timesats incl. pension:

Projektledelse, dokumentation
Samtaler med brugerne
Samtaler med behandlingssteder
Bisidder til samtaler og behandling

165.914 kr.

165.914 kr.

165.914 kr.

165.914 kr.

2 timer pr. uge

250,43 kr.

26.045 kr.

26.045 kr.

37 timer pr. uge

227,28 kr.

436.378 kr.

436.378 kr.

1.000 kr.
2.000 kr.

1.000 kr.

Projektstøtte i alt

465.422 kr.

463.422 kr.

Samlet budget incl. egenfinansiering

631.337 kr.

629.337 kr.

"Åbent hus" for
2 timer pr. halvår med deltagelse af
fagprofessionelle i psykiatrien brobygger, medarbejder og leder
Informationsmateriale
Materiale til samarbejdspartnere mv.
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Skema 2: Projektbeskrivelsesskema
Samarbejdsprojekter med
kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet
1.
Projektets titel:
2.
Projektbeskrivelse
(max 2.400 tegn)

Brobygning og kontinuitet i psykiatrisk behandlingen for
mennesker på gaden
Projektets formål er at gøre de mest udsatte mennesker, der lever på
gaden, i stand til at modtage behandling i psykiatrien og fastholde en
behandling trods det ustabile liv på gaden.
Projektet arbejder med de to indsatser: Behandlingsparate og
behandlingsstabile.
Behandlingsparatheden skabes med afsæt i den tillid og relation, der
opbygges mellem brugerne af Natcafeens tilbud og personalet, der
arbejder om natten. Her arbejdes med brugernes motivation for at gå
i behandling. Ofte tager det tid, da mange har dårlige oplevelser med
behandling og manglende tillid.
Er der motivation inddrager natpersonalet brobyggeren, der arbejder
om dagen og derfor kan være i dialog med behandlingstilbud, kan
følge brugerne til undersøgelser mv., kan huske aftaler og følge op.
Brobyggeren kan nogle dag møde, så der er overlap til personalet om
natten.
Er der igangsat behandling kan Natcafeen hjælpe brugerne med at
passe behandling og tale med dem om virkning, evt. brug for
opfølgning mv.
Natcafeen er brugerne ”helle” og det skal der i projektet holdes fast
ved. Natcafeen kan godt bruges som base for udgående
medarbejdere i psykiatrien, når det sker i dialog med brugeren, men
formålet med projektet er, at Natcafeen forbliver et nattilbud for
brugerne, og at behandlingen foregår i behandlingstilbuddene, så der
er en klar adskilles og kompetencerne bruges bedst muligt af hhv.
behandlingssystemet og civilsamfundsorganisationen.
Det er ligeledes et udgangspunkt, at henvendelser mellem brobygger
og behandlere sker i dialog med brugerne, så der også for denne
målgruppe arbejdes med inddragelse i eget forløb, så godt det nu er
muligt.
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3.
Baggrund,
forudsætning og
motivation for
projektet:

Kirkens Korshær driver 9 dag- og nattilbud i regionen for hjemløse og
udsatte mennesker. På alle steder møder vi gæster, der er både
psykisk og fysisk udfordret og som kun i ringe grad får behandling. I
de seneste år har vi oplevet, at stadig flere gæster har psykiske
lidelser. Ligesom vi oplever, at flere er mærket af livet på gaden med
fx. angst, manglende livslyst mv. til følge.
Vi møder gæsterne menneske til mennesker og er ofte eneste og
nærmeste ”pårørende”, der ser behovet.
Vi ønsker derfor at kunne hjælpe vores brugere til den behandling i
psykiatrien, de måtte have brug for. Ofte vil det kræve, at vi tager
med, hjælper med aftaler, opfølgning mv.
Vi arbejder i dag sammen med både psykiatri, gademedarbejdere,
hospitaler mv. i forhold til det akutte, men har ikke ressourcer til at
følge og støtte brugerne i en længere fastholdelse.
Herudover vil vi med projektet også gerne arbejde mere med at gøre
brugerne behandlingsparate. Og dette giver størst mening, hvis vi
også kan støtte i et behandlingsforløb.
Projektet etableres med base i Natcafeen er et tilbud, der særligt er
for de mest udsatte og syge, der lever på gaden. Tilbuddet er åbent
fra 22.00 til 7.00, hvilket gør det vanskeligt at samarbejde med
behandlingstilbud – vi er der er natten – behandlingstilbud er der om
dagen.
Natcafeen har 6 medarbejder, der arbejder om natten.

4.
Beskrivelse af
projektets målsætning:






Delmål:






Opbygge relationer til brugerne og skabe en tryg ramme,
hvor brugerne kan blive motiveret til behandling
Bygge bro til afklaring og behandling
Følge behandling og skabe kontinuitet
Være det stabile element for bruger og behandlere i et liv for
brugerne, der ellers er præget af ustabilitet.

Oplyse brugene om mulighed for behandling også selvom det
ikke vælges til lige nu.
Være i dialog, der på sigt kan motivere til behandling.
Kunne følge brugerne og se om behov ændrer sig
Være i dialog med psykiatriske tilbud om at hjælpe, hvor
borgerne har svært ved at passe behandling
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5.

Hvordan lever
projektet op til socialog psykiatriudvalgets
puljekriterier?

For de mest udsatte mennesker på gaden er målet at give ”lige
adgang til sundhed” eller så lige som mulig. Målgruppen er ikke i
stand til selv at opsøge eller passe behandling. Det er deres liv
generelt for kaotisk og ustabilt til.
Så det problem, der først og fremmest skal løses, er, at brugerne får
adgang til behandling.
Brugerne har ikke pårørende, men har Kirkens Korshærs sociale
tilbud som ”nærmeste pårørende”. Det er os de kender og det kan
være basis for at arbejde med motivation.
Nogle har dårlige oplever med systemer og bliver af den grund væk
fra hjælpen.
De brugere, der er i kontakt med psykiatrien, har ofte kaotiske forløb.
Her kan arbejdes med stabilitet og forebyggelse af indlæggelse og
genindlæggelse.
Og der kan generelt arbejdes med, at der tidligere sættes ind med
behandling, at der skabes mere kontinuerlig behandling og mindre
akut behandling.
Projektet kan give erfaring i, hvordan der bedst samarbejdes mellem
behandling og civilsamfund, hvor brugerne er uden pårørende, og
uden egne ressourcer til at indgå i kontinuerlig behandling. Hvem gør
hvad – når behandling skal lykkes?

6.
Målgruppe(r):

Natcafeen har ca. 120 besøg om ugen i gennemsnit, fordelt på ca. 30
unikke brugere.
Pt. er ca. 25 % målgruppe for projektet, idet de er eller har været i
kontakt med det psykiatriske system. Den hyppigste kendte diagnose
er paranoid-skizofreni. Mange er med dobbeltdiagnose og meget
misbrugende og mange årligt misbrugende.
Dette er bedste skøn på baggrund af, hvad vi ved. Vi kender ikke altid
diagnoser og ser behov hos nogle brugere, som ikke opsøger hjælp
og derfor ikke får en diagnose.
Det er derfor antagelsen, at flere har brug for behandling, og at vi
kan få flere til at opsøge hjælp og afklaring, så de ikke går med
ubehandlede lidelser.
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7.
Metoder, der skal
udvikles:

Det primære formål er at udvikle en metode, der med afsæt i
Natcafeen kan give de mest udsatte mennesker adgang til
behandling.
Hvordan kan Natcafeen motivere brugerne til den behandling, de har
behov for?
Og hvordan kan behandlingstilbud arbejde sammen med udsatte
mennesker gennem civilsamfundsorganisationer for at sikre
behandling og kontinuitet i behandling, når gaden er ”hjem”?

Aktiviteter, der skal
gennemføres:







Samtaler med brugerne; relation, motivation og kontinuitet
Samarbjede mellem natpersonale og brobygger
Samarbejde mellem brobygger og behandlingstilbud
Samarbejde med andre aktører og organisationer
Information om tilbud og Åbent Hus-arrangementer.

Hvem skal bidrage eller Personalet om natten; relationer og motivation.
Personale dag bisidder, brobygning, aftaler mv.
udføre hvad:
8.
Indpasning af indsatser
i eksisterende
behandlingstilbud:

Før behandling; projektet vil motivere brugerne til at få nødvendig
behandling i psykiatriske tilbud.
Brobyggeren kan fungere som bisidder til undersøgelser mv. så der
sikres udredning.
Under behandling; projektet skal hjælpe brugerne med at fastholde
behandlingen og hjælpe med at gennemføre forløb.
Efter behandling; Når der er lavet en stabilitet, kan personalet i dialog
med brugerne hjælpe med at fastholde en stabilitet i længere
perioder end i dag og fx. mindske de akutte indlæggelser.

9.
Plan for
kommunikation/formidl
ing til professionelle i
projektet:

”Åbent hus” – i Natcafeen hvert halve år, hvor der inviteres
bredt blandt samarbejdspartnere. Ledelser og fagpersonale
inviteres til dialog om, hvordan der bedst samarbejdes om
målgruppen.
Beskrivelse på hjemmeside
www,kbh.kirkenskorshaer.dk/sted/natcafeen/. Her er
kontaktoplysninger på brobyggeren og oplysninger om tilbuddet.

Brobygger er opsøgende i forhold til de behandlingstilbud
brugerne er eller skal i kontakt med.
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10.
Organisering af
projektet:

Projektet er en del af Kirkens Korshærs arbejde i region
Storkøbenhavn og Bornholm, hvor der er 9 dag- og nattilbud til
hjemløse og udsatte. Fysisk ligger tilbuddene i Københavns Kommune
og i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Konkret er brobyggeren forankret i Natcafeen på Nørrebro, der er et
natherberg til de mest udsatte, der har behov for ekstra pleje og
omsorg i forbindelse med fysisk og psykisk sygdom.
Projektleder er daglig leder af Natcafeen.
I det daglige vil alle 6 medarbejdere i Natcafeen samarbejde med
brobyggeren, da det vil være medarbejderen der i åbningstiden fra kl.
22.00 om aftenen til kl. 7.00 om morgenen kan lave relationer,
motivere og følge op sammen med brugere. Ligesom det er
medarbejderne der sammen med brugerne kan lave aftaler med
brobyggeren.
Brobyggerens funktion er sammen med brugeren at opsøge
behandling, lave aftaler, følges med brugerne og hjælpe brugerne
med at passe og følge op på undersøgelser, behandling mv. Bro

11.
Projektets tidsplan –
gerne vedhæftet som
bilag:

Vedlagt.
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Skema 3: Budget for hele projektperioden
Samarbejdsprojekter med
kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet

1. Projektets titel:
2. Regnskabsansvarlig:

Brobygning og kontinuitet i psykiatrisk behandlingen for
mennesker på gaden
Navn: Winnie Berndtson
Tlf.nr.: 21292907
E-mail: w.berndtson@kirkenskorshaer.dk
Aktivitetsomfang Timetal og
(antal)
sats
2 timer pr. uge
250,43

4. Faglig projektledelse:
37 timer pr. uge 227,28

Beløb i kr.

Noter

26.045 Daglig leder af
Natcafeen
436.378 Brobygger

5. Fagprofessionel bistand:
6. Materialer

2.000 Informationsmateriale
1.000 Åbent Hus

7. Øvrige udgifter
ANSØGT BELØB I ALT:

465.422

**Budget for år 1 og år 2 vedlagt ansøgningen som bilag.
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Tidsplan for projektet
Brobygning og kontinuitet i psykiatrisk behandlingen for mennesker på gaden

Januar 2020

Brobygger og personale i Natcafeen fastlægger samarbejdsform.
Brobygger udarbejder informationsmateriale sammen med personale
og leder. Information lægges på hjemmesiden.

Februar – marts 2020

April – maj 2020

Juni – juli – august 2020
September - oktober 2020

November – december 2020

Fortsættelse i 2021

Personale og brobygger starter de første forløb med brugerne i
Natcafeen.
Personale og brobygger har fokus på at opstarte forløb med brugerne.
På de månedlige personalemøder evalueres løbende og justeres i
forhold til hvad brugerne har behov for og hvordan, der bedst
samarbejdes med behandlingstilbud og andre samarbejdspartnere.
Særligt fokus på motivation af brugere, der har behandlingsbehov, men
modstand mod at henvende sig til behandlingssteder.
Første ”Åbent Hus”. Hvad har brugerne behov for? Hvad har
samarbejdsparterne brug for?
Fokus på motivations arbejde og kontinuitet i behandling.
Fokus på kontinuitet i behandlingen – hvordan kan vi arbejde med
dette, når brugerne er her om natten og ofte ikke hver nat.
Andet ”Åbent Hus”. Erfaringer fra brobygning – hvad fungerer, hvad
kan gøres bedre?
Fortsat arbejde med brugerne.
Overvejelser om forankring af opgaven, hvis der bliver et andet
projektår eller hvis der ikke bliver et andet projektår.
Det er ønsket at kunne forsætte i en toårig projektperiode, da brugerne
i Natcafeen er meget udsatte mennesker, som ofte har mange ”dårlige”
oplevelser med behandling, og som ikke nødvendigvis kommer i
Natcafeen kontinuerligt.
Arbejdet med at skabe relationer, derefter motivation og opsøge
behandling kan tage lang tid. Et år kan derfor være kort tid til at
opbygge tilstrækkelig erfaring i forhold til brugergruppen.
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Ansøgning til samarbejdsprojekter
med kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet

Frister for indsendelse af
ansøgning
21. okt. 2019

Skemaet sendes til
ehp.center-for-sundhed@regionh.dk
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Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte
Samarbejdsprojekter med
kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet
1.

Projektets titel:

2.

Ansøger:

Frivillige på døgnafsnit
Psykiatrisk Center Amager
Digevej 110, 2300 København S

Adresse:
CVR nummer:

29190623

Bankoplysninger:
Navn på projektleder:

Louise Holm

Tlf. nr.:

28749364
Louise.holm@regionh.dk

E-mail:
Navn på projektets
juridisk ansvarlige
person:

Nanette Forner

30183100
Tlf.nr.:
E-mail:

Nanette.forner@regionh.dk

Ansøgers personlige underskrift:
Sted: _____Amager__________________________
Underskrift: __________________________
Dato: _4__/_10__2019.

3.

Oversigt over
samarbejdspartnere

Frivillige fra civilsamfundet – herunder patienter og pårørende tilknyttet PC A

Oversigt over bilag
med tilsagn om
deltagelse i projektet.

5.

Der ansøges om i alt:

405.000 kr. (jævnfør budgetskema)
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6.

Projektets varighed:

Projektet forventes igangsat _1___/_1___ 2020
og afsluttet __31__/_12___2020

7.

Er der ansøgt eller
bevilget økonomisk
støtte fra anden side:

Ja _x__ Nej ___
Der ansøgt om økonomisk støtte hos:
1.Trygfonden – med afslag
2.
3.
Der er bevilget økonomisk støtte fra
1.
2.
3.

8.

9.

Indgår der
egenfinansiering i
projektet, evt. i form af
timer:
Hvis svaret er ja til
spørgsmål 8, hvad er
da projektets samlede
budget:

Projektledelse, kommunikation, administration, koordinering, introduktion og
økonomiopfølgning
600 timer – svarende til ca. 11 timer pr uge i et år.

605.000 kr.
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Skema 2: Projektbeskrivelsesskema
Samarbejdsprojekter med
kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet
Frivillig indsats i døgnafsnit på PC Amager

1.
Projektets titel:
2.

Projektbeskrivelse
(max 2.400 tegn)
Over halvdelen af patienterne, der er indlagt på Psykiatrisk Center Amager, er
indlagt på intensive (lukkede) døgnafsnit. Patienterne har pga. deres psykiske
sygdom, og fordi de er underlagt tvang, ikke mulighed for aktiviteter uden for
døgnafsnittene. Derfor er indholdet i patienternes dagligdag, mens de er
indlagte, meget afhængigt af de aktiviteter og muligheder for social kontakt,
der er i afsnittene.

3.

Baggrund,
forudsætning og
motivation for
projektet:

4.
Beskrivelse af
projektets målsætning:

Vi ved fra de seneste års patienttilfredshedsundersøgelser - både nationalt,
regionalt og vores egne undersøgelser lokalt her på Psykiatrisk Center
Amager, at patienter og deres pårørende ikke er udpræget tilfredse med
aktivitetsmulighederne på psykiatriske døgnafsnit. Der er særligt
forbedringspotentiale af mulighederne for aktivitet om aften og i weekender.
Aktiviteter og fællesskaber samt øget social kontakt, forventer vi, vil
understøtte patienternes recoveryproces, idet vi ved fra recoveryforskningen,
at tilknytning/relationer, håb, mening og identitet er vigtige faktorer for en
patients recovery. Recovery betyder at ’komme sig’ og at leve et meningsfuldt
liv med eller uden psykisk sygdom. Dertil forventer vi, at aktiviteter,
fællesskaber samt øget social kontakt vil forbedre patienternes oplevelse af at
være indlagt i psykiatrien, forebygge konflikter og tvang - ligesom vi
forventer, at arbejdsmiljøet for medarbejderne vil bedres med mindre vold,
trusler og arbejdsskader.
Formålet med projektet er at forbedre mulighederne for meningsfulde
aktiviteter, sociale fællesskaber og mellemmenneskelig kontakt for patienter,
der er indlagt på døgnafsnit på PC Amager ved at opbygge kompetencer
indenfor samskabelse med frivillige og udvikle et netværk af frivillige.
•

Forbedre patienternes oplevelse af at være indlagt i psykiatrien og
understøtte patienters deltagelse i positive sociale fællesskaber og
meningsfulde aktiviteter under indlæggelse.

Delmål:

•

Forebygge og nedbringe konflikter og tvang på døgnafsnit.

•

Forbedre arbejdsmiljø for medarbejderne med nedbringelse af vold
og trusler.

•

Udvikle metoder til samarbejde med frivillige og civilsamfundet i en
samskabelsesproces mellem Psykiatrisk Center Amagers ledere og
medarbejdere, frivillige og patienter.
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5.
Hvordan lever
projektet op til socialog psykiatriudvalgets
puljekriterier?

Projektet lever op til puljens formål, idet målet med projektet er at
understøtte patienternes recovery-proces via at tilbyde meningsfulde
aktiviteter, facilitere fællesskab og mellemmenneskelig kontakt ved at bygge
bro mellem indlagte patienter og civilsamfundet. Dette vil understøtte mere
sammenhængende forløb for patienten, netværk og dialog både på
individniveau mellem frivillige og patienter og på organisatorisk niveau mellem
behandlingspsykiatrien og og civilsamfund.
Projektet vil således fremme samarbejder og udvikle nye samarbejdsformer
med frivillige/civilsamfundet med henblik på at forbedre patienters (og
pårørendes) oplevelse af at være indlagt og forhåbentligt deres livskvalitet
samt sociale inklusion i bredere forstand.
Patienter indlagt på døgnafsnit på PC Amager. Dvs. voksne mænd og kvinder,
der har alvorlig psykisk sygdom, og som har behov for psykiatrisk
hospitalsbaseret døgnbehandling. Patienterne er ofte underlagt tvang og kan
derfor ikke benytte civilsamfundets tilbud under indlæggelse.

6.

Målgruppe(r):

Målgruppens størrelse
Der er årligt ca. 2.500 indlæggelser fordelt på 1.500 patienter på Psykiatrisk
Center Amager. Projektets indsats vil primært berøre de patienter, der er
indlagt mere end 5 døgn. Der vil således årligt være tale om 1.700
indlæggelsesforløb og ca. 1000 patienter, hvor frivilligindsatsen potentielt vil
gøre en forskel.
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Projektets formål planlægges opnået ved at etablere et korps af frivillige
personer koordineret af en frivilligkoordinator, som gennem en 1-årig periode
både vil opbygge centerets kompetencer indenfor samskabelse med frivillige,
et netværk af frivillige samt en struktur for frivilligindsatsen på Psykiatrisk
Center Amagers døgnafsnit.
De frivillige skal primært have deres gang på døgnafsnittene om aftenen og i
weekender. Deres tilstedeværelse skal tilbyde patienter kontakt, nærvær,
samtale, fællesskab og aktivitet bl.a. i form af:

7.

-

Have/planteaktiviteter

-

Højtlæsning

-

Bagning, madlavning

-

Kreative aktiviteter – strikning, maling, tegning etc.

-

Spille spil

-

Sang og musik

-

Gåture

-

Yoga og afspænding

-

Etc.

Aktiviteterne vil løbende blive udviklet i en samskabende proces baseret på
ideer fra både patienter, frivillige og medarbejdere.

Metoder, der skal
udvikles:
Aktiviteter, der skal
gennemføres:

Projektet vil således udvikle og afprøve metoder til brug af frivillige på
psykiatriske døgnafsnit, hvilket ikke er særlig udbredt i Danmark på trods af et
åbenlyst behov, og som dette projekt således kan være løftestang for.
Rekrutteringen af frivillige vil ske via annoncering på sociale medier og blandt
patienterne på centeret og som frivilligkoordinatoren vil møde i sit arbejde i
afsnittene. Vi ser flere potentialer i at rekruttere frivillige blandt patienterne:
det er en enkel, direkte rekrutteringsproces af frivillige, og patienterne
understøttes i at videreudvikle deres kompetencer og ressourcer samt
fortsætte deres tilknytning til meningsfulde fællesskaber og aktiviteter efter
udskrivelse.

Hvem skal bidrage eller
udføre hvad:
Projektet og dets aktiviteter vil tage afsæt i en samskabende proces mellem

sundhedsprofessionelle - i form af ledere og medarbejderne på centerets
døgnafsnit, de frivillige og patienterne om et fælles formål: at give patienterne
en god og meningsfuld oplevelse af at være indlagt - og dermed fremme
sårbare voksnes adgang til positive oplevelser og sociale fællesskaber –
erfaringer, der kan bruges også efter indlæggelsen
Frivilligkoordinatoren – hvis løn der ansøges om her – skal være primus motor
på projekter. Det forventes derfor, at koordinatoren har følgende
kompetencer:
-

Interesse for og erfaring med målgruppen

-

Erfaring fra psykiatriske døgnafsnit

-

Er netværksskabende og kreativ

-

Er innovativ og kan ide-genere, udvikle nye løsninger og ser muligheder
fremfor barrierer

-

Kan planlægge, drive og koordinere processer

-

Gode samarbejds- og kommunikationsevner

Frivilligkoordinatoren står for rekruttering og koordinering af den frivillige
indsats – herunder samarbejde med medarbejdere og afsnitsledelser på
døgnafsnit samt patienter og pårørende på PC A.
Det er de frivillige, der sammen med frivilligkoordinatoren står for at facilitere
aktiviteter og sociale fællesskaber i døgnafsnittene.
Døgnafsnittene har ansvar for at indgå i et aktivt og konstruktivt samarbejde
med frivilligkoordinatoren og de frivillige.
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8.
Indpasning af indsatser
i eksisterende
behandlingstilbud:
9.
Plan for
kommunikation/formidl
ing til professionelle i
projektet:

Den frivillige indsats i døgnafsnit integreres i forhold til døgnafsnittenes
dagligdag og behandlingsaktiviteter, hvorfor de frivillige aktiviteter primært vil
finde sted om eftermiddagen, aften og på weekender.

Projektet kommer til at finde sted i døgnafsnittene i et direkte samarbejde
med medarbejderne, hvorfor kommunikation/formidling ligeledes i høj grad
også vil ske direkte fra de frivillige til patienter, medarbejdere og pårørende.
Dertil vil kommunikation ske ved følgende aktiviteter:
-

Leder- og medarbjederrepræsentanter fra døgnafsnit inddrages til
projektgruppen

-

Via løbende infomøder på centeret

-

Medarbejder-nyhedsbrev

-

Oplæg i LMU

-

Oplæg i Dialogforum

-

Via pjece- og informationsmateriale rettet både til medarbejdere,
patienter og pårørende

10.
Organisering af
projektet:

Udviklingschef, PC A
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Dec. 2019

11.
Projektets tidsplan –
gerne vedhæftet som
bilag:

-

Udarbejde funktionsbeskrivelse for frivilligkoordinator og slå stilling op.

-

Afklaring af juridiske, praktiske og forsikringsmæssige forhold omkring
frivillige på døgnafsnit

Dec.-jan. 2019:
-

Rekruttering af frivilligkoordinator

Feb. 2019:
-

Frivilligkoordinator tiltræder

-

Udvikle idekatalog over aktiviteter i døgnafsnit og udarbejde
beskrivelse af frivilligprofil, -rolle og -kompetencer med inspiration fra
og sparring med frivillig initiativer og i samskabende proces med
centerets patienter og medarbejdere

-

Udvikle strategi for rekruttering af frivillige

-

Afsøge muligheder for og indgå aftaler med professionelle miljøer

-

Kommunikation af projektet på centeret

Feb. 2019 – mar. 2020:
-

Rekruttering og introduktion af frivillige

-

Videreudvikle idekatalog over aktiviteter i døgnafsnit og udarbejde
beskrivelse af frivilligprofil, -rolle og -kompetencer med inspiration fra
og sparring med frivillige initiativer og i samskabende proces med
centerets patienter og medarbejdere og frivillige

-

Aktiviteter i afsnit påbegyndes

-

Samarbejde med professionelle miljøer

Mar. 2020-:
-

Aktiviteter i afsnit

-

Løbende rekruttering og introduktion af frivillige

-

Samarbejde med professionelle miljøer

-

Løbende opsamling af og tilpasning på baggrund af erfaringer

Dec. 2020:
Slutevaluering og planlægning af overgang til drift
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Skema 3: Budget for hele projektperioden
Samarbejdsprojekter med
kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet
Frivillig indsats i døgnafsnit på PC Amager
1. Projektets titel:
2. Regnskabsansvarlig:

4. Faglig projektledelse:

Navn: Vibeke Forsstrøm Jensen
Tlf.nr.: 38641507
E-mail: vibeke.forsstroem.jensen.01@regionh.dk
Aktivitetsomfang Timetal og
(antal)
sats
1
30 t.
Årslønssats
forventes at
være
500.000 kr.
fuldstidsårs
norm inkl.
feriepenge
og pension

Beløb i kr.

Noter

405.000

5. Fagprofessionel bistand:

6. Materialer
7. Øvrige udgifter
405.000
ANSØGT BELØB I ALT:
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Ansøgning til samarbejdsprojekter
med kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet 2020
Frister for indsendelse af
ansøgning
21. oktober 2019

Skemaet sendes til
ehp.center-for-sundhed@regionh.dk

Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte
Samarbejdsprojekter med
kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet

Side 1 ud af 17

Ansoegning_2020_SIND_BEDRE PSYKIATRI_samarbejdsprojekter-kommuner-civilsamfund-psykiatri.docx
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3.
Partnerskabet SIND-Hovedstadens Regionskreds og BEDRE
Bilag
7 - Sideover
-2 af 17
Oversigt
samarbejdspartnere

PSYKIATRIs Regionsbestyrelse er som civilsamfundsaktører
ansvarlige for projektet. (Bilag 1)

Partnerskabsaftale mellem Region Hovedstaden, SIND og BEDRE
Oversigt over bilag
PSYKIATRI om udvikling og afprøvning af nye pårørendekurser
med tilsagn om
deltagelse i projektet. og ny pårørendeguide. (Bilag 2)
5.
6.

Der ansøges om i alt:

685.280 kr. (jævnfør budgetskema)

Projektets varighed:

Projekt-aktiviteterne i denne ansøgning forventes igangsat 1.
januar 2020 og afsluttet 31. december 2020.
Projektet er igangsat i 2019 og forventes at løbe over 4 år med
en årlig ansøgning og endelig afslutning 31. december 2022
jvf. varighed af ”Vores Sundhedsaftale 2020-23” og Region
Hovedstaden: ”Sammen om Psykiatriens Udvikling. Treårsplan
2020-2022.”

7.

8.

Er der ansøgt eller
bevilget økonomisk
støtte fra anden side:
Indgår der
egenfinansiering i
projektet, evt. i form
af timer:

Ja ___ Nej X
Egenfinansiering udgør i alt 572.000 kr.
Lokaler stilles gratis til rådighed fra parterne. Værdi 72.000
kr., beregnet ud fra pris på lejede lokaler i kulturhuse m.v.
Egen finansiering af timer: 1660 timer som ud fra de frivillige
faglige og projekrettede kvalifikationer skønnes til 500.000 kr.
Egen finansiering af timer fra frivillige fordeles således: SIND
Hovedstadens Regionskreds og lokalafdelinger: 1020 timer.
BEDRE PSYKIATRI Region Hovedstadens bestyrelse og
lokalafdelinger: 520 timer. Skizofreniforeningen: 120 timer.
Egenfinansiering af timer dækker: Deltagelse i styregruppe,
tværsektorielle netværksmøder og tema- og velkomstmøder
samt i møder med undervisningsteams og udarbejdelse af
informations- og undervisningsmateriale.
SIND Hovedstadens Regionskreds bidrager herudover med
sparring med projektleder, fagprofessionelle oplægsholdere og
undervisningsteams samt udarbejdelse af projektplaner og
økonomistyring.

9.

Budget inklusive egenfinansiering er 1.257.280 kr.
Hvis svaret er ja til
spørgsmål 8, hvad er
da projektets samlede
budget:

Side 2 ud af 17
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Punkt nr. 1 - Beslutning: Ansøgninger til udvalgets pulje til tværsektorielle
samarbejder i 2020
Bilag 7 - Side -3 af 17

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema
Samarbejdsprojekter med
kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet

1.

Projektets titel:

Tværsektorielt pårørendesamarbejde i en mere
sammenhængende psykiatri – Fase 2

2.

Projektbeskrivelse
(max 2.400 tegn)

Projektet udvikler og implementerer tilbud om information, læring og
mestring af livsvilkår hos pårørende til en nærtstående, der har
psykiske udfordringer eller en psykisk lidelse.
Projektets civilsamfundsfunderede aktiviteter fokuserer på tværsektorielle overgange og sammenhænge i hverdagslivet samt
muligheder og udfordringer i pårørendevilkåret.
Fokus er gensidige, værdifulde relationer og et godt hverdagsliv for
såvel den pårørende som den nærtstående med vægt på respekt og
forståelse for hinandens værdier, grænser, følelser og behov ud fra
recovery-værdierne: håb og optimisme, identitet og selvværd,
mening og mestring, empowerment og selvstændighed og tilknytning
og samhørighed jvf. ”Handleplan for udvikling og forankring af
Recovery-kulturen i RHP” 2018 - CHIME-modellen.
De pårørende vil, gennem mestring af pårørendevilkåret og
erhvervelse af viden om de vilkår og muligheder, deres nærtstående
lever under, kunne udgøre en væsentlig ressource og støtte for deres
nærtståendes personlige recovery og sociale inklusion samt
forebygge (gen)indlæggelse.
Projektet opbygger Region Hovedstadens Psykiatris, kommunernes
og civilsamfundets tværsektorielle kendskab og samarbejde, mhp. at
informere og motivere borgere - pårørende og behandlingssøgende til at udnytte de tværsektorielle muligheder.
Projektet i 2020 omfatter:
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Videreudvikle og udvide det tværsektorielle netværk med henblik
på at øge kendskabet til eksisterende og nye tilbud samt
motivere og informere pårørende såvel som borgere med
psykiske udfordringer om gode overgange og sammenhænge i
hverdagslivet.



Tværsektoriel drøftelse af pårørendevilkåret: håb, selvbestemmelse og muligheder samt de udfordringer, der kan indgå.
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Punkt nr. 1 - Beslutning: Ansøgninger til udvalgets pulje til tværsektorielle
samarbejder i 2020
 Gennemføre civilsamfundsforankrede aktiviteter:
Bilag 7 - Side -4 af 17
◦ 5 velkomstmøder for pårørende om håb og muligheder
◦ 5 pårørendeforløb over 8 gange baseret på ”Guide til et godt
hverdagsliv for dig, der er pårørende til en person med
psykiske udfordringer eller med en psykisk lidelse” med
fagprofessionelle og pårørende-peers som facilitatorer
◦ 9 temaforløb over 2 gange om det gode møde, inddragelse og
samarbejde med psykiatrien og kommunen samt om
rådgivning, dialog, kommunikation, konfliktløsning og
relationen nærtstående <-> pårørende.
Anvendelse af erfaringerne fra projektet til udvikling af ny
pårørendeguide og nye kurser på Skolen for Recovery i
partnerskab med RHP.
Invitation til pårørende til at deltage i civilsamfundets
netværksskabende muligheder.




3.

Baggrund,
forudsætning og
motivation for
projektet:

Vores baggrund for projektet er:
Sundhedskoordinationsudvalgets ”Vores Sundhedsaftale 2020-23”
Region Hovedstaden:

•
•

”Den fortsatte udvikling af psykiatrien i Region Hovedstaden treårsplan 2017-2019 ” (Princip 1, 2 og 3)
”Treårsplan 2020-2022 - Sammen om Psykiatriens Udvikling”

Region Hovedstadens Psykiatris

•
•

”Udvikling af behandling under indlæggelse” (2018)

•
•

”Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2019”

”Handleplan for udvikling og forankring af Recovery-kulturen i
Region Hovedstadens Psykiatri” (2019)
3-årsplanen ”Fokus, forenkling og forbedring 2019-2022”

Forudsætning for projektet:
Partnerskabet SIND og BEDRE PSYKIATRI i Region Hovedstaden har i
10 år bidraget aktivt i udviklingen af den recovery-orienterede og
peer-baserede psykiatri i Region Hovedstaden.
Partnerskabet har i 2019 i projektets første fase udarbejdet et nyt,
målrettet pårørendeforløb over 8 gange med tilhørende undervisningsplan og redskaber, samt introduceret og kvalificeret underviserne til forløbet. Undervisningsteams er dannet. Partnerskabet har i
2019 gennemført de første 3 forløb ud fra ovennævnte nyudviklede
koncept for velkomstmøder og pårørendeforløb og de efterfølgende 4
forløb er planlagt logistisk og indholdsmæssigt.
Det tværsektorielle samarbejde er under opbygning og igangsættes
gradvist ved etablering af netværk til de tilknyttede psykiatriske
centre og kommuner. Dertil indsamles oversigt over eksisterende
tilbud til pårørende både kommunalt, regionalt og i civilsamfundet,
således at alle på tværs af sektorerne kender til og kan henvise
pårørende til de tilbud og rådgivning, der er relevant for den enkelte.
Der udvikles temaforløb om veje ind i psykiatrien og kommunen
samt om netværksmøder og det gode dialogbaserede møde.

Side 4 ud af 17
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Punkt nr. 1 - Beslutning: Ansøgninger til udvalgets pulje til tværsektorielle
samarbejder i 2020
Vi har for 2019 og 2020 indgået en ”Partnerskabsaftale mellem
Bilag 7 - Side -5 af 17
Region Hovedstaden, SIND og BEDRE PSYKIATRI i Region Hovedstaden om udvikling og afprøvning af nye pårørendekurser og ny
pårørendeguide”, hvor vores indhøstede erfaringerne fra de civilsamfundsbaserede velkomst-, gruppe- og temaforløb for pårørende og
det tværsektorielle pårørendesamarbejde er basis for udvikling af
såvel ny tværsektoriel pårørendeguide som nye kurser i regi af
Skolen for Recovery.
Projektejer og -leder, samt undervisere har erfaringer fra projektledelse, pårørende-peer-baserede gruppeforløb, recovery-orienterede
aktiviteter og undervisning, rådgivning, bisidderfunktioner og
brugerstyrede aktiviteter for psykisk sårbare og pårørende - samt fra
tværsektorielt samarbejde og pårørende–aktiviteter.
Se CV for projektejer og projektleder (Bilag 3 og 4)
Projektejer og -leder, samt undervisere har brede fagprofessionelle
kvalifikationer – herunder ledererfaring - som sociolog, psykolog,
psykoterapeut, socialpædagog, beskæftigelses-vejlederer, jurist,
praktiserende læge og de fleste har egne pårørende-erfaringer. Desuden deltager som fagprofesionelle IPS-konsulent, Recovery-mentor,
FACT-teamleder og kommunal recovery-konsulent. Endelig deltager
erfarine frivillige.
Partnerskabet SIND-Hovedstadens Regionskreds og BEDRE
PSYKIATRIS har i perioden 2010-2018 medvirket i



udarbejdelse af udskrivningsguiden ”Når du skal udskrives –
til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling” (2010-14) og
recovery-guiden ”Guide til et godt hverdagsliv” (2015) og
pårørendeguiden ”Guide til et godt hverdagsliv for dig, der er
pårørende til en person med psykisk sårbarhed eller med en
psykisk lidelse” (2016).



Satspuljeprojektet ”Peer-støtte i Region Hovedstaden” (201618) og ”Bro til hverdagslivet” (2017-2018).



Afviklet egne gruppeforløb i 2016 og 2017 ”Recovery-cafeer
for psykisk sårbare og pårørende” finansieret af SærligSoc
midler.



SIND i Region Hovedstaden har i 2017 og 2018 afholdt to
uddannelsesforløb og uddannet 25 pårørende-peers – heraf
indgår 10 i dette projekt - som undervisere og tovholdere for
recovery-orienterede forløb med peer-støtte for pårørende til
en nærtstående med psykisk lidelse eller psykisk sårbarhed”.
Deltagelse i uddannelsen er en forudsætning for at kunne
være tovholder og underviser i pårørendeforløb.



det af Trygfonden støttede projekt ”Veje ind i psykiatrien”
(2018-2020), hvor BEDRE PSYKIATRI i Region H har afholdt
kursus for at pårørende får indsigt i opgavefordeling i det
tværsektorielle system mellem Region, kommune og
praksissektoren, som de pårørende og deres nærtstående
med psykisk sårbarhed har mulighed for at få støtte af.

Side 5 ud af 17
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Punkt nr. 1 - Beslutning: Ansøgninger til udvalgets pulje til tværsektorielle
samarbejder i 2020
Motivation for projektet:
Bilag 7 - Side -6 af 17


Vores motivation bygger på vores – borgernes og vore
medlemmers – erfaringer om, at det er muligt at udvikle og
samarbejde om at forbedre Region Hovedstadens Psykiatris,
kommunernes og civilsamfundsaktørernes viden om de
tværsektorielle udfordringer og muligheder, som pårørende såvel
som borgere med psykiske udfordringer står over for.



Vi er motiverede i ønsket om at arbejde for, at det tværsektorielle
samarbejde forbedres ved at forstærke, udvikle og nedbryde
barriererne, der hindrer gode sammenhængende forløb. Det vil
dette samarbejdsprojekt fortsat demonstrere ved at videreudvikle
netværk mellem parterne og udvikle de supplerende civilsamfundsbaserede initiativer, der mangler.



Via de afholdte recovery-orienterede pårørendeforløb har vi
fået feedback, som styrker vores motivation for at fortsætte
dette arbejde. Det har været overvældende at erfare i hvor
høj grad, de pårørende har oplevet, at vore forløb har været
relevante for dem og har kunnet hjælpe dem som pårørende
med indsigt og redskaber til at stå bedre rustet og reflekteret
til at understøtte den enkeltes egen situation i en recoveryorienteret retning: håb, selvbestemmelse og muligheder.



Feedbacken viser at de pårørende oplever, at relationen til
deres nærmeste med psykiske vanskeligheder er blevet
styrket, og at dette har forstærket følelsen af samhørighed og
at være del af netværk.



Feedbacken bekræftede at pårørende-peer-underviserne
fungerer som rollemodeller for deltagerne og understreger, at
det har stor betydning at underviserene møder deltagerne
som ligestillede.

4.

Beskrivelse af
projektets
målsætning:

Side 6 ud af 17

Projektets overordnede mål er,


at pårørende såvel som deres nærtstående har god
livskvalitet baseret på håb, selvbestemmelse og muligheder,
understøttet af deltagelse i de civilsamfundsforankrede
velkomst-, tema- og gruppeforløb, samt at de tværsektorielle
netværks funktion er udviklet, styrket og implementeret
sammen med en tværsektoriel forståelse af pårørendevilkåret.
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samarbejder i 2020
Projektets specifikke delmål er:
BilagDelmål:
7 - Side -7 af 17


at pårørende systematisk, sammenhængende og konsekvent



inddrages, støttes og informeres af alle parter om Region
Hovedstadens Psykiatris behandlingstilbud og kommunernes
sociale-, uddannelses- og jobrettede indsatser og/eller
civilsamfundets aktiviteter, der tilbydes de pårørendes
nærtstående,
at relationen mellem de pårørende og deres nærtstående



styrkes med vægt på respekt og forståelse for hinandens
værdier, grænser, følelser og behov,
at civilsamfundet inddrages med brug af frivillige og lønnede



peers, der er kvalificerede til at bidrage til løsningen af
opgaverne,
at skabe sammenhæng i psykiatrien ved at anvende de



erfaringer, der er indhøstet på tværs af sektorerne (Region
Hovedstadens Psykiatri, kommunerne og foreningerne), der
viser at peerstøtte har stor betydning som støtte til forandring
mod et bedre liv, fordi peer-støtte bygger på relationen
mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles
erfaringer i livet. At peer-støtte gør en forskel gennem en
relation, der bygger på gensidighed, recovery-fokus og uden,
at ”løsningen” bliver anvist af en anden.
At videreudvikle det tværsektorielle netværk mellem Region



Hovedstadens Psykiatri, kommunerne og civilsamfundet med
henblik på at øge kendskabet til eksisterende og nye tilbud
samt motivere og informere pårørende såvel som borgere
med psykiske udfordringer om gode overgange og sammenhænge i hverdagslivet ift. at at benytte de tværsektorielle
muligheder.
At netværket fremmer den tværsektorielle drøftelse af
muligheder og udfordringer i pårørendevilkåret med fokus på
håb, muligheder og muligheder.

Målene har udgangspunkt i recovery-værdierne og CHIME-modellen
fra ”Handleplan for udvikling og forankring af Recovery-kulturen i
Region Hovedstadens Psykiatri” (2019): Håb og optimisme, Identitet
og selvværd, Mening og mestring, Empowerment og selvstændighed
og Tilknytning og samhørighed.

Side 7 ud af 17
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Punkt nr. 1 - Beslutning: Ansøgninger til udvalgets pulje til tværsektorielle
samarbejder i 2020
5. Hvordan
Projektet lever op til social- og psykiatriudvalgets puljekriterier idet:
Bilag
7 - Sidelever
-8 af 17
projektet op til
social- og
psykiatriudvalgets
puljekriterier?



Projektets udviklingsperspektiv er, at udvikle og
implementere metoder og modeller til indsatser, der styrker
regionale, kommunale og civilsamfundsbaserede sammen–
hænge og overgange i psykiatrien. Udviklingsperspektivet
ligger i styrkelse af netværk og relationer mellem borgere
med psykiske udfordringer og deres pårørende og netværk.
Erfaringerne fra dette udviklingsarbejde vil kunne anvendes til
en mere varig samskabelse, herunder i det etablerede
partnerskab mellem Region Hovedstadens Psykiatri og SIND
og BEDRE PSYKIATRI i Region Hovedstaden.



Projektet er relevant for arbejdet i Psykiatrien i Region
Hovedstaden, idet projektet:



Side 8 ud af 17

◦

bygger på Region Hovedstadens budgetaftale 2019 ”En
Region for Fremtiden”, og Regionsrådet ønske om en mere
sammenhængende psykiatri og puljen på 2 mio. kr. til at
styrke samarbejdet med kommuner og civilsamfund.

◦

konkret leverer et bud på realisering af delområdet for
PÅRØRENDESTØTTE OG SAMARBEJDE (side 14) fra
”Handleplan for udvikling og forankring af Recoverykulturen i Region Hovedstadens Psykiatri” inklusive den
indgåede partnerskabsaftale mellem Region Hovedstadens
Psykiatri og SIND og BEDRE PSYKIATRI i Region
Hovedstaden.

Projektet bidrager til at skabe sammenhængende forløb på
tværs af sektorer, idet
◦

det omfatter velkomst- og temamøder og gruppeforløb,
der giver pårørende overblik over muligheder og udfordringer i forløb og kontakt til tilbud på tværs af sektorer,
baseret på viden og erfaringer fra fagprofessionelle fra de
forskellige sektorer,

◦

det søger at etablere et fast netværk mellem partnerne og
giver medarbejdere og ledere et overblik over mulig–
heder og udfordringer i forløb og opgaver på tværs af
sektorer, således at de fremover i stigende omfang kender
til hinandens tilbud og kan motivere eller informere
borgerne om mulige gode sammenhænge og overgange.
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 Projektet understøtter arbejdet i Region Hovedstadens
Bilag 7 - Side -9 af 17
Psykiatri, idet projektet målrettet arbejder ud fra Sundhedskoordinationsudvalgets ”Vores Sundhedsaftale 2020-23” og
Region Hovedstadens ”Treårsplan 2020-2022 - Sammen om
Psykiatriens Udvikling”, der har fokus på ”Recovery som
pejlemærke og fundament for alle indsatser” og ”Stærkere og
mere forpligtende samarbejde med kommuner, civilsamfundet
og praksis om mennesker med psykisk sygdom”.
Her skal bl.a. fremhæves at projektet bidrager til:



◦

”At recovery-kulturen styrkes i samarbejdet med praksis,
kommunerne og civilsamfundet” - herunder at
”Civilsamfundet skal støttes i recovery initiativer (..)
forankret i civilsamfundet og pårørendekurser”.

◦

At samarbejdet med kommuner, civilsamfundet og
praksissektoren (side 8-11), hvor ”Det er derfor et behov,
at vi i fællesskab rækker ud til hinanden og udvikler et
bedre og mere gennemskueligt samarbejde (..) på tværs
af sektorer.” - ”Og særligt i forhold til at bevare sociale
netværk og skabe en meningsfuld hverdag kan civilsam–
fundet spille en større rolle end i dag” og ”at skabe bedre
rammer for kommunikation på tværs af sektorer”.

◦

at projektets aktiviteter fremover vil kunne indgå i ”Skolen
på Tværs” tilbud sammen med udvidelse af kommuner.

◦

at projektet kan overvinde de barrierer, som modellen for
Skolen for Recovery på nuværende tidspunkt har, idet
projektets velkomst-, tema- og pårørendeforløb muliggør:
at pårørende til nærtstående, der ikke aktuelt er i
et behandlingstilbud, også får tilbud om mestringsorienterede gruppeforløb – herunder pårørende til
nærtstående, der afviser psykiatrisk behandling



at pårørende kan deltage i et forløb udelukkende
for pårørende,



at der er 2 pårørende-peers som undervisere.

Projektet vil efter endt projektperiode kunne forankres i
ansøgernes organisationer bl.a. på følgende områder:
◦

Side 9 ud af 17



det etablerende tværsektorielle netværk med kontaktpersoner og informations- og formidlingskanaler vil fortsat
kunne anvendes af alle parterne med fælles, tværsektorielt kendskab til hinandens tilbud m.h.p. at motivere eller
informere borgerne som pårørende og deres nærtstående
om de sammenhænge, tilbud og gode overgange i
hverdagslivet, der eksisterer på tværs af sektorer.
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Punkt nr. 1 - Beslutning: Ansøgninger til udvalgets pulje til tværsektorielle
samarbejder i 2020
◦ i forankringen af ”Partnerskabsaftale mellem Region
Bilag 7 - Side -10 af 17
Hovedstaden, SIND og BEDRE PSYKIATRI i Region Hovedstaden om udvikling og afprøvning af nye pårørendekurser
og ny pårørendeguide”
◦

◦

Side 10 ud af 17

de deltagende lokale afdelinger af SIND, BEDRE
PSYKIATRI og Skizofreniforeningen kan hver for sig eller i
samarbejde
▪

dels bruge egne midler og dels søge midler fra
kommunernes §18 midler til fortsat at udbyde
velkomst-, tema og gruppeforløb.

▪

fortsat kunne deltage i implementering af Region
Hovedstadens og Regions Hovedstadens Psykiatris 3års planer og handleplaner.

Medlemmerne i Region Hovedstadens Patientinddragelsesudvalg fra SIND (udpeget af DH) og BEDRE PSYKIATRI
(udpeget af Danske Patienter) vil fortsat målrettet arbejde
for at udvikle en mere sammenhængende psykiatri og
nedbryde barrierer på tværs af sektorer, hvilket indgår i
implementeringen af ”Vores Sundhedsaftale”, hvor
fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom”
har som mål, at ”Alle borgere med psykisk sygdom
oplever, at der tages hånd om deres samlede behov også i forbindelse med anden sygdom.”
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6. Målgruppe(r):
Bilag
7 - Side -11 af 17 Den primære målgruppe er pårørende til en nærtstående, der har
psykiske udfordringer eller en psykisk lidelse. Pårørende-relationen
kan være som familie f.eks. forældre, barn af, søskende eller anden
betydningsfuld familierelation eller partner, kæreste eller ven.
Pårørendevilkåret for den primære målgruppe indebærer ofte et
ønske om og et behov for:
-

forandringer i deres hverdagsliv både i forhold til sig selv som
pårørende og i forhold til at kunne understøtte recoveryprocessen for den nærtstående med psykisk lidelse og/eller
psykiske udfordringer.

-

at lære mestringsstrategier og deltage i et pårørende–forløb
med ligesindede og arbejde med håb, muligheder, selvbestemmelse samt personlige strategier og mål - både i
forhold til sig selv som pårørende og i relationen til ens
nærtstående

-

En delmålgruppe kan være pårørende,
o

hvis nærtstående har en skizofrenidiagnose.

o

hvis nærtstående ønsker eller er i gang med en
ungdomsuddannelse.

Projektets sekundære målgruppe er ledere og medarbejdere i
Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne og de aktive i
foreningerne, som har interesse for at:

Side 11 ud af 17



deltage i tværsektoriel dialog om pårørende-vilkåret



få mere viden og inspiration til konstruktivt at gå i dialog med
pårørende til deres borgere eller patienter med psykiske
udfordringer og/eller psykisk lidelse,



få overblik over hvilke muligheder, der tværsektorielt findes af
tilbud for pårørende



at motivere de pårørende til at benytte sig af muligheder og
tilbud for pårørende.
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7. Metoder,
 Metode til etablering og fastholdelse af et tværsektorielt
Bilag
7 - Side der
-12 skal
af 17
udvikles:

Side 12 ud af 17

netværk, som er fagligt og samarbejdsmæssigt værdifuldt for
de deltagende personer og enheder i deres daglige praksis
med fokus på: Hvem ønsker at deltage og hvorfor? Hvilket
indhold er relevant for hvem og i hvilke sammenhænge?
Hvilke arbejdsmetoder er brugbare til hvilket formål? Hvilket
perspektiv indgår i det materiale som anvendes i de forskellige sektorer, dvs. f.eks. ”Faglig guide. En værktøjsmappe om
rehabilitering i den københavnske socialpsykiatri”, Region
Hovedstadens Psykiatris materiale for FACT-team og
behandling under indlæggelse, samt i materiale fra SIND,
BEDRE PSYKIATRI og Skizofreniforeningen.


Metode til at definere og gå i dybden med hvilket fagligt
indhold og arbejdsmetoder, som i gruppeforløb for
pårørende kan understøtte værdierne i CHIME, herunder
metode til at afdække, hvad der skaber barrierer og hvorledes
disse overvindes. Metodeudviklingen vil inddrage relevansen
af at anvende, inddrage og/eller udvikle nuværende materiale
f.eks. ”Guide til et godt hverdagsliv for dig, der er pårørende
til en person med psykisk sårbarhed eller med en psykisk
lidelse” (2016) med tilhørende undervisningsvejledning, SIND
Københavns Psykologrådgivnings pjece ”Pårørende til
mennesker med psykisk sårbarhed” (2019) og BEDRE
PSYKIATRIs ”Forældre guide – Pas på dig selv og din familie
når psykisk sygdom rammer dit barn”.



Metode til at definere det relevante materiale, redskaber,
indhold og arbejdsmetoder som skal anvendes til
velkomst-og temamøder for pårørende. Metoden vil bl.a.
se på i hvilket omfang, det er relevant at inddrage de ideer fra
”Veje ind i psykiatrien” som initiativtagerne er i gang med at
udvikle som en indføring i og gennemgang af opbygning af
Region Hovedstadens Psykiatri og opgavefordeling mellem
Region, kommune og praksissektoren.
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der
 Videreudvikle informationsmaterialet til samarbejdspartnerne,
BilagAktiviteter,
7 - Side -13
afskal
17
gennemføres:

det tværsektorielle netværk, til velkomst-og temamøder og
netværk for pårørende, samt og redskaber og undervisningsmateriale til pårørendeforløb.
Udbygge kontakt til ledere og medarbejdere i kommunernes



psykosociale og arbejdsmarkedsrettede indsats, PC Nord–
sjællands og PC-Københavns FACT-teams og udvalgte
sengeafsnit, samt fra lokale afdelinger af SIND, BEDRE
PSYKIATRI og Skizofreniforeningen med henblik på deltagelse
i et tværsektorielt netværk.
Videreudvikling af det tværsektorielle netværk med henblik på



at øge kendskabet til eksisterende og nye tilbud samt
motivere og informere pårørende såvel som borgere med
psykiske udfordringer om gode overgange og sammenhænge i
hverdagslivet.
Tværsektoriel drøftelse af pårørendevilkåret med fokus på



håb, muligheder og selvbestemmelse.
Annoncering af og rekruttering til velkomstmøder, temaforløb



og gruppeforløb for pårørende.
Planlægge logistik og indhold, samt gennemføre:



-

-

-

Side 13 ud af 17

o

4 kompetenceudviklende og erfaringsdelingsmøder for de
fagprofessionelle undervisningsteams, der har ansvar for
velkomstmøder, pårørendeforløb og temaforløb m.h.p. at
videreudvikle og fastholde den fælles ramme for det
recovery-orienterede projekt.

o

tværsektorielle netværksmøder

o

5 velkomst-og infomøder for pårørende med pårørendepeers fagprofessionelle som facilitatorer og oplægsholdere

o

5 pårørendeforløb a 8 gange på hver 3 timer baseret på det
nyudviklede koncept for pårørende forløb med tilhørende
undervisningsvejledning og redskaber. Fagprofessionelle og
pårørende-peers fungerer som facilitatorer.

o

9 temaforløb a 2 gange om det gode møde, inddragelse og
samarbejde med psykiatrien og kommunen samt om rådgivning, dialog, kommunikation, konfliktløsning og relationen
nærtstående-pårørende.

Anvendelse af erfaringerne fra projektet til udvikling af ny
pårørendeguide og nye kurser på Skolen for Recovery i
partnerskab med RHP.
Invitation til pårørende til at deltage i civilsamfundets
netværksskabende muligheder og etablering af netværk for
pårørende på denne baggrund
Evaluering og formidling af erfaringer og resultater.

Ansoegning_2020_SIND_BEDRE PSYKIATRI_samarbejdsprojekter-kommuner-civilsamfund-psykiatri.docx

Møde i Social- og psykiatriudvalget d. 27-11-2019

Punkt nr. 1 - Beslutning: Ansøgninger til udvalgets pulje til tværsektorielle
samarbejder i 2020
skal-14
bidrage
BilagHvem
7 - Side
af 17  SINDs og BEDRE PSYKIATRIs Regionsbestyrelser har det
eller udføre hvad:

overordnede økonomiske, juridiske og faglige ansvar for
projektets gennemførelse - inklusive via formand-/næstformandsskab af styregruppen. Projektet er forankret i civilsamfundet med SIND-Hovedstadens Regionskreds og BEDRE
PSYKIATRIS Regionsbestyrelse som initiativtagere.



SIND-Hovedstadens Regionskredsbestyrelse og BEDRE
PSYKIATRIs Regionsbestyrelse bidrager til den faglige udvikling
og gennemførelse af pårørende gruppeforløb, velkomst- og tema
møder for pårørende i samarbejde med med de lønnede og
frivillige tovholdere og undervisere.



Projektleder har ansvar for, at etablere og implementere et
tværsektorielt netværk med kontakt til nøglepersoner fra de
deltagende kommuners psykosociale og arbejdsmarkedsrettede
indsats, de deltagende psykiatriske centres FACT-teams og
sengeafsnit, samt fra de deltagende regionale og lokale
afdelinger af SIND, BEDRE PSYKIATRI og Skizofreniforeningen.



Projektleder udarbejder informations- og PR-materiale, samt
materiale til brug for de sammenhængsskabende pårørendeforløb
i form af redskaber og undervisningsmateriale, inklusive
materiale til velkomst- og temamøder for de deltagende
pårørende. Materiale skal være tilgængeligt i trykt og webbaseret form.



Lønnede fagprofessionelle har ansvar for at være undervisere og
tovholdene for gruppeforløb, velkomst- og tema møder jf. punkt
3 om forudsætninger for projektet og kvalifikationer, der indgår.



Skizofreniforeningen og SIND og BEDRE PSYKIATRIs
regionskredse og lokalafdelinger bidrager med at udpege og
etablere kontakt til relevante frivillige, der vil deltage i
netværksmøder og velkomst- og temamøder. Herudover bidrager
de med informationsspredning og rekruttering af potentielle
deltagere i de pårørende-rettede aktiviteter via deres interne
kommunikationsnetværk, hjemmeside og foreningsblad.



Afhængig at interesse, ønsker og aftaler bidrager:

◦ Region Hovedstadens Psykiatris Psykiatrisk Center
Nordsjælland og Psykiatrisk Center København med at
udpege og etablere kontakt til relevante nøglepersoner fra de
psykiatriske centres FACT-teams og sengeafsnit.
◦ PsykInfo og Skolen for Recovery med at formidle tilbud
◦ Kommuner i de psykiatriske centres optagerområde med at
udpege og etablere kontakt til relevante nøglepersoner fra
deres psykosociale og arbejdsmarkedsrettede indsatser.


Side 14 ud af 17

Alle parter bidrager efter ønske og interesse med at udvikle
de sammenhængsskabende pårørende-gruppeforløb, idet
disse vil blive tilrettelagt og udbudt i tæt samarbejde med de
psykiatriske centre og de kommuner, der er tilknyttet de
enkelte centres optagerområder.
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8. Indpasning
afaf 17 Projektets aktiviteter kan indpasses i eksisterende behandlingstilbud,
Bilag
7 - Side -15
indsatser i
eksisterende
behandlingstilbud:

Side 15 ud af 17

således at projektets pårørendeforløb og opbygning af tværsektorielt
netværk indgår som en del af en forventningsafstemning i en
sammenhængende indsats på tværs af sektorerne og i samspil med
det igangværende arbejde med:


udvikling af ”Skolen for Recovery”s kurser, idet skolens mål er
flere deltagere med pårørendebaggrund, flere kurser rettet
mod pårørende og at undervisningen bliver spredt geografisk



”Skolen på Tværs”, idet skolen kan udvides med flere kurser,
flere pårørende-deltagere, flere kommuner og med
civilsamfundsorganisationerne som aktører.



”Udvikling af behandling under indlæggelse” og
”patientforløbsbeskrivelser for indlagte patienter”, hvor
samarbejde og inddragelse af pårørende indgår som et vigtigt
element under såvel modtagelse, udredning og afklaring,
behandlingsforløb og planlægning af og tilbagevending til livet
uden for hospitalet. Her har medarbejderne fokus på at
indhente samtykke til at kontakte såvel kommunen som
pårørende og netværk, samt afholdelse af netværksmøde med
inddragelse af kommuner, pårørende og netværk både under
behandling og før udskrivning. Pårørende-inddragelse vil også
kunne indgå i den igangværende udarbejdelse af kliniske
standarder for social screening.



udvikling af den ambulante behandling med FACT-teams med
fokus på brobygning i.f.t. patientens eget netværk, hvor der
nævnes vigtigheden af samarbejde med kommunen og støtte
fra interesseorganisationerne og civilsamfundet.



brug af metoden ”Fælles beslutningstagning”, hvor patienten
tages med på råd i alle faser af indlæggelse og ambulant
behandling og hvor pårørende- og netværksovervejelserne,
ud fra den enkelte patients ønsker og tilsagn, kan indgå,



det professionelle og politiske ønske om at øge samarbejdet
med kommuner, civilsamfundet og praksissektoren, idet
aktørerne vurderer, at der er behov for, at vi i fællesskab
rækker ud til hinanden og udvikler et bedre og mere
gennemskueligt samarbejde på tværs af sektorer. Dette
gælder særligt i forhold til at bevare sociale netværk og skabe
en meningsfuld hverdag, hvor civilsamfundet kan spille en
større rolle end i dag ved at skabe bedre rammer for
kommunikation på tværs af sektorer.
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9. Plan
for -16 af 17 Projektet kommunikerer såvel formål, som aktiviteter, erfaringer og
Bilag
7 - Side
kommunikation/
formidling til
professionelle i
projektet:

resultater til professionelle via målrettet informationsmateriale
formidlet digitalt og efter aftale.
Fællesrådets dialog med Social- og Psykiatriudvalget, direktionen for
Region Hovedstadens Psykiatri (Dialogforum Ledelse),
Hospitalsledelsen, de 6 tværgående mødefora i RHP og dialogfora på
de relevante psykiatriske centre, samt i dialog med PsykInfo.
De relevante underudvalg i relation til Sundhedskoordinationsudvalget og de relevante Samordningsudvalg.
Mødefora samt interne og tværsektorielle kommunikationskanaler
som samarbejdsparterne finder relevante og bruger.
Oplæg på personalemøder og andre for parterne relevante mødefora,
som samarbejdsparterne finder relevante.
Det opbyggede tværsektorielle netværk.

10. Organisering af
projektet:

Projektet er forankret i civilsamfundet i SIND-Hovedstadens
Regionskredsbestyrelse og BEDRE PSYKIATRI Region Hovedstadens
bestyrelse i et samarbejde med Skizofreniforeningen og SIND og
BEDRE PSYKIATRIs Lokalafdelinger. Regionsbestyrelsernehar det
overordnede ansvar, med SIND-Hovedstadens Regionskreds som
lead-partner og Kirsten Elise Hove som juridisk og økonomisk
ansvarlig.
Projektet indgår samarbejdsaftaler med Region Hovedstadens
Psykiatris Psykiatrisk Center Nordsjælland og Psykiatrisk Center
København samt PsykInfo og kommuner i de to psykiatriske centres
optagerområde.
Projektet ledes af en styregruppe med formand og næstformand fra
SIND-Hovedstadens Regionskredsbestyrelse og BEDRE PSYKIATRIs
Regionsbestyrelse. I styregruppen indgår desuden medlemmer fra
samarbejdspartnerne fra Skizofreniforeningen. De involverede
psykiatriske centre og kommuner kan udpege medlemmer til
styregruppen, hvis de ønsker det.
Projektlederen er sekretær for styregruppen og er ansvarlig for
projektets fremdrift i overensstemmelse med projektplan, milepæle
og succeskriterier. Projektlederen står for den faglige udvikling og
gennemførelse af netværks-aktiviteterne.
De fagprofessionelle undervisningsteams med 10 erfarne
undervisere og tovholdere – med projektlederen som ansvarlig - står
for den faglige udvikling og gennemførelse af pårørendeaktiviteterne.

11. Projektets tidsplan –
Er vedhæftet som bilag 5
gerne vedhæftet
som bilag:

Side 16 ud af 17
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Skema 3: Budget for hele projektperioden
Samarbejdsprojekter med
kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet

1. Projektets titel:

Tværsektorielt pårørendesamarbejde i en mere
sammenhængende psykiatri – Fase 2
Navn: Ole Hagman

2. Regnskabsansvarlig:

Tlf.nr.: + 45 60 25 10 78
E-mail: olehagman@youmail.dk

Aktivitetsomfang Timetal og
(antal)
sats
Deltidsansat:
4. Faglig projektledelse:

5. Fagprofessionel bistand:

16 timer pr. uge
i 1 år
Honorarlønnet
fordelt på flere
personer

Beløb i kr.

Noter

830 timer a
276 kr.

229.080. Inkl. ferie og
pension

450 x 610

274.500

Fagprof. oplæg

40 x 610 kr

24.400

Kompetenceudv.

20 x 610 kr

12.200

Supervision

9.000
6. Materialer

7. Øvrige udgifter

ANSØGT BELØB I ALT:

Info-materiale

21.600

Undervis.-materiale

39.400

Forplejning

20.100

Transport

15.000

Kontor/edb

20.000

Regnskab /revison

20.000

Annoncer

685.280

Budgettet er udarbejdet således, at udgifter svarer til de ”Aktiviteter, der skal
gennemføres” i skema 2 punkt 7.

Side 17 ud af 17
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Hermed bekræftes, at BEDRE PSYKIATRI Region Hovedstaden
er medansøger på den fremsendte ansøgning til
samarbejdsprojekter med kommuner og civilsamfund på
psykiatriområdet.
Samtidigt bekræftes, at vi vil bidrage med de i ansøgningen oplistede
ressourcer. Ved behov for yderligere oplysninger, kontakt da venligst:
Agnete Klint Holbak
Bestyrelsesformand BEDRE PSYKIATRI Region Hovedstaden
Mail: nete@klintfoto.dk
Mobil: 4021 9890

Dato: 21. oktober 2019

Klint Hlbak
Underskrift: __Agnete
________________________
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Tidsplan for projekt: Tværsektorielt årørendesamarbejde i en mere sammenhængende psykiatri – Fase 2
21-10-19

Januar

Februar

Projektetablering
Dialog med RHP- centre og Teams
Dualog kommuner
Styregruppe
Udarbejde og revidere informationsmateriale
Revidere undervisningsmateriale og redskaber
Logistik velkomstmøder
Logistik gruppeforløb
Logistik temamøder
Logistik netværksmøder
Kompetenceudvikling for gruppe-teams

Projektetablering
Dialog
Dialog
Styregruppe
Udv. Materiale
Udv. Materiale
Rev. Materiale

Marts

April

Maj

Dialog
Dialog
Styregruppe

Juli

Dialog
Dialog

Rev. Materiale
Rev. Materiale

August

Teams

September

Dialog
Dialog
Styregruppe

Rev. Materiale
Rev. Materiale

Logistik
Logistik
Logistik
Logistik

Logistik
Logistik
Logistik

Juni

Oktober

Dialog
Dialog
Styregruppe
Rev. Materiale
Rev. Materiale

Logistik
Logistik
Logistik
Logistik

Logistik
Logistik
Logistik
Logistik

Teams

Teams

Netværksmøder

Netværk

Netværk

Netværk

Netværk

Netværk

Velkomst-møder: 5 gange

Velkomst

Velkomst

Velkomst

Velkomst

Velkomst

Supervision

Supervision

Supervision 3 gange
Gruppeforløb 1, hver 2. uge (uge 8-20)
Gruppeforløb 2, hver uge (uge 34-41)
Gruppeforløb 3, hver uge (uge 34-41)
Gruppeforløb 4, hver uge (uge 43-49)
Gruppeforløb 5, hver uge (uge 43-49)

Supervision
Gruppeforløb 1

Gruppeforløb 2
Gruppeforløb 3
Gruppeforløb 4
Gruppeforløb 5

Tema 1: Det gode møde – psykiatrien
Tema 2: Det gode møde - kommune
Tema 3: Kommunikation/konflikthåndtering
Ferie, uge 7, 15, 28,29,30,31, 42

November

Tema
Tema

Tema
Tema

Tema
Tema

Tema
Ferie

Ferie

Tema
Ferie
Netværk
Teams
Styregruppe
Forankring
Evaluering og rapportering

Side 1
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Tema
Ferie

Afsluttende netværksmøder
Afsluttende møde for gruppeteams
Afsluttende styregruppemøde
Forberedelse af forankring
Evaluering og afslutning af aktiviteter

Tema
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Cand. Scient.Soc. Internationale Udviklingsstudier,
Geografi, Roskilde Universitet, 1989
Psykoterapeut, ID Academy, København, 2012-2016.
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PROFIL







Er tillidsvækkende, en skarp analytiker og en god kommunikator
Har gennemslagskraft, tager ansvar, lytter, går i dialog og skaber samarbejde og
bæredygtige resultater
Er målrettet, skaber overblik og struktur
Indgående kendskab til offentlig forvaltning,
Projektleder, bredt erfaringsgrundlag i ind- og udland
Erfaren samtaler med personer i krise
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KERNEKOMPETENCER











Erfaren generalist
Sekretariatsbetjening
Analyse og konceptudvikling
Projektledelse
Forandringsprocesser/ledelse
Evaluering og kvalitetsudvikling, ift. effektivitet, produktivitet, samt
’value for money’ i forvaltningspraksis
Innovation og samskabelse
Stor erfaring med bredt samarbejde ml interessent grupper
Komplekse, store evalueringer, samt spotfokus på enheder i større systemer
Samarbejde mellem revision -og evalueringstilgang
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FRIVILLIG ARBEJDE










Formand, Lokalafd. BEDRE PSYKIATRI Hørsholm/ Fredensborg, pårørende
café, samtalegrupper, foredrag, tema-aftener, bisidder funktion.
Medlem af SIND, OCD foreningen, skizofreniforeningen
Medlem, BEDRE PSYKIATRI Region Hovedstaden bestyrelse,
Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden, suppleant
Frivillig underviser på 16 pårørende forløb/SIND Hillerød med ’Guide til et godt
hverdagsliv…’ som grundlag
Tidligere, Politiets Offerrådgivning, Hillerød
En række kurser og certificering udbudt i frivillig regi.
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BESKÆFTIGELSE
2019

Projektleder: Projekt finansieret af Region Hovedstaden Psykiatri
”Påørendesamarbejde- og Støtte til fremme af en mere
sammenhængende psykiatri”. Generelle projektleder funktioner ift.
udvikling og gennemførelse af projektets aktiviteter,
koordination af undervisningsteams, udarbejdelse af
undervisningsmateriale, underviser på pårørende gruppeforløb
sekretær for projektets styregruppe.

2017-

Mpower Consult, Mentor/coaching ift. døve borgere.
Arbejdsprogramtilrettelæggelse, tidsstyring, regnskab
Dansk Flygtningehjælp, medlem af international roster/
katastrofeberedskab til udsendelse til FN-organisationer.

2016-17

UNOPS, Projektleder a.i. FNs fredsbevarende styrker vedr.
etablering af lejre og faciliteter for britiske ingeniørtropper med
henblik opførelse af et hospital og anlægsarbejde for fragt af
humanitære forsyninger.

2016

Projektleder, forandringsledelse, 7 mdr. i Mali, UNMAS/MINUSMA,
FNs fredsbevarende styrker. Organisering af programmer og
projekter. Udarbejdelse af projektdokumenter./Prince 2

2012 - 2013

UNEP, teamleder for evaluering af ledelse og forvaltning af FN
klimaindsatser i 17 lande. Samarbejde på tværs af lande og
sektorer og meget forskelligartede aktører.

2008- 2012

UNICEF, New York, Evalueringsspecialist. Metodeudvikling
gennemførelse af landeanalyser. Fokus på nationale institutioner på børn
og ungeområdet, lovgivning, strategi og handleplaner samt
implementering. NGOer og andre aktører.
fundraising, samt aktøranalyse og interviews med omkring 700 aktører
fra borgere til myndigheder. Handicap-konventionen, og implikationer af
dens tiltrædelse Focal point for samarbejde og udarbejdelse af policy and
handleplan /kvinder i udvikling.

2006-2008

Freelance konsulent, udviklingsarbejde
Diverse udredningsopgaver/evalueringer herunder på det sociale
Område. Lokalsamfundsindsatser, genopbygning af huse og skoler
Efter jordskælv. Indsatser med og for personer med fysisk
mentalt handicap.

2004- 2006

Euro Health Foundation, fundraising og strategiudvikling.
Senior evalueringsekspert på komplekse evalueringer af the Global
fund, herunder deltagende nationale ministerier.
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2002-2004

Folkekirkens Nødhjælp, Fundraiser, udarbejdelse af funding forslag til EU
Kommissionen/EuroAid som opnåede bevilling på 40 mio. Kr.
Lokalsamfundsmobilisering, rekruttering, projekt-opstart, strategi

1999-2002

Udenrigsministeriet, sagsbehandler, EU kommissionens
udviklingsprogrammer i Central- og Østeuropa samt
forskningsprogrammer i EU Kommission regi.

1996-1999

Den Afrikanske Udviklingsbank, Elfenbenskysten
Vice eksekutiv direktør/bestyrelsen. Vurdering, teknisk rådgivning
og analyse og anbefaling af finansiel støtte til udviklingsprojekter i
Afrika. Kontaktperson for kvinder og ligestilling, samt miljø- og
Bæredygtighed. Focal point for erhvervsdelegationer til banken
og fra banken til DK.

1993-1996

Udenrigsministeriet, Sektionschef, Nødhjælpsbevillinger til NGOer
og FN-aktører, Burundi, Rwanda, CongoDRC m.fl.

1989-1993

FNs Flygtninge Højkommissær, Burundi, Programme Officer,
Fundraising Officer Geneve. Socialområde kontaktperson.
Assistant for UNHCRs Koordinatorer for områderne kvinder og
børn.
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CV
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Faglig
baggrund

Magister i sociologi, Københavns Universitet 1978

Erhvervserfaring

Kommunernes Landsforening 1978-81: Særforsorgens
udlægning, Bistandslovens implementering, sygedagpenge og
arbejdsløshedsindsats.

Lederuddannelse, Den Kommunale Højskole 1996

AKF 1981 Forskningsassistent/Cambridge: Indsatsen mod
ungdomsarbejdsløshed
Undervisningsministeriet 1982-1995:
Fuldmægtig: Uddannelsesmæssig indsats mod arbejdsløshed.
Fuldmægtig, Økonomiske Statistiske kontor: Leder af den
interne edb-uddannelse
Specialkonsulent og projektleder i Erhvervsskoleafdelingen:
Udvikling af det Centrale Økonomistyring og
StudieAdministrative system CØSA.
Gladsaxe Kommune 1995-2008:
Vicesocialdirektør
Seniorkonsulent

Politisk
erfaring

Undervisning: Københavns dag- og aftensseminarium,
Sygeplejeskolen i Hillerød, Den Kommunale Højskole,
Forvaltningshøjskolen, Den Sociale Højskole 1970-2008
Medlem af Gladsaxe Byråd 1986-1995
Medlem af Økonomiudvalg, Socialudvalg, Børne- og
ungeudvalg og formand for Aktiverings- og
beskæftigelsesudvalg og § 3 Udvalget.
Formand for SF's kommunalpolitiske landsudvalg.

Frivillig
erfaring

SIND-Bisidder
Medansvarshavende i partnerskaber mellem region, kommuner
og foreninger:

”Din Gode Udskrivning”

Partner og medlem af styregruppe og projektgruppe for
Satspuljeprojektet med partnerskab bestående af
Helsingør, Rudersdal og Københavns kommune, Region H,
Det Sociale Netværk og Psykiatriforeningernes Fællesråd:
”Peer støtte i Region H.”, herunder frivilligmodellen ”Bro til
hverdagslivet” 2015-2018

”Frivillige for psykisk sårbare”. 15M partnerskabsprojektet
SIND og Gladsaxe Kommune 2013-2016. Samarbejdet del
af driftsbudget siden 2017.
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"Pårørendesamarbejde og støtte til fremme af en mere



sammenhængende psykiatri" 2019-2020
”Recovery-cafe-kurser for psykisk sårbare” 2016-2017
”Recovery-cafe-kurser for pårørende” 2017-2018

Medforfatter til:

”Psykiatriske og psykosocial rehabilitering – en recoveryorienteret tilgang” (2009)

Udskrivningsguiden ”Når du skal udskrives. Til dig, er er
indlagt på en psykiatrisk afdeling” (2013)

Recovery-guiden ”Guide til et Godt Hverdagsliv – Kom dig
af en psykisk lidelse” (2015)

Pårørendeguiden ”Guide til et Godt hverdagsliv for dig, der
er pårørende til en person med psykisk sårbarhed eller
med en psykisk lidelse” (2016)

Undervisningsvejledninger til gruppeforløb ud fra de 3
guider. (2015-2016)
Udgangspunkt:






Repræsentation og
tillidsposter

Bruger- og pårørendeinddragelse på de 3 niveauer:
1. den enkelte behandlings- og rehabiliteringsforløb
2. organisatoriske
3. samskabelse
Fokus på at komme sig og at have et godt hverdagsliv:
Håb, selvbestemmelse og muligehder, at meste
psykosociale og sundhedsmæssige eller pårørendevilkårets
udfordringer i hverdagen,
Ligestilling og respekt.

Medlem af SIND siden 1991.
Kasserer i SIND-Gladsaxe-Gentofte-Lyngby 2001-2018.
DH-Gladsaxe 2006-2010.
SIND-Hovedstadens Regionskreds bestyrelse siden 2014.
Formand 2014-2019
Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region H. siden 2006.
Formand 2009 – 2016
Medlem af:






Regions Hovedstadens Dialog med Social- og Psykiatriudvalget
Region Hovedstadens Psykiatri's Dialogforum Ledelse. Fra 2012
Møde- og beslutningsforum for forskning og innovation 2015-17.
RHP styregruppe for ”Behandling under indlæggelse” 2016-2018
Patientinddragelsesudvalget i Region H.: 2016-17 og 2018-21
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Notat til ansøgning af 20.10.2019 til projekt ”Tværsektorielt
pårørendesamarbejde i en mere sammenhængende psykiatri – Fase 2”
7. november 2019
SIND, BEDRE PSYKIATRI og Skizofreniforeningen i Region Hovedstadens har i 2019 søgt og fået
bevilling til Fase 1 af ”Pårørendesamarbejde og -støtte til fremme af en mere sammenhængende
psykiatri”.
Vi har nu søgt til Fase 2 for 2020 i forlængelse heraf.
I det følgende redegøres for de konkrete sammenhænge og forskelle mellem vores nuværende
projekt Fase 1 og Fase 2 i vores ansøgning for 2020.
Som udgangspunkt er ansøgning om og aktivitetrene i ”Tværsektorielt pårørendesamarbejde
Fase 2” en direkte fortsættelse af fase 1.

”Tværsektorielt pårørendesamarbejde Fase 2” i 2020
De konkrete forskelle i fase 2 i 2020 i forhold til Fase 1 er:


Vi vil i 2020 som noget nyt analysere effekt af vores nyudviklede pårørendeforløb og
opsamle persepktiver og evalueringer om pårørendevilkåret ud fra interviews,
spørgeskema undersøgelse og evalueringer fra de deltagende pårørende. Analysen
omhandler såvel de pårørendes situation og behov = pårørendevilkåret, samt hvad
deltagelse i pårørendeforløbet giver af resultater for den enkelte i forhold til de opstillede
mål for de pårørendes mestring af pårørendevilkåret. Desuden vil vi undersøge: Er der
forskelle i pårørendevilkår, behov og resultater afhængig af, hvilken relation den enkelte
har til deres nærtstående (forældre til, barn af, partner, søskende, bedsteforældre)?



Vi har erfaret, at vi i aktivitetrene i 2020 i fase 2 som noget nyt må have et solidt,
underbygget fokus på selve det at have en tværsektoriel drøftelse og forståelse af, hvad
der kendetegner pårørendevilkåret og hvad den recovery-orienterede tilgang til
pårørende-samarbejde med fokus på håb, muligheder og udfordringer indebærer.



På baggrund af ovennævnte må vi revidere og videreudvikle informationsmaterialet til
samarbejdspartnerne, det tværsektorielle netværk, til velkomst-og temamøder og
netværk for pårørende, samt og redskaber og undervisningsmateriale til pårørendeforløb.



Vi har 2 nye og helt konkrete forankringsområder, nemlig:
◦

Ovenstående viden anvender vi som som noget nyt til input i det samarbejde med
Skolen for Recovery som er baseret på den netop indgåede partnerskabsaftale med
Region Hovedstaden (Bilag 2) desangående:
▪

til udvikling og afprøvning af nye fælles pårørendekurser

▪

udarbejdelse af en ny tværsektoriel pårørendeguide.

I dette arbejde skal vi også undersøge konsekvensen af de principielle forskelle
mellem vore civilsamfundsbaserede pårørendeforløb og den model som Skolen for
Recovery anvender. Til forskel fra Skolens For Recovery kurser rummer de
civilsamfundesbesere aktiviteter a) pårørende til mennesker, der ikke aktuelt er i et
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mens skolens deltagere er både pårørende, patienter og medarbejdere. Vi vurderer
umiddelbart, at begge modeller har sine fordele – men skal undersøge fordele og
begrænsninger i begge modeller.

◦

at vi undersøger og arbejder for at projektets civilsamfundsbaserede aktiviteter
fremover vil kunne indgå i de tilbud, som ”Skolen på Tværs” udbyder. Kurserne på
”Skolen på Tværs” ville på denne måde være reel tværsektorielle og rumme kursustilbud fra region, kommune og civilsamfund. Vi vil via det tværsektorielle samarbejde
også søge at motivere flere kommuner til at indgå i konceotet for ”Skolen på tværs”.



Vi har erfareret og erkendt, at vi må anvende betydelig flere ressourcer end hvad vi har til
rådighed i fase 1 til at udvide det tværsektorielle netværk mellem Region Hovedstadens
Psykiatri og kommunerne med henblik på at øge kendskabet til eksisterende og nye tilbud
samt motivere og informere pårørende såvel som borgere med psykiske udfordringer om
gode overgange og sammenhænge i hverdagslivet. Vi må udbygge kontakten til flere
ledere og medarbejdere i kommunernes psykosociale og arbejdsmarkedsrettede indsats.
Det tværsektorielle netværk skal i fase 2 udvides til at inddrage flere kommuner og flere
FACT-teams og afdelinger inden for PC-Nordsjælland og PC-København. Det drejer sig om
at etableret de rette kontakter og personer i kommunerne og psykiatri, at få fremskaffet
oplysninger til at udarbejde de tværsektorielle oversigter over eksisterende og nye tværsektorielle tilbud til pårørende og få mulighed for at give oplæg på personale møder om
behovet for og ideen at øge kendskabet til eksistensen og værdien af det tværsektorielle
samarbejde. Projektet skal jo række så langt ud, at de enkelte ledere og medarbejdere,
der er i direkte kontakt med borgerne og deres pårørende på baggrund af viden vil kunne
motivere og informere pårørende såvel som borgere med psykiske udfordringer om gode
overgange og sammenhænge i hverdagslivet og til at udnytte de tværsektorielle
muligheder.



At inddrage PC-Ballerup, PC-Glostrup g PC-Amager og kommunerne og disse centres
optagerområder må imidlertid vente til fase 3 og 4.



Egen finansiering af timer vil i fase 2 blive betydelig større end forudset i fase 1, nemlig
mindst et årsværk, som ud fra de frivilliges faglige og projekrettede kvalifikationer
skønnes at have en værdi på 500.000 kr.



I efteråret 2020 vil vi i fase 2 gennemføre yderlige civilsamfundsforankrede aktiviteter i
form af:
◦

5 velkomstmøder for pårørende om håb , selvbestemmelse og muligheder

◦

5 pårørendeforløb over 8 gange baseret på såvel nyudviklet materiale og ”Guide til et
godt hverdagsliv for dig, der er pårørende til en person med psykiske udfordringer
eller med en psykisk lidelse” med fagprofessionelle og pårørende-peers som
facilitatorer

◦

8 temaforløb over 2 gange om det gode møde, inddragelse og samarbejde med
psykiatrien og kommunen samt om rådgivning, dialog, kommunikation, konfliktløsning
og relationen nærtstående-pårørende.

”Tværsektorielt pårørendesamarbejde Fase 1 ” i 2019-20
I projektets første fase i 2019-20 gennemføres:



Der er udviklet et nyt, målrettet pårørendeforløb over 8 gange med tilhørende undervisningsplan og redskaber. (Efterår 2019)
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og kvalificeret til at kunne undervise og gennemføre velkomstmøder, gruppeforløb og 3
typer af temaforløb. (Efterår 2019)



I 2019 er gennemført de første 3 forløb ud fra ovennævnte nyudviklede koncept for
velkomstmøder og pårørendeforløb (Efterår 2019)



De efterfølgende 4 forløb til er planlagt logistisk og indholds-mæssigt og gennemføres i
forår 2020.



Det tværsektorielle samarbejde er under opbygning og igangsættes gradvist ved
etablering af netværk til de tilknyttede psykiatriske centre og kommuner. (2019-2020)

Overlap og sammenhæng mellem Fase 1 og Fase 2
Det er muligt og gunstigt, at der er et overlap mellem fase 1 og 2, idet det er nødvendigt at fase
2-ansøgningen intensiverer den udviklings-, analyse og evalueringsorienterede del af projektet
i første halvår af 2020 til brug for aktivteter i efterårt 2020, samtidige med at de allerede
planlagte konkrete fase 1 aktiviteter fra gennemføres i foråret 2020. Dette kan lade sig gøre
fordi udviklings- og ledelsesopgaver primært varetages af projektlederen i samarbejde med
nogle fagprofessionelle, mens fase 1 aktiviteterne i foråret 2020 primært gennemføres af andre
fagprofessionelle.
Projektlederen har i 2020 kun 11 timer ugentligt fra fase 1 – da projektlederens udviklingsresorucer fra fase 1 primært allerede er udnyttet i 2019. I fase 2 ansøger vi derfor om at
projektlederen får yderligere 16 timer om ugen til udviklings- og ledelsesopgaver.

Et samlet indsats over flere år.
Vi vurderer, at såvel Social og Psykiatriudvalgets formål med ansøgningspuljen og vores
ansøgnings overordnede formål kræver en samlet indsats over flere år.
Fase 1 er igangsat i 2019 og afsluttes 31. maj 2020.
Fase 2 forventes igangsat 1. januar 2020 og afsluttet 31. december 2020.
Vi forventes at søge puljen i 2021 og 2022, således at projektforløbet strækker sig over 4 år med
en årlig ansøgning og endelig afslutning 31.12.2022 jvf. tidsperioden for ”Vores Sundhedsaftale
2020-23” og Region Hovedstadens ”Sammen om Psykiatriens Udvikling. Treårsplan 2020-2022.”
Social og Psykiatriudvalgets formål med sin ansøgningspulje er :


at sikre en mere sammenhængende psykiatri og nedbryde barrierer på tværs af sektorovergange, så
der skabes netværk og dialog mellem Region Hovedstadens Psykiatri, kommuner og civilsamfund.
Projekterne skal udover at fremme samarbejder på tværs, udvikle nye løsningsforslag i relation til
konkrete problemstillinger, som kan forebygge og fremme (livs-) kvaliteten og sammenhængen i
patientforløbet.

Det ”Tværsektorielt pårørendesamarbejde Fase 2” overordnede mål er,


at pårørende såvel som deres nærtstående har god livskvalitet baseret på håb, selvbestemmelse og
muligheder, understøttet af deltagelse i de civilsamfundsforankrede velkomst-, tema- og
gruppeforløb, samt at de tværsektorielle netværks funkton er udviklet, styrket og implementeret
sammen med en tværsektoriel forståelse af pårørendevilkåret.

Venlig Hilsen
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Ansøgning til samarbejdsprojekter i 2020
med kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet

Frist for at indsende din
ansøgning
21. oktober

Skemaet sendes til
ehp.center-for-sundhed@regionh.dk
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3.



Oversigt over
samarbejdspartnere






Oversigt over bilag
med tilsagn om
deltagelse i projektet.

Psykiatrisk Center Amager under Region Hovedstadens
Psykiatri
Københavns Kommune
Region Hovedstadens Center for Ejendomme
Den frivillige Forening for Kunst og Mental Sundhed (FKMS)
Det åbne kreative værksted Maskine Maskine på Psykiatrisk
Center Sct. Hans.

Bilag med tilsagn er vedhæftet.

5.

Der ansøges om i alt:

6.

Projektets varighed:

__497.979__________ kr. (jævnfør budgetskema)

Projektet forventes igangsat __1/1 2020__

(evt. senest d. xx)

og afsluttet ___31/12 2020____

7.

Er der ansøgt eller
bevilget økonomisk
støtte fra anden side:

Ja ___ Nej _x_
Der ansøgt om økonomisk støtte hos:
1.
2.
3.
Der er bevilget økonomisk støtte fra
1.
2.
3.

8.

Indgår der
Ja. Center for Ejendomme under Region Hovedstaden og Psykiatrisk
egenfinansiering i
projektet, evt. i form af Center Amager giver os gratis husleje, strøm, vand, varme,
forsikring, opfyldning af bl.a. toiletpapir og kaffe samt administration
timer:
og ledelsesressourcer ifm. Samarbejdsforum, og vi har også fået et
engangsbeløb på 150.000 fra Region Hovedstadens Psykiatri.
Desuden estimerer vi, at folk her hos os (inkl. MMAs bestyrelse)
lægger ca. 200 timer i projektet frivilligt om ugen. Søren Dixen og
Nikolaj Brie Petersen lægger hver ca. 25 timer om ugen i det.
Herudover er de andre frivillige jo de svært psykisk syge, som også
kommer her for at arbejde og drive stedet.

9.

Hvis svaret er ja til
spørgsmål 8, hvad er
da projektets samlede
budget:

Estimeret bidrag fra CEJ og PCA pr./år: 976.500 kr.
Estimeret bidrag fra de nuværende svært psykisk syge frivillige pr./år
(hvis de havde en ufaglært timeløn på 125,-): 1.300.000 kr.
Det ansøgte beløb: 497.979 kr.
Ergo, det samlede budget: kr. 2.774.479
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Skema 2: Projektbeskrivelsesskema
Samarbejdsprojekter med
kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet
1.
Projektets titel:

3 deltidsansatte peer-medarbejdere til MMA

MMA er de svært psykisk syge patienters eget nye 450m2-store
brugerejede og –styrede, tværsektorielt samarbejdende kreative
værksted på Skt. Elisabeth på Amager. I de sidste ni måneder har
Nikolaj Brie Petersen og Søren Dixen drevet MMA frivilligt og holdt det
åbent tirsdag, onsdag og torsdag fra 9-16, og vi er indtil videre ca. 2527 af områdets sværest psykisk syge mennesker (maskinister) heroppe
med flere på vej. Folk, som ikke velvilligt kommer i hverken regionens
eller kommunens psykiatriske tilbud, kommer velvilligt her for via
gensidighedsfællesskab og praktisk-kreative aktiviteter at give liv til
vores eget sted og derved også til os selv. Og det er samtidig vores
tro, at vi ved at gøre dette og især i kraft af vores formidling af det
giver tiltrængt liv til også psykiatrien i Region H og Københavns
kommune og videre ud over resten af landet.

2.

Projektbeskrivelse
(max 2.400 tegn)

Med alt hvad de yderligere har om ørerne, kan Nikolaj og Søren nu
imidlertid ikke længere holde til at holde MMA åbent på frivillig basis
alene, så MMA ansøger med dette projekt om midler til at kunne
deltidsansætte
3
peer-medarbejdere
[medarbejdere
med
brugerbaggrund; tidl. patienter, som er kommet sig] til at hjælpe
Nikolaj og Søren med
1. At bevare og konsolidere MMAs åbningstid, som er tirsdag,
onsdag og torsdag fra 9 til 16.
2. At kunne forlade og arbejde uden for MMA for at assistere og
udrette noget praktisk arbejde for vores maskinister, som vil
forbedre disses individuelle livssituationer markant.
Der er ikke mere i projektet end dette. Det er meget enkelt. Men en
biprodukt af projektet ville også være, at det gav mulighed for at de
tre bedste af regionens recoverymentorer eller kommunens peermedarbejdere ville kunne få ekstra timer og træning her hos os.
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I 2014 fremlagde Region Hovedstaden deres ”På vej mod
brugerdeltagelse i psykiatrien – en strategi for brugerinddragelse og
samarbejde”. Før man gjorde det andre steder i landet, søsatte RHP
med denne strategi fem indsatser for at skabe brugerdeltagelse: Der
skulle nu være ”Fælles beslutninger”, der skulle være ”recovery” med
dets ”fokus på håb og muligheder”, der skulle foregå en ”udvikling af
brugeres og medarbejderes kompetencer”, der skulle være en
”feedback- og læringskultur”, og der skulle være en ”struktureret
dialog og samarbejde”. Det var disse fem indsatser, som så genererede
en masse vidt forskellige, men alligevel forbundne underinitiativer som
f.eks. de patientstyrede indlæggelser, den bedre medicinske
behandling, fokusset på nedbringelsen af tvang, fokusset på børn som
pårørende i psykiatrien, recoverymentorerne, Én af os-ambassadørerne, Skolen for Recovery, patienttilfredsheds-undersøgelserne
og LUP-besvarelserne, diverse dialogfora, at patientens mål og
drømme blev skrevet ind i behandlingsplanen osv. Ifølge strategien
skulle vi alle sammen vide, at vi var på rette vej, når blandt andet ”[v]i
har brugere, som er kompetente og uddannede til at varetage
uddannelse eller være mentor/dialogpartner for andre brugere”, og når
”[b]rugerdrevne aktiviteter bidrager til virkeliggørelse af strategien.”

3.

Baggrund,
forudsætning og
motivation for
projektet:

Som en ikke-planlagt konsekvens af implementeringen af RHPs strategi
for brugerdeltagelse mødtes i 2017 recoverymentor fra PC Amager,
Søren Dixen, og den retspsykiatriske maler fra Sct. Hans, Nikolaj Brie
Petersen, og i januar 2019 fik de af Region Hovedstadens Psykiatri og
Center for Ejendomme under Region Hovedstaden lov til at låne de
450m2 på nonnernes gamle hospital, Skt. Elisabeth, på Hans
Bogbinders Allé på Amager, hvor PC Amager i forvejen har sin
ambulante psykiatri, og hvor Københavns Kommune har sin
psykiatrienhed. I disse lokaler oprettede Nikolaj og Søren i regi af
civilsamfundet og et tværsektorielt samarbejde med region og
kommune og på frivillig basis et brugerejet værksted for lokalområdets
allersværest psykisk syge, og vi har siden januar holdt det åbent
tirsdag, onsdag og torsdag fra ca. 9-16 (også i sommerferien), imens
vi via vores oplæg, udearbejdende udstillinger og vores nyhedsbrev,
MMANYT, har propaganderet os selv som nyhed og eksempel til
efterfølgelse ud bredt til både den regionale og kommunale psykiatri
og til politikere og forskere og andre interessenter i hele landet. Selvom
MMA ikke har fået lov til at åbne officielt endnu (pga. nogle
teknikaliteter omkring nøglekortslæsere og en brandplan), så er vi
allerede (skønt ikke på én gang) ca. 25-30 maskinister heroppe, som
alle har multiple indlæggelser og oftest også misbrug, kriminalitet eller
hjemløshed med sig og under alle omstændigheder ensomhed og
rastløshed. De fleste af os kommer ikke i Systemets psykiatriske tilbud
eller har aldrig følt os hjulpne heraf, men vi kommer her i MMA, som vi
giver liv for derved også at give liv til os selv. Og vi betragter vores
sted, MMA, som et nationalt foregangsprojekt, hvad angår svært
psykisk syge menneskers kreative aktivering, recovery, gensidighedsog fællesskabsdannelse, peer-arbejde, empowerment, afstigmatisering, ejerskab for civilsamfundsprojekter, samarbejde med det
psykiatriske system og brugerdeltagelse i en fælles kultur af psykisk
sundhed.
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Efter aftale med PC Amager er Søren Dixen og Nikolaj Brie Petersen
imidlertid de to eneste, som har lov til at holde MMA åbent. Og da et
værksted jo skal have åbent så meget som muligt, har det siden
februar været sådan, at Søren og Nikolaj i fællesskab har holdt MMA
åbent tirsdag, onsdag og torsdag fra ca. 9-16 hver uge og også i
sommerferien. Men MMA er som sagt et frivilligt stykke arbejde, som
Nikolaj og Søren har lagt oven i deres ordinære beskæftigelser, hvor
Søren arbejder 30 timer om ugen på en lukket afdeling på PC Amager
på Digevej (mandag, torsdag, fredag og lørdag), imens Nikolaj på
endnu en frivillig basis holder Maskine Maskine-værkstedet på Sct.
Hans åbent mandag, onsdag, fredag og lørdag. De mange timer om
ugen er nu blevet Nikolaj og Søren for meget, og de vil ikke kunne blive
ved med at lægge dem i længden, og derved ville MMA heller ikke i
længden kunne holde åbent mere. Og samtidig har Nikolaj og Søren
ikke kunnet forlade MMA, når de var der, for uden for MMA at lave
noget af alt det praktisk-nødvendige arbejde vores maskinisterne, som
vil skulle laves, før disse maskinister vil kunne få det bedre, end de har
det. Nikolaj og Søren har derfor brug for at få nogle stærke kræfter ind
i MMA, som vil kunne hjælpe dem med til dels at konsolidere MMAs tredags åbningstid tirsdag, onsdag og torsdag fra 9-16 og dels hjælpe os
med at kunne gøre det praktisk-nødvendige ting for maskinisterne i
deres hjemmeverden uden for MMA. Det er derfor, at MMA hermed
søger om midler til deltidsansættelsen af tre peer-medarbejdere som
os selv, så vi vil kunne drive MMA videre.
Det skal samtidig siges, at RHPs recoverymentorer og KKs peermedarbejdere, hvis ordninger bege udspringer af RHPs Strategi for
brugerdeltagelse og den senere Strategi for Recovery, har for vane kun
at blive ansat på et lavt timeantal (ca. 15-20) og dét – uanset
uddannelse og erhvervserfaring – til en ufaglært omsorgsmedhjælperløn på laveste løn. Dette betyder, at selv mange af de
bedste medarbedere med brugerbaggrund i RHP og KK ikke kan
overleve af deres arbejde, som netop de betragter som et mere
personligt end professionelt anliggende, og som netop de derfor lægger
en større indsats i end så mange andre. Vores projekt ville kunne give
de tre bedste af disse recoverymentorer/peer-medarbejdere de ekstra
timer og den ekstra løn, de har brug for for også at leve af frugten af
deres banebrydende arbejde, og de ville samtidig i kun vores regi få en
træning og en erfaring, som ikke tilbydes tilsvarende nogetsteds
indenfor hverken Region Hovedstadens Psykiatri eller Københavns
Kommune. Og den træning og erfaring, de vil få hos os, vil kun i
længden være til at fastholde dem og gøre dem til bedre medarbejdere
for Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommune, ligesom
vi på den allermest konkret-praktiske facon vil få hjulpet nogle
mennesker, som ingen andre hjælper. Og vi ville kunne fortsætte MMA.

4.

Beskrivelse af
projektets målsætning:

Projektets målsætning er at få deltidsansat tre peer-medarbejdere, så
MMA kan
1. bevare og konsolidere sin åbningstid, som er tirsdag, onsdag
og torsdag fra 9 til 16.
2. kunne forlade og arbejde uden for MMA for at assistere og
udrette noget praktisk arbejde for vores maskinister, som vil
forbedre disses individuelle livssituationer markant.
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Delmål:







5.

Hvordan lever
projektet op til socialog psykiatriudvalgets
puljekriterier?

6.

Målgruppe(r):

At MMA tirsdag, onsdag og torsdag er bemandet med mindst
to mennesker med enten bestyrelses- eller ansættelsesansvar.
At få kommet til bunds i P.T. køkken.
At få hentet N.B.H. herop og stabiliseret hans fremmøde, så
han kan etablere sit dansehold her.
At kunne være der mere intensivt for N.S., når hun kommer
den første tirsdag i hver måned for at bage kage til os.
Osv.
Osv.
At sørge for, at fire af regionens bedste mentorer/peers kan få
timer nok, så de kan leve af deres gerning, og så de i i hvert
fald ét år kan blive fastholdt inden for den psykiatri og blandt
de sværest psykisk syge patienter, som har brug for dem.
At sørge for at MMA også kan blive ved med at bedrive sin
formidling af sig selv som eksempel til resten af landet.

Vi tager os af regionens og kommunens sværest psykisk syge patienter
på Amager ved at aktivere dem og give dem et gensidighedsfællesskab
og derved livsmening og muligheden for at komme til at leve et bedre
liv. Og det er nødvendigt stykke (pragtfuldt) arbejde, som desværre
ingen andre løfter, for de mennesker, som kommer her hos os, er de
såkaldt ”dårligste” patienter, som ikke er glade for hverken den
regionale eller kommunale psykiatri og derfor heller ikke frivilligt lader
sig hjælpe af den, skønt de har brug for det. Men de kommer altså på
MMA frivilligt for vores egen skyld. Måske er det fordi vi selv er
patienter og derfor har en anden stil end Systemet; uanset kan vi i
hvert fald som deres ligesindede og fortrolige med et fagligt blik hjælpe
dem oftest helt ind i deres egne hjem, hvor hverken region og
kommune får lov til at komme, men hvor der stadigvæk (og netop
derfor) er så meget arbejde at gøre. Vi hjælper både regionen og
kommunen med det arbejde, som de ikke selv kan udføre, og vi
forsøger på organisatorisk vis at koordinere dette samarbejde på en
eksemplarisk måde, imens vi samtidig formidler vores og de sværest
psykisk syges eksemplariske deltagelse, samarbejde og forhåbentlige
recovery ud til så mange overhovedet, som vil høre på vi os. Og er
gode til at gøre indtryk, så der er mange, som vil høre på os eller i det
mindste ikke kan undgå det.

Projektets målgruppe er primært de sværest psykisk syge mennesker
på Amager, men vi trækker også folk andre steder fra i Region
Hovedstaden som f.eks. PC Københavns, PC Glostrups og PC Sct. Hans’
optageområder. Sekundært er projektets målgruppe den både
regionale og kommunale psykiatri (især på Amager), som har gavn af
projektet og dets formidling af sine resultater. Tertiært er projektets
målgruppe de bedste af Region Hovedstadens recoverymentorer og
Københavns Kommunes peer-medarbejdere, der hos os kunne finde
den ekstra løn og gerning, som vil kunne være med til at fastholde dem
inden for psykiatrien og gøre dem bedre til det, de gør.
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7.
Metoder, der skal
udvikles:

Aktiviteter, der skal
gennemføres:

MMA vil skulle finde ud af at have lønnede medarbejdere og organisere
deres arbejde, så vi er bedst muligt dækket ind. Herudover skal der
ikke udvikles nogle metoder, for det er ikke nødvendigt med metoder
for hvordan man tager hen og henter folk eller hjælper dem med at
gøre deres lejligheder rene.
Udover at MMA skal have åbent tirsdag, onsdag og torsdag fra 9-16,
og udover at de ansatte peer-medarbejdere i dette tidsrum kan køre
én-til-én eller gruppesamtaler med maskinister på MMA, eksemplificere
recovery og brugerdeltagelse for dem eller som deres bisiddere
assistere dem gennem mødet med psykiatrien, så vil langt de fleste
relevante aktiviteter, der skulle gennemføres, være konkret-praktiske
aktiviteter. Så som f.eks. at få hentet N.B.H., J.S. og C.D. på
adresserne og bragt dem op til MMA og eventuelt fulgt dem hjem igen.
Og der skal f.eks. også gøres grundigt rent hjemme hos P.T og L.J., og
der skal være nogle til at sørge for at J.M.H. og N.S. og N.B. og A.B.
og I.S. osv. osv.

Hvem skal bidrage eller De tre deltidsansatte peer-medarbejdere skal løfte deres del af
arbejdet, ligesom Nikolaj og Søren, MMAs bestyrelse og alle vores
udføre hvad:
frivilligt maskinister i forvejen også gør det, og det hele foregår
naturligvis i et tæt koordineret fællesskab og samarbejde.

8.

Indpasning af indsatser
i eksisterende
behandlingstilbud:

Det er nogle af Region Hovedstadens og Københavns Kommunes
allersværest psykisk syge mennesker, som vi med MMA forsøger at
hjælpe mest muligt, og som vi giver livsindhold og derved mulighed for
recovery. Imens vi samtidig, synes vi, over for både region og
kommune og Systemet i det hele taget formidler en standard for,
hvordan et tilbud af og for folk af vores slags også kan rejse sig og
komme til at se ud. Vi gør vores bedste for at samarbejde på
formaliseret vis med de relevante regionale og kommunale aktører, og
projektet her rækker samtidig en hjælpende hånd til de bedste af
Region Hovedstadens recoverymentorer og kommunens peermedarbejdere, som godt kunne have brug for nogle flere timer, imens
de samtidig ville modtage en peer- og mentortræning, som ligger langt
ud over noget, der tilbydes i henholdsvis region og kommune.
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9.
Plan for
kommunikation/formidl
ing til professionelle i
projektet:

MMA er næstformand for samarbejdsforummet, hvor Psykiatrisk Center
Amagers centerledelse er mødeleder, og hvor også Københavns
Kommune samt ledelsen af Skt. Elisabeth sidder med, og hvor de
væsentligste tværsektorielle problemstillinger drøftes hver 3. måned.
Endvidere sidder det åbne værksted Maskine Maskine på Psykiatrisk
Center Sct. Hans og den frivillige Forening for Kunst og Mental Sundhed
(FKMS) med i MMAs egen bestyrelse, hvor de væsentligste interne
MMA-problemstillinger drøftes hver 2. måned.
Herudover udgiver MMA hver anden uge sit nyhedsbrev, MMANYT, som
i eventyrlig stil beskriver, hvad som sker på og omkring MMA og
Maskine Maskine Sct. Hans. MMANYT propaganderes i skrivende stund
ud til +300 abonnenter i både den regional og kommunale psykiatri,
samt til bruger- og pårørendeorganisationer, politikere, forskere,
peers, journalister og indre interessenter i hele landet. Herudover bliver
MMANYT også udsendt sammen med Psykiatrisk Center Amagers
nyhedsbrev, det bliver uploadet som fast pensum til Region Hs
specialuddannelse for psykiatrisk sygepleje, og det bliver også lagt op
på MMAs LinkedIn-side sammen med andre feats. Snart, når A.T-J. får
lavet den færdig, får vi også en meget mere imponerende hjemmeside
med alle vigtige oplysninger.

10.

Organisering af
projektet:

Projektet vil blive organiseret under Værekstedet MMA, som selv er
organiseret som en selvejende institution i regi af civilsamfundet. Vi
bor og samarbejder med Psykiatrisk Center Amager og Københavns
Kommune på det gamle Skt. Elisabeth hospital centralt på Amager, og
der er som sagt blevet etableret et samarbejdsforum med Psykiatrisk
Center Amager som mødeleder, MMA som næstformand og med
deltagelse af Københavns Kommune og ledelsen af Skt. Elisabethmatriklen under Psykiatrisk Center Amager. Internt er MMA organiseret
i en bestyrelse, hvor ud af fem ud otte medlemmer har en svær psykisk
sygdom, og hvor ud af syv ud af otte er tilknyttet Psykiatrisk Center
Amager enten som personaler eller patienter eller både/og. Herudover
er vi tæt knyttede til vores søsterværksted Maskine Maskine på
Psykiatrisk Center Sct. Hans, og vi lægger lokaler til overlæge Birgit
Bundesens frivillige Forening for Kunst og Mental Sundhed (FKMS),
som vi på mange måder arbejder for det samme som, skønt vi altså
kommer to vidt forskellige steder fra. Projektet vil blive ledet af
mag.art. Søren Dixen, som er formand for MMAs bestyrelse, og som de
sidste fem år har arbejdet som recoverymentor på et intensivt
døgnafsnit på Psykiatrisk Center Amager, hvorfra han også kender de
fleste af MMAs maskinister. Og endelig har MMA tilknyttet en
administrativ bistand i cand.polit. og pensioneret regnskabsmester
Henrik Hauch, som står for alt økonomi (så som lønudbetaling m.m.),
så der på den front ikke kommer nogen slinger i valsen.
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11.
Projektets tidsplan –
gerne vedhæftet som
bilag:

Jan.:


Udarbejde stillings- og funktionsbeskrivelse for MMAs peermedarbejdere

Slå stillingsopslag op

Rekruttere peer-medarbejdere
(Dette arbejde foretages af MMAs frivillige bestyrelse, hvorfor det heller
ikke regnes med i budgettet, der således kun er planlagt for 11
måneder).
Feb – jun:

MMA holder åbent tirsdag, onsdag og torsdag fra 9-16 og
fortsætter sine formidlings aktiviteter.

Det konkret-praktiske arbejde går i gang, og det er lige til. Alle
patienter, som er kommet sig nok til nu at kunne arbejde for
os som peers, vil automatisk forstå, hvad er det nødvendige
arbejde at gøre.

MMAs bestyrelse går samtidig i gang med at ansøge fonde og
puljer om yderligere midler til at kunne forankre projektet i sig
efter endt projektperiode.
Midtvejsevaluering (ved bestyrelsen).
Jul. – dec.:

MMA holder fortsat åbent tirsdag, onsdag og torsdag fra 9-16
og fortsætte sine formidlings aktiviteter.

Det konkret-praktiske arbejde fortsætter. Og det er endnu
mere lige til nu, og det er også blevet effektiviseret og
koordineret bedre med de relevante folk inden for region og
kommune.

MMAs bestyrelse fortsætter med at ansøge fonde og puljer
om yderligere midler til at kunne forankre projektet i sig efter
endt projektperiode.
Slutevaluering.
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Skema 3: Budget for hele projektperioden
Samarbejdsprojekter med
kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet

1. Projektets titel:

3 deltidsansatte peer-medarbejdere til MMA

2. Regnskabsansvarlig:

Navn: Henrik Hauch
Tlf.nr.: (+45) 28430275
E-mail: Henrik.hauch@hauch.net
Aktivitetsomfang Timetal og
(antal)
sats

Beløb i kr.

Noter

3 x peermedarbejdere
á 15 timer om
ugen, dvs. 3 x
0,41 AV

3 x 155.993 kr.

Lønnen er
udregnet efter
FOAs overenskomst for
omsorgsmedhjælpere, som
også regionens
recoverymentor
er bliver ansat
på. Der er her
medregnet
noget anciennitet (løntrin
18), så vi også
kan ansætte
folk med
erfaring.
Lønnen er inkl.
pension og
feriepenge.

4. Faglig projektledelse:
5. Fagprofessionel bistand:

3 x 15
timer/ugen

= 467.979 kr.

à 188
kr./timen

6. Materialer
7. Øvrige udgifter

Revision og
bogholderi i
projektperioden
Uforudsete
udgifter

ANSØGT BELØB I ALT:
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BILAG 1: Andelen af patienter i antipsykotisk behandling - polyfarmaci
og kombinationsbehandling, fordelt pr. psykiatrisk center i Region Hovedstadens Psykiatri pr. 1. september 2019
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Direkte
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Journal-nr.: 19067955
Ref.: ngot
Dato: 18. november 2019

Region Hovedstadens høringssvar vedrørende Sundhedsstyrelsens kommende anbefalinger til akutområdet
Region Hovedstaden takker Sundhedsstyrelsen for det fremsendte høringsudkast af de kommende akutanbefalinger og muligheden for at afgive høringssvar.
Region Hovedstaden bemærker, at anbefalingerne er blevet til på baggrund af
et grundigt og omfattende forarbejde, hvor regionen har deltaget i flere arbejdsgrupper på forskellige niveauer. Region Hovedstaden vil gerne kvittere
Sundhedsstyrelsen for den involverende proces.
Generelle bemærkninger til rapporten
Samlet set bakker Region Hovedstaden op om akutrapportens anbefalinger.
Region Hovedstaden er enig i anbefalingernes fokus på at styrke sammenhængen mellem de akutte tilbud, så der skabes bedre forløb for borgerne på
tværs af sektorgrænser og på tværs af somatik og psykiatri. Det er områder,
som regionen i forvejen har stort fokus på.
Region Hovedstaden etablerede i 2014 Det Enstrengede og Visiterede Akutsystem (EVA), som understøtter de kommende anbefalingers fokus på en
sammenhængende akuthjælp. Med EVA har Region Hovedstaden fx samlet
den borgerettede telefoniske visitation ved akut opstået sygdom og skade fysisk og organisatorisk på vagtcentralen i Ballerup. Samlingen har muliggjort en
stor grad af samarbejde og koordinering på tværs af den samlede pallette af
akutte tilbud. Det gælder både de regionale akuttilbud, men Akuttelefonen
1813 har ligeledes et tæt samarbejde med de kommunale akutfunktioner, som
forventes styrket i de kommende år. Derudover muliggør samlingen af den
borgerettede telefoniske visitation et stort fokus på læring og kvalitetsudvikling.
Med EVA er den akutte modtagelse af almen medicinsk sygdom og skader
blevet integreret i regionens akuthjælp. Det sikrer, at borgerne kan bruge evt.
ventetid i hjemmet, da Akuttelefonen 1813 har overblik over kapaciteten på
tværs af akutmodtagelser- og klinikker. Derudover sikrer integrationen gode
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muligheder tæt samarbejde med deling af udstyr, kompetencer og ressourcer i
regionens akutmodtagelser- og klinikker.
Region Hovedstaden noterer sig, at Sundhedsstyrelsen lægger op til, at der
skal udarbejdes nationale principper for adgang til præhospitale akutlæger.
Det er vigtigt, at placeringen af præhospitale læger i sidste ende bliver ved
med at være et regionalt ansvar, da planlægningen af det præhospitale beredskab skal ses i en samlet regionalt sammenhæng.
Region Hovedstaden noterer sig endvidere, at Sundhedsstyrelsen lægger op
til at undersøge mulighederne for at styrke paramedicinerens rolle, herunder
mulighederne for at oprette paramedicin som sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse. Dette bakker vi op om, og vi ser derfor frem til at indgå i de
videre drøftelser.
Region Hovedstaden bifalder, at anbefalingerne tager højde for, at speciallægen i akutmedicin kommer til at spille en stor rolle i fremtiden på akutmodtagelserne. Dog er det fornuftigt, at Sundhedsstyrelsen indtil videre overordnet
fastholder fremmødekravene for speciallæger inden for de øvrige specialer
uændrede, da uddannelse af tilstrækkeligt med akutmedicinere har et langt
sigte. I takt med, at der kommer flere akutmedicinere, kan der opstå behov for
at revurdere fremmødekravene
Region Hovedstaden bakker op om, at der lokalt kan afviges fra fremmødekravene om umiddelbar assistance af ortopædkirurgi. Herudover finder vi det vigtigt, at det præcist fremgår, hvornår en læge er så langt i sit hoveduddannelsesforløb, at vedkommende kan gøre det ud for en speciallæge.
Region Hovedstaden finder det positivt, at anbefalingerne rummer en styrkelse af de akutte tilbud på tværs af sektorer, hvor der med et 10-årigt sigte
stiles mod højere grad af fælles organisering og sammenhæng. Det vil sikre et
større helhedssyn i visitationen til akutte tilbud og understøtte målrettet behandling ud fra patientens behov.
Regionen finder endvidere anbefalingerne om øget sammenhæng mellem somatik og psykiatri positivt, idet det er vigtigt, at somatisk og psykiatrisk sygdom
ligestilles, og at der sikres samme høje kvalitet i indsatsen. Med øget sammenhæng bliver fokus på det hele menneske frem for enkeltdiagnoser, og det
er et afgørende element i den akutte indsats. Vi imødeser derfor også, at der
snarest muligt sker en opdatering af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder
for kommunale akutfunktioner, så de også omfatter psykiatriske problemstillinger.
Det bemærkes, at somatik og psykiatri ikke er fysisk samlet i Region Hovedstaden. Med de små geografiske afstande mellem somatiske og psykiatriske
hospitaler og akutmodtagelser er det dog muligt at etablere gode samarbejder
og adgang til kompetencer på tværs. Øget sammenhæng og samarbejde mellem somatik og psykiatri er allerede i fokus med den nye treårsplan udvikling
af psykiatrien 2020-2022.
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Vi finder det positivt, at Sundhedsstyrelsen anerkender, at regioner og kommuner har forskellige rammevilkår, som påvirker tilrettelæggelsen af den
akutte indsats. Det er vigtigt for os i Region Hovedstaden, at vi har mulighed
for at tilpasse vores tilbud til lokale forhold, så alle borgere i regioner oplever
et nært og sammenhængende akutsystem.
Region Hovedstaden bakker op om anbefalingerne om at styrke anvendelsen
og kvaliteten af data på tværs af sektorer i det akutte sundhedsvæsen. Vi anerkender, at vi i regionerne har et særligt ansvar for at sikre et solidt datagrundlag på akutområdet. Samtidig kræver implementeringen også stor opbakning fra stat, kommuner og almen praksis, da der er behov for en samlet,
tværsektoriel indsats.
Kommentarer til specifikke anbefalinger
Vi bemærker, at der er to områder i de nye anbefalinger, som Region Hovedstaden mener bør være formuleret anderledes.
1. Modtagelse af akutte somatiske patienter på akutkliniker
Anbefaling 8, 9, 20 og 21 vedr. akutklinikker og akutmodtagelser tager ikke
højde for Region Hovedstadens organisering på akutområdet.
I anbefalingerne defineres en akutklinik som et lægebemandet behandlingssted, der kan vurdere og behandle lettere tilfælde af akut opstået eller forværret sygdom og skade. Det uddybes, at der er tale om visiterede tilfælde af akut
opstået eller forværret sygdom eller skade, der ikke kræver hospitalsbehandling. Det fremgår endvidere, at Sundhedsstyrelsen forventer, at systematisk
modtagelse og indlæggelse af akutte visiterede patienter på specialhospitaler
forventes at være overgangsordninger indtil ibrugtagning af de nye hospitalsbyggerier.
I Region Hovedstaden modtages alle typer af akutte patienter på vores akutmodtagelser. Det omfatter også patienter med almen medicinsk sygdom og
småskader og varetagelsen af disse patienter er en hospitalsopgave i Region
Hovedstaden. Samtidig modtager flere akutklinikker i Region Hovedstaden
ikke alene patienter med akut almen medicinsk sygdom og småskader, men
også visiterede medicinske patienter til evt. indlæggelse.
Region Hovedstaden bemærker, at det med Region Hovedstadens Hospitalsplan 2025 er besluttet at fastholde den nuværende akutstruktur. Det betyder,
at der fremadrettet vil være akutklinikker med mulighed for indlæggelse på
Amager-, Gentofte-, og Glostrup-matriklen. På disse matrikler vil der således
fortsat modtages patienter med akut opstået medicinsk sygdom, som eventuelt skal indlægges. Ved beslutningen om at fastholde akutstrukturen er der
særligt lagt vægt på, at det nære akutte sundhedstilbud skaber bedre tryghed
for regionens borgere, at patienttilfredsheden på akutklinikkerne er høj, og at
97-98 pct. af patienterne færdigbehandles uden overflytning til et akuthospital.
Patienternes behandlingsbehov er afgørende for, om de henvises til en akutklinik. Der visiteres til en akutmodtagelse, hvis der vurderes at være tale om
mere alvorlig sygdom. Akutklinikkerne er alle placeret på hospitalsmatrikel
med medicinsk sengeafdeling og tilhørende døgndækkende vagtlag. Såfremt
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patienten undervejs i forløbet får behov for mere specialiseret behandling,
overflyttes patienten til et akuthospital. Kritisk syge patienter, som skal overflyttes, får lægelig assistance både under opholdet i akutklinikken og under
transport. Stabile patienter, som skal overflyttes, konfereres med specialafdelingen vedrørende foreløbig behandling i akutklinikken og tidsramme for overflytning. Opgørelser viser, at 2-3 pct. af patienterne overflyttes.
Region Hovedstaden mener derfor, at anbefalingerne bør tage højde for, at
der også kan modtages visiterede medicinske patienter til evt. indlæggelse på
akutklinikker placeret på hospitalsmatrikler med medicinsk sengeafdeling.
2. Visiteret adgang til psykiatrien
Det fremgår af anbefaling 20, at modtagelse til hospitalsbehandling af patienter med skader eller med akut opstået eller forværret sygdom, både psykisk
og somatisk skal være visiteret. I Region Hovedstaden støtter vi ikke, at der
skal indføres visiteret adgang til akut psykiatrisk behandling, da vi mener, at
patienter med psykisk sygdom skal have let adgang.
Mange patienter i de psykiatriske akutmodtagelser er i forvejen kendte i psykiatrien. Det vurderes desuden, at det for nogle patienter, fx med psykoser, kan
være vanskeligt at skulle ringe til fx Akuttelefonen 1813 mhp. visitation til akutmodtagelsen. Region Hovedstaden indgår gerne i en dialog om principper,
som anbefalingen i rapporten peger på, men vi kan ikke støtte anbefalingen
om visiteret adgang.
Afsluttende kommentarer
Som nævnt indledningsvist vurderer Region Hovedstaden overordnet, at de
kommende anbefalinger vil sætte en god retning for udviklingen af det samlede akutområde på tværs af sektorer.
Vi vurderer, at vi på række af anbefalingerne er godt i gang, og vi ser frem til
at arbejde videre med, hvordan Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan implementeres i Region Hovedstaden.

Med venlig hilsen
Svend Hartling
Koncerndirektør
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Administrations bemærkninger til høringsversionen af Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger
for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade –
Planlægningsgrundlag for de kommende 10 år”

1

Anbefaling

Bemærkninger fra
administrationen

Styrket samarbejde i den borgerrettede visitation

Region Hovedstaden har med det
Enstrengede og Visiterede
Akutsystem implementeret store dele
af denne anbefaling fx med fælles
organisering og lokalisering af en
fælles regional visitations- og
vagtcentral (telefonvisitation 1-1-2,
1813, kørsel af ambulancer,
lægebiler, liggende og siddende
patientbefordring samt
sundhedsberedskab).

At den borgerrettede telefoniske visitation ved akut opstået
sygdom og skade, som i dag er organiseret i
lægevagtsordninger, regionale akuttelefoner, kommunale
sundhedsfaglige visitationer og AMK-vagtcentraler, styrkes
ved en større grad af samarbejde og eventuelt
samlokalisering. Sådanne fælles visitations- og vagtcentraler
kan samle både 112-opkald vedrørende akutte livstruende
tilstande, 113-op-kald (aktuelt opkald til lægevagt/Akuttelefon
1813 mm.) vedrørende øvrige henvendelser på
sundhedsområdet, ligesom der kan ses på om
samlokalisering kan bidrage til øget samarbejde også i
relation til nogle kommunale sundhedsfaglige
visitationsfunktioner, hvor de enkelte aktører og myndigheder
bevarer opgaver fastlagt i love, aftaler m.v., men indgår i tæt
samarbejde i fastlagte rammer.
2

Styrket samarbejde i den sundhedsfaglige visitation
At samarbejdet i den sundhedsfaglige visitation på tværs af
udbydere og sektorer styrkes, således at borgeren får rette
tilbud på tværs af de forskellige indsatser, uanset om der er
tale om støtte til egenomsorg, kommunal sygepleje,
konsultation i almen praksis, lægebesøg i hjemmet,
fremmøde i regional akut- eller skadeklinik, sub-akut
ambulant tid på sygehus eller indlæggelse.
Rammerne for samarbejdet kan for eksempel styrkes
gennem et meget tættere og mere formaliseret samarbejde
mellem den sundhedsfaglige visitation med udgangspunkt i
regionernes AMK vagtcentraler, akutmodtagelsen,
sygehusvisitation, og kommunal sygepleje, herunder
kommunale akutfunktioner i sygehusets optageområde, med
faste samarbejdsaftaler om smidig visitation på tværs af
sektorer. Potentialer i samlokalisering af visitationsenheder
bør afprøves.

Akuttelefonen 1813 har allerede i
dag fokus på øget det tværsektorielle
samarbejde vedr. den
sundhedsfaglige visitation. Det
gælder både med alment
praktiserende læger og med
kommunerne til gavn for
patientforløbene. Der er fx etableret
et tæt samarbejde med ledelserne
fra mange af de kommunale
akutfunktioner.
Kommunale institutioner fx plejehjem
og akutfunktioner kan gøre brug af et
direkte og dedikeret nummer til
Akutberedskabet. Denne telefon
betjenes af en læge, der kan bistå ift.
visitation af borgere i kommunerne
Den kommunale sundhedsfaglige
visitation er ikke samlokaliseret med
regionens vagtcentral.
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3

Anbefaling

Bemærkninger fra
administrationen

Styrket visitation af patienter med akut psykisk lidelse

Der er i dag ikke visiteret adgang til
de psykiatriske akutmodtagelser i
Region Hovedstaden for at sikre let
adgang til akut psykiatrisk
behandling.

At visitationen af patienter med akut opstået eller forværret
psykisk lidelse eller traume styrkes, så der sikres
sammenhæng i tilbuddet, og at patienten henvises til det
rette behandlingstilbud på tværs af sektorgrænser, specialer
m.v. Nationalt bør der udarbejdes fælles principper for
visitation til psykiatriske akutmodtagelser og øvrige tilbud,
som samtidigt sikrer, at der for særlige patientgrupper,
situationer m.v. fortsat er mulighed for uvisiteret
selvhenvendelse. Der kan med fordel etableres et tæt
samarbejde mellem den akutte indsats i regionerne og den
psykosociale indsats i kommunerne.
4

Kompetence i den borgerrettede telefonisk visitation
At den borgerrettede telefoniske visitation i vagttid, både
vedrørende somatiske og psykiske lidelser, der ikke er
livstruende og tidskritiske, med fordel kan varetages i et tæt
tværfagligt samarbejde, som omfatter både speciallæger i
almen medicin, eller læger med tilsvarende kompetencer,
samt sygeplejersker med relevant erfaring og kompetencer.

5

Kompetence i den telefoniske visitation på AMKvagtcentralen
At AMK-vagtcentralernes borgerrettede telefoniske visitation
ved tidskritiske tilstande varetages af sundhedsfaglige
visitatorer med særlige kompetencer, og med mulighed for
lægefaglig backup fra speciallæger med relevante
kompetencer. AMK-vagtcentralen skal i relevant omfang
have umiddelbar adgang til speciallæge med erfaring og
særlige kompetencer i præhospital indsats (præhospital
akutlæge) der kan rådgive og visitere ambulance, akutbil og
akutlægebil, samt varetage operativ ledelse og koordinering
ved større hændelser.

6

Kvalificering ved særlige sygeplejekompetencer

Der henvises til bemærkninger til
anbefaling 20 samt høringssvaret for
yderligere bemærkninger til
Sundhedsstyrelsens anbefaling af
visiteret adgang til de psykiatriske
akutmodtagelser.
Den telefoniske visitation hos
Akuttelefonen 1813 varetages i dag
af speciallæger i almen medicin,
læger med tilsvarende kompetencer,
samt sygeplejersker med relevant
erfaring og kompetencer.
Bemærkninger vedr. telefonisk
visitation af borgere med psykiske
lidelser fremgår ved anbefaling 20
samt af høringssvaret.
Når borgere i Region Hovedstaden
ringer 1-1-2 varetages opkaldende i
overensstemmelse med anbefaling 5
af sundhedsfaglige visitatorer med
særlige kompetencer. Der ligeledes i
overensstemmelse med anbefaling 5
mulighed for rådgivning fra
speciallæge med særlige
kompetencer i præhospital indsats
(præhospital akutlæge) på
døgnbasis.

Anbefalingen vedrører kommunerne.

At kommunen ved akut forværring af sygdom eller
funktionsniveau hos borgere, der modtager kommunal
sygepleje, inddrager særlige sygeplejekompetencer fra fx
akutfunktioner før eventuel kontakt til andre dele af den
borgerrettede visitation. Herunder til vurdering af, om der er
tale om problemstillinger, som kan håndteres af sygeplejen
inden for allerede fastlagt behandlingsplan og til kvalificering
af den sygeplejefaglig vurdering af patientens tilstand før
videre kontakt.
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Anbefaling

Bemærkninger fra
administrationen

Tilgængelighed i den borgerrettede telefoniske visitation

Region Hovedstadens
Akutberedskab arbejder løbende på
forbedre tilgængeligheden i den
borgerettede telefoniske visitation.

At den borgerrettede telefoniske visitation tilrettelægges mest
hensigtsmæssigt i forhold til at sikre tilgængelighed og
ressourceanvendelse, herunder ved afprøvning af mulighed
for at angive særligt behov (”akutknap”) med henblik på
prioriteret adgang.

8

Ensartet organisering i akutklinikker og skadeklinikker
At lægebemandede almen medicinske konsultationer som i
vagttid varetager akut opstået og forværret sygdom samt
mindre skader m.v. som ved visitation er vurderet til ikke at
have behov for sygehusbehandling, bør i fremtiden
benævnes ’akutklinik’. Sygeplejebemandede
behandlingssteder som kun varetager behandling af
visiterede småskader uden lægelig tilstedeværelse bør
benævnes ’skadeklinik’. Betegnelsen ’skadestue’ bør
forlades, da den kan skabe uklarhed om tilbud og
kompetenceniveau.

På baggrund af positive resultater i
et fælles forskningsprojekt fra
Akutberedskabet i Region
Hovedstaden og Forskningsenheden
for Almen Medicin ved Aarhus
Universitet er den såkaldte
”Akutknap” indført som fast tilbud
ved Akuttelefonen 1813.
Akutknappen giver borgere, der selv
vurderer at have behov for hurtig
hjælp, springe køen over.
Region Hovedstaden anvender
allerede i dag termen akutklinik.
Skadeklinik og skadestue anvendes
ikke.
Flere af Region Hovedstadens
akutklinikker varetager dog også
akut opstået sygdom og skader, hvor
der er behov for sygehusbehandling.
Dette behandles nærmere i
høringssvaret.
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Anbefaling

Bemærkninger fra
administrationen

Kompetencer og lokalisering af akutklinikker

I Region Hovedstaden behandles
patienter med almen medicinsk
sygdom i vagttid i ”behandlerspor –
sygdom”, der er opdelt et spor for
voksne og et for børn (op til 12 år).

At behandlingen på akutklinikker varetages af speciallæger i
almen medicin eller læger med tilsvarende kompetencer i
samarbejde med sygeplejersker og andre relevante
faggrupper med særlig kompetence. Ved inddragelse af
øvrige speciallæger til varetagelse af almen medicinske
konsultationstilbud i vagttid, herunder til skader, særlige
patientgrupper som børn m.v., skal dette være velbegrundet,
og ske under hensyntagen til den mest hensigtsmæssige
opgavevaretagelse og ressourceanvendelse i det samlede
sundhedsvæsen. For at sikre tæt samarbejde med mulighed
for deling af udstyr, kompetencer og ressourcer, og for hurtig
og let videre visitation, kan akutklinikker med fordel placeres
på akutsygehuse samlokaliseret med akutmodtagelser.
Modeller med fælles data- og kvalitetsorganisation,
enstrenget ledelse m.v. bør udvikles og afprøves. For
akutklinikker, der placeres uden for akutsygehuse af hensyn
til fx geografisk bredde i tilbud, bør der sikres faste
samarbejdsaftaler med akutsygehus, så der sikres hurtig
overflytning dertil ved behov for indlæggelse til
sygehusbehandling.

Behandlingen af voksne varetages af
speciallæger i almen medicin eller
læger med tilsvarende kompetencer i
samarbejde med sygeplejersker og
andre relevante faggrupper.
Behandlingen af børn varetages
primært af børnelæger og yngre
læger med relevante kompetencer
fra børneafdelingerne i samarbejde
med sygeplejersker og andre
relevante faggrupper. Dette er valgt
for at sikre en høj kvalitet i
behandlingen af børn. Nærheden til
børneafdelingerne sikrer, at evt.
alvorlig og tidskritisk sygdom hurtigt
overdrages til erfarne speciallæger i
børnesygdomme (pædiatere).
Integrationen af behandling af almen
medicinsk sygdom for voksne og
børn i akutmodtagelserne og
akutklinikerne giver allerede i dag
gode muligheder for deling af udstyr,
kompetencer og ressourcer samt
hurtig og smidig viderevisitation til
specialiserede afdelinger ved alvorlig
sygdom.
Alle akutklinikker hører
organisatorisk ind under et
akuthospital med akutmodtagelse og
har faste aftaler om overflytning mv.
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Anbefaling

Bemærkninger fra
administrationen

Styrket samarbejde omkring almen medicinske tilbud i
vagttid

Akuttelefonen 1813 har, som det
fremgår ved anbefaling 2, allerede i
dag et tæt samarbejde med de
kommunale akutfunktioner.

At samarbejdet mellem den kommunale sygepleje og de
almen medicinske tilbud i vagttid styrkes og udvikles,
herunder muligheden for at der indgås nærmere aftaler om
samarbejdet i relation til eksempelvis sygebesøg.

11

Disposition af præhospital akutlæge
At der for patienter med tidskritiske tilstande, herunder
hjertestop, hovedtraume og andre svære traumer, sikres
hurtig adgang til præhospital behandling, visitation og triage
ved præhospital akutlæge. Den præhospitale akutlæge kan
disponeres til skadested med akutlægebil eller med
lægehelikopter, der regionalt bør planlægges på baggrund af
nationale faglige principper som bl.a. tager hensyn til
geografi, trafikforhold, befolkningstæthed, sygdoms- og
skademønstre, samt biler og helikopteres indbyrdes
placering.

12

Anvendelsen af akutlægehelikopter
At akutlægehelikopterne fortsat prioriteres til tidskritiske
tilstande og skader, men fremover også kan bruges i
udvalgte tilfælde ved akutte og subakutte overflytninger
mellem sygehuse for kritisk syge patienter, der har behov for
behandling på højere specialiseringsniveau, og hvor
tidsfaktor er vigtig.

Den 1. februar træder en
samarbejdsaftale om de kommunale
akutfunktioner i kraft i Region
Hovedstaden. Samarbejdsaftalen er
forankret i
sundhedskoordinationsudvalget og
beskriver opgaver og
samarbejdsflade for almen praksis,
1813, hospitalerne og de kommunale
akutfunktioner. Formålet er at sikre
bedre tværsektorielt samarbejde om
de kommunale akutfunktioner, så
borgerne oplever sammenhængende
og ensartede forløb uanset, hvornår
de har brug for akuthjælp.
Region Hovedstadens
Akutberedskabet sikrer i dag, at
borgere i hele regionen har hurtig
adgang til præhospital akutlæge ved
tidskritiske tilstande enten ved
akutlægebil, akutbil eller
akutlægehelikopter.

Region Hovedstaden er enige i, at
der fremadrettet skal ses nærmere
på mulighederne for, at relevante
patientgrupper kan overflyttes akut
og subakut med akutlægehelikopter.
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Styrke robustheden og paramedicinerens rolle i det
samlede akutsystem
For at styrke rekruttering til paramedicin, sikre robusthed i det
samlede akutsystem, imødekomme den faglige og
teknologiske udvikling på området, udvide
beslutningskompetence i den samlede præhospitale indsats
samt styrke patientsikkerheden vil Sundhedsstyrelsen
sammen med relevante myndigheder og aktører drøfte
mulighederne for, hvordan man kan styrke paramedicinerens
rolle. Man bør blandt andet undersøge, hvordan man kan
sikre udvikling og løft af kompetence og i den forbindelse
undersøge muligheder for efter- og videreuddannelse til
paramediciner, oprettelse af paramedicin som
sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse mm.

Region Hovedstaden mener, at der
skal oprettes en ny sundhedsfaglig
professionsbacheloruddannelse i
paramedicin. De øvrige regioners
akutberedskaber har samme
holdning.

14

Regionale tilbud til mennesker med psykisk lidelse

Region Hovedstaden har i dag både
rådgivende og udgående tilbud til
mennesker med psykisk lidelse, som
har brug for akut hjælp.

At regionerne i vagttid etablerer rådgivende og evt. udgående
funktioner med særlige sundhedsfaglige kompetencer i
forhold til akut indsats til mennesker med psykiske lidelse i
risiko for akut indlæggelse eller tvangsindlæggelse med
henblik på at styrke en tidlig og tilgængelig indsats.
15

Krav og anbefalinger til kommunale akutfunktioner

Anbefalingen vedrører kommunerne.

At der på tværs af landet sikres fortsat udvikling af den
kommunale sygepleje i forhold til at indgå i samarbejdet
omkring den akutte patients forløb. Erfaringer med
implementering af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder
fra 2017 skal vurderes med henblik på en opdatering og
præcisering af anbefalingerne, herunder i forhold til at det
sundhedsfaglige tilbud fremadrettet ikke alene varetager
somatiske problemstillinger.
16

Samarbejde mellem regionale og kommunale akuttilbud
At samarbejdsformer mellem regionale akuttilbud og den
kommunale sygepleje, herunder akutfunktioner opbygges og
udvikles, herunder eksempelvis udbredelse af erfaringerne
med fremskudt kommunal visitation på akutsygehuset, fælles
retningslinjer og kommunikationsveje mellem regionale og
præhospitale organisationer og den kommunale sygepleje
m.v.

Der henvises til bemærkningerne til
anbefaling 2 og 10.
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Anbefaling

Bemærkninger fra
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Befolkningsunderlag for akutsygehuse 200 - 400.000

Region Hovedstaden lever op til
minimumsanbefalingerne for
befolkningsgrundlag på
hovedfunktionsniveau, dog undtaget
Bornholms Hospital, jf. anbefaling
18. Region Hovedstaden har på flere
somatiske akuthospitaler /
psykiatriske centre et større
befolkningsunderlag end 400.000.

At akutsygehuse, både somatiske og psykiatriske, fortsat skal
planlægges ud fra et befolkningsunderlag på 200.000 400.000 borgere for så vidt angår hovedfunktionsniveau. I
tætbefolkede områder kan faglige, driftsmæssige og
geografiske forhold gøre det hensigtsmæssigt at planlægge
akutte hovedfunktioner med et større befolkningsunderlag
end 400.000. For udvalgte grupper af patienter med akut
opstået sygdom eller skade med en vis kompleksitet,
sjældenhed og særlige krav til kompetencer og ressourcer
m.v. skal funktioner på akutsygehuse planlægges ud fra et
større befolkningsunderlag som fastlægges i
Sundhedsstyrelsens Specialeplanlægning.
18

Befolkningsunderlag under 200.000
Hvor helt særlige geografiske forhold gør det nødvendigt og
fagligt hensigtsmæssigt at kunne modtage patienter med
akut opstået eller forværret sygdom eller skade til
sygehusbehandling, kan akutsygehuse, både somatiske og
psykiatriske, undtagelsesvist planlægges med
befolkningsunderlag mindre end 200.000. Disse mindre
akutsygehuse med særlige geografi forventes ikke at have
fuld bredde i kompetencer og vagtberedskaber, og skal
derfor indgå i et fastlagt samarbejde med et eller flere større
akutsygehuse med henblik på at sikre optimal præhospital
visitation samt understøttelse af varetagelse af
akutfunktioner.

19

Krav til traumesygehuse
Traumesygehuse skal kunne modtage alle typer af akut
opstået somatisk sygdom og skade, også tilstande hvor
kompleksitet, sjældenhed, kompetencer, ressourcer m.v.
tilsiger behandling på højt specialiseret niveau, fraset ganske
enkelte funktioner der er samlet ét eller få steder i landet som
fx replantation af afrevne fingre, børnehjertekirurgi,
trykkammerbehandling m.v. Da terminologien omkring
traumefunktioner er uklar, og der kan være behov for
præcisering af krav til kompetencer og robusthed, skal
relevante specialevejledninger revideres.

Bornholms Hospital har under
200.000 borgere som
befolkningsunderlag.
Akutmodtagelsen på Bornholms
Hospital har etableret et tæt
samarbejde med regionens øvrige
hospitaler, indenfor relevante
specialer. Den præhospitale
visitation varetages af region
Hovedstadens vagtcentral
(Akuttelefonen 1813 og 1-1-2), som i
den øvrige del af regionen.

Rigshospitalet er Region
Hovedstadens traumehospital og
kan modtage alle typer af akut
opstået somatisk sygdom og skade
som anført.
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Visiteret modtagelse til akut sygehusbehandling

Der er i dag indført visiteret adgang
til de somatiske akutmodtagelser i
Region Hovedstaden.
Selvhenvendere bliver dog ikke
afvist, men vurderet når de selv
møder op på regionens akutklinikker
og akutmodtagelser uden at være
visiteret.

Modtagelse til sygehusbehandling af patienter med skader,
eller med akut opstået eller forværret sygdom, både psykisk
og somatisk, skal være visiteret. For udvalgte patientgrupper
og tilstande, fx fødsel, akut forværring af kendt sygdom,
selvmordsforsøg, seksuelle overgreb m.v. kan selvvisitation
være hensigtsmæssigt, og der bør foreligge klare
retningslinjer og patientinformation for fx brug af
jordemodertelefon, åbne indlæggelser, brugerstyrede senge
m.v. Undtagelsesvist, og kun for visiterede patientgrupper til
fagligt velbegrundede funktioner som fx opblussen af kendt
kronisk sygdom kan patienter modtages akut på
specialsygehuse.
21

Akutte patienter modtages i en fælles akutmodtagelse
På akutsygehuset skal alle patienter med akut opstået eller
forværret sygdom eller skade modtages i en fælles
akutmodtagelse. For udvalgte patientgrupper, fx kvinder i
fødsel, præhospitalt diagnosticeret akut koronarsygdom, eller
indlæggelse med tvang i henhold til psykiatriloven, kan det
være relevant med modtagelse direkte på specialafsnit, og
der bør foreligge klare procedurer samt relevant
patientinformation for fx brug af jordemodertelefon, åbne
indlæggelser, brugerstyrede senge m.v.

Der er i dag ikke visiteret adgang til
regionens psykiatriske
akutmodtagelser. Der henvises til
høringssvaret ift. regionens holdning
til visiteret adgang til de psykiatriske
akutmodtagelser.
I takt med at nybyggerierne i Region
Hovedstaden tages i brug, er det
målet, at alle akutte patienter på
akuthospitalerne som udgangspunkt
modtages gennem akutmodtagelsen.
Dette er grundet de fysiske rammer
ikke muligt på alle akuthospitaler i
dag. Som det fremgår af
anbefalingen, kan der være enkelte
afgrænsede patientgrupper, som det
fortsat vil være relevant at modtage
uden om akutmodtagelsen
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Akutsygehusets opgaver
Et akutsygehus som varetager både somatik og psykiatri skal
døgnet rundt:
• kunne modtage patienter med alle typer af skade
samt akut opstået eller forværret sygdom, fraset
udvalgte tilstande som præhospitalt skal visiteres
direkte til andet akut- eller traumesygehus med
relevante specialfunktioner. For børn og unge under
18 år dog kun på sygehusmatrikler med børne- og
ungdomspsykiatri.
• kunne iværksætte umiddelbar diagnostik og
behandling på speciallægeniveau
• have faciliteter og kompetencer til at stabilisere
patienter, at sikre relevant umiddelbar diagnostik, at
behandle intensivt og til at udføre livreddende- og
førlighedsbevarende behandling
• have klare procedurer for overdragelse fra
akutmodtagelse til relevant specialafdeling, uanset
om det er på samme eller anden matrikel
• have klare procedure for overdragelse til
akutmodtagelse fra andre dele af sygehuse og
specialsygehuse, hvis der opstår behov herfor

Region Hovedstadens somatiske og
psykiatriske akutsygehuse lever op
til kravene i anbefalingerne.

Et somatisk akutsygehus skal døgnet rundt:
• kunne modtage patienter med alle typer af somatisk
skade samt akut opstået eller forværret somatisk
sygdom, fraset udvalgte tilstande som præhospitalt
skal visiteres direkte til andet akut- eller
traumesygehus med relevante specialfunktioner
• kunne iværksætte umiddelbar diagnostik og
behandling på speciallægeniveau
• have faciliteter og kompetencer til at stabilisere
patienter, at sikre relevant umiddelbar udredning og
diagnostik, at iværksætte umiddelbar, intensiv samt
livreddende- og førlighedsbevarende behandling
• have klare procedurer for overdragelse fra
akutmodtagelse til relevant specialafdeling, uanset
om det er på samme eller anden matrikel
• have klare procedure for overdragelse til
akutmodtagelse fra andre dele af sygehuse og
specialsygehuse, hvis der opstår behov herfor
• have klare procedurer for overdragelse fra
akutmodtagelse til relevant specialafdeling, uanset
om det er på samme eller anden matrikel
• have klare procedure for overdragelse til
akutmodtagelse fra andre dele af sygehuse og
specialsygehuse, hvis der opstår behov herfor

Et psykiatrisk akutsygehus er i
Region Hovedstaden de matrikler,
som har psykiatrisk akutmodtagelse.

I Region Hovedstaden er somatiske
og psykiatriske funktioner ikke
samlokaliseret i én fælles
akutmodtagelse. Det er valgt at have
selvstændige psykiatriske
akutmodtagelser for at sikre en tæt
tilknytning psykiatriske kompetencer
og faciliteter for de psykiatriske
patienter.
Der er i Region Hovedstaden ét
somatisk akuthospital samt minimum
ét psykiatrisk center med
akutmodtagelse for hvert
planområde. Nogle af
akuthospitalerne har aktivitet på flere
matrikler. Bornholms Hospital har
særstatus pga. de særlige
geografiske forhold.

Et psykiatrisk akutsygehus skal døgnet rundt:
• kunne modtage patienter med alle typer af psykisk
traume samt akut opstået eller forværret psykisk
sygdom, for børn og unge under 18 år dog kun på
sygehusmatrikler med børne- og ungdomspsykiatri.
• have klare procedurer for overdragelse fra
akutmodtagelse til relevant specialafdeling, uanset
om det er på samme eller anden matrikel
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have klare procedure for samarbejde med somatisk
akutmodtagelse og somatiske specialer i øvrigt.
Krav til assistance i akutmodtagelsen
I den fælles akutmodtagelse på et somatisk akutsygehus
eller et akutsygehus, der varetager både somatik og psykiatri,
skal der altid være mulighed for assistance umiddelbart af
speciallæge med særlige kompetencer og erfaringer i
vurdering, stabilisering og opstart af initial udredning og
behandling af patienter med skade samt akut opstået eller
forværret sygdom. Disse kompetencer opfyldes af det nye
speciale i akutmedicin, og af andre speciallæger med
relevant erfaring og kompetencer. I den fælles
akutmodtagelse skal desuden sikres nødvendige
kompetencer hos øvrigt sundhedspersonale, herunder
sygeplejersker med særlige kompetencer og erfaring i initial
vurdering, pleje og behandling af akutte patienter, der på sigt
opfyldes af ny specialuddannelse i akutsygepleje.
Krav til assistance på akutsygehuset er beskrevet i
anbefaling 25 og 26.

24

Krav til assistance i psykiatrisk akutmodtagelse
Hvor det ikke er geografisk muligt at samlokalisere skal der
på den psykiatriske akutmodtagelse sikres assistance
umiddelbart af relevante lægelige kompetencer til at sikre
vurdering, stabilisering og opstart af initial udredning og
behandling af patienter med psykisk skade samt akut opstået
eller forværret psykisk sygdom. Det skal derudover være
mulighed for at få assistance inden for kort tid af speciallæge
i psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri. Der skal
derudover etableres faste aftaler for samarbejdet med den
somatiske akutmodtagelse.

Regionens akuthospitaler har
vedtaget fælles rammer for
bemanding og organisering af
regionens akutmodtagelser.
I takt med at der uddannes
akutmedicinere er målet, at der er en
fast stab af speciallæger i
akutmedicin, herunder speciallæger
med fagområdet akutmedicin, ansat i
akutmodtagelserne. Frem mod at der
uddannet tilstrækkeligt med
akutmedicinere varetages opgaverne
af speciallæger fra specialerne intern
medicin, kirurgi og ortopædkirurgi.
Der blev med regionens budgetaftale
2019-2022 igangsat
kompetenceudviklingsaktiviteter for
personalet på regionens
akutmodtagelser for at sikre, at alle
faggrupper har de nødvendige
kompetencer.
Region Hovedstadens Psykiatriske
akutmodtagelser lever op til de
anførte bemandingskrav.
Der er fokus på sammenhæng
mellem somatik og psykiatri i Region
Hovedstaden, og at den rette
assistance er tilgængelig både i den
somatiske og psykiatriske
akutmodtagelse.
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Anbefaling

Bemærkninger fra
administrationen

Krav til assistance på somatisk akutsygehus

Region Hovedstadens somatiske
akutmodtagelser lever op til de
anførte bemandingskrav.

På akutsygehuset med somatiske funktioner skal der altid
være mulighed for assistance umiddelbart af speciallæger i
anæstesiologi, i ét af de syv specialer inden for intern
medicin, kirurgi, samt i pædiatri og gynækologi-obstetrik, hvis
disse to specialer varetages på matriklen. Som
udgangspunkt skal der også være assistance umiddelbart af
speciallæger i ortopædisk kirurgi, men lokalt kan der afviges
herfra efter konkret vurdering af omfang og tyngde af skader,
akutmedicinsk tilstedeværelse og kompetencer m.v.

I forhold til ortopædkirurgi er
vurderingen, at der ikke er fagligt
arbejde til speciallæger om natten,
der retfærdiggør omkostningerne. De
ortopædkirurgiske læger er derfor
ikke tilstede om natten men kan
tilkaldes ved behov.
Alle svært tilskadekomne indbringes
til traumecentret på Rigshospitalet,
hvor der er speciallæge i
ortopædkirurgi tilstede døgnet rundt.

26

Krav til assistance på akutsygehus med både somatik og
psykiatri
På akutsygehuset med både somatiske og psykiatriske
funktioner og med fælles akutmodtagelse skal der udover
ovennævnte etableres faste aftaler for samarbejdet mellem
akutmedicin og psykiatriske specialer, og det skal være
muligt at få assistance inden for kort tid fra speciallæge i
psykiatri eller i børne- og ungdomspsykiatri.

27

Præcisering af specialevejledninger

I Region Hovedstaden er er der ikke
akutmodtagelser, hvor psykiatri og
somatik er sammenlagt jf. anbefaling
22.

Ingen bemærkninger.

For øvrige specialer der modtager akutte patienter skal
Sundhedsstyrelsen gennemgå specialevejledninger i forhold
til for præcisering af krav til kompetencer og robusthed med
henblik på eventuel revidering.
28

Flow på akutsygehuset
Arbejdet på akutsygehuset skal døgnet rundt være tilrettelagt
således, at der er tilstrækkelige kompetencer til faglig ledelse
af patientflowet i akutmodtagelsen og på hele akutsygehuset,
således at der sikres systematik i visitation og den bedst
mulige udnyttelse af kapaciteten både i og uden for sygehus.
Lokalt skal der ledelsesmæssigt sikres relevante aftaler om
vagtberedskab og adgang til tilkald, disponering af
sengekapacitet, udskrivning m.v.

Regionens akuthospitaler har
vedtaget fælles rammer for
bemanding og organisering af
regionens akutmodtagelser.
På regionens akutmodtagelser skal
der døgnet rundt være speciallæger
og sygeplejersker, der har det
overordnede ansvar for logistik og
flow. De enkelte akuthospitaler
indgår lokalt aftaler mellem
akutmodtagelser og øvrige
specialafdelinger, der sikrer et godt
flow og den rette bemanding på
tværs af hospitalets afdelinger.
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30

Anbefaling

Bemærkninger fra
administrationen

Adgang til centrale patientoplysninger på tværs

FMK står for fælles medicinkort.

At administrative, tekniske og organisatoriske forhold fortsat
udvikles således, at sundhedspersonalet i den akutte
sundhedsindsats umiddelbart kan tilgå centrale og kritiske
patientoplysninger på tværs af sektorer, med inspiration fra
gode erfaringer med FMK.

Region Hovedstaden er enige i, at
der fremadrettet skal arbejdes for
mere datadeling - også
tværsektorielt. Det bemærkes dog, at
der kan være juridiske
problemstillinger forbundet med
dette, som skal løses nationalt.

Integration mellem dokumentationssystemer på tværs

I Region Hovedstaden arbejdes der
på at skabe øget integration mellem
dokumentationssystemet, der
anvendes i det præhospitale arbejde
fx i ambulancer (PPJ) og
sundhedsplatformen i
akutmodtagelserne (EPJ).

At der sikres integration mellem de dokumentationssystemer,
der anvendes i den sundhedsfaglige visitation, præhospitalt,
på sygehuse, i kommunalt regi og almen praksis, herunder
også elektronisk billeddokumentation.

Der henvises i øvrigt til bemærkning
til anbefaling 29.
31

Styrket anvendelse og kvalitet af data på tværs af
sektorer

Der henvises til bemærkninger til
anbefaling 29.

At anvendelsen og kvaliteten af data styrkes på tværs af
sektorer, herunder også kommuner og almen praksis, samt
at relevante kvalitetsdatabaser udvikles og styrkes med
henblik på at sikre national kvalitetsudvikling i det
sammenhængende patientforløb.
32

Styrket udvikling og implementering af nye teknologier
At udvikling og implementering af nye teknologier styrkes i
alle led i den akutte indsats. Herunder styrkelse af
videnscentre, forsknings- og innovationsmiljøer, ved
etablering af netværk på tværs af land og sektorer, samt ved
hurtig vurdering og implementering af teknologiske løsninger,
der kan øge kvaliteten.

I Region Hovedstaden arbejdes der i
dag med forskning i nye teknologier,
som medvirker til udviklingen af Det
Enstrengede og Visiterede
Akutsystem. Et konkret eksempel er
forskning i brugen af kunstig
intelligens til opsporing af hjertestop i
den borgerettede visitation.
Region Hovedstaden støtter
Sundhedsstyrelsens ambition om at
styrke fokus på udvikling og
implementering af nye teknologier.
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Forord
[Følger]

Samlet oversigt over anbefalinger
Nedenfor fremgår samtlige anbefalinger for sundhedsindsatsen ved akut opstået sygdom
og skade.
1. Styrket samarbejde i den borgerrettede visitation
At den borgerrettede telefoniske visitation ved akut opstået sygdom og skade, som
i dag er organiseret i lægevagtsordninger, regionale akuttelefoner, kommunale
sundhedsfaglige visitationer og AMK-vagtcentraler, styrkes ved en større grad af
samarbejde og eventuelt samlokalisering. Sådanne fælles visitations- og vagtcentraler kan samle både 112-opkald vedrørende akutte livstruende tilstande, 113-opkald (aktuelt opkald til lægevagt/Akuttelefon 1813 mm.) vedrørende øvrige henvendelser på sundhedsområdet, ligesom der kan ses på om samlokalisering kan bidrage til øget samarbejde også i relation til nogle kommunale sundhedsfaglige visitationsfunktioner, hvor de enkelte aktører og myndigheder bevarer opgaver fastlagt
i love, aftaler m.v., men indgår i tæt samarbejde i fastlagte rammer.
2. Styrket samarbejde i den sundhedsfaglige visitation
At samarbejdet i den sundhedsfaglige visitation på tværs af udbydere og sektorer
styrkes, således at borgeren får rette tilbud på tværs af de forskellige indsatser, uanset om der er tale om støtte til egenomsorg, kommunal sygepleje, konsultation i almen praksis, lægebesøg i hjemmet, fremmøde i regional akut- eller skadeklinik, subakut ambulant tid på sygehus eller indlæggelse.
Rammerne for samarbejdet kan for eksempel styrkes gennem et meget tættere og
mere formaliseret samarbejde mellem den sundhedsfaglige visitation med udgangspunkt i regionernes AMK vagtcentraler, akutmodtagelsen, sygehusvisitation, og kommunal sygepleje, herunder kommunale akutfunktioner i sygehusets optageområde,
med faste samarbejdsaftaler om smidig visitation på tværs af sektorer. Potentialer i
samlokalisering af visitationsenheder bør afprøves.
3. Styrket visitation af patienter med akut psykisk lidelse
At visitationen af patienter med akut opstået eller forværret psykisk lidelse eller
traume styrkes, så der sikres sammenhæng i tilbuddet, og at patienten henvises til
det rette behandlingstilbud på tværs af sektorgrænser, specialer m.v. Nationalt bør

Møde i Social- og psykiatriudvalget d. 27-11-2019

Punkt nr. 5 - Beslutning: Høring af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for en
Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade
sammenhængende sundhedsindsats
ved akut opstået sygdom og skade
Bilag 3 - Side -6 af 131

Side 6/131

der udarbejdes fælles principper for visitation til psykiatriske akutmodtagelser og
øvrige tilbud, som samtidigt sikrer, at der for særlige patientgrupper, situationer
m.v. fortsat er mulighed for uvisiteret selvhenvendelse. Der kan med fordel etableres et tæt samarbejde mellem den akutte indsats i regionerne og den psykosociale
indsats i kommunerne.
4. Kompetence i den borgerrettede telefonisk visitation
At den borgerrettede telefoniske visitation i vagttid, både vedrørende somatiske og
psykiske lidelser, der ikke er livstruende og tidskritiske, med fordel kan varetages i
et tæt tværfagligt samarbejde, som omfatter både speciallæger i almen medicin, eller læger med tilsvarende kompetencer, samt sygeplejersker med relevant erfaring
og kompetencer.
5. Kompetence i den telefoniske visitation på AMK-vagtcentralen
At AMK-vagtcentralernes borgerrettede telefoniske visitation ved tidskritiske tilstande varetages af sundhedsfaglige visitatorer med særlige kompetencer, og med
mulighed for lægefagligt backup fra speciallæger med relevante kompetencer.
AMK-vagtcentralen skal i relevant omfang have umiddelbar adgang til speciallæge
med erfaring og særlige kompetencer i præhospital indsats (præhospital akutlæge)
der kan rådgive og visitere ambulance, akutbil og akutlægebil, samt varetage operativ ledelse og koordinering ved større hændelser.
6.

Kvalificering ved særlige sygeplejekompetencer
At kommunen ved akut forværring af sygdom eller funktionsniveau hos borgere, der
modtager kommunal sygepleje, inddrager særlige sygeplejekompetencer fra for eksempel akutfunktioner før eventuel kontakt til andre dele af den borgerrettede visitation. Herunder til vurdering af, om der er tale om problemstillinger, som kan håndteres af sygeplejen inden for allerede fastlagt behandlingsplan og til kvalificering af
den sygeplejefaglig vurdering af patientens tilstand før videre kontakt.

7. Tilgængelighed i den borgerrettede telefoniske visitation
At den borgerrettede telefoniske visitation tilrettelægges mest hensigtsmæssigt i
forhold til at sikre tilgængelighed og ressourceanvendelse, herunder ved afprøvning
af mulighed for at angive særligt behov (”akutknap”) med henblik på prioriteret adgang.
8. Ensartet organisering i akutklinikker og skadeklinikker
At lægebemandede almen medicinske konsultationer som i vagttid varetager akut
opstået og forværret sygdom samt mindre skader m.v. som ved telefonvisitation
alene ikke vurderes at kræve sygehusbehandling, men som heller ikke vurdere at
kunne vente til tilbud næste hverdag i almen praksis eller ved sygehusambulatorium, bør i fremtiden benævnes ’akutklinik’. Sygeplejebemandede behandlingssteder som kun varetager behandling af visiterede småskader uden lægelig tilstedeværelse bør benævnes ’skadeklinik’. Betegnelsen ’skadestue’ bør forlades, da den
kan skabe uklarhed om tilbud og kompetenceniveau
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9. Kompetencer og lokalisering af akutklinikker
At behandlingen på akutklinikker varetages af speciallæger i almen medicin eller
læger med tilsvarende kompetencer i samarbejde med sygeplejersker og andre relevante faggrupper med særlig kompetence. Ved inddragelse af øvrige speciallæger til varetagelse af almen medicinske konsultationstilbud i vagttid, herunder til
skader, særlige patientgrupper som børn m.v., skal dette være velbegrundet, og
ske under hensyntagen til den mest hensigtsmæssige opgavevaretagelse og ressourceanvendelse i det samlede sundhedsvæsen. For at sikre tæt samarbejde
med mulighed for deling af udstyr, kompetencer og ressourcer, og for hurtig og let
videre visitation, kan akutklinikker med fordel placeres på akutsygehuse samlokaliseret med akutmodtagelser. Modeller med fælles data- og kvalitetsorganisation, enstrenget ledelse m.v. bør udvikles og afprøves. For akutklinikker, der placeres uden
for akutsygehuse af hensyn til for eksempel geografisk bredde i tilbud, bør der sikres faste samarbejdsaftaler med akutsygehus, så der sikres hurtig overflytning dertil
ved behov for indlæggelse til sygehusbehandling.
10. Styrket samarbejde omkring almen medicinske tilbud i vagttid
At samarbejdet mellem den kommunale sygepleje og de almen medicinske tilbud i
vagttid styrkes og udvikles, herunder muligheden for at der indgås nærmere aftaler
om samarbejdet i relation til eksempelvis sygebesøg.
11. Disponering af præhospital akutlæge
At der for patienter med tidskritiske tilstande, herunder hjertestop, hovedtraume og
andre svære traumer, sikres hurtig adgang til præhospital behandling, visitation og
triage ved præhospital akutlæge. Den præhospitale akutlæge kan disponeres til
skadested med akutlægebil eller med lægehelikopter, der regionalt bør planlægges
på baggrund af nationale faglige principper som blandt andet tager hensyn til geografi, trafikforhold, befolkningstæthed, sygdoms- og skademønstre, samt biler og
helikopteres indbyrdes placering.
12. Anvendelsen af akutlægehelikopter
At akutlægehelikopterne fortsat prioriteres til tidskritiske tilstande og skader, men
fremover også kan bruges i udvalgte tilfælde ved akutte og subakutte overflytninger
mellem sygehuse for kritisk syge patienter, der har behov for behandling på højere
specialiseringsniveau, og hvor tidsfaktor er vigtig.
13. Styrke robustheden og paramedicinerens rolle i det samlede akutsystem
For at styrke rekruttering til paramedicin, sikre robusthed i det samlede akutsystem,
imødekomme den faglige og teknologiske udvikling på området, udvide beslutningskompetence i den samlede præhospitale indsats samt styrke patientsikkerheden vil Sundhedsstyrelsen sammen med relevante myndigheder og aktører drøfte
mulighederne for, hvordan man kan styrke paramedicinerens rolle. Man bør blandt
andet undersøge, hvordan man kan sikre udvikling og løft af kompetence og i den
forbindelse undersøge muligheder for efter- og videreuddannelse til paramediciner,
oprettelse af paramedicin som sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse
mm.
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14. Regionale tilbud til mennesker med psykisk lidelse
At regionerne i vagttid etablerer rådgivende og evt. udgående funktioner med særlige sundhedsfaglige kompetencer i forhold til akut indsats til mennesker med psykiske lidelse i risiko for akut indlæggelse eller tvangsindlæggelse med henblik på at
styrke en tidlig og tilgængelig indsats
15. Krav og anbefalinger til kommunale akutfunktioner
At der på tværs af landet sikres fortsat udvikling af den kommunale sygepleje i forhold til at indgå i samarbejdet omkring den akutte patients forløb. Erfaringer med
implementering af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder fra 2017 skal vurderes
med henblik på en opdatering og præcisering af anbefalingerne, herunder i forhold
til at det sundhedsfaglige tilbud fremadrettet ikke alene varetager somatiske problemstillinger
16. Samarbejde mellem regionale og kommunale akuttilbud
At samarbejdsformer mellem regionale akuttilbud og den kommunale sygepleje,
herunder akutfunktioner opbygges og udvikles, herunder eksempelvis udbredelse
af erfaringerne med fremskudt kommunal visitation på akutsygehuset, fælles retningslinjer og kommunikationsveje mellem regionale og præhospitale organisationer og den kommunale sygepleje m.v.
17. Befolkningsunderlag for akutsygehuse 200.000 - 400.000
At akutsygehuse, både somatiske og psykiatriske, fortsat skal planlægges ud fra et
befolkningsunderlag på 200.000 - 400.000 borgere for så vidt angår hovedfunktionsniveau. I tætbefolkede områder kan faglige, driftsmæssige og geografiske forhold gøre det hensigtsmæssigt at planlægge akutte hovedfunktioner med et større
befolkningsunderlag end 400.000. For udvalgte grupper af patienter med akut opstået sygdom eller skade med en vis kompleksitet, sjældenhed og særlige krav til
kompetencer og ressourcer m.v. skal funktioner på akutsygehuse planlægges ud
fra et større befolkningsunderlag som fastlægges i Sundhedsstyrelsens Specialeplanlægning.
18. Befolkningsunderlag under 200.000
Hvor helt særlige geografiske forhold gør det nødvendigt og fagligt hensigtsmæssigt at kunne modtage patienter med akut opstået eller forværret sygdom eller
skade til sygehusbehandling, kan akutsygehuse, både somatiske og psykiatriske,
undtagelsesvist planlægges med befolkningsunderlag mindre end 200.000. Disse
mindre akutsygehuse med særlige geografi forventes ikke at have fuld bredde i
kompetencer og vagtberedskaber, og skal derfor indgå i et fastlagt samarbejde
med et eller flere større akutsygehuse med henblik på at sikre optimal præhospital
visitation samt understøttelse af varetagelse af akutfunktioner.
19. Krav til traumesygehuse
Traumesygehuse skal kunne modtage alle typer af akut opstået somatisk sygdom
og skade, også tilstande hvor kompleksitet, sjældenhed, kompetencer, ressourcer
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m.v. tilsiger behandling på højt specialiseret niveau, fraset ganske enkelte funktioner der er samlet ét eller få steder i landet som for eksempel replantation af afrevne
fingre, børnehjertekirurgi, trykkammerbehandling m.v. Da terminologien omkring
traumefunktioner er uklar, og der kan være behov for præcisering af krav til kompetencer og robusthed, skal relevante specialevejledninger revideres.
20. Visiteret modtagelse til akut sygehusbehandling
Modtagelse til sygehusbehandling af patienter med skader, eller med akut opstået
eller forværret sygdom, både psykisk og somatisk, skal være visiteret. For udvalgte
patientgrupper og tilstande, for eksempel fødsel, akut forværring af kendt sygdom,
selvmordsforsøg, seksuelle overgreb m.v. kan selvvisitation være hensigtsmæssigt,
og der bør foreligge klare retningslinjer og patientinformation for for eksempel brug
af jordemodertelefon, åbne indlæggelser, brugerstyrede senge m.v. Undtagelsesvist, og kun for visiterede patientgrupper til fagligt velbegrundede funktioner som for
eksempel opblussen af kendt kronisk sygdom kan patienter modtages akut på specialsygehuse.
21. Akutte patienter modtages i en fælles akutmodtagelse
På akutsygehuset skal alle patienter med akut opstået eller forværret sygdom eller
skade modtages i en fælles akutmodtagelse. For udvalgte patientgrupper, for eksempel kvinder i fødsel, præhospitalt diagnosticeret akut koronarsygdom, eller indlæggelse med tvang i henhold til psykiatriloven, kan det være relevant med modtagelse direkte på specialafsnit, og der bør foreligge klare procedurer samt relevant
patientinformation for for eksempel brug af jordemodertelefon, åbne indlæggelser,
brugerstyrede senge m.v.
22. Akutsygehusets opgaver
Et akutsygehus som varetager både somatik og psykiatri skal døgnet rundt:
o kunne modtage patienter med alle typer af skade samt akut opstået eller
forværret sygdom, fraset udvalgte tilstande som præhospitalt skal visiteres direkte til andet akut- eller traumesygehus med relevante specialfunktioner. Børn og unge under 18 år med akut opstået eller forværret
psykisk sygdom bør dog kun modtages på sygehusmatrikler med børneog ungdomspsykiatri.
o kunne iværksætte umiddelbar diagnostik og behandling på speciallægeniveau
o have faciliteter og kompetencer til at stabilisere patienter, at sikre relevant umiddelbar diagnostik, at behandle intensivt og til at udføre livreddende- og førlighedsbevarende behandling
o
o

have klare procedurer for overdragelse fra akutmodtagelse til relevant
specialafdeling, uanset om det er på samme eller anden matrikel
have klare procedure for overdragelse til akutmodtagelse fra andre dele
af sygehuse og specialsygehuse, hvis der opstår behov herfor
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Et somatisk akutsygehus skal døgnet rundt:
o kunne modtage patienter med alle typer af somatisk skade samt akut
opstået eller forværret somatisk sygdom, fraset udvalgte tilstande som
præhospitalt skal visiteres direkte til andet akut- eller traumesygehus
med relevante specialfunktioner
o kunne iværksætte umiddelbar diagnostik og behandling på speciallægeniveau
o have faciliteter og kompetencer til at stabilisere patienter, at sikre relevant umiddelbar udredning og diagnostik, at iværksætte umiddelbar, intensiv samt livreddende- og førlighedsbevarende behandling
o have klare procedurer for overdragelse fra akutmodtagelse til relevant
specialafdeling, uanset om det er på samme eller anden matrikel
o have klare procedure for overdragelse til akutmodtagelse fra andre dele
af sygehuse og specialsygehuse, hvis der opstår behov herfor
o have klare procedurer for overdragelse fra akutmodtagelse til relevant
specialafdeling, uanset om det er på samme eller anden matrikel
o have klare procedure for overdragelse til akutmodtagelse fra andre dele
af sygehuse og specialsygehuse, hvis der opstår behov herfor
Et psykiatrisk akutsygehus skal døgnet rundt:
o kunne modtage patienter med alle typer af psykisk traume samt akut opstået eller forværret psykisk sygdom. Børn og unge under 18 år med
akut opstået eller forværret psykisk sygdom bør dog kun modtages på
sygehusmatrikler med børne- og ungdomspsykiatri.
o have klare procedurer for overdragelse fra akutmodtagelse til relevant
specialafdeling, uanset om det er på samme eller anden matrikel
o have klare procedure for samarbejde med somatisk akutmodtagelse og
somatiske specialer i øvrigt.
23. Krav til assistance i akutmodtagelsen
I den fælles akutmodtagelse på et somatisk akutsygehus eller et akutsygehus, der
varetager både somatik og psykiatri, skal der altid være mulighed for assistance
umiddelbart af speciallæge med særlige kompetencer og erfaringer i vurdering, stabilisering og opstart af initial udredning og behandling af patienter med skade samt
akut opstået eller forværret sygdom. Disse kompetencer opfyldes af det nye speciale i akutmedicin, og af andre speciallæger med relevant erfaring og kompetencer.
I den fælles akutmodtagelse skal desuden sikres nødvendige kompetencer hos øvrigt sundhedspersonale, herunder sygeplejersker med særlige kompetencer og erfaring i initial vurdering, pleje og behandling af akutte patienter, der på sigt opfyldes
af ny specialuddannelse i akutsygepleje.
Krav til assistance på akutsygehuset er beskrevet i anbefaling 25 og 26.
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24. Krav til assistance i psykiatrisk akutmodtagelse
Hvor det ikke er geografisk muligt at samlokalisere skal der på den psykiatriske
akutmodtagelse sikres assistance umiddelbart af relevante lægelige kompetencer
til at sikre vurdering, stabilisering og opstart af initial udredning og behandling af patienter med psykisk skade samt akut opstået eller forværret psykisk sygdom. Det
skal derudover være mulighed for at få assistance inden for kort tid af speciallæge i
psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri. Der skal derudover etableres faste aftaler for samarbejdet med den somatiske akutmodtagelse.
25. Krav til assistance på somatisk akutsygehus
På akutsygehuset med somatiske funktioner skal der altid være mulighed for assistance umiddelbart af speciallæger i anæstesiologi, i ét af de syv specialer inden
for intern medicin, kirurgi, samt i pædiatri og gynækologi-obstetrik, hvis disse to
specialer varetages på matriklen. Som udgangspunkt skal der også være assistance umiddelbart af speciallæger i ortopædisk kirurgi, men lokalt kan der afviges
herfra efter konkret vurdering af omfang og tyngde af skader, akutmedicinsk tilstedeværelse og kompetencer m.v.
26. Krav til assistance på akutsygehus med både somatik og psykiatri
På akutsygehuset med både somatiske og psykiatriske funktioner og med fælles
akutmodtagelse skal der udover ovennævnte etableres faste aftaler for samarbejdet mellem akutmedicin og psykiatriske specialer, og det skal være muligt at få assistance inden for kort tid fra speciallæge i psykiatri eller i børne- og ungdomspsykiatri.
27. Præcisering af specialevejledninger
For øvrige specialer der modtager akutte patienter skal Sundhedsstyrelsen gennemgå specialevejledninger i forhold til for præcisering af krav til kompetencer og
robusthed med henblik på eventuel revidering.
28. Flow på akutsygehuset
Arbejdet på akutsygehuset skal døgnet rundt være tilrettelagt således, at der er tilstrækkelige kompetencer til faglig ledelse af patientflowet i akutmodtagelsen og på
hele akutsygehuset, således at der sikres systematik i visitation og den bedst mulige udnyttelse af kapaciteten både i og uden for sygehus. Lokalt skal der ledelsesmæssigt sikres relevante aftaler om vagtberedskab og adgang til tilkald, disponering af sengekapacitet, udskrivning m.v.
29. Adgang til centrale patientoplysninger på tværs
At administrative, tekniske og organisatoriske forhold fortsat udvikles således, at
sundhedspersonalet i den akutte sundhedsindsats umiddelbart kan tilgå centrale
og kritiske patientoplysninger på tværs af sektorer, med inspiration fra gode erfaringer med FMK.
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30. Integration mellem dokumentationssystemer på tværs
At der sikres integration mellem de dokumentationssystemer, der anvendes i den
sundhedsfaglige visitation, præhospitalt, på sygehuse, i kommunalt regi og almen
praksis, herunder også elektronisk billeddokumentation.
31. Styrket anvendelse og kvalitet af data på tværs af sektorer
At anvendelsen og kvaliteten af data styrkes på tværs af sektorer, herunder også
kommuner og almen praksis, samt at relevante kvalitetsdatabaser udvikles og styrkes med henblik på at sikre national kvalitetsudvikling i det sammenhængende patientforløb.
32. Styrket udvikling og implementering af nye teknologier
At udvikling og implementering af nye teknologier styrkes i alle led i den akutte indsats. Herunder styrkelse af videnscentre, forsknings- og innovationsmiljøer, ved
etablering af netværk på tværs af land og sektorer, samt ved hurtig vurdering og implementering af teknologiske løsninger, der kan øge kvaliteten.
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1. Introduktion
1.1. Formål
Sundhedsstyrelsen udsendte i 2007 og 2009 en række anbefalinger vedrørende den
akutte sundhedsindsats for forløb i henholdsvis somatik og psykiatri. Anbefalingerne har
det seneste årti sat rammer og retning for udviklingen af den akutte indsats i sundhedsvæsenet, både på sygehus og præhospitalt. Anbefalingerne har sat faglig retning på det
akutte område i en periode, hvor struktur og opgavevaretagelse i sundhedsvæsenet i
Danmark er blevet grundlæggende ændret.
Sundhedsvæsenet har de seneste årtier udviklet sig, og det har befolkningens behov for,
og forventninger til, indsatser i sundhedsvæsenet også. Samtidig er der kommet nye teknologiske muligheder til. Sundhedsvæsenet er i dag et andet sted, med nye sygehusbyggerier der løbende tages i brug, en revideret specialeplan, og en ny faglig kompetence i
akutmedicineren som forventes at spille en central rolle i den akutte sundhedsindsats.
Der er desuden en stigende kompleksitet i opgaverne i det primære sundhedsvæsen,
med et generelt øget krav til kompetencer og sammenhæng, samtidig med at kommunerne har opgraderet indsatsen med blandt andet akutfunktioner i den kommunale sygepleje. På den baggrund finder Sundhedsstyrelsen, at det er nødvendigt på ny at gennemgå sundhedsindsatsen ved akut sygdom og skade i sin helhed på tværs af hele
sundhedsvæsenet, og at sikre et grundlag for den fortsatte udvikling i de kommende ti år.
På en lang række punkter er Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2007 og 2009 blevet
implementeret, og sigtet med den sidste strukturreform er ved at være på plads. De næste år vil fokus være på at forløse det fulde potentiale i de nye sygehusbyggerier og akutmodtagelser, hvor akutmedicinske speciallæger og specialsygeplejersker over de kommende år vil indtage centrale roller. På tværs af sygehuse, det primære sundhedsvæsen
og den præhospitale indsats bliver et væsentligt fokus at skabe en langt bedre sammenhæng på tværs af de forskellige indsatser på det akutte område.
For at sætte rammer og retning for den videre udvikling af sundhedstilbud ved akut opstået sygdom og skade i Danmark har Sundhedsstyrelsen i denne rapport gjort status på
området og præsenterer på den baggrund en række nye anbefalinger. I modsætning til
anbefalingerne fra 2007 og 2009 har de nye anbefalinger et tværfagligt og tværsektorielt
sigte, og peger således på indsatser, der går på tværs af hele patientforløbet, i både det
primære sundhedsvæsen, de præhospitale indsatser og det regionale sygehusvæsens
ambulante og stationære tilbud, og inden for både somatik og psykiatri. Medmindre andet
fremgår vedrører anbefalingerne således både somatik og psykiatri.
Hensigten med de nye anbefalinger er, som nævnt, at tegne et perspektiv for de næste ti
års udvikling på området. Noget vil kunne implementeres umiddelbart, mens andet vil ske
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trinvist i løbet af det næste årti. Anbefalingerne tager udgangspunkt i den nuværende lovbestemte opgavevaretagelse mellem regioner, kommuner, praksissektor og andre aktører, og har således ikke sigte på en grundlæggende ændret opgavevaretagelse, ligesom
der heller ikke med anbefalingerne pålægges nye opgaver. Det anerkendes samtidigt, at
der for både regioner og kommuner kan være forskellige rammevilkår i forhold til tilrettelæggelsen af den akutte sundhedsindsats.
Formålet med anbefalingerne er derimod at opstille forudsætninger, krav og anbefalinger,
der inden for de nuværende rammer i det kommende årti skal bidrage til, at patienter med
behov for en akut sundhedsindsats oplever en høj og ensartet kvalitet uanset geografi, at
der opleves sammenhæng i sundhedstilbuddene på tværs af faglighed og sektorgrænser, og at alle patienter ved behov oplever at få rette tilbud til rette tid på rette sted af rette
kompetence. I arbejdet har Sundhedsstyrelsen samtidig fundet det hensigtsmæssigt at
sikre en mere klar og fælles terminologi, og der er derfor udarbejdet en ordliste over centrale begreber på området til at understøtte anbefalingerne; se Kapitel 11.
Anbefalingerne er målrettet sundhedsprofessionelle, planlæggere og beslutningstagere,
og erstatter tidligere anbefalinger på området, herunder anbefalingerne fra 2007 og 2009.
Nærværende anbefalinger er ikke udtømmende, og vil i relevant omfang blive fulgt op af
blandt andet præciseringer af Sundhedsstyrelsens specialevejledninger, kompetencekrav
til sundhedspersonale, og øvrige specifikke anbefalinger for faglig organisering og indsats.

1.2. Lovgivning
Af sundhedslovens § 2 fremgår det, at man skal sikre respekt for det enkelte menneske,
dets integritet og selvbestemmelse og at opfylde behovet for blandt andet let og lige adgang til sundhedsvæsenet. Det fremgår af sundhedslovens § 79, stk. 1, at regionsrådet
er ansvarlig for at yde sygehusbehandling til personer, der har bopæl i regionen (1).
I relation til den akutte sundhedsindsats følger det af sundhedslovens § 57, at regionerne
er forpligtet til at tilvejebringe og sikre tilbud hos sundhedspersoner, herunder alment
praktiserende læger (1). Af § 6, stk. 4, i bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren, fremgår, at for personer
omfattet af sikringsgruppe 1, stiller regionerne en vagtordning til rådighed, der varetager
lægebetjeningen uden for lægens sædvanlige konsultationstid (lægevagtsordningen). Af
sundhedslovens § 57, stk. 2 fremgår desuden, at regionerne har ansvaret for at sikre, at
borgerne kan modtage sygebesøg i hjemmet. Rammerne for levering af ydelser i de fire
regionale lægevagtsordninger aftales i overenskomst om almen praksis, der indgås mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) (3). Region Hovedstaden har hjemtaget vagtlægeordningen og tilbyder med
Akuttelefonen 1813, udkørende lægebesøg, sygehusbaserede akutklinikker/lægevagtsklinikker m.v., som varetages som en del af regionens generelle ansvar, jf. sundhedslovens kapitel 16.
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Regioner og kommuner er ydermere efter sundhedslovens kapitel 62 samt § 3, stk. 1 i
bekendtgørelse nr. 679 af 30. maj 2018 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler forpligtet til at indgå sundhedsaftaler og at indhente Sundhedsstyrelsens godkendelse heraf jf. § 6, stk. 1 (4).
Kommunerne er ansvarlige for en række opgaver på sundhedsområdet. Nogle opgaver
er rettet mod forebyggelse og andre opgaver er målrettet borgere, der allerede er syge,
og hvor målet er forbedre livet med en kroniske lidelse eller komme sig efter en alvorlig
sygdom. Opgaverne spænder derfor fra den borgerrettede over den patientrettede forebyggelse til genoptræning og rehabilitering. Opgaverne omfatter blandt andet tilbud om
hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen, herunder i
kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, forebyggelse og sundhedsfremme,
sundhedspleje, tandpleje, alkoholbehandling, medicinsk stofmisbrugsbehandling, genoptræning, vederlagsfri fysioterapi mm. Kommunerne har også i serviceloven en række forpligtelser over for borgerne, herunder eksempelvis ansvar for at tilbyde personlig og praktisk hjælp, jf. servicelovens § 83 og tilbyde genoptræning og vedligeholdelsestræning, jf.
servicelovens § 86 (5). Kommunale indsatser til mennesker med psykiske lidelser ydes
ofte også efter serviceloven. I 2017 udstedte Sundhedsstyrelsen ”Kvalitetsstandarder for
kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen” med krav og anbefalinger til kommunale
akutfunktioner, der sætter rammen for varetagelsen af særlige sygeplejeindsatser i kommunen (6). Såfremt kommunerne har etableret en kommunal akutfunktion, skal de således leve op til disse kvalitetsstandarder for at kunne anvende betegnelsen ”kommunal
akutfunktion”.
I relation til den akutte sundhedsindsats for mennesker med psykisk lidelse finder lov om
anvendelse af tvang i psykiatrien anvendelse for patienter, der er indlagt på psykiatrisk
afdeling, samt for borgere, der skal tvangsindlægges (7). For tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile patienter, der er fyldt 15 år, og som varigt mangler evnen til at
give informeret samtykke til behandling, gælder lov om anvendelse af tvang ved somatisk
behandling af varigt inhabile (8).
Organisering af ambulancetjenesten og uddannelse af ambulancepersonalet sker efter
reglerne i bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v.
(9). Derudover er regionerne selvstændigt ansvarlige for at planlægge, dimensionere og
drive den præhospitale indsats. Derudover regulerer bekendtgørelse om planlægning af
sundhedsberedskabet delvist det præhospitale område ved at definere responstid (10).
Af bekendtgørelsens § 27, stk. 7, nr. 4, fremgår, at regioner og kommune blandt andet
har til opgave at sikre, at der etableres vagtordninger i det geografiske område, regionen
dækker, til ydelse af fornøden tandlægehjælp uden for sædvanlig behandlingstid (11).
Alle regioner skal i henhold til sundhedslovens § 206, stk. 2 indhente rådgivning fra
Sundhedsstyrelsen ved udarbejdelse af sundhedsplaner, herunder akut- og sygehusplaner, psykiatriplaner, fødeplaner mv. Regioner og kommuner er desuden forpligtet til at
indhente rådgivning fra Sundhedsstyrelsen til deres sundhedsberedskabsplaner i medfør
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af sundhedslovens § 210, stk. 2 og § 7, stk. 4 og § 11, stk. 4 i bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet (10).
Sundhedsstyrelsen er øverste sundhedsfaglige myndighed, og har i medfør af sundhedslovens § 212, stk. 1 til opgave at rådgive Sundheds- og Ældreministeriet med den centrale forvaltning af sundhedsmæssige anliggender og sundheds- og ældreministeren med
den centrale forvaltning af social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet. Sundhedsstyrelsen er i sundhedsloven § 214 tillagt en vis vejledningskompetence. Som beskrevet
ovenfor har Sundhedsstyrelsen en rådgivningsforpligtelse overfor regionerne ved udarbejdelse af sundhedsplaner, herunder akut- og sygehusplaner, psykiatriplaner, fødeplaner mv., ligesom Sundhedsstyrelsen skal yde rådgivning til regioner og kommuner forud
for behandling af forslag til sundhedsberedskabsplaner I henhold til sundhedslovens §
207-209 har Sundhedsstyrelsen endvidere beføjelser i forhold til specialeplanlægning,
hvor Sundhedsstyrelsen har den lovgivningsmæssige kompetence til at oprette og nedlægge specialfunktioner, samt til at tildele og fratage godkendelser af varetagelsen af
specialefunktioner, herunder i relation til akutte patienter (1). Den nuværende organisering af landets akutsygehuse og akutmodtagelser er ligesom den præhospitale indsats
baseret på anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen fra 2007 og 2009 (12,13).

1.3. Proces for arbejdet
Arbejdet med udarbejdelsen af anbefalingerne har været tilrettelagt med udgangspunkt i
at se på sammenhæng, kvalitet og effektivitet set fra patientens perspektiv. Anbefalingerne er blevet til på baggrund af en række analyser af de eksisterende sundhedstilbud
på området og efter rådgivning fra en lang række aktører i sundhedsvæsenet.
For at indhente rådgivning omkring den samlede akutte sundhedsindsats har der været
nedsat en tværgående følgegruppe og en tværgående faglig arbejdsgruppe med repræsentation fra myndigheds- og administrativt niveau, fagrepræsentanter og patientrepræsentanter, som har bistået styrelsen i arbejdet med at se på tværs af den samlede akutte
sundhedsindsats, særligt med henblik på at se, hvordan der sikres sammenhæng i tilbuddene set fra såvel et brugerperspektiv som et fagligt og ressourcemæssigt perspektiv.
For kommissorier og deltagerlister se bilag 1-4 i bilagsrapporten. Dertil kommer, at arbejdet med anbefalingerne løbende er blevet drøftet dels bilateralt med en række interessenter på området, dels drøftet i blandt andet Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning og i den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning.
I processen har der været særligt fokus på fem særlig centrale områder af den akutte
sundhedsindsats: Den præhospitale indsats, akutmodtagelse og akutsygehuset, den
akutte almen medicinske sundhedsindsats i vagttid, samarbejdet med kommuner ved
akut sygdom samt akutindsatsen hos mennesker med psykisk lidelse. De fire første områder er udvalgt, da de organisatorisk udgør hver sit område af den akutte sundhedsindsats i dag. Den akutte indsats til mennesker med psykisk lidelse er desuden udvalgt, da
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området i dag ofte er organiseret særskilt fra somatikken; blandt andet med adskilt visitation og særlige snitflader til eksempelvis de psykosociale indsatser i kommunerne, og da
området ikke i de tidligere anbefalinger blev set i sammenhæng med somatikken. Anbefalingerne adresserer de fem områder samlet, men hvor der gælder særlige forhold for
psykiatriområdet, vil dette blive præciseret.
Midtvejs i processen afholdt Sundhedsstyrelsen den 3. december 2018 i København en
national konference om den akutte sundhedsindsats.
Anbefalingerne blev drøftet ved et afsluttende møde i den tværfaglige arbejdsgruppe den
27. august 2019. Anbefalingerne blev herefter sendt i offentlig høring den 1. november
2019. [Uddybes vedrørende høring, pointer herfra mm.]

1.4. Læsevejledning
Rapporten er opbygget, således at kapitel 2-3 beskriver grundlaget for anbefalingerne
ved et historisk oprids i kapitel 2 og en beskrivelse af viden og aktivitet på området i kapitel 3. Dernæst beskrives den aktuelle organisering af den akutte sundhedsindsats i kapitel 4.
Med afsæt i de foregående kapitler, beskrives i kapitel 5 de udfordringer og muligheder
for den akutte sundhedsindsats, der ligger til grund for de konkrete anbefalinger, der
kommer i kapitel 6-9.
I kapitel 6-9 beskrives status og udfordringer samt muligheder og anbefalinger i relation til
en sammenhængende og enstrenget visitation (kapitel 6), kvalitet og sammenhæng på
tværs (kapitel 7), vidensdeling (kapitel 8) samt forskning og udvikling (kapitel 9).
Afslutningsvist beskrives implementering og opfølgning i kapitel 10.
Rapporten afsluttes med en ordliste med centrale begreber, der fremadrettet vil blive anvendt i den kommende akutte sundhedsindsats.
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2. Baggrund
Anbefalingerne vedrører sundhedsindsatsen ved akut opstået sygdom og skade, dvs.
den sundhedsindsats, der tilbydes ved akut opstået sygdom, ved akut forværring af eksisterende (kendt) sygdom, ved akut skade, eller ved mistanke herom.
Akut forstås i denne sammenhæng som pludseligt opstået. Akut sygdom er således sygdom, der er opstået pludseligt, og som ofte har tydlige og hurtigt indsættende symptomer.
Akut opstået sygdom eller skade kan variere i sværhedsgrad. I nogle tilfælde vil akut sygdom være umiddelbart livstruende og således kræve handling med det samme, mens
akut sygdom i andre tilfælde vil kræve handling inden for nærmeste fremtid, da sygdommen ellers vil forværres. Karakteren af den akut opståede sygdom har således betydning
for den indsats, der er behov for. Opgaverne og det faglige indhold i den akutte sundhedsindsats spænder derfor bredt og er afhængig af den aktuelle problemstilling, som
kan være af mere eller mindre alvorlig, kompleks eller tidskritisk karakter. Den indsats der
er behov for ved akut opstået sygdom eller skade varierer derfor også, både i forhold til
det faglige set up, krav til organisering, udstyr mv. Anvendelsen af begrebet akut har således væsentligt forskellig betydning og er blandt andet afhængig af, om det anvendes i
forbindelse med tilbud i region eller kommune. Hvor der eksempelvis i regionen er behov
for et døgndækket akut vagtberedskab, der kan reagere inden for få minutter og mulighed for indlæggelse, vil der i den kommunale sygepleje typisk være behov for, sygepleje,
der, afhængig af den konkrete situation og patientens samlede tilstand, vil kunne ydes inden for få timer eller næste dag, og ofte i borgerens eget hjem.
Anbefalingerne har et bredt sigte, og omfatter derfor alle relevante sundhedsfaglige indsatser ved både somatiske og psykiske lidelser, tilstande, skader m.v., mens primære forebyggelsesindsatser og socialfaglige indsatser ikke er omfattet.
I den akutte sundhedsindsats, er der en række snitflader til arbejdet med at forebygge, at
en borger får brug for en akut sundhedsindsats. Både ift. kommunernes generelle ansvar
for at sikre forebyggelse og sundhedsfremme jf. sundhedslovens §119, men også i forhold til for eksempel indsatser til den ældre medicinske patient i den kommunale sygepleje og hjemmepleje og mennesker med psykisk lidelse, hvor organisering, kompetencer og muligheden for at få lægefaglig rådgivning og sparring kan bidrage til at forebygge,
at en patient får akut behov for hjælp.

2.1. Udviklingen i den akutte sundhedsindsats
Med den politiske aftale fra 2006, der var grundlaget for strukturreformen, blev det forudsat, at Sundhedsstyrelsen som noget af det første skulle gennemgå akutområdet. Sundhedsstyrelsen udsendte derfor i 2007 en række anbefalinger vedrørende den akutte
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sundhedsindsats for somatiske patienter (13). Da anbefalingerne ikke omhandlede den
akutte indsats til mennesker med psykisk lidelse fulgte i 2009 anbefalinger for akutindsatsen i psykiatrien (12).
Anbefalingerne satte rammer og retning for en række væsentlige ændringer i tilrettelæggelsen af den akutte sundhedsindsats. Nedenfor beskrives baggrunden for og indholdet
af anbefalingerne, samt hvilken udvikling der har været siden.
Baggrund og indhold af anbefalingerne
Allerede i 1990’erne var der et stigende fokus på faglig kvalitet og specialisering, som op
til strukturreformen i 2007 betød et større nationalt fokus – både fagligt og politisk – på
specialisering og centralisering af sygehusydelser med udgangspunkt i et princip omkring
”kvalitet frem for nærhed”. Organiseringen i sundhedsvæsenet ændredes løbende, sundhedsvæsenet blev i stigende grad specialiseret, og der var begyndende overvejelser om
at identificere den optimale størrelse for specialafdelinger. Med det såkaldte Kirurgiprojekt i 1990’erne og overvejelser omkring ”funktionsbærende enheder” blev der sat fokus
på befolkningsunderlagets betydning for varetagelsen af bestemte sygehusfunktioner.
Siden kommunalreformen i 1970’erne har den alment praktiserende læge indtaget en
nøglerolle i det danske sundhedsvæsen, med fri og lige adgang til en selvvalgt og fast
læge, og som den primære visitator til resten af sundhedsvæsenet, herunder også til
akutte sundhedstilbud. Almen medicin blev etableret som speciale i 1993, og almen praksis har løbende organisatorisk været styret ud fra en aftalemodel, hvor offentlige parter i
overenskomstaftale med de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) laver en aftale
med speciallægerne i almenmedicin, der giver dem ansvaret for, at alle borgere har mulighed for at få lægehjælp døgnet rundt. De nuværende lægevagtsordninger blev etableret i 1992 i forlængelse af Landsoverenskomsten mellem PLO og Sygesikringens Forhandlingsudvalg.
Med strukturreformen i 2007 fik de fem nye regioner sundhedsområdet som deres hovedopgave. Kommunerne fik nye opgaver på sundhedsområdet, det blev lovpligtigt for
regioner og kommuner at indgå sundhedsaftaler, og kommunerne begyndte at indrette
sig organisatorisk og fagligt i forhold til den nye rolle i det primære sundhedsvæsen, hvor
kommunerne skulle varetage flere og mere komplekse opgaver.
Sundhedsstyrelsen fik beføjelser i sundhedsloven til at definere og placere specialfunktioner, ligesom regionerne blev forpligtet til at indhente rådgivning hos Sundhedsstyrelsen
vedrørende udarbejdelse af sundhedsplaner, herunder akut- og sygehusplaner, psykiatri,
fødeplaner mm. Samtidig blev der med økonomiaftalerne 2008 og 2009 og kvalitetsreformen afsat midler til investering i nyt sygehusbyggeri, der skulle udmøntes via Kvalitetsfondsarbejdet på baggrund af indstilling fra regeringens ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer. De nydannede regioner gik i gang med en udviklings- og centraliseringsproces, der blev udarbejdet sygehusplaner, og i de efterfølgende år blev der investeret historisk stort i sygehusbyggeri og apparatur, der fortsat pågår.

Møde i Social- og psykiatriudvalget d. 27-11-2019

Punkt nr. 5 - Beslutning: Høring af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for en
Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade
sammenhængende sundhedsindsats
ved akut opstået sygdom og skade
Bilag 3 - Side -20 af 131

Side 20/131

Som optakt til en gennemgang af samtlige specialer og fastlæggelse af den første specialeplan med baggrund i det politiske mandat fra 2006 og nye lovhjemler startede Sundhedsstyrelsen med at se på tilrettelæggelsen af det akutte beredskab med udgangspunkt
i principperne for specialeplanlægning, set i lyset af at store ændringer her formentlig ville
få konsekvenser for gennemgangen af de fleste andre specialer samt for de fysiske rammer.
I tiden før Sundhedsstyrelsen udsendte anbefalinger i 2007 og 2009 blev uvisiterede
akutte patienter modtaget på et stort antal somatiske og psykiatriske sygehuse i Danmark. På flere af sygehusene var der mere end én akutmodtagelse, og mange akutte patienter blev ikke indlagt via akutmodtagelse, men modtaget direkte på anden sygehusafdeling. Adgangen til skadestuer var i mange amter uvisiteret, og udredning og behandling
af den akutte patient blev ofte varetaget af relativt nyuddannede læger, mens den
præhospitale indsats primært handlede om at håndtere en sikker transport af patienter.
Størrelse, bemanding og specialisering af landets akutsygehuse var meget forskelligartet.
Centralt i de nye anbefalinger var:
•
•
•

•

at al henvendelse til sygehusvæsenet med akut somatisk sygdom og skade
skulle være visiteret.
at alle akutte patienter på sygehuset skulle modtages det samme sted på fælles
akutmodtagelser.
at der blev sat krav til hvilke lægefaglige specialer, der skulle være repræsenteret på den fælles akutmodtagelse, ligesom det blev præciseret, at der skulle
være en speciallæge i tilstedeværelsesvagt inden for udvalgte specialer; ”speciallægen i front”.
at organiseringen af de fælles akutmodtagelser skulle baseres på et befolkningsunderlag på 200.000 - 400.000 borgere.

Nedenfor beskrives kort hovedpointerne i anbefalingerne i 2007 og 2009.
Anbefalingerne satte rammen for, at visitationen skulle være entydig og enstrenget, visitationen skulle foretages på baggrund af fælles visitationsretningslinjer, og visitationen
skulle varetages via 112-opkald til vagtcentralen eller af læger eller sygeplejersker under
lægeligt ansvar i almen praksis. Det blev endvidere anbefalet at etablere konkret sammenhæng og samarbejde mellem alarmcentral, vagtcentral, præhospitale indsatsordninger, almen praksis, de fælles akutmodtagelser (FAM) og akut medicinsk koordinationscenter (AMK) (13).
For mennesker med psykisk lidelse blev det med anbefalingerne i 2009 anbefalet, at der
skulle være let tilgængelighed til døgnåbne akutte psykiatriske tilbud, og det var op til lokal planlægning, om der blev planlagt med åbne eller visiterede akutte psykiatriske modtagelser. Der blev lagt vægt på, at der skulle foreligge klare, aftalte visitationsretningslinjer (12).
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Anbefalingerne vedrørende visitation blev fulgt op i 2012, hvor regeringens akutudvalg
gentog anbefalingerne og supplerede med at anbefale, at visitation bør foregå telefonisk
(14).
Anbefalingerne fastlagde rammerne for de fælles akutmodtagelser i forhold til befolkningsunderlaget, visiteret adgang, én fælles akutmodtagelse, fremmødekrav til lægefaglige specialer, diagnostiske faciliteter mv. Sundhedsstyrelsen anbefalede samtidig, at de
eksisterende fire traumecentre blev bibeholdt, idet de havde forskellige spidskompetencer, omend det blev vurderet, at befolkningsunderlaget tilsagde et til to traumecentre.
Hvor særlige forhold som store afstande gjorde sig gældende, blev det anbefalet, at der
kunne oprettes nære tilbud, eksempelvis i form af skadeklinikker betjent af læger og/eller
sygeplejersker under lægeligt ansvar, hvor patienter med mindre eller ukomplicerede
skader kunne behandles (13).
I 2009 blev det anbefalet, at også de tidligere psykiatriske skadestuer skulle samles baseret på samme befolkningsunderlag som på det somatiske område, mens det for børneog ungdomspsykiatri blev anbefalet at opretholde et befolkningsunderlag på 0,5-1,0 mio.
indbyggere. Der blev peget på øget tilgængelighed i tilbud, krav til vagtforhold og personale, herunder bedre muligheder for at få speciallæger med i vagt, styrket samarbejde
med det somatiske sundhedsvæsen, nære akutte tilbud i kommuner og almen praksis,
samt samarbejde med politi, ambulancetjeneste m.fl. (12).
I 2013 blev anbefalingerne fulgt op af en national afrapportering (15), der blandt andet
anbefalede udbredelse af kommunale sociale akuttilbud, udbredelse af opsøgende og
udgående teams i den regionale psykiatri og afprøvning af ambulante akutteams. I 2018
anbefalede Sundhedsstyrelsen endvidere, at regionerne skulle implementere et fast og
systematisk samarbejde mellem de psykiatriske akutmodtagelser og de somatiske akutmodtagelser omkring akutte patienter med multisygdom (16).
På det præhospitale område fokuserede anbefalingerne på områder vedrørende kompetencer og sundhedsfaglig opkvalificering, sundhedsfaglig visitation, national disponeringsvejledning, dokumentation samt etablering af en landsdækkende akutlægehelikopterordning med disponering af en fast AMK.
Det var forventningen, at anbefalingerne ville give anledning til omfattende fysiske ændringer og samling af funktioner, samt at det ville tage fem til ti år at implementere. Det
blev forudsat at kravene måtte modificeres for akutsygehuse med særlig geografi.
For en samlet oversigt over tidligere anbefalinger henvises til bilag 5 i bilagsrapporten.
Udvikling siden anbefalingerne
I det forgange årti siden anbefalingerne har den akutte sundhedsindsats tillige med det
øvrige sundhedsvæsen ændret sig markant.
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Antallet af akutsygehuse i landet er blevet reduceret, der er sket en omfattende specialisering og centralisering i det akutte sygehusvæsen, og der er etableret fælles akutmodtagelser. Der er indført visiteret adgang til akutmodtagelserne, men kun for de somatiske
akutte patienter, mens visitationen af patienter med psykisk lidelse varierer på tværs af
landet.
Sundhedsstyrelsen har med specialeplanlægningen igennem årene været med til at definere de forskellige akutsygehuse gennem placering af specialfunktioner relateret til den
akutte patient og fastlagt rammerne for en lang række akutte sygehusfunktioner, både på
hoved- og specialfunktionsniveau, som for eksempel fødeområdet, traumer, patienter
med blodprop i hjerte- eller hjernekar, patienter med sepsis m.v. En gennemgang af regionernes sundhedsplaner og krav til den akutte sundhedsindsats jf. Sundhedsstyrelsens
specialeplan viser blandt andet, at der i relation til den akutte sundhedsindsats for 31
specialers vedkommende er defineret krav omkring den akutte sundhedsindsats, hvoraf
der inden for fem lægefaglige specialer er krav om umiddelbar tilstedeværelse på hovedfunktionsniveau.
Regionerne har organiseret sig med speciallæger i akutmodtagelserne, omend det varierer mellem de lægefaglige specialer, hvorvidt det reelt er lykkedes at leve op til fremmødekravene, herunder på både somatiske og psykiatriske akutmodtagelser. Særligt vedrørende de psykiatriske akutmodtagelser er der stor variation i både bemanding og tilstedeværelse af kompetencer over døgnet og ugedage mellem de forskellige psykiatriske
akutmodtagelser.
I forlængelse af fortsatte drøftelser om lægefaglige kompetencer i akutmodtagelserne, og
en diskussion af om et nyt lægefagligt speciale i akutmedicin ville kunne øge kvaliteten
og effektiviteten i akutmodtagelserne, blev der i 2017 truffet beslutning om oprettelse af
et nyt lægefagligt speciale i akutmedicin, der skal implementeres over de kommende år
(17,18).
Beslutningen om det nye speciale blev truffet på baggrund af indstilling fra Sundhedsstyrelsen, der vægtede fordele og ulemper i forhold til etablering af det nye speciale, hvor
følgende hensyn blandt andet talte for oprettelse af specialet:
•
•
•

•

At akutmodtagelsen kunne sikre fastlagt rekruttering af yngre læger, og yngre
læger lettere ville kunne se en karrierevej i akutmedicin.
At der ville blive øget prestige for læger i akutmedicin og bedre grundlag for
forskning og udvikling på området.
At der sættes fokus på den akutte patient og kerneydelsen i akutmodtagelsen,
herunder fokus på triage og flow, så effektiviteten øges, og etablering af et speciale ville bidrage til at sikre optimale sektorovergange, og for nogle patienter ville
det kunne give færre kontakter, mindre ventetid og færre indlæggelser.
At der var gode erfaringer internationalt, og etablering af specialet ville give mulighed for automatisk anerkendelse af udenlandske speciallæger i akutmedicin,
og danske speciallæger i akutmedicin ville kunne anerkendes i udlandet.

Møde i Social- og psykiatriudvalget d. 27-11-2019

Punkt nr. 5 - Beslutning: Høring af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for en
Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade
sammenhængende sundhedsindsats
ved akut opstået sygdom og skade
Bilag 3 - Side -23 af 131

Side 23/131

Omvendt beskrev Sundhedsstyrelsen også udfordringer ved etablering af specialet, herunder at det tager tid og vil kræve ressourcer at implementere, at en generalist i akutmedicin skal have særlige samarbejdskompetencer og kende til egne begrænsninger, så
andre specialers kompetencer bliver udnyttet, og at koblingen til og samarbejdet med andre specialer skulle afklares, herunder placering af ansvar for patienten og afledte effekter på dimensioneringen af andre specialer.
I Sundhedsstyrelsens vurdering af oprettelsen af et speciale i akutmedicin fra 2017 beskrives blandt andet kravene til en speciallæge i akutmedicin, hvilket giver et indblik i karakteren af opgaver, der varetages i en akutmodtagelse (17). En speciallæge i akutmedicin indgår som bagvagt i en akutmodtagelse og skal selvstændigt kunne håndtere alle
aspekter af:
•
•
•
•
•
•

Tidlig vurdering af alle typer patienter, inkl. skadepatienter
Iværksættelse af umiddelbar behandling, både af ustabile og stabile patienter
Lægefaglig forløbsledelse inkl. fokus på sikkert flow og optimal fordeling af ressourcer i vagten
Supervision af yngre læger, både fra akutmodtagelsen og andre specialer
Overdragelse af behandlingsansvar til andre specialer
Beredskabsledelse og operativ ledelse i situationer med ekstraordinært pres på
akutmodtagelsens/-sygehusets ressourcer.

I Indstillingen vedrørende oprettelsen af specialet vurderede Sundhedsstyrelsen, at speciallæger i akutmedicin skulle være specialister i den akutte og afklarende fase af et sygehuskrævende sygdomsforløb, og at de skulle samarbejde tæt med sygehusets øvrige
speciallæger og med sundhedsvæsenet uden for sygehusene. En forudsætning for at et
nyt speciale i akutmedicin kunne højne kvaliteten i akutmodtagelserne, både i forhold til
effektivitet, behandlingskvalitet og patienttilfredshed, var, at alle specialer samarbejder
om opgaven (18).
Udviklingen af den akutte sundhedsindsats er yderligere blevet konsolideret med de
statslige Kvalitetsfondsmidler og regionale anlægsinvesteringer i forhold til en bygningsmæssig fornyelse af sygehusene med stor fokus på det akutte område. Byggerierne forventes afsluttet omkring 2025.
Den præhospitale indsats er blevet udbygget og opkvalificeret; med blandt andet styrkelse af sundhedsfaglig behandling, sundhedsfaglig visitation og forbedret kommunikation og organisering. Af større nationale forandringer på det præhospitale område er indførelse af sundhedsfaglig visitation af 112-opkald, indførelse af en national visitationsretningslinje for 112-opkald (Dansk Indeks for Akuthjælp), en national akutlægehelikopterordning samt en national præhospital elektronisk patientjournal. Således drives det
præhospitale område på baggrund af flere fælles nationale procedurer. På mere specialiserede områder har regionerne organiseret sig forskelligt med hensyn til kompetencer og
ressourcer. Det drejer sig for eksempel om etablering af specialiserede udrykningskøretøjer såsom sociolance (med socialfaglige medarbejdere), babylance (neonatalt trans-
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portteam) og psykiatrisk akuttjeneste (med udkørende psykiater). Det drejer sig yderligere om varierende brug af præhospitalt personale såsom præhospitale akutlæger og
paramedicinere.
Der har i perioden også været fokus på at udvikle samarbejdet mellem lægevagten og de
øvrige akutte sundhedstilbud, og i 2014 etablerede Region Hovedstaden en ny organisering med en omlægning af lægevagten til visitation via Akuttelefonen 1813, og konsultationer på akutklinikker og akutmodtagelser på sygehusene.
Også den kommunale indsats på sundhedsområdet er siden kommunalreformen blevet
udbygget og udviklet. Fra 2007 til 2018 er antallet af årsværk for kommunalt ansatte sygeplejersker steget med 35 pct. Tilsvarende er der i samme periode sket en stigning i antallet af årsværk for social- og sundhedsassistenter med 70 pct. Der er i dag således
mere end 50.000 autoriserede sundhedspersoner ansat i kommunerne. Hertil kommer
30.000 social- og sundhedshjælpere i ældreplejen.
I 2017 kom Sundhedsstyrelsen endvidere med krav og anbefalinger til de kommunale
akutfunktioner, herunder til tilrettelæggelse, målgruppe, indsatser, kompetencer og uddannelse, udstyr, kvalitetssikring samt anbefalinger til samarbejdet med sygehuse og
praktiserende læger (6). Formålet med kvalitetsstandarderne er at understøtte en ensartet og høj kvalitet i de kommunale akutfunktioner på tværs af landet, og at understøtte kommunens samarbejde med sygehuse og almen praksis blandt andet om et entydigt lægefagligt behandlingsansvar. De kommunale akutfunktioner etableres som et tilbud til patienter, der ikke har behov for en sygehusindlæggelse, men som har særlige observations-, pleje- eller behandlingsbehov, der ikke kan varetages af den øvrige kommunale hjemmesygepleje (6). I 2018 godkendte Sundhedsstyrelsen rammerne for en ny
specialsygeplejerskeuddannelse som sigter på at styrke kompetencerne i den borgernære sygepleje.
I boks 1 nedenfor opridses en række af indsatserne på området.
Boks 1
Historisk oversigt over indsatser i relation til den akutte sundhedsindsats
1998: I løbet af 1990´erne så man med kirurgiprojektet på strukturen for varetagelse af kirurgiske funktioner, og i 1998 anbefalede Sundhedsstyrelsen en struktur med funktionsbærende kirurgiske enheder med et befolkningsunderlag på 200 – 250.000 som skulle varetage basiskirurgien.
2007: Strukturreformen træder i kraft med etablering af 5 regioner og 98 kommuner. Med sundhedsloven kommer der ny opgavefordeling på sundhedsområdet, herunder nye opgaver til kommunerne, og Sundhedsstyrelsen fik beføjelser ift. specialeplanlægning.
2007: Sundhedsstyrelsen udsender med anbefalinger for den akutte sundhedsindsats i ”Styrket
akutberedskab – planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen” inkl. bilag; blandt andet landsdækkende helikopterordning
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2007: Samme år etablerer regeringen en kvalitetsfond med henblik på at investering i moderne
og effektiv sygehusstruktur.
2008: Praksiskommissionen udkommer med en rapport vedrørende visioner for almen praksis
2009: Sundhedsstyrelsen følger op på anbefalingerne for den akutte indsats i somatikken med
anbefalinger for den akutte sundhedsindsats i psykiatrien i ”Den akutte indsats i psykiatrien planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen”
2009: Sundhedsstyrelsen beskriver ”Kvaliteten i den danske lægevagtsordning”
2009: Regeringen nedsætter Udvalg om det præhospitale akutberedskab (Akutudvalget)
2010: Sundhedsstyrelsen udkommer med den første specialeplan, der beskriver og placerer
specialfunktioner inden for 36 lægefaglige specialer og et tandlægespeciale.
2010: Akutudvalget (Udvalget om det præhospitale beredskab) udkommer med en statusrapport
med fokus på kortlægning af akutberedskabet, 112-opkald samt vagtlægeordningen
2012: Akutudvalget (Udvalget om det præhospitale beredskab) udkommer med en rapport, der
blandt andet anbefaler at anvende telefonisk visitation til den akutte sundhedsindsats
2012: I økonomiaftalen 2013 indgår krav om, at regionerne frem mod foråret 2014 skal indføre
visiteret adgang til landets akutmodtagelser
2013: Regeringens udvalg om psykiatri udkommer med rapporten ”En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser”
2014: Den landsdækkende akutlægehelikopterordning træder i kraft med tre døgnbemandede
akutlægehelikoptere
2014: Første evaluering af landets akutmodtagelser udkommer i et samarbejde mellem ministeriet, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner i ”Faglig gennemgang af akutmodtagelserne”
2014: Sundhedsstyrelsen udkommer med rapporten ”Kvalitet i akutfunktioner i den kommunale hjemmesygepleje”
2015: Databasen for Akutte Hospitalskontakter etableres i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP
2016: I økonomiaftalen 2017 var der blandt andet fokus på datadrevet kvalitetsudvikling i akutmodtagelserne
2016: Regeringen afsætter midler til en handlingsplan for den ældre medicinske patient i perioden 2016-2019, hvor der blandt andet er fokus på en tidlig indsats
2016: Anden evaluering af landets akutmodtagelser udkommer i et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner i ”De danske akutmodtagelser – status 2016”
2017: I økonomiaftalen 2018 besluttes det, at anbefalingerne fra 2007 skal opdateres, herunder
belysning af de fælles akutmodtagelser
2017: Sundhedsstyrelsen udkommer med en revideret specialeplan
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2017: Det besluttes at oprette et lægefagligt speciale i akutmedicin, baseret på Sundhedsstyrelsens ”Vurdering af et speciale i akutmedicin”
2017: Rigsrevisionen udkommer med ”Beretning om Region Hovedstadens akuttelefon 1813”
2017: Regeringen lægedækningsudvalg udkommer med rapporten ”Lægedækning i hele Danmark.”
2017: Sundhedsstyrelsen offentliggør krav og anbefalinger til kommunale akutfunktioner beskrevet i rapporten ”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner” med afsæt i udmøntning af
Handlingsplanen for en styrket indsats for den ældre medicinske patient
2017: Afrapportering fra Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (Sundheds- og Ældreministeriet)
2018: Regeringen træffer beslutning om indførelsen af en fjerde akutlægehelikopter
2018: Sundhedsstyrelsen opretter en ny specialuddannelse i borgernær sygepleje
2018: I regeringens handlingsplan ”Vi løfter i fællesskab – en samlet handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025” afsættes midler til udbredelsen af regionale akut psykiatriske udrykningstjenester.
2018: Satspuljen på sundhedsområdet 2019-2022 prioriterer udbredelsen af regionale akutte
udrykningsteams i psykiatrien samt bedre samarbejde mellem politiet og sundhedssektoren.
2019: Sundhedsstyrelsen igangsætter arbejde med beskrivelse af en ny specialuddannelse i
akutsygepleje.
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3. Viden og status
Med henblik på at beskrive den viden og status for udviklingen af den akutte sundhedsindsats, der ligger til grund for identifikationen af udfordringer og muligheder på området,
beskrives i nærværende kapitel først væsentlige erfaringer og evidens på området, hvorefter data for aktiviteten på området beskrives.

3.1. Vidensgrundlag
I arbejdet med de aktuelle anbefalinger er der blevet set på erfaringer og evidens på området. En række tidligere afdækninger er gennemgået, og der er desuden som led i arbejdet med de nye anbefalinger blevet udført en række nye analyser og gennemgange af
den videnskabelige evidens. I det følgende gennemgås de væsentligste fund fra tidligere
og nye afdækninger inden for følgende områder:
•
•
•
•
•

Visitation til den akutte sundhedsindsats
Den præhospitale indsats
Den kommunale sygepleje
Akutmodtagelser
Akutsygehuse
Visitation til den akutte sundhedsindsats

I relation til det visiterende akutte sundhedsvæsen, herunder de regionale lægevagtsordninger og Akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden, er der siden 2007 udarbejdet flere
rapporter og undersøgelser, blandt andet:
•
•
•
•
•

Afrapportering fra Udvalg vedrørende almen praksis´ rolle i fremtidens sundhedsvæsen i 2008 (19)
Sundhedsstyrelsens rapport om kvaliteten i den danske lægevagtsordning (december 2009) (20)
Rapport om brug af sygeplejersker i lægevagten (21), anbefalinger fra Regeringens akutudvalg (2012) (14)
COWI’s Evaluering af enstrenget og visiteret akutsystem frem til 1. april 2014
(oktober 2014) (22)
KORA’s Evaluering af Enstrenget og Visiteret Akutsystem i Region Hovedstaden
(januar 2015) (23).

Senest har Rigsrevisionen i sin beretning 17/2016 fra maj 2017 sat fokus på Akuttelefonen 1813 og de regionale lægevagtsordninger (24). Og endelig har Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE i september 2018 udgivet en kortlægning af
de regionale lægevagtsordninger og Region Hovedstadens akuttelefon 1813 (25). De
væsentligste pointer herfra beskrives i boks 2 nedenfor.
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Boks 2
Kortlægning af de regionale lægevagtsordninger og Region Hovedstadens akuttelefon 1813
•

Kortlægningen er første forsøg på at udarbejde en større sammenlignelig beskrivelse af de fire lægevagtsordninger og Akuttelefonen 1813. Kortlægningen
giver et samlet overblik over ligheder og forskelle i ordningernes nuværende
organisering, opgavevaretagelse, aktivitet og økonomi. Kortlægningen er deskriptiv og indeholder ikke faglige anbefalinger.

•

Kortlægningen viser, at der er forskelle mellem ordningerne, ikke kun mellem
de fire lægevagtsordninger og Akuttelefonen 1813, men også de fire lægevagtsordninger imellem.

•

Der er relativt store forskelle mellem de fire regioner med lægevagtsordninger
på de praktiserende lægers deltagelse i og andel af produktion i vagten. Blandt
andet er der forskel på, hvor stor en andel af de samlede antal vagtaktive læger, som udgøres af regionens praktiserende læger: fra 84 pct. i Region
Midtjylland til 62 pct. i Region Sjælland.

•

Der er store forskelle på anvendelsen af sygeplejersker og andre sundhedspersoner i de fem ordninger: I Region Midtjylland ses en væsentlig højere brug
af sygeplejersker (22 pct. af det samlede gennemsnitlige ugentlige timetal) i
forhold til de tre andre lægevagtsregioner, hvor Region Sjælland slet ikke anvender sygeplejersker eller andre faggrupper end læger. I Region Hovedstaden, hvor anvendelsen af personale kun kan opgøres for visitation og besøg,
udgør sygeplejersker 59 pct. målt i antal timer. Ligeledes er der stor forskel på,
hvilke opgaver sygeplejerskerne varetager i de enkelte ordninger, herunder
blandt andet telefonisk visitation.

•

Ingen af de fire regioner, som har opstillet servicemål for bevarelse af opkald,
har til fulde opfylde servicemålet i 2016. Region Midtjylland, Syddanmark og
Sjælland ligger 5-10 procentpoint under servicemålet, akuttelefonen i Region
Sjælland har næsten opfyldt målet, mens Akuttelefonen 1813 er hhv. 45 og 25
procentpoint fra sine to opstillede servicemål på dette område i 2016, og er således længst fra at opfylde servicemålene i egen region.

•

Udviklingen i aktiviteten fra 2009-2016 viser, at antallet af besøg i hjemmet er
faldet i alle regioner, og i Region Hovedstaden faldt antallet i 2013-2014 med
70 pct. efter etablering af Akuttelefonen 1813. Antallet af konsultationer er derimod steget i alle fire lægevagtsregioner på nær Region Nordjylland, hvor antallet er faldet. Antallet af henvisninger fra Akuttelefonen 1813 til ambulant kontakt i akutmodtagelse eller akutklinik er stort set uændret efter indførelse af
1813. Antal telefonkonsultationer er steget i nogle regioner og faldet eller stagneret i andre efter indførelse af enstrenget visitation til FAM.
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•

Sammenligning af aktiviteten i 2016: I 2016 havde Region Sjælland det højeste antal telefonkonsultationer pr. 1.000 borgere, mens Region Hovedstaden
havde det laveste. Der var i 2016 desuden store regionale forskelle på antal
besøg, hvor Region Sjælland og Midtjylland havde flest besøg, mens Hovedstaden havde det laveste antal (53-54 hhv. 7 besøg pr. 1.000 borgere). For
konsultationer havde Region Nordjylland det højeste antal, mens Midtjylland
havde det laveste i 2016 (211 hhv. 157 pr. 1.000 borgere).

•

Patientgrupper: Småbørn (0-4-årige) modtager flest telefonkonsultationer i alle
regioner og flest vagtlægekonsultationer pr. 1.000 borgere. I Region Hovedstaden henvises der også flest småbørn pr. 1.000 borgere til behandlersporet
sygdom i ambulant kontakt i akutmodtagelse eller akutklinik sammenlignet
med de øvrige aldersgrupper. Det er imidlertid de ældste borgere (≥75 år),
som modtager flest besøg i alle regioner.

•

Genhenvendelser: 15-28 pct. af alle telefonkonsultationer til regionens egne
borgere er givet til patienter, der har fået mere end én telefonkonsultation inden for samme vagt.

•

Der er relativt store forskelle i størrelsen af driftsomkostninger i de fire lægevagtsordninger i 2016. Region Midtjylland har de højeste, mens Sjælland har
de laveste omkostninger (41 hhv. 16 tusinde kr. pr. 1.000 borgere). At Region
Midtjylland har de højeste omkostninger kan formentlig tilskrives omkostninger
forbundet med løn til sygeplejersker. Region Sjælland har lavere driftsomkostninger, men det kan formentlig tilskrives den måde, omkostningerne er opgjort
på. De fire lægevagtsregioners omkostninger til honorarydelser adskiller sig til
gengæld ikke.

•

Region Hovedstadens omkostninger ved Akuttelefonen 1813’s levering af telefonkonsultation og besøg udgør 66 tusinde kr. pr. 1.000 borgere. Det understreges, at omkostningerne i de fire vagtlægeregioner ikke kan sammenlignes
med Region Hovedstadens driftsomkostninger ved Akuttelefonen 1813.

Vedrørende den almen medicinske telefonvisitation i vagttid er der udarbejdet enkelte
rapporter, som undersøger og sammenligner brugen af henholdsvis læger og sygeplejersker i visitationen af patienter med akut opstået skade eller sygdom. I en rapport fra
KORA konkluderes det, at det ikke kan bekræftes, at lægefaglig eller sygeplejefaglig uddannelsesbaggrund i sig selv er afgørende for kvaliteten ved telefonvisitation. Derimod
peges der på vigtigheden af at sikre oplæring, uddannelse og støtte i telefonvisitationen
(23). En anden rapport konkluderer, at der ikke er grundlag for at sige, at telefonvisitation
varetaget af sygeplejersker er mindre sikker og har ringere kvalitet end lægebaseret visitation. Det skyldes, at der er mangel på dokumentation for sikkerheden og kvaliteten i lægers telefoniske visitation i lægevagtsordninger. Samtidig betones det i en rapport fra
DSI, at telefonvisitation er forbundet med risici og usikkerhed, hvilket stiller særlige krav til
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visitatorens kompetencer (21). I relation til den akutte sundhedsindsats er tilgængelighed
til almen praksis i dagtid relevant. I relation hertil er der blandt andet udarbejdet et par undersøgelser, der ser på tilgængeligheden. Dels en undersøgelse fra Region Hovedstaden i 2017 af den telefoniske kontakt til almen praksis, der undersøgte muligheden for telefonisk kontakt til almen praksis, herunder forløbet med at komme i kontakt med praksis,
samt i hvilket omfang almen praksis overholder overenskomstens krav om telefonisk tilgængelighed (26). Undersøgelsen viser, at 97 pct. lever op til overenskomstens krav om
telefonisk tilgængelighed, at der opnås personlig kontakt hver anden gang, der ringes til
almen praksis (i alt 49 pct. af tilfældene), samt at der til sammenligning med 2012 er
flere, der lever op til overenskomstens krav om telefonisk tilgængelighed, mens det er
blevet sværere at opnå direkte personlig kontakt (26). I en opgørelse fra Region Midtjylland i 2016 ses det, at 63 pct. af almen praksis har en akutlinje (særskilt telefonnummer
fra kl. 8-16), ligesom der for 8 pct. ikke blev opnået kontakt inden for 10 min., mens den
gennemsnitlige ventetid var små 2 min. (27).
Regeringens akutudvalg pegede på potentiale i at forbedre kapaciteten i lægevagtsordningerne ved at inddrage sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale i opgaveløsningen, herunder opgaver relateret til telefonisk visitation (28). En øget kapacitet i den
telefoniske visitation i vagttid er blandt andet relevant, fordi flere af de regionale lægevagtsordninger i dag har vanskeligt ved at få bemandet lægevagterne i vagttid.
Den præhospitale indsats
I relation til det præhospitale område har der forskningsmæssigt særligt været fokuseret
på de meget akutte tilstande såsom hjertestop uden for hospital, alvorlige traumer og
slagtilfælde (apopleksi) og behandling af disse. I arbejdet med anbefalingerne for det
præhospitale område har følgende rapporter blandt andet været med til at belyse området:
• Betydning af uddannelsesniveau for effekten af udvalgte dele af den præhospitale
indsats – En systematisk litteraturgennemgang, Defactum, 2017 (29).
• Kortlægning af behov for flere akutbiler og akutlægebiler, Akutudvalget, 2012 (30).
I vurdering af kompetencer i den præhospitale indsats ses der ved brug af akutlægernes
sundhedsfaglige kompetencer en øget overlevelse efter visse akutte tilstande, når behandlingen sammenlignes med paramedicinere eller udenlandsk uddannede paramedicinere 1. Det gælder for hjertestop uden for sygehus (evidens for højere overlevelse). hovedtraume samt tilstande med sværere traumer mere generelt (positiv tendens ift. højere
overlevelse) 2.

1

De danske ambulancebehandlere med særlig kompetence (paramedicinere) er uddannet på et relativt lavere niveau end de
udenlandske paramedicinere i studierne fra litteraturgennemgangen. De udenlandske paramedicinere var typisk uddannet på
universitetsniveau med en bacheloruddannelse.
2
Betydning af uddannelsesniveau for effekten af udvalgte dele af den præhospitale indsats – en systematisk litteraturgennemgang”, Defactum, 2017. (29)
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Den kommunale sygepleje
I relation til kommunernes arbejde er der foruden anbefalingerne vedrørende kommunale
akutfunktioner (6) taget udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til Handlingsplanen for den ældre medicinske Patient (31) samt den politiske aftale om Handlingsplanen for den ældre medicinske Patient (32) og afrapporteringen fra Udvalget for det nære
og sammenhængende sundhedsvæsen (33) i forhold til samarbejdet om den akutte
sundhedsindsats.
Akutmodtagelser
Der er gennemført to nationale afrapporteringer vedrørende udviklingen af de somatiske
akutmodtagelser på baggrund af 2007-anbefalingerne (34,35). Et tilbagevendende tema
har været speciallægernes tilgængelighed i vagten og prioritering af opgaver vedrørende
vurdering og behandling af patienter i den fælles akutmodtagelse i forhold til opgaver på
stamafdelingen. Et andet tema har været, i hvor høj grad alle speciallæger har opdaterede kompetencer i forhold til det akutte arbejde, for eksempel hvis det er mange år siden, de som speciallæger har gået i vagt uden for deres grenspeciale, eller hvis vagtdeltagelse for den enkelte speciallæge kun forekommer relativt sjældent. I boks 3 nedenfor
oplistes en række væsentlige fund fra de to nationale evalueringer.
Boks 3
To landsdækkende evalueringer af ny sygehusstruktur på det akutte område
2014: Faglig gennemgang af akutmodtagelserne. Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner 2014 (34)
•
•

•

De somatiske akutmodtagelser har samlet set løftet kvaliteten i behandlingen af
den akutte patient, og har på en række områder organiseret sig forskelligt og valgt
forskellige løsninger.
Alle somatiske akutsygehuse lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at
konkrete lægefaglige specialer skal være repræsenteret på matriklen, men
kun 6 somatiske akutsygehuse lever fuldt op til anbefalinger om at en række
konkrete specialer skal være til stede på matriklen døgnet rundt.
Servicemål og ventetider varierer på tværs af regioner og sygehuse, der er mindre
forskelle i de anvendte triagemodeller og på alle somatiske akutsygehuse er der
akutte patienter, der ud fra fagligt begrundede hensyn modtages på en stamafdeling uden om akutmodtagelsen. Det gælder særligt børn og akutte hjertepatienter

2016: De danske akutmodtagelser – status 2016. Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner 2016 (35)
•
•
•

De somatiske akutmodtagelser er i en positiv udvikling, og regionerne følger op på
anbefalingerne fra den faglige gennemgang fra 2014.
Der arbejdes med at sikre ensartet høj kvalitet på tværs af akutsygehuse og regioner.
De somatiske akutmodtagelserne er fortsat et område i udvikling.
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Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, udarbejdede til brug for
arbejdet med de aktuelle anbefalinger i 2018 en kvalitativ undersøgelse af akutmodtagelserne: ”Akutmodtagelserne i Danmark”, som var baseret på interviews og spørgeskemaer (36). I rapporten peges der blandt andet på følgende forudsætninger for velfungerende akutmodtagelser:
Kompetencer, hvor de kliniske kompetencer hos speciallæger er væsentligst,
men også kompetencer i ledelse af patientflow fremhæves. På sygeplejesiden
fremhæves kompetencer i akut sygepleje samt specialiserede medicinske kompetencer i forhold til at passe akutmodtagelsens sengeafsnit.
Let adgang til diagnostik både i dagtid og vagttid
Mulighed for viderehenvisning og løbende frigivelse af plads i akutmodtagelserne
for at skabe flow
Tillid og ligeværdigt samarbejde og relationer mellem aktørerne i det samlede
akutte forløb, baseret på klare aftaler om arbejdsgange, behandlingsansvar og
visitationsret, kendskab til samarbejdspartneres.

•

•
•
•

Yderligere hovedpointer fra rapporten fremgår af Boks 4.
Boks 4
Hovedpointer fra rapport vedrørende akutmodtagelser, VIVE, 2018 (36)
2018: Akutmodtagelserne i Danmark. Forudsætninger, udfordringer og fremtidige pejlemærker. VIVE 2018 (36)
På baggrund af undersøgelsen udpeges følgende som udviklingsspor og pejlemærker
for de enkelte aktører:
•

I akutmodtagelserne identificeres et fortsat behov for at være opmærksom
på tilstedeværelsen af speciallægekompetencer, da det er et forhold, som bidrager både til kvalitet, kapacitetsudnyttelse og flow. Dernæst fremgår mulighederne for lokale organisatoriske tilpasninger, så akutmodtagelserne kan
blive tilpasset til hospitalernes forskellige specialiseringsgrader, rekrutteringsudfordringer, patientgrundlag m.m.

•

I kommunerne identificeres et behov for at sikre kapacitet og kompetencer til
at modtage patienter både efter indlæggelser i akutmodtagelserne, og når de
sendes direkte hjem fra akutmodtagelserne uden at blive indlagt. Desuden er
det nødvendigt med kompetencer i kommunerne til at vurdere basale sygdomstegn, så borgere ikke sendes unødigt til akutmodtagelserne.

•

I den præhospitale indsats identificeres et potentiale i, at ambulanceredderne kan udføre diagnostiske undersøgelser i borgeres hjem og være i dialog
med hospitalslæger, praktiserende læger eller vagtlæger, om borgeren skal
indlægges eller ej.
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I vagtlægeordningen identificeres også et potentiale i at gøre de diagnostiske faciliteter tilgængelige, så man undgår unødige indlæggelser. Desuden
kan tilstedeværelse af personale fra specialafdelingerne også være et tiltag,
der potentielt kan bidrage til, at kvaliteten i henvisningerne forbedres, og at
nogle henvisninger kan undgås.

På tværs af aktører udpeges følgende som væsentlige udviklingsspor og pejlemærker:
•

Kapacitetsudnyttelse og flow: En af de væsentligste forudsætninger for velfungerende akutmodtagelser, men en forudsætning, som akutmodtagelserne
ikke kan sikre alene. Akutmodtagelserne er afhængige af, at der undgås unødige indlæggelser, og at det er muligt at sende patienter videre dels hvis der
ikke er behov for indlæggelse og dels efter indlæggelse.

•

Kommunikation og datadeling over sektorgrænser: Der er behov for tidstro information om, hvor patienten befinder sig, og hvad status er på patientforløbet. De nuværende kommunikationssystemer understøtter ikke det hurtige flow på akutområdet, og der kan opstå uklarhed om, hvem der har ansvaret for patienten. Desuden efterspørges muligheden for at understøtte forskning på tværs af de involverede aktører, så der kan etableres en klarere forståelse af, hvilken betydning enkeltdelene i patientforløbene har for for eksempel for kvalitet.

Modsat evalueringen af regionernes implementering af anbefalingerne fra 2007 vedrørende den akutte sundhedsindsats i somatikken, er anbefalingerne fra 2009 aldrig blevet
evalueret. Til brug for arbejdet med aktuelle anbefalinger bad Sundhedsstyrelsen derfor i
2017-2018 regionerne om at beskrive status på området med særligt fokus på psykiatri.
Generelt viser afdækningen, at der er variation i forhold til implementeringen af anbefalingerne fra 2009 mellem regionerne. Variationen er betinget af mange forhold, herunder
spiller især den fysiske organisering og status på kvalitetsfondsbyggerierne ind, ligesom
manglen på speciallæger påvirker implementeringen af anbefalingerne. Hovedfund fra
statusopgørelserne fremgår af Boks 5 , hvori der også fremgår fund fra en senere spørgeskemaundersøgelse, jf. nedenfor.

Akutsygehuse
Som led i det aktuelle arbejde med anbefalingerne har Sundhedsstyrelsen i begyndelsen
af 2019 indsamlet oplysninger fra regionerne vedrørende akutte sygehustilbud inden for
både somatik og psykiatri (se bilag 6 og 7 i bilagsrapporten). Afdækningen var både
kvantitativ og kvalitativ, og formålet var blandt andet at få belyst, hvorledes akutte sygehustilbud var organiseret på tværs af regioner og somatik/psykiatri. De væsentligste fund
herfra fremgår af Boks 5 nedenfor.
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Boks 5
Hovedfund fra spørgeskema vedrørende somatiske og psykiatriske akutsygehuse
2019 samt hovedfund fra regionernes statusopgørelse vedrørende den akutte psykiatriske sundhedsindsats 2017-2018
•

Der er akutmodtagelser på i alt 32 sygehusmatrikler, heraf 22 med somatisk
modtagelse og 21 med psykiatrisk modtagelse, og alle regioner har døgnåbne
akutmodtagelser inden for både somatik og psykiatri.

•

På fire af de 32 sygehusmatrikler er der en fælles modtagelse for både somatik og psykiatri. mens der på otte er tale om separate, men nærtliggende modtagelser.

•

Alle fem regioner har inden for psykiatrien integreret børne- og ungemodtagelsen med voksenmodtagelsen på udvalgte matrikler

•

Den samlede stationære sengekapacitet på både somatiske og psykiatriske
akutsygehuse forventes at være stabil frem mod 2025. Kapaciteten af senge i
akutmodtagelserne forventes dog øget med 26pct. frem mod 2025, men stigningen er alene for somatiske senge. Tilsvarende forventes kapaciteten af
senge på somatiske intensivafdelinger at stige med 27pct. frem mod 2025, og
kapaciteten af operationslejer til indlagte patienter at stige med 10pct. frem
mod 2025, men en tilsvarende udvidelse af kapaciteten i vagttid.

•

Der ses fortsat en stor variation på tværs af akutsygehuse i forhold til antallet
af indgange for modtagelse af akutte patienter, hvor der fortsat er sygehuse
med op til otte forskellige indgange, ud over den fælles akutmodtagelse.

•

Tre ud af fem regioner har ikke visitation til de psykiatriske akutmodtagelser,
mens Region Nordjylland og Region Midtjylland har delvist visiteret adgang

•

Langt de fleste akutmodtagelse på tværs af både somatik og psykiatri er i dag
organiseret som afdelinger/afsnit med egen ledelse, og en stor del også med
egen fast stab af speciallæger.

•

Der er stor variation i organisering ift. speciallæger i akutmodtagelsen, og variation i forhold til i hvilken grad billeddiagnostik ligger i selve akutmodtagelsen;
for tre psykiatriske sygehuse gælder det, at der ikke er adgang til biokemi inden for to timer

•

Generelt har de psykiatriske akutsygehuse ikke speciallæge i tilstedeværelsesvagt uden for dagtid.

•

Der arbejdes lokalt med aktiviteter og forsøgsprojekter, som blandt andet skal
bibringe lokal viden om nedbringelse af genindlæggelser og muligheder for at
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flytte indsatsen for en del af de akutte situationer fra de psykiatriske akutmodtagelser og de stationære afdelinger over i den akutte ambulante indsats eksempelvis fast track, brugerstyrede senge, udgående funktioner såsom akutteams 3 eller F-ACT-teams 4.
Regionerne har desuden bidraget med oplysninger om både aktuelle og fremtidige befolkningsunderlag for varetagelse af akutsygehusenes hovedfunktionsydelser, som angivet i nedenstående Tabel 1. Ved fremskrivningen til 2025, hvor alle nye akutsygehusbyggerier forventes afsluttet, ses det, ikke overraskende, at de tre små sygehuse med særlig
geografi (Bornholms Hospital, Nykøbing F. Sygehus og Aalborg Universitetshospital, Thisted) fortsat har befolkningsunderlag under den nedre grænse for Sundhedsstyrelens generelle anbefaling. Det ses samtidig også, at akutsygehuse som Regionshospital Nordjylland, Hjørring (somatik) samt Psykiatrisk Afdeling, Svendborg Sygehus og Odense Universitetshospital (psykiatri) også forventes at have befolkningsunderlag omkring ’underkanten’ på de 200.000. Af regionernes estimat fremgår det ligeledes, at der i 2025 vil
være en række sygehuse med et befolkningsunderlag, der er større end 400.000. Sundhedsstyrelsen bemærker, at det i relation til somatikken særligt er tale om sygehuse i Region Hovedstaden; Bispebjerg Hospital, Herlev-Gentofte Hospital, Herlev, Amager-Hvidovre Hospital, Hvidovre og Rigshospitalet samt Odense Universitetshospital i Region
Syddanmark, mens det samme gælder for Psykiatrien-Aalborg Universitetshospital i Region Nordjylland.
Tabel 1
Befolkningsunderlag for akutsygehusenes varetagelse af hovedfunktionsydelser
(antal borgere i tusind)

Akutsygehus

Befolkningsunderlag

Befolkningsunderlag

Befolkningsunderlag

Befolkningsunderlag

hovedfunktionsni-

hovedfunktionsni-

hovedfunktionsni-

hovedfunktionsni-

veau* 2019 somatik

veau* 2019 psykiatri

veau* 2025 somatik

veau* 2025 psykiatri

Psykiatrisk Center Amager

0

255

0

293

Psykiatrisk Center Ballerup

0

362

0

374

Bispebjerg Hospital

461

461

490

490

Bornholms Hospital

39

39

40

40

0

325

0

347

Herlev Hospital

455

0

477

0

Hvidovre Hospital

551

0

601

0

Nordsjællands Hospital

324

378

332

378

Psykiatrisk Center Glostrup

3

Akutteams kan være målrettet patienter, som ikke i forvejen er tilknyttet distriktspsykiatri, OP/F-ACT-team eller ambulante behandlingstilbud i psykiatrien. De akutte teams samarbejder ofte tæt med akutmodtagelserne, som kan viderehenvise borgere til
behandling i et akutteam som alternativ til indlæggelse, eller kortvarige intensive ambulante behandlingsforløb til patienter, der
kortvarigt har været indlagt i en akutmodtagelse eller på et sengeafsnit, men som ikke er målgruppe til et længerevarende ambulant behandlingsforløb.
4
F-ACT-teams er en hollandsk model for organisering af ambulante teams kendetegnet ved en fleksibel behandlingsindsats,
som er målrettet mennesker med svære psykiske lidelser.
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Rigshospitalet*

468

0

488

0

Holbæk Sygehus

257

0

209

0

Køge

184

0

278

0

Nykøbing F. Sygehus

149

0

155

0

Psykiatrien Roskilde

0

306

0

306

248

296

212

296

0

232

0

232

Aabenraa

230

230

230

230

Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

220

0

220

0

0

242

0

242

Sygehus Lillebælt, Kolding

312

0

322

0

Odense Universitetshospital

430

176

430

176

Psykiatrisk Afdeling Svendborg

0

126

0

126

Psykiatrisk Afdeling Vejle

0

275

0

275

358

358

366

366

onshospitalet Herning

287

287

289

289

Regionshospitalet Horsens

221

221

232

232

Regionshospitalet Randers

225

225

232

232

236

236

241

241

0

590

0

597

323

0

333

0

0

266

0

264

180

0

180

0

80

0

80

0

5.770

5.885

5.949

6.026

Sjællands Universitetshospital,

Slagelse Sygehus
Psykiatrien Vordingborg
Sygehus Sønderjylland,

Psykiatri i Esbjerg

Aarhus Universitetshospital
Hospitalsenheden Vest, Regi-

Hospitalsenheden Midt,
Regionshospitalet Viborg
Psykiatrien i Aalborg
Aalborg Universitetshospital
Regionshospital Nordjylland,
Brønderslev
Regionshospital Nordjylland,
Hjørring
Aalborg Universitetshospital,
Thisted
I alt
ekskl. Rigshospitalet*

*Rigshospitalet har ikke hovedfunktionsniveau på tværs af alle funktioner, men alene inden for udvalgte specialer. Hvis dette udelades passer de somatiske optageområder med de 5,7 mio. borgere i Danmark. I psykiatrien er der tale om afrundingsfejl.
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse foretaget af Sundhedsstyrelsen vedrørende somatiske og psykiatriske akutsygehuse
2019.

I forbindelse med arbejdet med aktuelle anbefalinger har Sundhedsstyrelsen desuden foretaget en litteraturgennemgang med fokus på at estimere et nødvendigt befolkningsunderlag for varetagelse af akutte sygehusfunktioner, og for at efterprøve de arbitrært fastsatte befolkningsunderlag der blev beskrevet i anbefalingerne i 2007 og 2009, som var
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henholdsvis 200.000 - 400.000 for varetagelse af somatiske og psykiatriske akutmodtagelser, og 500.000 - 1.000.000 for varetagelse af akut børne- og ungdomspsykiatri.
Gennemgangen tog udgangspunkt i tretten udvalgte akutte tilstande som hovedsagligt
varetages på hovedfunktionsniveau. På grundlag af relevante cut offs for minimumsvolumen med kvalitetsspring, og tilstandenes incidens i Danmark, blev der estimeret et mindste befolkningsunderlag. Der er generelt tale om grove estimater, da der må tages forbehold for, at en række studier er foretaget i sundhedsvæsener, der ikke ligner det danske,
og at der ikke er foretaget en omfattende og systematisk litteraturgennemgang. For en
række studier er der desuden valgt kvalitetsindikatorer (for eksempel mortalitet under indlæggelse ved apopleksi), som ikke er særligt relevante i en dansk kontekst, og generelt
er udfordringen ved at inddrage international litteratur på området, at Danmark på mange
punkter er længere fremme end andre lande.
Generelt bekræfter litteraturgennemgangen, at vi i Danmark har anvendt fagligt relevante
befolkningsunderlag i planlægningen af akutte tilstande, der varetages på hovedfunktionsniveau, herunder det fastsatte minimum på 200.000. Det bemærkes desuden, at det
for en række almindelige tilstande som for eksempel pneumoni og hoftenær fraktur synes
forsvarligt, at disse varetages på små akutsygehuse med særlig geografi, mens en
række andre tilstande som for eksempel sepsis, hjertesvigt og gastrointestinal blødning
med fordel kan visiteres til større akutsygehus.
Fundene er resumeret i Boks 6. For metode og uddybende resultater se bilag 8 i bilagsrapporten.
Boks 6
En litteraturgennemgang vedrørende befolkningsunderlag i relation til akutsygehuse
•

For en række væsentlige akutte tilstande som sepsis, hjertesvigt, apopleksi,
skizofreni, respirationssvigt og gastrointestinal blødning viser studierne en
sammenhæng mellem et minimalt patientvolumen og kvalitet.

•

For udvalgte tilstande som for eksempel pneumoni og hoftenær fraktur tyder
studierne på, at der ikke nødvendigvis er en kvalitetsgevinst ved centralisering.

•

For udvalgte tilstande som for eksempel gastrointestinal blødning kan der
være grundlag for yderligere samling ift. at sikre robusthed i kompetencer, og
man kan overveje at arbejde med et endnu større befolkningsunderlag.

•

Intrakraniel læsion burde ikke være medtaget i analysen, da den allerede i dag
er omfattet af specialeplan, og ikke kan varetages på hovedfunktionsniveau.

I forbindelse med arbejdet med aktuelle anbefalinger har Sundhedsstyrelsen også fået
udarbejdet et litteraturstudium med internationale erfaringer med fokus på den akutte patients forløb på sygehuset med fokus på trængsel, overfyldthed m.v. (’’crowding’). Heri
peges der på en række tiltag, der kan gøres for at forebygge eller begrænse crowding. I
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Boks 7 nedenfor beskrives de væsentligste pointer herfra; se bilag 9 også i bilagsrapporten.
Boks 7
En litteraturoversigt over interventioner til at forebygge eller begrænse crowding,
se også bilag 9.
•

Der er udtalt social ulighed i brugen af det akutte behandlingssystem. Det vurderes, at der med de rette politiske tiltag, sociale indsatser og lovgivning kan
forebygges et stort antal akutte indlæggelser. Dette kræver, at der investeres i
primærsektoren, herunder kommunale indsatser samt rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger og vagtlægeordninger.

•

Internationalt er der god erfaringer med at have en speciallæge med i planlægningen af patientforløbet allerede ved ankomst til hospitalet. En række specifikke opgaver kan desuden, i det rette set up, uddelegeres til for eksempel behandlersygeplejersker og triage-sygeplejerske.

•

I nogle lande (England, Australien og New Zealand) er der indført et tidsmål for
den akutte behandling, for eksempel krav om målopfyldelse på 95 pct. for
maksimal opholdstid i akutmodtagelsen på 4 eller 6 timer. Fra disse lande lyder det, at der kan forventes positiv effekt af et tidsmål, herunder ift. hurtigere
afvikling af proces med mindsket kødannelse, men kun såfremt tidsmålet ikke
bliver eneste kvalitetsmål for den akutte behandling, og der ikke forlanges en
målopfyldelse på 100 pct.

•

Nogle særligt udsatte patientgrupper (den psykiatriske patient, den ældre/skrøbelig patient og børn) kan have gavn af personale med særlige kompetencer,
eller omgivelser som er tilpasset deres behov, hvilket bør tænkes ind når akutmodtagelserne indrettes og bemandes

•

Efter initial udredning og behandling i akutmodtagelsen, kan nogle patientgrupper med specifikke tilstande og forventet hospitalsophold < 24 timer med fordel
håndteres og afsluttes fra akutmodtagelsen. Hvis indtaget til disse særlige afsnit håndteres meget nøje, og observationer og interventioner følger specifikke
protokoller, kan det have positiv effekt på både proces og outcome. I nogle
lande er der desuden succes med at reducere både dødelighed og den samlede opholdstid på hospitalet for grupper af intern medicinske patienter ved at
have et dedikeret afsnit med dedikeret personale til at håndtere stabile, medicinske patienter med forventet ophold < 72 timer. Afsnittene bemandes af interne medicinere, som her kan varetage effektiv udredning og behandling af
udvalgte medicinske patienter modtaget via akutmodtagelsen

•

Internationalt beskrives store udfordringer med at få akutte patienter flyttet fra
akutmodtagelsen til stamafsnit pga. overbelægning på stamafdelingerne.
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Nogle eksperter identificerer dette som den største enkeltstående årsag til
crowding. Der kan med fordel laves interventioner på akuthospitalet, så der opnås en fornuftig belægning på de afdelinger der modtager akutte patienter fra
akutmodtagelser, herunder tilpasning af bemandingen akuthospitalet. Det er
væsentligt at der laves en samlet løsning for bemanding og belægning på hele
akuthospitalet.
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3.2. Aktivitet og data
I det følgende skitseres indledningsvist befolkningsudviklingen, dernæst aktiviteten i de
fire lægevagtsordninger og Region Hovedstadens akuttelefon 1813 samt aktiviteten i den
præhospitale indsats, og til slut beskrives den akutte aktivitet på sygehuset for både somatik og psykiatri. Aktiviteten beskrives dels i forhold til udviklingen henover årene, dels i
forhold til den aktuelle aktivitet i dag.
For at illustrere det samlede billede af aktiviteten i den akutte sundhedsindsats havde det
været hensigtsmæssigt med en opgørelse af aktiviteten i den kommunale sygepleje i relation til den akutte sundhedsindsats, men det har ikke været muligt at få systematisk opsamlede data til belysning af dette.
Befolkningens udvikling
Aktiviteten og tilrettelæggelsen af den akutte sundhedsindsats hænger tæt sammen med
udviklingen i befolkningens demografi og sygdomsmønstre, herunder alderssammensætning. Figur 1 illustrerer en befolkningsfremskrivning fra 2018 til 2048, hvoraf det fremgår,
at andelen af befolkningen mellem 20 og 69 år, svarende til de erhvervsaktive grupper,
stort set er uændret, mens andelen af ældre stiger betydeligt (37). I 2018 udgør gruppen
af 80-89-årige således 3,9 pct. af befolkningen, og i 2048 udgør den 7,6 pct. af befolkningen. Andelen af 90-99-årige udgør i 2018 0,8 pct. af befolkningen, og i 2048 1,9 pct. af
befolkningen. Stigningen i antallet af ældre, der lever med en eller flere behandlingskrævende sygdomme kan få betydning for aktiviteten i sundhedsvæsenet. Den demografiske
udvikling de seneste årtier har betydet, at antallet af mennesker, der lever med mindst én
kronisk sygdom, er steget. I alt 35,6 pct. af danskere over 16 år rapporterer at have en
eller flere langvarige sygdomme eller helbredsproblemer. Andelen stiger med alderen, så
der blandt 75+-årige er 51,4 pct. kvinder, som har en eller flere langvarige lidelser, og
49,5 pct. mænd. Samtidig lever man længere, også med sygdomme, der tidligere ikke
kunne behandles. Det gælder for eksempel inden for kræft- og hjertesygdomme. Derudover har der været en udvikling i sygdomsmønstret, hvor blandt andet antallet af mennesker med psykiske lidelser er steget, ligesom samfundsudviklingen generelt betyder, at
sygdomsforståelsen ændrer sig, og nye sygdomme opstår (37).
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Figur 1
Befolkningsfremskrivning 2018-2048

Kilde: Danmarks Statistik, marts 2018 (37).

Ser man på det relative forhold mellem personer i de forskellige aldersgrupper ses det,
at der kommer flere personer i aldersgruppen 70+ år sammenlignet med antallet af personer i aldersgruppen 25-69 år; den erhvervsaktive alder jf. Figur 2. Det ses, at der i
2017 var ca. 4,5 personer i alderen 25-69 for hver person i alderen 70–109. Grafen viser, at forholdet i mellem disse to falder, og at der i 2045 forventeligt kun vil være 2,5
personer i den erhvervsaktive alder for hver person i alderen 70-109 år. Forholdet mellem personer i den erhvervsaktive alder, og antallet af personer uden for arbejdsmarkedet har betydning for anvendelsen af ressourcer i sundhedsvæsenet, herunder planlægning i forhold til den akutte sundhedsindsats.
Figur 2
Forhold imellem antallet af personer i aldersgrupperne 25-69 år og 70+ år
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Kilde: Danmarks Statistik register FRDK117
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Aktivitet i lægevagt og Akuttelefonen 1813
Udviklingen i aktiviteten de fire regionale lægevagtsordinger samt i Region Hovedstadens
akutorganisation med Akuttelefonen 1813, kan overordnet opdeles i tre områder: sygebesøg, konsultationer og telefonkonsultationer. Aktiviteten er opgjort for 8-års-perioden
2009 til og med 2016, og gengives fra en rapport udarbejdet af VIVE i 2018 (25).
Over perioden er antallet af sygebesøg faldet i alle regioner. I Region Hovedstaden ses
et betydeligt fald på 70 pct. i 2013-2014 efter etableret omlægningen i 2014. Antallet af
konsultationer er derimod steget i alle fire lægevagtsregioner på nær Region Nordjylland,
hvor antallet er faldet. Antallet af henvisninger fra Akuttelefonen 1813 til ambulant kontakt
i akutmodtagelse eller akutklinik er stort set uændret i perioden efter omlægningen i 2014
jf. Tabel 3. Antallet af telefonkonsultationer er steget i nogle regioner og faldet i andre
(25).
Af Tabel 2 nedenfor fremgår aktiviteten i de regionale lægevagtsordninger og i akuttelefonen 1813 i 2016 og af Tabel 3 fremgår antallet af henvisninger fra Akuttelefonen 1813 til
ambulante kontakter.
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Tabel 2

Aktivitet i regionale lægevagtsordninger og i Akuttelefonen 1813# til egne borgere## fordelt
på kontakttype, opgørelsesmåde### og regioner, 2016 (25)
Region
Kontakttype og opgørelsesmåde

Nordjylland

Midtjylland

Syddanmark

Det samlede antal telefonkonsultationer*

291.380

674.923

686.911

530.895

781.664

Telefonkonsultationer uden besøg/konsultation (antal)**

143.442

393.447

341.689

247.246

504.236

Telefonkonsultationer med besøg/konsultation (antal)***

147.938

281.476

345.222

196.315

277.428

Telefonkonsultationer i akuttelefonen i Region Sjælland (antal)

i.r.

i.r.

i.r.

87.334

i.r.

Det samlede antal telefonkonsultationer
pr. 1.000 borgere

497

520

565

639

435

Telefonkonsultationer uden besøg/konsultationer (antal pr. 1.000 borgere)****

245

303

281

403

281

Telefonkonsultationer med besøg/konsultation (antal pr. 1.000 borgere)

252

217

284

236

155

Det samlede antal fysiske kontakter (besøg
og konsultationer)

146.735

272.613

265.623

192.159

k.i.o.

22.879

69.510

48.398

44.345

13.394

123.856

203.103

217.225

147.814

k.i.o.

250

210

219

231

k.i.o.

Besøg (antal)*5
Konsultationer

(antal)*6

Det samlede antal fysiske kontakter (besøg
og konsultationer) pr. 1.000 borgere
Besøg (antal pr. 1.000 borgere)

Sjælland

Hovedstaden

39

54

40

53

7

211

157

179

178

k.i.o.

Andelen af telefonkonsultationer uden besøg/konsultation af det samlede antal telefonkonsultationer (%)

49

58

50

63

65

Andelen af besøg af det samlede antal fysiske kontakter (besøg og konsultationer) (%)

16

25

18

23

k.i.o.

Andelen af fysiske kontakter (besøg og konsultationer) af det samlede antal visiterede
fysiske kontakter (besøg og konsultationer)
(%)

99

97

77

98

k.i.o.

Konsultationer (antal pr. 1.000 borgere)
Procentvise beregninger:
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#
Opgjort for tidsrummet kl. 16:00-08:00 på hverdage samt tidsrummet kl. 00:00-24:00 på grundlovsdag, juleaftensdag,
nytårsaftensdag, lørdage samt søn- og helligdage – for såvel vagtlægeordninger som Akuttelefonen 1813.
## Ved ydelser til egne borgere forstås de ydelser, en given region har givet til regionens egne borgere – ydelser, som
regionens borgere har modtaget under ophold i andre regioner samt ydelser til udenlandske turister, indgår ikke.
###: Personer uden oplysning om cpr og/eller bopæl er håndteret som følger:
Region Nordjylland: Personer uden oplysning om cpr indgår ikke i opgørelsen af ydelser til egne borgere (antallet vurderes at være begrænset).
Region Syddanmark: Personer uden oplysning om cpr og/eller bopæl indgår ikke i opgørelsen af ydelser til egne borgere
(gennemsnitligt 3,4 % af alle telefonkonsultationer, henholdsvis 1,0 % af alle besøg og 3,4 % af alle konsultationer). Fordeling på år og borgere i egen region henholdsvis uden for egen region har ikke været mulig.
Region Sjælland: Personer uden cpr og oplysning om bopæl indgår i opgørelsen af ydelser til egne borgere (0,4 % af alle
telefonkonsultationer, 1,6 % af alle besøg og 0,4 % af alle konsultationer).
Region Hovedstaden: Der er ikke cpr og bopæl på alle telefonkonsultationer og besøg. I udtrækket er det antaget, at
missing (erstatnings-cpr eller missing) for egne borgere fordeler sig forholdsmæssigt som for opgørelsen af de øvrige telefonkonsultationer henholdsvis besøg.
i.r.: Ikke relevant.
k.i.o.: Kan ikke oplyses, Akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden foretager ikke konsultationer.
* For lægevagten er det summen af telefonkonsultationer (ydelseskoderne 0501 plus 0602). For Region Sjælland er det
imidlertid summen af telefonkonsultationer i lægevagten (telefonkonsultationer uden besøg/konsultationer og telefonkonsultationer med besøg/konsultation) og telefonkonsultationer i akuttelefonen i Region Sjælland. For Akuttelefonen 1813 er
det summen af telefonhenvendelser (uanset type). Denne note er til brug for denne rapport blevet yderligere specificeret
efter aftale med VIVE (oktober 2019).
** For lægevagten ydelseskode 0501 – for Akuttelefonen 1813 de telefonhenvendelser, som er afsluttet til egenomsorg
eller lægelig telefonkonsultation. I Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland ydelsesregistreres henvisninger til hospital også med ydelseskode 0501.
*** For lægevagten ydelseskode 0602 – for Akuttelefonen 1813 de telefonhenvendelser, der er visiteret til besøg eller henvist til ambulant kontakt i Region Hovedstadens akutmodtagelser og akutklinikker. I Region Syddanmark ydelsesregistreres henvisninger til hospital også med ydelseskode 0602.
**** For Region Sjælland er det summen af lægevagtens telefonkonsultationer uden besøg/konsultation og telefonkonsultationer hos akuttelefonen pr. 1.000 borgere. Antallet af telefonkonsultationer hos akuttelefonen er estimeret på basis af
en procentvis fordeling for andelen af telefonkonsultationer til egne borgere versus alle telefonkonsultationer (udgør
95 %).
*5 For lægevagten ydelseskode 0471 – for Akuttelefonen 1813 de besøg, der er gennemført og visiteret fra Akuttelefonen
1813.
*6 For lægevagten ydelseskode 0101. I Region Nordjylland omfatter opgørelsen også ydelseskode 4471, som anvendes i
forbindelse med første konsultation på aftalte vagtlægekonsultationssteder.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecentner for Velfærd. Regionale lægevagter og Akuttelefonen 1813.
En korlægning med fokus på organisering, aktivitet og økonomi. Tabel 6.5. København: 2018. Er baseret på regionalt indberettet aktivitet. Opgørelser pr. 1.000 borgere er baseret på FOLK1A (3. kvartal i givne år), Statistikbanken, Danmarks Statistik.

Tabel 3

Antal henvisninger fra Akuttelefonen 1813# til ambulante kontakter i Region Hovedstadens
akutmodtagelser og akutklinikker (AMAK) fordelt på spor, opgørelsesmåde## og årstal,
2014-2016
År
Opgørelsesmåde

2014

2015

2016

Alle henvisninger til de tre spor

316.289

308.732

319.585

Henvisninger til behandlerspor sygdom

162.964

157.271

165.984

99.558

101.444

103.899

Henvisninger til behandlerspor skade
Henvisninger til vurderingsspor

53.767

50.017

49.702

Alle henvisninger af egne borgere

308.012

300.657

310.838

Henvisninger af egne borgere til behandlerspor sygdom

158.699

153.158

161.441
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Henvisninger af egne borgere til behandlerspor skade

96.952

98.790

101.055

Henvisninger af egne borgere til vurderingsspor

52.361

48.709

48.342

Alle henvisninger af egne borgere pr. 1.000 borgere

175

169

173

Henvisninger af egne borgere til behandlerspor sygdom pr. 1.000 borgere

90

86

90

Henvisninger af egne borgere til behandlerspor skade pr. 1.000 borgere

55

56

56

Henvisninger af egne borgere til vurderingsspor pr. 1.000 borgere

30

27

27

Anm.:

Note:

Kilde:

# Opgjort

for tidsrummet kl. 16:00-08:00 på hverdage samt tidsrummet kl. 00:00-24:00 på grundlovsdag, juleaftensdag, nytårsaftensdag, lørdage samt søn- og helligdage. Der er foretaget en mindre justering af antallet
af børn (0-12 år) efter udsendelse af den samlede rapport til alle regioner. Justeringen påvirker ikke det samlede antal henvisninger, idet børnene blot er flyttet fra vurderingssporet til behandlersporet/skade, hvilket er
mere korrekt.
## Henvisninger af egne borgere omfatter kun de henvisninger, som Akuttelefonen 1813 har givet til regionens
egne borgere. Der er ikke cpr og bopæl på alle kontakter. I udtrækket er det antaget, at missing (erstatningscpr eller missing) for egne borgere fordeler sig forholdsmæssigt som for opgørelsen af de øvrige kontakter.
* Børnemodtagelsen Behandlerspor/sygdom for børn er kun åben i hverdage i tidsrummet kl. 16:00-23:00 og
i weekenden i tidsrummet kl. 08:00-23:00. Det betyder, at alle børn med sygdom indlægges i tidsrummet kl.
23:00-08:00 (inkl. weekender og helligdage). Ifølge Region Hovedstadens opgørelser er i alt 8.115 af regionens egne børn i aldersgruppen 0-12 år blevet indlagt grundet børnemodtagelsens lukketid i behandlerspor/sygdom for børn. Denne note er til brug for denne rapport blevet yderligere specificeret efter aftale med
VIVE (oktober 2019).

Regionalt indberettet aktivitet baseret på udtræk fra Akuttelefonen 1813s it-system. Opgørelser pr.
1.000 borgere er baseret på FOLK1A (3. kvartal i givne år), Statistikbanken, Danmarks Statistik.

Aktiviteten i 2016 viser store regionale forskelle på antal sygebesøg i hjemmet, hvor Region Sjælland og Region Midtjylland havde flest besøg, mens Region Hovedstaden
havde det laveste antal (53-54 henholdsvis 7 besøg pr. 1.000 borgere). I alle regioner er
det især ældre borgere, som visiteres til sygebesøg jf. Figur 3, og i alle regioner varetages sygebesøg af en speciallæge med almen medicinske eller tilsvarende kompetencer.
Figur 3

Aktivitet i vagttid# i regionale lægevagtsordninger og i Akuttelefonen 1813 opgjort for egne
borgere## pr. 1.000 borgere opgjort for besøg, alder### og regioner, 2016 (25)

Anm.: # Opgjort for tidsrummet kl. 16:00-08:00 på hverdage samt tidsrummet kl. 00:00-24:00 på grundlovsdag, juleaftensdag, nytårsaftensdag, lørdage samt søn- og helligdage for såvel vagtlægeordninger som Akuttelefonen 1813.
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## Omfatter

ydelser til borgere, som en given region har givet til regionens egne borgere. Ydelser, som regionens borgere
har modtaget under ophold i andre regioner, samt ydelser til udenlandske turister indgår ikke. Personer uden oplysning om
cpr og/eller bopæl er håndteret som følger:
Region Nordjylland: Personer uden oplysning om cpr indgår ikke i opgørelsen af ydelser til egne borgere (antallet vurderes at være begrænset).
Region Syddanmark: Personer uden oplysning om cpr og/eller bopæl indgår ikke i opgørelsen af ydelser til egne borgere
(gennemsnitligt 1,0 pct. af alle besøg). Fordeling på år og borgere i egen region henholdsvis uden for egen region har ikke
været mulig.
Region Sjælland: Personer uden cpr og oplysning om bopæl indgår i opgørelsen af ydelser til egne borgere (1,6 pct. af
alle besøg).
Region Hovedstaden: Der er ikke cpr og bopæl på alle telefonkonsultationer og besøg. I udtrækket er det antaget, at missing (erstatnings-cpr eller missing) for egne borgere fordeler sig forholdsmæssigt som for opgørelsen af de øvrige besøg.
### Der er ikke foretaget justering for de tilfælde, hvor alderen er ukendt. Afhængig af region er alder ukendt for 0,1-0,2 pct.
af det oplyste antal besøg. I Region Midtjylland er der ingen tilfælde af manglende oplysning om alder.
Note: B. Besøg: For lægevagten ydelseskode 0471 – for Akuttelefonen 1813 de besøg, der er gennemført af Akuttelefonen 1813.
Kilde: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecentner for Velfærd. Regionale lægevagter og Akuttelefonen 1813. En
kor-lægning med fokus på organisering, aktivitet og økonomi. Figur 6.2. B. København: 2018. Er baseret på regionalt indberettet aktivitet. Opgørelser pr. 1.000 borgere er baseret på FOLK1A (3. kvartal i givne år), Statistikbanken, Danmarks
Statistik.

For konsultationer havde Region Nordjylland det højeste antal, mens Region Midtjylland
havde det laveste i 2016 (211 henholdsvis 157 pr. 1.000 borgere). I 2016 havde Region
Sjælland det højeste antal telefonkonsultationer pr. 1.000 borgere, mens Region Hovedstaden havde det laveste. I alle regioner er det de 0-4 årige der modtager flest telefonkonsultationer og konsultationer pr. 1000 borgere.
Børn under 4 år er den aldersgruppe, som tegner sig for den relativt største andel af aktiviteten i den telefoniske visitation i vagttid i 2016, mens ældre borgere over 75 år modtager næst flest telefonkonsultationer (VIVE, 2018) (25). Aldersfordelingen tegner et mønster hvor småbørn og ældre får væsentligt flere ydelser per borger i vagttid sammenlignet
med øvrige aldersgrupper. Børnene ses primært i vagtlægekonsultationer (ambulant kontakt i akutmodtagelse eller akutklinik i Region Hovedstaden), mens de ældre i højere grad
ses ved sygebesøg.
15-28 pct. af alle telefonkonsultationer var i 2016 genhenvendelser, og 10-17 pct. af de
borgere der modtog en telefonkonsultation, havde efterfølgende en hospitalskontakt inden for det samme døgn.
Aktivitet i den præhospitale indsats
I den præhospitale indsats har alle regioner over en årrække oplevet en stigning i antallet
af både 112-opkald og akutte ambulancekørsler (kørsel A 5 og kørsel B 6). Stigningen i
112-opkald og akutte ambulancekørsler er ikke specifikt knyttet til en dansk kontekst,

5 Kørsel A anvendes ved livstruende eller mulig livstruende sygdom eller tilskadekomst for eksempel større traumer, hjertestop
eller svære luftvejsproblemer. I mange situationer vil der også blive afsendt akutlægebil, akutlægehelikopter og/eller paramediciner. Beredskaberne kører med udrykning.
6 Kørsel B anvendes ved akut, men ikke livstruende sygdom eller tilskadekomst for eksempel smertetilstande, opblussen i kendt
kronisk sygdom, brud på underekstremiteterne. Der vil typisk være tale om sygdom eller tilskadekomst, der er alvorlig og hastende, men uden en umiddelbar trussel mod liv eller førlighed.
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men er derimod et mønster, der genfindes i hele den vestlige verden. Derudover ses en
øget aktivitet for visse supplerende beredskaber såsom akutlægehelikopterne.
Der kan være flere årsager til denne stigning, men flere studier peger på, at der ses et
fald i antallet af kørsler på baggrund af tilskadekomst og en stigning på grund af akut forværring af kronisk sygdom samt uspecifikke diagnoser. Derudover ses, at patienterne har
flere kroniske sygdomme end tidligere (38).
Antallet af akutte konktakter til sundhedsvæsnet inden for forskellige aldersgrupper har
været relativt konstant. Antallet er dog steget markant i aldersgruppen 60-70 år. Et dansk
studie angiver at det stigende antal 112-opkald med stigende alder måske kan hænge
sammen med opblussen af kronisk sygdom (39).
En opgørelse fra Region Nordjylland viser, at lidt flere mænd end kvinder ringer 112 og
får en ambulance, og at gennemsnitsalderen er 52,9 år jf. Figur 4. Der er flest opkald om
spædbørn (0-2 år), unge voksne (18-22 år) og ældre (65-87 år), og der hyppigere kontakt
til den præhospitale indsats med alderen (39).
Figur 4
Aldersfordeling for patienter med sygehuskontakt efter 112-opkald og ambulancetransport (N=148 757) I 2007-2014 i Region Nordjylland.

Kilde: Christensen et al. 2016 (39).
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Aktivitet for den akutte patient på sygehuset i både somatik og psykiatri
Til brug for opgørelsen i det følgende har Sundhedsstyrelsen modtaget datatræk fra
Sundhedsdatastyrelsen for den akutte sygehusaktivitet i 11-års perioden 2007 til og med
2017.
Tabel 4 viser en samlet opgørelse af antal akutte korte og lange forløb fordelt på henholdsvis akut eller planlagt kontakt og somatik eller psykiatri i 2007 og 2017. Korte forløb
er sygehuskontakter af under 12 timers varighed (og ligner til dels begrebet ”ambulant
behandling”), mens lange forløb er kontakter, der samlet varer 12 timer eller mere. Lange
forløb ligner til dels begrebet ”sygehusindlæggelser”, hvor indlæggelser på de enkelte afdelinger i et patientforløb er kædet sammen til én sygehusindlæggelse. For både korte
og lange forløb opgøres opholdstid i timer, hvilket til dels ligner det tidligere begreb ”sengedage”.
På det akutte, somatiske område er der sket en stigning i antallet af korte forløb, men
hvis der tages højde for, at aktiviteten i lægevagten i Region Hovedstaden i løbet af perioden har været omlagt til sygehusaktivitet, synes aktiviteten over hele perioden at være
rimelig stabil.
For de lange forløb er der sket en lille tilbagegang i antallet af forløb, mens antallet af
sengedage er faldet med knap 10 pct.
På det psykiatriske område ses der for de lange forløb en stigning fra 45.000 til 50.000
forløb svarende til godt 10 pct. i antallet af forløb og en mindre stigning i antallet af opholdstimer. I 2017 ses psykiatrien at udgøre 50.000 ud af i alt 634.000 forløb svarende til
8 pct. af det samlede antal lange forløb og 22 pct. af antallet af opholdstimer. Set i forhold
til befolkningsudviklingen 2007-2017 er der for somatik og psykiatri under ét sket et fald i
såvel antallet af korte forløb som lange forløb og opholdstimer.
Tabel 4

Antal akutte somatiske og psykiatriske sygehusforløb i hele landet fordelt på aktivitetstype
og kontaktmåde i 2007 og 2017.
Korte forløb
Aktivitetstype

Lange forløb (≥12 timer)

(< 12 timer)
Antal forløb i

Antal forløb i

Opholdstimer i

tusind

tusind

mio.

2007

2017

2007

2017

2007

2017

Somatik

900

1.100*

600

584

87,3

80,1

Psykiatri

32

37

45

50

21,6

22,1

932

1.137*

645

634

108,8

102,1

I alt
I alt pr. 100.000

171
191
110
101
1,6
1,4
indbyggere
*Heri vurderes at indgå op mod 200.000 konsultationer i akutmodtagelser og akutklinikker i Region Hovedstaden.
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Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen, træk pr. 10. august 2018.

Til sammenligning skete der på det planlagte område et fald i antallet af lange forløb fra
301.000 til 276.000 forløb fra 2007 til 2017. Samtidig er antallet af ambulante besøg steget fra ca. 8 mio. til ca. 11 mio. fra 2007 til 2017. Groft sagt er den akutte aktivitet mere
end dobbelt så stor som den planlagte aktivitet for de lange forløb, mens det for den ambulante aktivitet (korte forløb) er de planlagte besøg, der dominerer aktiviteten.
Sygehusaktivitet fordelt på regioner
Figur 5 viser udviklingen i antal akutte patientforløb fra 2007 til 2017 opgjort for henholdsvis Region Hovedstaden og de fire øvrige regioner på det somatiske område. Betydningen af Region Hovedstadens valg af organisering, hvor der ikke er vagtlægekonsultationer, og Akuttelefonen 1813 henviser til ambulante kontakter på sygehusenes akutmodtagelser og akutklinikker, fremgår tydeligt for de korte patientforløb, hvor antallet af forløb
stiger stejlt i Region Hovedstaden fra 2013 til 2014 (hvor det enstrengede og visiterende
akutsystem blev indført) med ca. 200.000 korte forløb, mens antallet af korte forløb i det
øvrige land er uændret. Stigningen i antallet af korte patientforløb på sygehusene i Region Hovedstaden som følge af 1813 var forudset og planlagt (og modsvares af et endnu
større fald i antallet af lægevagtskonsultationer, jf. afsnittet om Aktivitet i lægevagt og
Akuttelefonen 1813 ovenfor).
Figur 5

Udviklingen i den akutte somatiske sygehusaktivitet i hele landet 2007-2017 fordelt på aktivitetstype og regioner.
Fordeling af antal akutte forløb opgjort på sygehusregion og fordelt på om
kontakter har en varighed under 12 timer (korte forløb) eller på 12 timer og
derover (lange forløb)
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Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen, træk pr. 10. august 2018.

Møde i Social- og psykiatriudvalget d. 27-11-2019

Punkt nr. 5 - Beslutning: Høring af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for en
Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade
sammenhængende sundhedsindsats
ved akut opstået sygdom og skade
Bilag 3 - Side -50 af 131

Side 50/131

Figur 5 viser, at udviklingen i antallet af akutte lange patientforløb på det somatiske område har været konstant fra 2007 til 2017. Region Hovedstaden har således haft et uændret antal lange forløb (på trods af befolkningen er vokset med 10 pct.), mens regionerne
i resten af landet (hvor befolkningen samlet er vokset med godt 3 pct.) har haft lidt færre
lange for løb. Samlet er antallet af akutte lange forløb næsten uændret, selvom befolkningsstørrelsen er vokset, og befolkningen er blevet ældre, hvilket må betyde, at akutte
lange forløb i stigende grad er blevet omlagt til akutte korte forløb.
Med hensyn til opholdstiderne er det gennemgående træk inden for den somatiske sygehusaktivitet uden for Region Hovedstaden, at den gennemsnitlige opholdstid for de korte
forløb er øget, mens opholdstiderne for de lange forløb er faldende (se Tabel 5). For så
vidt angår de korte forløb er stigningen formentlig resultatet af flere faktorer, herunder at
tidsregistreringen for skadestuebesøg tidligere har været mangelfuld (og de er derfor blevet registreret med en opholdstid på nul), at en del af de lange forløb er blevet til korte
forløb, efterhånden som opholdstiden er reduceret, og at der er måske også sket et skift i
sammensætningen af de korte forløb fra skadestuebesøg til medicinske vurderinger. I
Region Hovedstaden lader udviklingen i den gennemsnitlige opholdstid for de korte forløb sig ikke vurdere, da tallene også inkluderer de patienter, der tidligere kom i lægevagten. Det bemærkes desuden, at der på tværs af regionerne er forskel på demografi og
sygdomsmønstre, som der skal tages forbehold for ved sammenligning.
Den gennemsnitlige opholdstid for de lange forløb vurderet ud fra udviklingen uden for
Region Hovedstaden er reduceret med knap 16 pct. Når der yderligere tages højde for
det vigende antal lange forløb, er det samlede forbrug af opholdstimer reduceret med ca.
19 pct. i perioden 2007-2017 uden for hovedstaden. En gennemgang af tallene for opholdstid for lange forløb i Region Hovedstaden tyder på, at der er tekniske forklaringer på
den tilsyneladende stigning i gennemsnitlig opholdstid for lange forløb på regionens sygehuse, men talmaterialet tillader ikke en nærmere undersøgelse af dette.
For psykiatrien (Tabel 6) er der dels tale om en vækst i antallet af både korte og lange
forløb, dels om en forskydning af aktiviteten mod størst vækst i aktiviteten uden for hovedstadsregionen. Antallet af opholdstimer er tilsvarende forskudt mod de fire øvrige regioner, og samlet er antallet af opholdstimer for de lange forløb øget. Befolkningen i Region Hovedstaden har stadig det største forbrug af lange forløb i forhold til indbyggertallet, men forskellen mellem hovedstaden og de øvrige fire regioner er reduceret fra 2007
til 2017. I 2017 var antallet af lange forløb pr. 1.000 indbyggere 0,8 uden for Region Hovedstaden og 1,0 inde i regionen.
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Tabel 5

Den akutte somatiske sygehusaktivitet i hele landet fordelt på regioner, aktivitetstype og
gennemsnitlig opholdstid og regioner 2007 og 2017.
Korte forløb (<12 timer)
Region

Antal forløb i
tusind
2007

Lange forløb (≥12 timer)

Gns. opholdstid i timer

2017

2007

2017

Antal forløb i
tusind
2007

Gns. opholdstid i timer

2017

2007

2017

Samlet opholdstid i mio. timer
2007

2017

Region Nordjylland

57

72

0,8

2,5

59

57

149

122

8,8

7,0

Region Midtjylland

172

149

1,5

3,0

126

126

139

110

17,5

13,8

Region Syddanmark

193

197

1,7

2,4

129

118

136

115

17,5

13,7

Region Sjælland

146

149

2,1

2,1

90

87

151

139

13,5

12,1

Region Hovedstaden

331

533

2,1

2,1

196

196

153

171

30,0

33,5

4 regioner*

569

567

1,5

2,6

403

388

142

120

57,3

46,5

Hele landet

900

1.100

1,7

2,4

600

584

146

137

87,2

80,1

*Fire regioner uden for Region Hovedstaden i alt.
Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen, træk pr. 10. august 2018.
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Tabel 6

Den psykiatriske sygehusaktivitet i hele landet fordelt på aktivitetstype, gennemsnitlig opholdstid, samlet opholdstid (for lange forløb) og regioner 2007 og 2017.
Korte forløb (<12 timer)
Område

Lange forløb (≥12 timer)

Antal forløb i
tusind

Gns. opholdstid
i timer/patient

Antal forløb i
tusind

Gns. opholdstid
i timer/patient

Samlet opholdstid i mio. timer
2007

2007

2017

2007

2007

2017

2007

Region Nordjylland
Region Midtjylland

1
5

3
5

3,6
2,9

2017
2,8
3,2

3
9

4
10

596
385

2017
495
360

1,8
3,5

2017
1,9
3,5

Region Syddanmark

6

8

2,1

2,5

9

11

441

353

4,2

4,0

Region Sjælland
Region Hovedstaden

4
16

7
14

2,5
2,0

2,4
2,9

6
17

7
18

416
554

590
472

2,7
9,4

4,2
8,4

4 regioner*

16

23

2,6

2,7

28

32

433

424

12,2

13,6

Hele landet

32

37

2,3

2,7

45

50

479

441

21,6

22,1

*Fire regioner uden for Region Hovedstaden i alt.
Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen, træk pr. 10. august 2018.

Sygehusaktivitet fordelt på aldersgrupper
Udviklingen i sygehusaktiviteten fordelt på aldersgrupper fremgår af Tabel 7, som viser at
borgere under 65 år har et faldende antal lange forløb på ca. 15 pct. og en uændret eller
lidt stigende gennemsnitlig opholdstid. Udviklingen er omvendt for borgere på 65 år og
derover, hvor de lange forløb stiger for både for de 65-79 årige og dem på 80 år og derover.
For nærmere at belyse aktivitetsudviklingen i forhold til befolkningsudviklingen er data
analyseret uden at inddrage Region Hovedstaden og dermed effekten af regionens omlægning (se Tabel 8), og her finder man, at antallet af både korte og lange forløb i de fire
regioner er faldet for borgere under 65 år, mens befolkningstallet er faldet eller stagneret.
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Tabel 7

Den akutte somatiske sygehusaktivitet i hele landet fordelt på aktivitetstype, gennemsnitlig
opholdstid og patienternes alder på kontakttidspunktet 2007 og 2017.
Korte forløb (<12 timer)
Alder

Antal forløb i
Tusind

Lange forløb (≥12 timer)

Gns. opholdstid i
timer

Antal forløb i tusind

Gns. antal opholdstimer

Antal opholdstimer i alt i mio.

2007

2017

2007

2017

2007

2017

2007

2017

2007

2017

272

329

1,6

1,9

106

86

90

90

9,5

7,7

18-64 år

522

587

1,7

2,3

269

231

121

128

32,6

65-79 år

68

125

2,2

3,2

128

157

193

165

24,6

≥80 år

38

59

2,3

3,5

97

111

211

I alt

900

1.100

1,7

2,4

600

584

146

0-17 år

153
137

29,5
25,8

20,5

17,0
80,1

87,3

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen, træk pr. 10. august 2018.

Tabel 8

Antal indbyggere og den somatiske sygehusaktivitet i fire regioner uden for Region Hovedstaden fordelt på kontakttype, opholdstid (for lange forløb) og alder 2007 og 2017.
Korte forløb
(<12 timer)

Antal indbyggere i tusind
Alder

0-17 år

Antal
2007

Antal
2017

Pct. udvikling

Antal i tusind
2007

2017
163

Lange forløb (≥12 timer)

Pct. udvikling

Antal i tusind
2007

2017

-11,0

71

55

Pct.
udvikling

Samlet opholdstid i
mio. timer
2007

2017

-22,6

6,3

4,6

-27,2

-16,4

21,7

15,7

-21,4

+22,1

16,6

15,6

-5,6
-17,2

868

802

-8,4

183

18-64 år

2.342

2.345

+0,1

324

299

-7,5

180

65-79 år

446

618

+38,7

40

71

+78,1

88

≥80 år

157

183

+16,5

34

+54,1

64

74

+16,8

12,7

10,5

3.813

3.948

+3,6

567

-0,2

403

388

-3,8

57,3

46,5

I alt

22
569

151
108

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen, træk pr. 10. august 2018.

I Tabel 8 ses der for de 65-79 årige en markant stigning i antallet af korte forløb, mens
antallet af lange forløb stiger mindre end antallet af indbyggere i aldersgruppen. En nærliggende forklaring kan være, at lange forløb i en vis udtrækning erstattes af ambulante
vurderinger i de somatiske akutmodtagelser.
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I aldersgruppen på 80 år og derover ses både en kraftig stigning i antallet af korte forløb,
samtidig med at antallet af lange forløb stiger parallelt med udviklingen i befolkningstallet.
De store fødselsårgange fra 1940’erne passerer 80 år inden for de kommende ti år og
øger antallet af borgere på 80 år og derover i forhold til i dag med knap 70 pct. Der er således behov for et særligt fokus på denne aldersgruppe. Antallet af opholdstimer i de
lange forløb for den ældste aldersgruppe udgjorde 23 pct. af det samlede antal opholdstimer i 2017 i det somatiske sygehusvæsen uden for Region Hovedstaden.
Udviklingen fordelt på aldersgrupper på det psykiatriske område fremgår af Tabel 9. Udviklingen er noget anderledes end på det somatiske område, da antallet af lange forløb
har været stigende. Der er forholdsvis få både korte og lange forløb for de ældre aldersgrupper inden for psykiatrien, og intet tyder på en særlig udfordring i relation til alder. For
eksempel udgør antallet opholdstimer for borgere på 80 år og derover omkring 3 pct. af
det samlede antal opholdstimer for lange forløb i psykiatrien.
Tabel 9
Den akutte psykiatriske aktivitet i hele landet fordelt på aktivitetstype, gennemsnitlig opholdstid, samlet opholdstid (for lange forløb) og patienternes alder på kontakttidspunktet 2007 og 2017.
Korte forløb (<12 timer)
Område

0-17 år

Lange forløb (≥12 timer)

Antal forløb i
tusind

Gns. opholdstid i timer

Antal forløb i
tusind

Gns. opholdstid i timer

Samlet opholdstid i mio. timer

2007

2017

2007

2017

2007

2017

2007

2007

3

4

2,6

2,9

1

2

474

2017

2017

380

0,7
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18-64 år
27
30
2,2
2,7
37
41
464
451
65-79 år
2
3
2,4
2,9
4
5
583
431
≥ 80 år
1
1
3,1
3,6
2
2
543
331
I alt
32
37
2,3
2,7
45
50
479
441
Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen, træk pr. 10. august 2018.

17,3
2,5
1,1
21,6

18,5
2,2
0,7
22,1

3.3. Opsamling vedrørende viden og status
Visitationen til den akutte sundhedsindsats er forskellig i de fem regioner i forhold til organisering, opgavevaretagelse, aktivitet og økonomi og er organiseret i lægevagtsordninger
i fire regioner og i Region Hovedstaden med akuttelefon 1813. Forskellen består blandt
andet i graden af deltagelse fra speciallæger i almen medicin, anvendelsen af sygeplejersker og andre sundhedspersoner, herunder hvilke opgaver sygeplejerskerne varetager i
de enkelte ordninger. Undersøgelser af hvilke kompetencer der skal være i visitationen
med fokus på henholdsvis lægefaglige og sygeplejefaglige kompetencer viser, at der ikke
er grundlag for at sige, at telefonvisitation varetaget af sygeplejersker er mindre sikker og
har ringere kvalitet, at det generelt er vigtigt at sikre oplæring, uddannelse og støtte i telefonvisitationen, og at telefonvisitation endvidere er forbundet med risici og usikkerhed, og
stiller krav til visitators kompetencer.
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Der er både flest telefonkonsultationer og flest vagtlægekonsultationer pr. 1.000 borgere
vedrørende mindre børn (0-4 årige) i alle regioner, og i Region Hovedstaden henvises
der flest småbørn pr. 1.000 borgere til behandlersporet sygdom. Det er samtidig de ældste borgere (≥75 år), som modtager flest sygebesøg i alle regioner.
I forhold til den præhospitale indsats har der særligt været fokus på de meget akutte tilstande såsom hjertestop uden for sygehus, alvorlige traumer og slagstilfælde. I en vurdering af kompetencer ses der ved brug af præhospitale akutlægers sundhedsfaglige kompetencer en øget overlevelse efter visse akutte tilstande, når behandlingen sammenlignes med paramedicinere.
Der er i dag akutmodtagelser på 32 sygehusmatrikler, heraf 22 med somatisk modtagelse og 21 med psykiatrisk modtagelse. På fire af de 32 sygehusmatrikler er der fælles
modtagelse for somatik og psykiatri, og på otte er der separate men nærtliggende modtagelser.
Det ses, at de konkrete lægefaglige specialer er repræsenteret, men der er variation i forhold til, hvorvidt de er tilstede døgnet rundt, og regionerne har organiseret sig forskelligt,
herunder i forhold til om adgangen til akutmodtagelserne er visiteret, samt om de somatiske og psykiatriske akutmodtagelser er fælles eller adskilt. Der peges på, at det er en forudsætning for en velfungerende akutmodtagelse, at der de rette kompetencer hos personalet, men også kompetencer i ledelse af patientflow, let adgang til diagnostik i dag- og
vagttid, mulighed for viderehenvisning samt løbende frigivelse af plads i akutmodtagelserne med henblik på at sikre flow.
Den samlede stationære sengekapacitet på både somatiske og psykiatriske akutsygehuse forventes at være stabil frem mod 2025, hvilket dækker over at sengekapaciteten
på akutmodtagelserne forventes at stige med 26 pct. frem mod 2025, ligesom sengekapaciteten på intensiv afdelingerne forventes at stige med 27 pct. Der er stor variation i forhold til antallet af indgange på de forskellige akutsygehuse, hvor der fortsat er sygehuse
med op til otte forskellige indgangen, ud over den fælles akutmodtagelse. Der er derudover stor variation i organiseringen af speciallæger i akutmodtagelsen, der er forskel på,
om der er adgang til billeddiagnostik i selve akutmodtagelsen og for tre psykiatriske akutsygehuse gælder det, at der ikke er adgang til biokemi inden for to timer. Generelt har de
psykiatriske akutsygehuse ikke speciallæge i tilstedeværelsesvagt uden for dagtid
Befolkningsunderlaget for akutsygehuse for de tre små sygehuse med ø- eller ø-lignende
status (Bornholm, Nykøbing F. og Thisted) har fortsat et befolkningsunderlag under den
nedre grænse for Sundhedsstyrelens generelle anbefaling, men også akutsygehuse som
Hjørring (somatik) samt Svendborg og Odense (psykiatri) forventes at have et befolkningsunderlag omkring den nederste grænse på 200.000. Samtidig er der en række sygehuse, særligt i Region Hovedstaden, der forventes at have et befolkningsunderlag
større end 400.000 i 2025. En undersøgelse af det nødvendige befolkningsunderlag for
akutsygehuse bekræfter i den sammenhæng, at anbefalingen fra 2007 om et befolk-
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ningsunderlag på henholdsvis 200.000 - 400.000 for varetagelse af somatiske og psykiatriske akutmodtagelser, og 500 - 1.000.000 for varetagelse af akut børne- og ungdomspsykiatri er fagligt relevant. Det bemærkes desuden, at det for en række almindelige tilstande som for eksempel pneumoni og hoftenær fraktur synes forsvarligt, at disse varetages på små akutsygehuse med ø-lignende geografi, mens en række andre tilstande som
for eksempel sepsis, hjertesvigt og gastrointestinal blødning med fordel kan visiteres til
større akutsygehus.
Aktiviteten på de enkelte akutsygehuse er høj, der er sket en ændring i sammensætningen af akutte patienter, idet der er kommet flere ældre og flere med multisygdom.
På trods af vækst i befolkningstallet og i både antal og andel af ældre er der ikke sket en
samlet stigning i antallet af akutte forløb i det somatiske sygehusvæsen. Der har været
en stigning for borgere på 65 år og derover, og denne stigning har kunnet rummes inden
for en uændret samlet aktivitet, fordi sygehusaktiviteten for borgere under 65 år er faldet.
Samtidigt er det samlede antal opholdstimer faldet, formentlig fordi forløb i stigende grad
er blevet omlagt til korte forløb, og at en række korte akutte forløb samtidig kan være forebygget eller være blevet omlagt til ambulant aktivitet. Over hele perioden 2007-2017
ses en meget betydelig stigning i antallet af planlagte ambulante besøg. Det kan også
være medvirkende, at der blandt andet som konsekvens af 2007-anbefalinger er blevet
indført visitation til akutmodtagelserne, hvorved en del akut aktivitet kan være blevet visiteret til anden aktivitet i ambulatorium, lægevagt m.v.
Udviklingen i antal forløb og opholdstimer blandt borgere på 80 år og derover følger ikke
helt udviklingen i de andre aldersgrupper, og da gruppen samtidig er stigende og har et
stort antal opholdstimer, bør den gives særlig opmærksomhed fremover.
På det psykiatriske område er der sket en stigning i både de korte og lange forløb, mens
antallet af opholdstimer er stort set uændret. Samtidig synes der at ske en tilnærmelse i
antallet af forløb i forhold til befolkningstallet mellem Region Hovedstaden (der traditionelt
har haft et meget stort antal forløb i forhold til befolkningstallet) og de fire regioner uden
for hovedstaden.
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4. Patientforløbet i dag
Som grundlag for at læse anbefalingerne i nærværende rapport beskrives patientforløbet
ved akut opstået sygdom og skade som det ser ud i dag. Beskrivelsen er delt op i tre
dele; visitation, der handler om adgangen til de akutte sundhedstilbud (herunder henholdsvis borgerrettet visitation og visitation og henvisning mellem sundhedsprofessionelle), de akutte sundhedstilbud uden for sygehus, samt de akutte sundhedstilbud på sygehuset.

4.1. Borgerrettet visitation til de akutte sundhedstilbud
Borgerens første møde med den akutte sundhedsindsats sker typisk i almen praksis i
dagtid, i almen medicinsk visitation i vagttid, via Region Hovedstadens akuttelefon 1813,
via 112-opkald til AMK-vagtcentral eller via en kommunal funktion.
Muligheder for borgerrettet visitation til akutte sundhedstilbud:
•

I dagtid ved henvendelse til almen praksis samt ved skader til Akuttelefonen
1813 i Region Hovedstaden og til akuttelefonen i Region Sjælland

•

I vagttid via lægevagtstelefoner eller Akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden eller Akuttelefonen i Region Sjælland

•

Ved direkte henvendelse på psykiatrisk akutmodtagelse, fødegang m.v.

•

Ved 112-opkald eller anden præhospital alarmering

•

Ved henvendelse til kommunal visitation til kommunal sygepleje, herunder
akutfunktion, samt kommunale psykosociale akuttilbud m.v.

Praksissektor i dagtid
Alle med folkeregisteradresse i Danmark er som udgangspunkt tilknyttet almen praksis,
som i dagtid varetager vurdering og behandling af mindre alvorlig akut opstået sygdom
og skade, samt relevant visitation til det øvrige sundhedsvæsen. Der kan være undtagelser fra dette, som for eksempel hvor regionerne driver almen medicinsk lægeklinik, ved
direkte henvendelse til tandlæge eller speciallægepraksis i øre-næse-hals eller øjensygdomme, og evt. øvrige specialer for personer i sygesikringsgruppe 2 m.v. Udvalgte grupper som værnepligtige, asylansøgere m.v. kan være dækket af andre faste lægeordnin-
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ger, mens turister og andre med midlertidigt ophold ikke er fast tilknyttet en almen praksis, men kan søge akut behandling ved både alment praktiserende læge, lægevagtstelefoner og sygehuse inden for gældende regler jf. sundhedsloven (1).
Den almen medicinske visitation er organiseret på baggrund af på hvilket tidspunkt af
døgnet, patienten henvender sig.
I dagtid, som typisk er på hverdage i tidsrummet fra 8 til 16, kan patienten kontakte sin
praktiserende læge blandt andet ved telefonopkald eller ved fremmøde. En del læger vil
desuden have udvidet åbningstid på udvalgte dage. Den praktiserende læge vil som regel have fastlagt telefontid hver dag, og kan desuden have et fastlagt tidsrum, hvor man
kan møde frem med akutte problemer uden tidsbestilling. Uden for lægens faste telefontid vil opkald i klinikkens åbningstid typisk blive besvaret af en sygeplejerske eller sekretær, som på lægens delegation kan vurdere, om patienten bør rådgives om egenomsorg,
tilbydes en tid hos egen læge samme dag eller senere, eller har brug for lægebesøg i
eget hjem. I nogle tilfælde kan henvendelsen føre til kontakt til den kommunale akutfunktion, som kan hjælpe med vurdering. Andre gange kan det være patientens pårørende
eller kommunalt personale, der henvender sig på patientens vegne.
Telefonisk visitation i vagttid
I vagttiden, som er tiden uden for almindelig konsultationstid (typisk hverdage mellem 8
og 16), varetages den telefoniske visitation af lægevagtsordninger i fire regioner, mens
den i Region Hovedstaden varetages af Akuttelefonen 1813. Region Sjælland har desuden en døgndækkende akuttelefon, som er bemandet af behandlersygeplejersker, og
som varetager visitation af patienter med akut opståede mindre skader.
I vagttiden er de borgerettede telefoniske visitationer i regionerne bemandet med forskellige sundhedsfaglige kompetencer. I fire regionale lægevagtsordninger varetages den telefoniske visitation af akut opstået sygdom og skade af speciallæger i almen medicin og
øvrige læger, herunder læger i hoveduddannelse til almen medicin, idet ingen regioner
kan bemande fuldstændigt med speciallæger i almen medicin. I Region Sjælland varetager akuttelefonen, der er bemandet med sygeplejersker, visitation af mindre skader hele
døgnet. I Region Hovedstaden varetages den borgerettede telefoniske visitation ved akut
opstået sygdom og skade via Akuttelefonen 1813, som er bemandet med både speciallæger i almen medicin og andre læger, samt med sygeplejersker, som har mulighed for
at kan rådføre sig med, eller stille borgeren om til, en læge.
I den telefoniske visitation kan patienterne rådgives om egenomsorg, rådgives om at
henvende sig hos egen læge næste dag, henvises til vurdering og behandling i lægevagtskonsultation, et ambulant akuttilbud i regionen (eksempelvis skadeklinik, akutklinik,
tandlægevagtordning m.v.), visiteres til sygebesøg i eget hjem eller indlægges på akutsygehus.
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112-opkald hele døgnet
Ved behov for hjælp i akutte livstruende situationer kan borgere, pårørende, tilskuere, beredskab m.v. ringe til alarmtelefonen 112, hvor sundhedsfaglige opkald omstilles til en af
de fem regionale AMK-vagtcentraler. Fra AMK-vagtcentralen kan der disponeres
præhospitale ressourcer såsom ambulancer, akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikopter, hvorfra det præhospitale personale kan foretage vurdering og initial stabilisering/behandling, yde rådgivning mens hjælpen er på vej, samt sikre transport af akut syge
eller tilskadekomne til sygehus, eller evt. afslutning på stedet.
AMK-vagtcentralerne er bemandet med sundhedsfaglige visitatorer i form af sygeplejersker, ambulancebehandlere med særlig kompetence (paramedicinere) og ambulancebehandlere. De sundhedsfaglige visitatorer modtager 112-opkald og visiterer et respons på
baggrund af en visitationsretningslinje (Dansk Indeks for Akuthjælp), der er fælles for
hele landet. Der anvendes desuden en fælles national disponeringsvejledning for de fire
akutlægehelikoptere.
AMK-vagtcentralen er ligeledes bemandet med speciallæger (AMK-læger), som enten er
fysisk tilstede eller på tilkald. Disse læger fungerer som sundhedsfaglig back-up til det
øvrige præhospitale personale, ligesom både AMK-vagtcentralerne og de præhospitale
ressourcer kan trække på kompetencer fra præhospitale akutlæger, som er speciallæger
med erfaring og særlige kompetencer i præhospital indsats, og sædvanligvis er speciallæger i anæstesiologi.
Derudover bemandes AMK-vagtcentralen af tekniske disponenter med en logistisk baggrund, som foretager den tekniske disponering af de relevante præhospitale ressourcer i
direkte kontakt med det præhospitale personale.
Kommunal sygepleje m.v.
Hvis borgeren, eller dennes pårørende, selv henvender sig med behov for en kommunal
sundhedsindsats har kommunen visitationsretten og kan vælge at visitere til relevante
kommunale tilbud, herunder kommunal hjemmesygepleje.
Hjemmesygepleje efter sundhedsloven benævnes i det følgende kommunal sygepleje,
og omfatter også sygeplejefaglige tilbud i regi af kommunale akutfunktioner som udgående eller stationære tilbud (’akutpladser’).

4.2. Visitation mellem sundhedsprofessionelle
Efter den første primære og uvisiterede kontakt med borgeren kan der være behov for, at
patienten skal tilbydes yderligere vurdering, behandling og observation i sundhedsvæsenet, typisk ved sygehus eller kommunal sygepleje. Denne visitation mellem sundhedsprofessionelle er organiseret i flere spor: praktiserende læge, lægevagt og akuttelefoner,
præhospital virksomhed, sygehus og kommune.
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Visitation mellem sundhedsprofessionelle sker:
•

Præhospitalt ved henvendelse direkte til AMK-vagtcentralen udenom eller via
112-nummeret med henblik på disponering af ambulance, akutlægebil, akutbil
eller akutlægehelikopter samt ved direkte visitation til specialfunktioner på udvalgte sygehuse eksempelvis akut koronarsyndrom og apopleksi.

•

Via regional sygehusvisitation med henblik på sygehusbehandling, herunder
indlæggelse, sub-akut ambulant tid på relevant specialafdeling.

•

Ved henvisning til kommunal sygepleje, herunder kommunale akutfunktioner,
fra praktiserende læge, vagtlæge, sygehuslæge mv.

Præhospital visitation
Læger i almen praksis, på sygebesøg, i lægevagtskonsultationer m.v. kan ved direkte
kontakt til AMK-vagtcentralen udenom eller via 112-nummeret anmode om disponering af
præhospitale ressourcer såsom ambulancer, akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikopter.
Sygehusvisitation
Ved behov for sygehusbehandling ved akut opstået sygdom og skade kontakter indlæggende læge den regionale sygehusvisitation, der typisk er placeret ved det akutsygehus,
patienten skal indlægges på, eller som centrale visitationsenheder (CVI´er). Sygehusvisitationerne er bemandet med sundhedsfaglige visitatorer, som i samråd med indlæggende læge visiterer patienten til indlæggelse på relevant afdeling via akutmodtagelse.
Sygehusvisitationerne kan være fysisk lokaliseret i tæt relation til sygehusenes akutmodtagelser, og som i Region Nordjylland være samlokaliseret med AMK og den præhospitale organisation.
Sygehusvisitationer vil i samarbejde med de forskellige specialafdelinger på sygehusene
have fastlagt retningslinjer for visitationen af forskellige patientgrupper. Flere sygehusvisitationer har mulighed for at etablere konferencekald mellem indlæggende læge og bagvagt fra det involverede speciale.
Som alternativ til akut indlæggelse kan sygehusvisitationerne råde over et antal subakutte ambulante tider ved relevante specialafdelinger på regionale sygehuse.
For tidskritiske tilstande som akut koronarsyndrom og apopleksi vil der være fastlagt særlige retningslinjer for direkte visitation til specialfunktion uden om sygehusvisitationen.
Kvinder i fødsel m.v. vil være selvvisiterende, dog som udgangspunkt efter forudgående
telefonisk henvendelse til vagthavende jordemoder ved fødeafdeling.
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Kommunal visitation
Borgere med akut opstået eller forværret sygdom eller akut nedsat funktionsniveau, der
kræver handling inden for nærmeste fremtid, men som ikke er umiddelbart livstruende,
og hvor der ikke vurderes lægefagligt at være behov for behandling eller observation i sygehusregi, kan af læge henvises til kommunal sygepleje, herunder kommunale akutfunktioner, hvor kommunen kan visitere borgeren til relevant tilbud. Henvisning hertil kan ske
fra praktiserende læge, vagtlæge, sygehuslæge m.v.
Mange kommuner har organiseret håndteringen af lægehenvisninger forskelligt på tværs
af landet, herunder ift. kommunens visitation af ydelser i relation til både sundhedslov og
servicelov og når henvendelsen kommer udefra, enten fra borger/patient, pårørende, almen praksis, lægevagt eller sygehus.

4.3. Akutte sundhedstilbud uden for sygehus
Uden for sygehuset er der en række forskellige tilbud til patienten. Det kan være
præhospital behandling på stedet eller transport til sygehus med eventuel behandling undervejs, almen medicinsk konsultation og sygebesøg i eget hjem, konsultation på en
skade-/akutklinik eller kommunal sygepleje; evt. i regi af en kommunal akutfunktion. De
forskellige tilbud til patienten varetages i dag på tværs af region, kommune og almen
praksis, og karakteren af de akutte sundhedstilbud varierer, særligt imellem den kommunale sygepleje og øvrige tilbud, i forhold til om der er tale om en tidskritisk indsats, der
skal leveres inden for få minutter/med kort varsel, eller et tilbud, der kan iværksættes
med mindre kort varsel; i en kommunal kontekst inden for få timer eller næste dag.
Akutte sundhedstilbud uden for sygehus er blandt andet følgende:
•

Præhospital indsats i form af indsats ved ambulance, akutbil, akutlægebil eller
lægehelikopter

•

Almen medicinsk konsultationstilbud for eksempel i lægevagtsklinik

•

Almen medicinsk lægebesøg i hjemmet

•

Vurdering og evt. behandling på regional skadeklink m.v.

•

Kommunal sygeplejefagligt tilbud, evt. i regi af udgående eller stationær akutfunktion (’akutplads’)

•

Kommunale akuttilbud til mennesker med psykisk lidelse

•

Tandlægevagtordninger
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Den præhospitale indsats
Den præhospitale indsats er den samlede regionale varetagelse af transport og behandling af akut syge eller tilskadekomne frem til overlevering til sygehus, eller på stedet ved
afsluttet behandling. Regionerne kan supplere den præhospitale indsats med ordninger
bestående af frivillige borgere, der kan disponeres til for eksempel hjertestop uden for
hospital, hvor også udbredelsen af hjertestartere har været af stor betydning.
Ambulancer er den grundlæggende præhospitale ressource, der kan disponeres til opgaver visiteret af AMK-vagtcentralen. Derudover benytter regionerne ambulancer bemandet
med ambulancebehandlere med særlige kompetencer (paramedicinere), akutlægebiler,
akutbiler, akutlægehelikoptere mv. i den præhospitale indsats; se eventuelt ordlisten. Ambulancepersonale kan efter vurdering og stabilisering transportere patienten til akutmodtagelse, eller afslutte patienten på stedet evt. på lægelig delegation hvis relevant.
Akutlægehelikopteren føres af en pilot og vil være bemandet af en speciallæge i anæstesiologi (præhospital akutlæge) og ambulancebehandlere med særlige kompetencer (paramedicinere).
Akutlægebiler bemandes af speciallæger i anæstesiologi (præhospital akutlæge) og ambulancebehandlere eller paramediciner.
Akutbiler kan bemandes med paramedicinere, anæstesisygeplejersker eller andet relevant sundhedsfagligt personale, se eventuelt ordlisten.
Disse beredskaber disponeres som sundhedsfagligt supplement til ambulancerne, hvis
der er mistanke om komplekse tilstande, større hændelser eller ulykker samt hændelser,
hvor der er tidskritisk behov for lægebehandling eller anden specialiseret behandling,
som ikke kan varetages af ambulancepersonalet. Akutbiler kan også anvendes som første præhospitale kontakt, hvis det vurderes at ambulancen vil være længere tid om at nå
frem. Patienter køres efter visitationsretningslinjer til den relevante akutmodtagelse. Ambulancepersonalet dokumenterer patientoplysninger og behandling i den elektroniske
præhospitale patientjournal, PPJ, og melder patienten til akutmodtagelsen inden ankomst, så der er klar til modtagelse af de meget akutte patienter.
For mennesker med psykisk lidelse er der etableret udgående funktioner såsom akutteams 7 eller F-ACT-teams 8. I Region Hovedstaden er der etableret en psykiatrisk udrykningstjeneste, bemandet med en speciallæge i psykiatri, der aften og nat kan rykke ud til
mennesker med akut psykisk lidelse. Med aftalen om satspuljen for 2019-2022 er der på
finansloven afsat i alt 100 mio. kr. for fireårsperioden til, at alle fem regioner kan etablere

7

Akutteams kan være målrettet patienter, som ikke i forvejen er tilknyttet distriktspsykiatri, OP/F-ACT-team eller ambulante behandlingstilbud i psykiatrien. De akutte teams samarbejder ofte tæt med akutmodtagelserne, som kan viderehenvise borgere til
behandling i et akutteam som alternativ til indlæggelse, eller kortvarige intensive ambulante behandlingsforløb til patienter, der
kortvarigt har været indlagt i en akutmodtagelse eller på et sengeafsnit, men som ikke er målgruppe til et længerevarende ambulant behandlingsforløb.
8
F-ACT-teams er en hollandsk model for organisering af ambulante teams kendetegnet ved en fleksibel behandlingsindsats,
som er målrettet mennesker med svære psykiske lidelser.
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eller udbygge regionale akutte udrykningstjenester i psykiatrien med inspiration fra Region Hovedstadens tjeneste.
I nogle regioner er der en ”sociolance”, der er et tilbud til socialt udsatte borgere, der primært har brug for en socialfaglig indsats, men hvor der tillige kan ydes basal sundhedsfaglig behandling. Den erstatter dog ikke ambulancen ved akut brug for en sundhedsfaglig indsats.
Almen medicinsk konsultation og sygebesøg i vagttid
Som patient kan man ved akut opstået sygdom eller skade have behov for at blive vurderet eller få behandling af en læge eller sygeplejerske, uden at man behøver at modtage
sygehusbehandling. I dagtid kan man kontakte egen læge med henblik på en konsultation samme dag. I vagttid er der mulighed for konsultation og sygebesøg, der varetages
af de fire lægevagtsordninger, og - for Region Hovedstadens vedkommende – som ambulante kontakter i regionens akutmodtagelser eller akutklinikker. For børn sker fysisk
konsultation ved almen medicinsk sygdom i særlige behandlerspor for børn, der enten er
lokaliseret i akutmodtagelserne eller som særligt spor i børnemodtagelserne.
Konsultation og sygebesøg varetages på forskellig måde i de fem regioner i vagttid. Særligt er der forskel på varetagelse af indsatserne i Region Hovedstaden og de fire lægevagtsregioner, blandt andet hvad angår samarbejdsrelationer og sammenhæng til andre
indsatser på akutområdet.
I de fire lægevagtsordninger henvises patienten til konsultation via den telefoniske visitation. Patienten skal herefter møde op på et af lægevagtens konsultationssteder for at
modtage almen medicinsk vurdering og behandling af akut opstået sygdom eller skade,
der ikke kræver behandling i sygehusregi. I Region Hovedstaden henvises patienten afhængig af behov til et af de tre spor (behandlerspor/sygdom, behandlerspor/skade og
vurderingsspor) i akutmodtagelser eller akutklinikker eller til særlige børnespor.
Det varierer på tværs af landet, hvor mange og hvilke typer konsultationssteder regionerne har etableret, herunder i forhold til åbningstider, aktivitet, og hvilke kompetencer
der anvendes til at løse opgaver i konsultationen.
I Region Hovedstaden er de enkelte spor, som patienten kan henvises til, en del af regionens akutmodtagelser og akutklinikker, mens børnesporene er organiseret under de pædiatriske specialafdelinger.
I de fire regioner med lægevagtsordninger er nogle konsultationssteder placeret på et sygehus med akutmodtagelse, holder åbent for patienter i hele vagttiden, har flere almen
medicinske læger tilknyttet og benytter sig af for eksempel sygeplejersker eller SOSUassistenter til behandling af blandt andet skader, prøvetagning, opgaver i lægernes konsultationer og administrative, koordinerende opgaver. Disse konsultationssteder har typisk en høj aktivitet i vagttid. Andre konsultationssteder har begrænsede åbningstider og
er for eksempel kun bemandet med en speciallæge i almenmedicin ved behov, dvs. når
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en patient visiteres til konsultation på den pågældende klinik. Disse konsultationssteders
aktivitet udgør typisk en lille andel af regionens samlede aktivitet i vagttid.
Ved et sygebesøg er der mulighed for, at en speciallæge i almen medicin besøger patienter i eget hjem/opholdssted og foretager en almen medicinsk vurdering, behandling
samt tilbyder patienten råd og/eller vejledning. I alle regioner visiteres et sygebesøg i
hjemmet i udgangspunktet til de patienter, der af helbredsmæssige eller andre årsager
ikke kan forlade deres hjem/opholdssted og møde på konsultationsstedet (akutmodtagelser eller akutklinikker i vagttid i Region Hovedstaden), og hvis behov for hjælp ikke er
vurderet så akut, at der rekvireres en ambulance, så patienten hurtigt kan modtage behandling i sygehusregi. I alle regioner varetages sygebesøg af en speciallæge med almen medicinske eller tilsvarende kompetencer.
Endelig har flere lægevagtsregioner desuden såkaldte hastebesøg/hastekonsultationer,
som kræver, at den visiterende læge, ud over den elektroniske overførsel af visitationsnotatet, kontakter den relevante kørende læge eller konsultationslæge direkte per telefon
og orienterer om, at besøget/konsultationen haster. Hastebesøg/hastekonsultationer kan
i nogen udstrækning minde om vurderingssporet, som Akuttelefonen 1813 kan henvise
til, hvor patienten triageres ved ankomst i akutmodtagelser eller akutklinikker
Når patienten er blevet vurderet og har modtaget behandling ved læge eller sygeplejerske i konsultationen, besøg i akutmodtagelser eller akutklinikker eller på sygebesøg, er
der flere mulige veje i det videre forløb: Patienten kan afsluttes, hvormed behandlingen i
vagttid ophører, og der sendes en epikrise til patientens egen praktiserende læge. Hvis
lægen eller sygeplejersken vurderer, at der er akut behov for videre udredning eller behandling, kan patienten blive henvist til en akutmodtagelse på sygehuset, som overtager
behandlingsansvaret for patienten; det gælder for både somatiske og psykiatriske patienter. Hvis patienten vurderes fortsat at have behov for observation, pleje og/eller behandling, men ikke har behov for en sygehusindlæggelse, kan lægen henvise patienten til den
kommunale sygepleje og evt. til den kommunale akutfunktion, hvis der vurderes at være
behov for særlige sygeplejefaglige kompetencer, der kræver handling inden for nærmeste fremtid men ikke umiddelbart.
Ambulante akuttilbud i regionalt regi (akut- og skadeklinikker m.v.)
I tillæg til den præhospitale indsats og sygebesøg i eget hjem ved udkørende læge samt
konsultationer i de fire lægevagtsordninger, så har alle fem regioner desuden en række
forskellige ambulante akuttilbud.
Udgangspunktet for alle disse tilbud er, der ikke er tale om patienter som bør visiteres til
indlæggelse eller vurdering i akutmodtagelse på sygehus m.v., samt at patient (eller pårørende) selv skal sørge for transport til det ambulante akuttilbud. De regionale ambulante akuttilbud varierer en del på tværs af landet, blandt andet vedrørende forskelle i visitation, opgavevaretagelse, og kompetencer, ligesom der heller ikke er en ensartet terminologi på tværs af landet.
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De forskellige regionale akuttilbud benævnes blandt andet med betegnelser som skadestuer, skadeklinikker, småskadeklinikker, tandlæge/tandpinevagt eller akutklinikker. Betegnelsen akutklinik anvendes for eksempel kun i Region Hovedstaden og i Region
Midtjylland. I Region Hovedstaden anvendes begreberne skadestue og skadeklinik ikke
længere, mens de øvrige fire regioner fortsat bruger disse begreber.
Begreberne skadestuer og akutklinikker bruges typisk som betegnelse for regionale tilbud, der kan være placeret på et sygehus (med eller uden akutmodtagelse), og som typisk er bemandet med både læger, sygeplejersker og andet personale, som vurderer og
behandler akut sygdom og skader, der ikke som udgangspunkt kræver indlæggelse.
Sædvanligvis er der ikke tale om døgndækkede tilbud, og det er også varierende, om der
er tilstedeværelse af læge og speciallæge, også i de tilfælde hvor betegnelsen skadestue
anvendes. I Region Midtjylland anvendes betegnelsen skadestue på en række akutsygehuse dog som betegnelse af et ’spor’ i akutmodtagelsen.
Betegnelser som skadeklinikker og småskadeklinikker anvendes typisk for regionale tilbud, der er placeret i tilknytning til et mindre sygehus, i et sundhedshus som kan være en
nedlagt sygehusmatrikel, på en ø eller i et tyndtbefolket område. Åbningstiden varierer fra
enhed til enhed, og der er umiddelbart ikke sammenhæng mellem navnet på enheden og
åbningstiden. Dog er der tendens til, at skadestuer og akutklinikker i højere grad har
døgnåbent, mens skadeklinikker har kortere åbningstider. På Ærø er der dog en døgnåben sygeplejebemandet skadestue.
I alle fem regioner er der for hele døgnet indført visiteret adgang til samtlige ambulante
akuttilbud, således at patienten typisk skal være visiteret via telefonisk henvendelse til
egen læge, lægevagt eller Akuttelefonen 1813 i både dagtid og vagttid.
På alle typer ambulante akuttilbud kan man få vurderet og behandlet akut opstået mindre
skade, typisk afgrænset til skader opstået inden for et døgn. På akutklinikker i Region
Hovedstaden kan man desuden i varierende grad vurdere og behandle akut opstået sygdom, eller akut forværring af sygdom.
De regionale ambulante akuttilbud er bemandet på forskellig vis i regionerne, herunder
med sygeplejersker med særlige kompetencer (for eksempel behandlersygeplejersker)
og læger, ligesom organiseringen varierer i forhold til mulighed for lægefagligt back up,
der sker enten fra akutmodtagelse eller lægevagt.
Efter vurdering og behandling i et regionalt ambulant akuttilbud vil de fleste patienter blive
afsluttet til eget hjem og til videre opfølgning hos egen læge, som modtager elektronisk
epikrise el. lign. Har patienten behov for specialiseret udredning og behandling i sygehusregi kan patienten henvises til akutmodtagelse.

Møde i Social- og psykiatriudvalget d. 27-11-2019

Punkt nr. 5 - Beslutning: Høring af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for en
Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade
sammenhængende sundhedsindsats
ved akut opstået sygdom og skade
Bilag 3 - Side -66 af 131

Side 66/131

Den kommunale sygepleje, herunder akutfunktioner
Mange patienter med akut sygdom eller akut forværring kan hjælpes ved behandling og
pleje i regi af kommunal sygepleje, som tilbydes efter lægehenvisning, enten efter vurdering i almen praksis, eller efter udskrivelse fra sygehus, herunder efter vurdering og behandling i akutmodtagelse. En række kommuner har som led i varetagelsen af sygeplejen etableret kommunale akutfunktioner, som styrker kommunernes tilbud ift. at håndtere
en større kompleksitet og behov for fleksibilitet i den kommunale sygepleje.
Kommunerne har i henhold til sundhedsloven ansvaret for at organisere den samlede
kommunale sygepleje, og kan blandt andet i den forbindelse vælge at etablere kommunale akutfunktioner. For at kunne betegnes en kommunal akutfunktion skal tilbuddet leve
op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Som beskrevet i Sundhedsstyreleens anbefalinger vedrørende kommunale akutfunktioner kan det være et relevant tilbud til patienter med akut opstået eller forværret sygdom,
der ikke har behov for en sygehusindlæggelse, men som har særlige observations-,
pleje- eller behandlingsbehov, som ikke kan varetages af den øvrige kommunale sygepleje, og som bedst varetages i et sundhedstilbud med de fornødne sygeplejefaglige
kompetencer tæt på patientens hverdag, familie og netværk. Det kan for eksempel være
ældre medicinske patienter, patienter med kronisk sygdom, patienter med demens, patienter med organisk delir, patienter med psykiatrisk komorbiditet, patienter i en terminal
fase eller patienter med akut nedsat funktionsevne, for eksempel i forbindelse med sygdom, og et manglende eller svagt socialt netværk. Indsatsen består i at forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats, eller det kan
dreje sig om at følge op på sygehusets pleje- og behandlingsindsats, hvis patienten efter
udskrivelsen fortsat har komplekse pleje- og behandlingsbehov.
Indsatser i den kommunale akutfunktion skal være tilgængelige hele døgnet og året
rundt, og vil tilsvarende kunne være tilgængelige hele døgnet for telefonisk kontakt fra
henvisende læger og patienter, der modtager en indsats fra den kommunale akutfunktion. Det varierer, i hvilket omfang der er etableret samarbejdsaftaler mellem de kommunale akutfunktioner og henvisende læger, for eksempel fra lægevagt og akuttelefoner
m.v. Ligesom der rundt om i landet efter lokale aftaler samarbejdes med de praktiserende
læger om støtte til patienter i eget hjem. De kommunale akutfunktioner indgår herudover i
sparring med den øvrige sygepleje med henblik på praktisk hjælp eller vurdering af en given indsats i sygeplejen.
De kommunale akutfunktioner er organiseret forskelligt i kommunerne, men oftest enten
som akutteams og/eller akutpladser. Den primære forskel mellem de to organisationsformer er, at den sygeplejefaglige indsats i akutteams sker i patientens eget hjem eller plejebolig, eller som sygeplejefaglig backup på kommunens midlertidige døgndækkede
pladser, mens den sygeplejefaglige indsats på akutpladser sker på en stationær plads på
en kommunal institution.
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Målgruppen for de kommunale akutfunktioner er i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder fra 2017 angivet som patienter med somatisk sygdom, som har ikke-indlæggelseskrævende behov for observation, pleje og/eller behandling, som bedst varetages i et
sundhedstilbud med de fornødne sygeplejefaglige kompetencer tæt på patientens hverdag, familie og netværk. Det vil typisk være ældre medicinske patienter, patienter med
kronisk sygdom, terminalt syge patienter m.v. Mennesker med akut opstået eller akut forværret psykisk lidelse vil således ikke være den primære målgruppe for de kommunale
akutfunktioner, men patienter med samtidig betydende somatisk og psykisk sygdom kan
være det.
Ved akutte psykiske udfordringer har et flertal af kommunerne forskellige former for socialfaglige akuttilbud, som oftest er anonyme og uvisiterede, og som kan omfatte socialfaglig rådgivning og støtte døgnet rundt, evt. også med overnatningsmulighed. Det socialfaglige personale kan i relevant omfang etablere kontakt til relevante sundhedstilbud, herunder kommunale sundhedsfaglige tilbud, regionale udgående funktioner, psykiatriske akutmodtagelser, praktiserende læge m.v.

4.4. Akutte sundhedstilbud på sygehuset
I det følgende beskrives de akutte sundhedstilbud på sygehusene.
Akutte sundhedstilbud på sygehuset omfatter:
•

Modtagelse og behandling af patienter med akut opstået eller forværret sygdom
eller skade på akutmodtagelser på akutsygehuse, herunder særlig organisering
i forhold til udvalgte, afgrænsede grupper af patienter; eksempelvis fødende,
børn mfl.

•

Modtagelse og behandling af mennesker med psykisk lidelse med akut behov
på akutmodtagelser på psykiatriske akutsygehuse

•

Modtagelse og behandling af visiterede akutte medicinske patienter på specialsygehuse uden akutmodtagelse

•

Modtagelse og behandling af meget alvorligt syge, herunder svært tilskadekomne patienter på traumesygehuse.

Akutmodtagelse
Nogle akutte patienter vil have behov for at blive vurderet og behandlet og eventuelt indlagt på et sygehus. I alle regioner er der indført visiteret adgang til somatiske akutmodtagelsen, mens det kun er tilfældet i to regioner for de psykiatriske akutmodtagelser. Patienterne kan visiteres til vurdering og behandling på akutmodtagelse via almen praksis i
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dagtid, den almen medicinske visitation i vagttid, Region Hovedstadens akuttelefon 1813,
fra regionale ambulante akuttilbud eller via 112-opkald til AMK-vagtcentralen.
På 22 sygehuse er der døgnåbne, somatiske akutmodtagelser. For tre af disse sygehuse
(Thisted, Nykøbing Falster og Rønne) gælder det, at de har et betydeligt mindre befolkningsunderlag end angivet i 2007-anbefalingerne, hvilket skyldes særlige geografiske
hensyn til opretholdelse af akutte sygehusfunktioner trods begrænset befolkningsunderlag. Fire af sygehusene (Ålborg, Århus, Odense og Rigshospitalet) varetager højtspecialiserede akutfunktioner, herunder funktion som traumecenter. Rigshospitalet varetager
dog disse funktionerne uden, at man samtidig har en bred somatisk akutmodtagelse på
hovedfunktionsniveau, hvorfor man sædvanligvis taler om, at der er 21 somatiske akutsygehuse i Danmark.
På akutmodtagelserne modtages med få undtagelser alle typer akutte patienter, herunder også patienter, det tidligere blev modtaget og behandlet på skadestuer.
Akutmodtagelser er bemandet med sygeplejersker, læger og speciallæger inden for en
række specialer med et bærende princip om ”speciallægen (med) i front”, og udreder og
behandler patienterne og sender videre til relevant afdeling, hvis de har brug for behandling der. Akutmodtagelserne har umiddelbar adgang til laboratorieanalyser, røntgen, CT
(evt. MR) samt ultralydsdiagnostik og råder også over sengepladser, som er beregnet til
kortere ophold (24-48 timer).
Der er fortsat i alle regioner enkelte specialsygehuse ud over de 21 akutsygehuse med
bred somatisk akutmodtagelse, som kan modtage udvalgte visiterede akutte medicinske
patienter. Der vil typisk være tale om overgangsordninger frem mod ibrugtagning af de
nye store akutsygehuse; se bilag 6 i bilagsrapporten.
Region Syddanmark og Region Midtjylland har etableret, eller planlægger at etablere,
fælles akutmodtagelse hvor både psykiatriske og somatiske akutte patienter kan modtages. I de øvrige regioner er der separate psykiatriske akutmodtagelser, som kan være
placeret i større eller mindre geografisk nærhed til de somatiske akutmodtagelser. Aktuelt
er der i alt 21 psykiatriske akutmodtagelser, der modtager voksne patienter med psykisk
lidelse med akut behov. Alle fem regioner har på udvalgte matrikler børne- og ungdomspsykiatriske modtagelser, der er integreret med voksenmodtagelse. De psykiatriske akutmodtagelser ligger alle i tilknytning til en psykiatrisk sygehusafdeling, med sengepladser i
tilknytning hertil.
Regionerne har organiseret sig forskelligt i forhold til visitation til de psykiatriske akutmodtagelser. Tre regioner har uvisiteret adgang, mens to regioner har delvist visiteret adgang, således at visse patienter (for eksempel patienter der allerede er i behandling eller
med særligt behov for hjælp) kan henvende sig uden forudgående aftale.
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Kvinder i fødsel eller med akutte graviditetskomplikationer nær termin modtages efter lægefaglig eller jordemoderfaglig visitation direkte på separate fødemodtagelser og/eller fødeafdelinger, uden om akutmodtagelsen. Enkelte sygehuse uden akutmodtagelse varetager fødsler, og enkelte sygehuse med akutmodtagelse har ikke fødsler, men når de nye
akutsygehuse er taget i brug forventes der at være fuldstændigt overlap mellem akutsygehusene og fødesteder på sygehuse.
Andre udvalgte akutte patienter kan efter lægelig eller præhospital visitation modtages
direkte på særlige operationsstuer m.v. for eksempel modtagelsen af akut koronarsyndrom på invasiv kardiologisk hybridstue m.v.
Enkelte steder er modtagelsen af akut syge børn fortsat organiseret i egne børnemodtagelser, som dog alle ligger meget tæt på de fælles akutmodtagelser. Mange steder er
modtagelsen af akut syge børn organiseret på linje med øvrige særlige patientgrupper,
som har særlige ’spor’, særlige modtagestuer eller afgrænsede områder i den fælles
akutmodtagelser. Det kan for eksempel være patienter med traumer og skader, med apopleksi, med akut koronar syndrom, m.v.
Det bærende princip om speciallægen i front har ikke i samme grad været implementeret
ved modtagelse af akutte patienter på de psykiatriske akutsygehuse. Generelt vil psykiatriske akutsygehuse i dagtid på hverdage kunne levere umiddelbart fremmøde af en speciallæge i psykiatrisk akutmodtagelse, også selvom speciallægen ikke er organisatorisk
tilknyttet selve akutmodtagelsen. I vagttiden har de psykiatriske akutsygehuse generelt
ikke speciallæge i tilstedeværelsesvagt. På de få akutsygehuse med fælles somatisk og
psykiatrisk akutmodtagelse vil der være tilstedeværelsesvagt med speciallæge i akutmedicin eller tilsvarende kompetencer.
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5. Udfordringer og muligheder i
den akutte sundhedsindsats
De akutte sundhedstilbud har udviklet sig betydeligt det seneste årti inden for rammerne
af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og samlet set har udviklingen medført en højere og
mere ensartet kvalitet på tværs af landet.
Der er indført visitation af langt de fleste akutte patienter, modtagelsen af akutte patienter
på sygehuset er blevet samlet og opkvalificeret, den præhospitale indsats er styrket og
udbygget, og kommunerne har opkvalificeret blandt andet i forhold til at kunne indgå i
samarbejdet om den akutte patient.
Aktiviteten på de enkelte akutsygehuse er høj, og der er variation i organiseringen af visitationen og de akutte sundhedstilbud på tværs af landet. Der er fortsat enkelte anbefalinger, der ikke er opfyldt, enkelte der er obsolete, og andre der stadig er under implementering, ligesom der er kommet nye rammevilkår i sundhedsvæsnet af betydning for den
fremadrettede akutte sundhedsindsats, som for eksempel at sengekapaciteten på de nye
akutsygehuse tilpasses. Dertil kommer den gradvise indfasning af den nye speciallæge i
akutmedicin, den styrkede indsats i den kommunale sygepleje blandt andet i regi af kommunale akutfunktioner samt styrkede kompetencer ved indførelse af nye specialuddannelser i borgernær sygepleje og i akutsygepleje.
Samtidig viser gennemgangen i de forrige kapitler, at der er sket en udvikling i befolkningen, idet der er kommet flere ældre og flere med multisygdom, hvilket har betydning for
karakteren af akut opstået sygdom i dag.
Samlet illustrerer gennemgangen også, at der fortsat er en række udfordringer i den
akutte sundhedsindsats, som bør adresseres:

5.1. Nye behov i den akutte sundhedsindsats
Udviklingen med flere ældre, flere patienter med multisygdom herunder samtidig somatisk og psykisk sygdom, og mange kontakter i sundhedsvæsenet, stiller nye krav til tilrettelæggelsen af den akutte sundhedsindsats, herunder blandt andet i forhold til sikre, at
de sundhedsprofessionelle har de rette kompetencer til at møde patienternes behov, og
at de sundhedsprofessionelle på tværs af den akutte sundhedsindsats har gensidigt
kendskab til og kan samarbejde på tværs. Modtagelse, pleje og pasning af denne gruppe
patienter er tids- og ressourcekrævende selv ved korte indlæggelser, hvilket bør indgå i
planlægningen af de akutte sundhedstilbud, hvor der eksempelvis kan ses på faktorer
som øget krav om tværfaglighed, fysiske rammer, der muliggør skærmning og håndtering
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af demente og delirøse patienter. Dermed ændrer opgaven i den akutte sundhedsindsat
karakter, hvilket stiller krav om tilpasning i alle led i den akutte sundhedsindsats.
Ændrede sygehustilbud
Opgaven på sygehusene har ændret sig igennem de sidste 15-20 år med en udvikling
mod øget centralisering og specialisering. Fokus har været på nedbringelse af ventetider
og øget behandlingskvalitet på eksempelvis kræft- og hjerteområdet med etablering af
eksempelvis pakkeforløb på kræftområdet og tidligere også hjerteområdet, specialeplanlægning og fokus på styrkede patientrettigheder. Med diagnostiske centre, bedre adgang
til diagnostiske ydelser for almen praksis og nye faglige og teknologiske muligheder er
der flere patienter, der udredes. Samtidig er patienterne indlagt i kortere tid, der ses et stigende andel ambulante forløb på sygehusene, og der er samlet set dimensioneret med
væsentligt færre sengepladser i de nye sygehusbyggerier end det hidtidige sygehusvæsen. Samlet set stiller det krav om større effektivitet og anden opgaveløsning og indebærer nye krav til tilrettelæggelsen af den akutte sundhedsindsats.
Variation i visitation og tilbud
På trods af anbefalingen om en enstrenget visitation kan den akutte patient fortsat opleve
mange indgange til det akutte sundhedstilbud, og kan opleve at bliver mødt af flere forskellige typer sundhedspersoner i sit forløb. Der er på tværs af landet en variation i brug
af visitation ved akut opstået eller forværret psykisk sygdom. Der er stor variation i tilrettelæggelse og bemanding af lægevagt og Akuttelefonen 1813. I den samlede indsats for
mennesker med akut opstået eller forværret sygdom på tværs af sektorer er der formentlig et uforløst potentiale i de samlede ressourcer og kompetencer på tværs af aktører og
fagligheder, og rammer og redskaber kan udvikles til at sikre en bedre visitation til og
sammenhæng i tilbuddene.
Styrkelse af den præhospitale indsats i takt med udviklingen af sygehuse
Med den løbende udvikling i sundhedsvæsenet og fortsatte centralisering og specialisering af akutsygehusene, er der fortsat behov for at styrke og opkvalificere den præhospitale indsats. Udviklingen ses eksempelvis i forhold til at nogle patientgrupper – såsom patienter med akut behov for ballonudvidelse – præhospitalt skal visiteres til udvalgte akutsygehuse. Der ses et stigende behov for, at det præhospitale personale har kompetencer
og udstyr til specialiseret diagnostik og behandling på skadested og i hjemmet, så borgerne sikres kvalificeret og hurtig behandling og transport ved akut opstået sygdom og
skade.
Uensartet organisering på tværs af landet
På tværs af landet er der på tværs af sektorer en variation i akutte sundhedstilbud, både i
forhold til organisering, kompetencer og betegnelser af tilbud, som kan gøre det svært for
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borgeren at vide, hvad man kan forvente. Akutsygehusene er eksempelvis af meget forskellig størrelse med forskelligt befolkningsunderlag og varierende bemanding og specialisering jf. bilag 6 i bilagsrapporten. Den præhospitale indsats er organiseret forskelligt
blandt andet i forhold til brugen af paramedicinere, akutlæger og akutbiler på tværs af
landet, Der er stor variation i, hvordan de regionale ambulante akuttilbud betegnes, bemandes og tilbydes på tværs af landet, og det er meget varierende, hvordan de kommunale akutfunktioner er implementeret og udbygget inden for rammerne af de nationale
kvalitetskrav til kommunale akutfunktioner.
Modtagelsen af den akutte patient på sygehuset
Sideløbende med etablering af en række fælles akutmodtagelser på landets sygehuse,
er der i varierende omfang fortsat udvalgte patientgrupper som modtages akut uden om
den fælles akutmodtagelse, uden at der er fælles nationale principper herfor. Enten via
modtagelse i separate akutmodtagelser; eksempelvis børn, fødende, mennesker med
psykisk lidelse. Eller klart definerede afgrænsede patient- eller sygdomsgrupper der modtages direkte på relevant sygehusafdeling, eksempelvis skader, patienter med akutte
hjerteproblemer og patienter med apopleksi.
Fra akutmodtagelse til akutsygehus
Opgaven der skal løses ændrer karakter, og der er nu også et andet behov for at se på
det samlede akutsygehus, herunder organiseringen af de lægefaglige specialer, samarbejdet på akutsygehuset, sygehusenhed, sygehusafdeling, -matrikel mm, somatik og
psykiatri. Landet akutsygehuse varierer i forhold til bemanding, tilstedeværelse af specialer, faciliteter, specialfunktioner mm., og der er behov for at se på de overordnede principper for akutsygehuset.
Ny speciallæge i front
Bemandingen har ændret sig markant på akutmodtagelserne, men det kan samtidig konstateres, at der ikke alle steder er samme tilrettelæggelse af fremmødekravet ift. de forskellige speciallæger; ”speciallægen i front” er kun lykkedes delvist. Samtidig kommer der
i de kommende år en speciallæge i akutmedicin, og dermed en ny speciallæge i akutmodtagelsen der med en generalistbaggrund kommer til at varetage en væsentlig rolle,
ligesom der gradvist vil blive uddannet flere specialsygeplejersker i borgernær sygepleje
og i akutsygepleje. Det stiller krav om fornyet blik på kompetencerne i akutmodtagelsen
og på akutsygehuset, herunder fremmødekrav til øvrige akutte specialer, organisering
mm.
Stort potentiale i det primære sundhedsvæsen
Det primære sundhedsvæsen har ændret sig i de forgangne år; kommunerne løser i dag
en række sygeplejeopgaver til borgere med stadig mere komplekse behov, og der er op-
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kvalificeret på kompetencer og kapacitet på sygepleje- og terapeutsiden. Opgaveløsningen i den kommunale sygepleje, herunder kommunale akutfunktioner, skal ses i sammenhæng med akutklinikker og sygehusenes akutmodtagelser, den generelle udvikling i
sygehusvæsenet og udviklingen i demografi og kronisk sygdom, og i de kommende år vil
det være hensigtsmæssigt med fokus på kvalitetsudviklingen i kommunerne med henblik
på at understøtte udviklingen af såvel høj og ensartet kvalitet i de kommunale tilbud som i
kommunernes adgang til lægefaglig rådgivning. Samtidig kan det overvejes, at flere opgaver løses i primærsektoren; det kan være i tværfaglige team med speciallæge i almen
medicin i et samarbejde med andre sundhedsprofessionelle som for eksempel sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og –hjælpere, fysioterapeuter og psykologer.
Deling af viden på tværs af patientforløbet
I det enkelte patientforløb kan patienten møde en række sundhedsprofessionelle lige fra
kommune, almen praksis, sygehus og den præhospitale indsats, men der er fortsat en
række udfordringer ift. at sundhedspersoner kan dele viden om patienten og sikre, at
data fra ét led i den akutte sundhedsindsats automatisk overføres til næste led.
Forskning og udvikling
Kvaliteten i sundhedsvæsenet udvikles gennem evaluering, kvalitetsudvikling og forskning, men der savnes i den akutte sundhedsindsats systematisk fælles valide data på
tværs af aktiviteten på sygehus, i det præhospitale, almen praksis og den kommunale sygepleje, hvor der kun er robust dataindsamling og kvalitetsarbejde på udvalgte områder i
den regionale opgaveløsning.

5.2. Temaer for fremtidig tilrettelæggelse af den akutte sundhedsindsats
Det er væsentligt, at den fremadrettede tilrettelæggelse af den akutte sundhedsindsats
tager udgangspunkt i den forbedrede indsats der er blevet bygget op det sidste årti, og
samtidig bidrager til, at patienter med akut behov for en sundhedsindsats sikres en indsats af høj kvalitet, der er effektivt tilrettelagt, og som opleves som sammenhængende på
tværs af sundhedsvæsenet. Der tages udgangspunkt i den nuværende lovbestemte opgavevaretagelse mellem regioner, kommuner, praksissektor og andre aktører, og anbefalingerne har således ikke sigte på en grundlæggende ændret opgavevaretagelse, ligesom der heller ikke pålægges nye opgaver. Med udgangspunkt i dette vil udfordringer og
muligheder blive gennemgået inden for følgende fire temaer:
1.
2.
3.
4.

Sammenhængende og enstrenget visitation
Kvalitet og sammenhæng på tværs
Vidensdeling
Forskning og kvalitetsudvikling
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6. Sammenhængende og enstrenget visitation
En visitation af høj faglig kvalitet til akutte sundhedstilbud bidrager til, at patienten bliver
hjulpet til at få det bedste, relevante tilbud på tværs af hele sundhedsvæsenet, og at adgangen til sundhedsvæsenet gøres nemmere. Visitationen kan deles i en borgerrettet visitation og en sundhedsprofessionel visitation. Den borgerrettede visitation er den visitation borgeren selv foretager, og det skal være gennemskueligt og entydigt, således at
borgeren ved, hvor denne skal henvende sig. Den sundhedsprofessionelle visitation foretages af sundhedspersoner og skal sikre, at patienten fra starten visiteres til det rette tilbud. Det sker ved at sikre fælles viden om de samlede akutte sundhedstilbud hos de visiterende sundhedspersoner.
Der tages udgangspunkt i opgaveløsningen i vagttid, dvs. uden for almindelig konsultationstid som typisk er hverdage mellem 8 og 16.
I dette kapitel beskrives dels status og udfordringer i forhold til visitationen til de akutte
sundhedstilbud, og dernæst muligheder og anbefalinger i forhold til at sikre sammenhæng, samarbejde og integration, samt kompetencer og kvalitet.

6.1. Status og udfordringer
Den borgerrettede visitation til de akutte sundhedstilbud er ikke entydig og enstrenget.
Borgeren kan bede om akut hjælp flere forskellige steder i sundhedsvæsenet, herunder i
almen praksis i dagtid, lægevagtstelefon, Region Sjællands akuttelefon (skader), Region
Hovedstadens akuttelefon 1813, via 112-opkald til AMK-vagtcentral samt via henvendelse til kommunal visitation. For befolkningen er det ikke nødvendigvis tydeligt, hvem de
skal kontakte ved akut opstået sygdom og skade. Det kan særligt være en udfordring,
når patienter opholder sig andre steder end i hjemregionen. Tilsvarende er det ikke entydigt hvilke kompetencer, man som borger bliver mødt med i den telefoniske visitation,
hvor man kan møde både sygeplejerske, speciallæge i almenmedicin og andre læger.
Hvis patienten efter den primære kontakt har behov for indsats på sygehus eller i kommunal sygepleje er der ikke nødvendigvis opbygget et systematisk samarbejde mellem
de forskellige led i den efterfølgende sundhedsprofessionelle visitation i de tre spor –
præhospitalt, sygehus og kommune. I Region Nordjylland er der etableret fælles vagtcentral mellem regionens AMK, Nordjyllands beredskab, Falck Danmark A/S (beredskab)
samt Ålborg Kommune. Andre steder som for eksempel i Esbjerg er der etableret fremskudt kommunal visitation på sygehus. Men generelt er der i dag mange forskellige modeller for samarbejde og integration af de visiterende led til det akutte sundhedsvæsen,
enten organisatorisk og fysisk eller alene fysisk, uden systematisk etableret samarbejde
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og sammenhæng mellem de forskellige visiterende led eller mellem de visiterende led og
de relevante akutte sundhedstilbud.
Der er i dag i alle regioner indført visiteret adgang for patienter til de akutte somatiske sygehusydelser, mens der for patienter med akut opstået eller forværret psykisk sygdom er
betydelig variation på tværs af landet. Mange henvendelser på psykiatriske akutmodtagelser er uvisiterede, hvor patienter henvender sig direkte uden forudgående telefonisk
kontakt til enten lægevagt, Akuttelefonen 1813 eller 112. Dertil kommer, at der også fortsat er patienter, der henvender sig direkte på landets somatiske akutmodtagelser uden
visitation, såkaldte selvhenvendere.
Den uensartede organisering på tværs af landet med de mange forskellige led skaber en
række udfordringer. Organiseringen af visitationen kan betyde, at der ikke sikres tilstrækkelig viden og kendskab til de øvrige aktørers organisering, arbejdsgange og sundhedstilbud. Det kan være en hindring for aktørerne i forhold til at målrette og samarbejde om en
sammenhængende indsats for patienten og at se samlet på hele paletten af de forskellige akutte sundhedstilbud for dermed at sikre, at patienten tilbydes den rette indsats på
rette niveau til bedst gavn for patienten.
Endvidere kan der opleves manglende tilgængelighed, og det kan det være afgørende
for et behandlingsforløb, at man som patient kan komme i hurtig kontakt med en sundhedsperson, når der opstår akut sygdom eller skade. En utilstrækkelig tilgængelighed
kan betyde, at patienter på egen hånd henvender sig til for eksempel en akutmodtagelse
(selvhenvendere), eller at patientens tilstand forværres, fordi patienten ikke kommer i
kontakt med en sundhedsperson på rette tidspunkt i forløbet. Tilgængelighed i vagttid
hænger sammen med tilgængelighed i almen praksis i dagtid, hvor vanskelighed ved at
få en akut eller subakut konsultation hos egen læge kan øge incitamentet til, at patienten
i stedet henvender sig i den telefoniske visitation i vagttid med symptomer, som kunne
håndteres i dagtid. Det kan være uhensigtsmæssigt af både ressourcemæssige og faglige grunde. Grundlaget for tilgængeligheden i dagtid aftales mellem regioner og praktiserende læger som led i overenskomst.

6.2. Muligheder og anbefalinger
Nedenfor beskrives muligheder og anbefalinger i relation til visitationen til den akutte
sundhedsindsats. Følgende beskrives:
•
•
•

Sammenhæng, samarbejde og integration
Kompetencer og kvalitet i visitationen
Tilgængelighed og rettighed
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Sammenhæng, samarbejde og integration
For at styrke den borgerrettede telefoniske visitation, så der sikres bedre sammenhæng i
patientforløb og mere hensigtsmæssig ressourceanvendelse, kan der med fordel etableres et mere systematisk samarbejde mellem og mere enstrenget organisering af de forskellige regionale borgerrettede visiterende funktioner, herunder særligt lægevagtsordningerne, Akuttelefonen 1813 og 112-opkald til AMK-vagtcentralen. På sigt kan regioner
og praktiserende læger i forlængelse heraf med fordel drøfte potentialet i en stærkere
kobling også mellem visitationen i dagtid og i vagttid.
Danske Regioner har i 2018 besluttet, at man på tværs af de fem regioner vil etablere ét
landsdækkende telefonnummer, 113, som man kan ringe til ved akut sygdom, og som vil
erstatte alle de nuværende telefonnumre, herunder til lægevagt og Region Hovedstadens
akuttelefon 1813. Telefonnummeret 113 erstatter ikke telefonnumrene til den almen praktiserende læge i dagtid, hvortil det fortsat vil være muligt at ringe. Når regionerne har implementeret denne beslutning, vil man have opfyldt Sundhedsstyrelsens anbefaling fra
2007 vedrørende entydighed i adgangen til den almen medicinske visitation. Fremadrettet kan alarmtelefon 113 således blive den eneste indgang til visitation af ikke-livstruende
akutte tilstande i vagttid, og den kan i dagtid desuden fungere som supplement til henvendelser til egen læge, for eksempel vedrørende visitation af skader i de regioner, hvor
dette ikke sker via egne læge . I dagtid skal der således forelægge klare aftaler og tydelig
information til borgere for anvendelse og samarbejde mellem almen praksis, 113-akuttelefon m.v. For akutte livstruende tilstande vil det fortsat være 112, som borgeren skal
bruge.
Ift. den borgerrettede visitation kan meget tale for en samling med udgangspunkt i de eksisterende AMK-vagtcentraler. Borgerne kan hermed sikres døgndækket akut hjælp og
rådgivning ensartet på tværs af landet. I relevant omfang kan der etableres ”satellitfunktioner” således, at for eksempel læger fra almen praksis kan bidrage til visitationsopgaven
uden at skulle befinde sig fysisk på en af de fem enheder.
Bedre sammenhæng i patientforløbet på tværs af udbydere og sektorer, kan fremmes
gennem et mere systematisk samarbejde og erfaringsudveskling mellem den sundhedsfaglige visitation i den kommunale sygepleje, sygehusenes akutmodtagelser, sygehusvisitationer samt den præhospitale visitation i AMK-vagtcentralen. Samarbejdet kan for eksempel styrkes ved en samlokalisering, eller samorganisering af de forskellige visiterende funktioner inden for rammerne af den nuværende lovbestemte opgavevaretagelse
mellem regioner og kommuner; dog under hensyntagen til at det for landets 98 kommuner vil være meget forskelligt, om samlokalisering og samorganisering dels vil være praktisk gennemførbart, dels være fagligt hensigtsmæssigt set i lyset af den kommunale sygeplejes egne opgaver.
Et styrket samarbejde kan understøtte et bedre gensidigt kendskab til de forskellige sektorers tilbud og styrke mulighederne for, at den samlede visitation i højere grad kan sikre,
at borgeren får det eller de rette tilbud på tværs af de forskellige indsatser ved akut opstået eller forværret sygdom. Uanset om der er tale om støtte til egenomsorg, kommunal
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sygepleje, konsultation i almen praksis næste dag, sygebesøg i hjemmet, ambulant fremmøde i lægevagt eller akutklinik, subakut ambulant vurdering ved specialafdeling på sygehus, eller indlæggelse via akutmodtagelse. I relevant omfang kan en sådan fælles visitation også kunne rådgive borgeren om øvrige relevante tilbud, herunder for eksempel
kommunale psykosociale og socialfaglige støttefunktioner, ressourcer i civilsamfundet
mv.
Mere faste rammer for samarbejde om visitation kan bidrage til et skabe et fælles fagligt
miljø, og at de visiterende led kender til og kan trække på hinandens kompetencer. Samarbejdet kan endvidere bidrage til en højere effektivitet i opgaveløsningen ved bedre udnyttelse af ressourcerne i sundhedsvæsenet, ved at der er etableret et system, hvor tilbud også er tilgængelige for andre myndigheder at henvise til eller rådgive omkring. Hvis
en patient i den telefoniske visitation (i vagttid eller via 112) eksempelvis vurderes sundhedsfagligt at kunne håndteres i almen praksis næste dag, kan patienten rådgives om
muligheder for subakut konsultation i almen praksis i dagtid, som for eksempel kan understøttes ved at den visiterende sundhedsperson har mulighed for at sende en elektronisk meddelelse til patientens egen læge herom.
Der kan også etableres et mere systematisk samarbejde mellem den telefoniske visitation (i vagttid eller via 112) og kommunen med henblik på at understøtte et gensidigt
kendskab til hinandens tilbud og styrke mulighederne for, at kommunen kan visitere lægehenviste patienter til relevante kommunale sygeplejefaglige tilbud, eller kan rådgives
om øvrige visiterede eller uvisiterede kommunale tilbud. Dette vil blandt andet indebære
en lettere adgang til telefonisk kontakt mellem kommunen og 112 samt den telefoniske
visitation i vagttid. Det styrkede samarbejde skal også bidrage til, at kommunen rettidigt
bliver inddraget i patientforløbet, med for eksempel kommunal hjemmehjælp eller sygepleje evt. ved en kommunal akutfunktion.
Samarbejdet kan udvikles i flere former, herunder også ved fysisk samlokalisering af visiterende funktioner og/eller forsøg med fælles organisering af visitationen, hvor de enkelte
aktører og myndigheder bevarer de opgaver, der er fastlagt i love, aftaler m.v., men samtidig indgår i tæt samarbejde i fastlagte rammer, så borgeren kan opleve et ’sømløst’
myndighedssamarbejde. Det kan eksempelvis handle om fælles brug af faciliteter og infrastruktur, fagligt fællesskab og kvalitetsorganisation. Forsøg med fælles ledelse kan
også indgå i udviklingen, hvilket forudsætter, at der etableres meget klare aftaler med respekt for lovbestemt ansvar ift. opgaveløsning, kvalitet, økonomi, arbejdsgiveransvar m.v.
En styrket visitation til mennesker med akut opstået eller forværret psykisk sygdom vil
kunne bidrage til, at patienterne kan blive primært vurderet og behandlet på det mest
hensigtsmæssige behandlingstilbud. Således skal patienter med svær akut opstået eller
forværret psykisk lidelse, herunder patienter der er meget forpinte, selvmordstruede,
selvskadende, udadreagerende m.v. henvises akut til psykiatrisk akutmodtagelse. Patienter med akut forværring af velkendt psykisk lidelse, som har en fast og løbende kontakt
til psykiatrisk afdeling kan ofte umiddelbart visiteres – eller selvvisiteres via ’brugerstyrede senge’ m.v. - til indlæggelse på kendt sygehusafdeling, mens andre kan have gavn
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af et udgående akutteam, subakut tid til vurdering på sygehus eller andre relevante tilbud
på tværs af den akutte sundhedsindsats, herunder eksempelvis kommunale akutfunktioner for patienter med betydende og samtidig somatisk og psykisk sygdom.
Nogle patienter med akut opstået eller forværret psykisk lidelse kan dog have særlige udfordringer og behov, som gør det vanskeligt for dem at møde potentielle barrierer i en telefonisk visitation, hvor der også kan være en usikkerhed i vurdering af en patient med
psykiatrisk lidelse. Dette kan tale for, at der for særlige patientgrupper, situationer m.v.
fortsat sikres mulighed for uvisiteret henvendelse til psykiatrisk akutmodtagelse m.v.
På den baggrund anbefales det:
1. Styrket samarbejde i den borgerrettede visitation
At den borgerrettede telefoniske visitation ved akut opstået sygdom og skade, som
i dag er organiseret i lægevagtsordninger, regionale akuttelefoner, kommunale
sundhedsfaglige visitationer og AMK-vagtcentraler, styrkes ved en større grad af
samarbejde og eventuelt samlokalisering. Sådanne fælles visitations- og vagtcentraler kan samle både 112-opkald vedrørende akutte livstruende tilstande, 113-opkald (aktuelt opkald til lægevagt/Akuttelefon 1813 mm.) vedrørende øvrige henvendelser på sundhedsområdet, ligesom der kan ses på om samlokalisering kan bidrage til øget samarbejde også i relation til nogle t kommunale sundhedsfaglige visitationsfunktioner, hvor de enkelte aktører og myndigheder bevarer opgaver fastlagt i love, aftaler m.v., men indgår i tæt samarbejde i fastlagte rammer.
2. Styrket samarbejde i den sundhedsfaglige visitation
At samarbejdet i den sundhedsfaglige visitation på tværs af udbydere og sektorer
styrkes, således at borgeren får rette tilbud på tværs af de forskellige indsatser, uanset om der er tale om støtte til egenomsorg, kommunal sygepleje, konsultation i almen praksis, lægebesøg i hjemmet, fremmøde i regional akut- eller skadeklinik, subakut ambulant tid på sygehus eller indlæggelse.
Rammerne for samarbejdet kan for eksempel styrkes gennem et meget tættere og
mere formaliseret samarbejde mellem den sundhedsfaglige visitation med udgangspunkt i regionernes AMK vagtcentraler, akutmodtagelsen, sygehusvisitation, og kommunal sygepleje, herunder kommunale akutfunktioner i sygehusets optageområde,
med faste samarbejdsaftaler om smidig visitation på tværs af sektorer. Potentialer i
samlokalisering af visitationsenheder bør afprøves.
3. Styrket visitation af patienter med akut psykisk lidelse
At visitationen af patienter med akut opstået eller forværret psykisk lidelse eller
traume styrkes, så der sikres sammenhæng i tilbuddet, og at patienten henvises til
det rette behandlingstilbud på tværs af sektorgrænser, specialer m.v. Nationalt bør
der udarbejdes fælles principper for visitation til psykiatriske akutmodtagelser og
øvrige tilbud, som samtidigt sikrer, at der for særlige patientgrupper, situationer
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m.v. fortsat er mulighed for uvisiteret selvhenvendelse. Der kan med fordel etableres et tæt samarbejde mellem den akutte indsats i regionerne og den psykosociale
indsats i kommunerne.
Kompetencer og kvalitet i visitationen
Den rette sundhedsfaglige kompetence i visitationen er afgørende for at sikre kvaliteten i
det videre forløb for patienten. Behovet for hvilke kompetencer, der skal være til stede i
visitationen, afhænger af karakteren af den akutte patient, der skal visiteres. Der er her
forskel på, om der er tale om 112-opkald til AMK-vagtcentralen, som typisk vedrører livstruende og tidskritiske tilstande, eller opkald til lægevagt eller Region Hovedstadens akuttelefon 1813, som typisk er henvendelser vedrørende meget varierende symptombilleder,
som stiller store krav til den visiterende sundhedspersons erfaring og kompetencer.
Visitation af patienter med varierende sygdomsbillede kræver kompetencer, som speciallæger i almen medicin tilegner sig i kraft af deres speciallægeuddannelse. Her bliver de
uddannet til at håndtere uvisiterede patienter og opøver generalistkompetencer, som gør
dem i stand til at vurdere et bredt spektrum af symptomer, og som for de flestes vedkommende vedligeholdes i det kliniske arbejde i almen praksis i dagtid. Speciallæger i almen
medicin vil derfor være en sundhedsfaglig kernekompetence i den borgerrettede telefoniske visitation i vagttid af henvendelser, der vedrører akut opstået og forværret sygdom,
og hvor det ikke umiddelbart er oplagt, at der er tale om livstruende og tidskritiske tilstande, som skal visiteres via 112-opkald. Læger med tilsvarende kompetencer, herunder læger i fase III af hoveduddannelse til almen medicin samt øvrige læger med tilsvarende kompetencer i almen medicinsk visitation kan også varetage den borgerrettede telefoniske visitation i vagttid.
På baggrund af eksisterende viden på området vurderes det, at en styrkelse af sygeplejefaglige kompetencer i den almen medicinske visitation kan bidrage til at øge både kvalitet og kapacitet i den telefoniske visitation i vagttid samtidig med, at visitationsopgaven i
videre udstrækning løses tværfagligt i et tæt samspil mellem sygeplejersker og speciallæger i almen medicin som, udover selv at varetage rollen som visitator, står til rådighed for
sparring og som lægefaglig backup.
Det er væsentligt, at sygeplejerskerne i den telefoniske almen medicinske visitation besidder de rette kompetencer, herunder har solid erfaring med at arbejde med patienter
med akut opstået sygdom og skade fra for eksempel en akutmodtagelse eller almen
praksis i dagtid, samt får den rette oplæring, uddannelse og støttes i deres opgaveløsning. Med henblik på at sikre den faglige kvalitet i den telefoniske visitation, skal sygeplejerskerne altid umiddelbart kunne rådføre sig med speciallæger i almen medicin eller læger med tilsvarende kompetencer, dvs. ved fysisk fremmøde inden for få minutter jf.
eventuelt ordlisten. Der kan desuden udarbejdes faglige retningslinjer for, hvilke symptomer eller tilstande der kræver, at sygeplejerskerne skal rådføre sig med læge.
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Visitationen i AMK-vagtcentralen varetages i dag af sundhedsfaglige visitatorer i form af
sygeplejersker, ambulancebehandlere og ambulancebehandlere med særlige kompetencer (paramedicinere). AMK-vagtcentralen er yderligere bemandet med en AMK-læge,
som er en speciallæge med særlige kompetencer i forhold til præhospital indsats, akut
visitation og triage, beredskab/koordination af større hændelser, logistisk overblik m.v.
AMK-lægen og øvrige læger i den præhospitale virksomhed kan fungere som lægefaglig
backup for sundhedsfaglige visitatorer og ambulancepersonale.
Det er væsentligt, at de sundhedsfaglige visitatorer besidder de rette kompetencer. Regionerne har etableret en fælles national uddannelse for sundhedsfaglige visitatorer på
AMK-vagtcentralen, og for at sikre fortsat udvikling af visitatorernes faglighed kan det
være hensigtsmæssigt med en fælles efteruddannelse af sundhedsfaglige visitatorer. Det
kan desuden være hensigtsmæssigt, at de sundhedsfaglige visitatorer kan rådføre sig
med en speciallæge i almen medicin eller andre relevante speciallæger.
Udvalgte patientgrupper kan give særlige udfordringer i den telefoniske visitation i forhold
til både lægevagt, Akuttelefonen1813 samt 112, herunder eksempelvis ældre, multisyge
og mennesker med psykisk lidelse. Samtidig er kompleksiteten i den akutte indsats uden
for sygehusene stigende i de kommende år, hvilket også stiller øgede krav til den telefoniske visitation. Der kan derfor være behov for at styrke det tværfaglige samarbejde også
i visitationen, for eksempel i form af løbende fælles faglig sparring og auditering, faste aftaler om rammer for telefonisk rådgivning, fælles udarbejdelse af visitationsretningslinjer
m.v.
For borgere, der modtager kommunal sygepleje, og som får akut forværring af sygdom
og funktionsniveau, kan særlige sygeplejekompetencer eksempelvis i de kommunale
akutfunktioner med fordel inddrages med henblik på vurdering af, om der er tale om problemstillinger, som kan håndteres af sygeplejen inden for allerede fastlagt behandlingsplan. Særlige sygeplejekompetencer fra blandt andet akutfunktionerne kan også inddrages til kvalificering af den sygeplejefaglige vurdering af patientens tilstand før kontakt til
egen læge, lægevagt, akuttelefon m.v. Dermed kvalificeres eventuel efterfølgende visitation til yderligere vurdering og behandling under hensyn til sammenhæng i patientens forløb og den mest hensigtsmæssige ressourceanvendelse i det samlede sundhedsvæsen.
Kommunerne kan yderligere styrke kompetenceniveau og differentiering i den kommunale sygepleje eksempelvis ved udnyttelse af de kommunale akutfunktioner, hvilket samtidig kan være med til at skabe grundlag for, at regioner og lægepraksis kan yde bedre og
relevant lægefaglig supervision, sparring og delegation, både i dagtid og i vagttid.
På den baggrund anbefales det:
4. Kompetence i den borgerrettede telefonisk visitation
At den borgerrettede telefoniske visitation i vagttid, både vedrørende somatiske og
psykiske lidelser, der ikke er livstruende og tidskritiske, med fordel kan varetages i

Møde i Social- og psykiatriudvalget d. 27-11-2019

Punkt nr. 5 - Beslutning: Høring af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for en
Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade
sammenhængende sundhedsindsats
ved akut opstået sygdom og skade
Bilag 3 - Side -81 af 131

Side 81/131

et tæt tværfagligt samarbejde, som omfatter både speciallæger i almen medicin, eller læger med tilsvarende kompetencer, samt sygeplejersker med relevant erfaring
og kompetencer.
5. Kompetence i den telefoniske visitation på AMK-vagtcentralen
At AMK-vagtcentralernes borgerrettede telefoniske visitation ved tidskritiske tilstande varetages af sundhedsfaglige visitatorer med særlige kompetencer, og med
mulighed for lægefagligt backup fra speciallæger med relevante kompetencer.
AMK-vagtcentralen skal i relevant omfang have umiddelbar adgang til speciallæge
med erfaring og særlige kompetencer i præhospital indsats (præhospital akutlæge)
der kan rådgive og visitere ambulance, akutbil og akutlægebil, samt varetage operativ ledelse og koordinering ved større hændelser.
6.

Kvalificering ved særlige sygeplejekompetencer
At kommunen ved akut forværring af sygdom eller funktionsniveau hos borgere, der
modtager kommunal sygepleje, inddrager særlige sygeplejekompetencer fra for eksempel akutfunktioner før eventuel kontakt til andre dele af den borgerrettede visitation. Herunder til vurdering af, om der er tale om problemstillinger, som kan håndteres af sygeplejen inden for allerede fastlagt behandlingsplan og til kvalificering af
den sygeplejefaglig vurdering af patientens tilstand før videre kontakt.

Tilgængelighed og rettidighed
Den akutte sundhedsindsats skal opleves tilgængelig hele døgnet året rundt for de patienter, der får behov for hjælp ved akut opstået sygdom og skade. Det forudsætter, at befolkningen oplever, at man hurtigt og nemt kan få kontakt til hjælp, hvis behovet opstår.
I vagttid kan tilgængeligheden i den almen medicinske telefoniske visitation styrkes ved
at udforske muligheder for at differentiere og behovstilpasse tilbuddet således, at patienter, hvis behov er af særlig akut karakter, får mulighed for at komme i hurtigere kontakt
med en visiterende sundhedsperson og ”springe køen over”. Der er flere regioner, som
har erfaringer med, at patienten kan benytte en såkaldt ”akutknap” ved visitation i vagttid,
hvis de vurderer, at deres symptomer kræver, at de hurtigt kommer i telefonisk kontakt
med en sundhedsperson (40). En akutknap er et eksempel på en måde, hvorpå den telefoniske visitation kan tilrettelægges mere differentieret med afsæt i patientens behov. Det
kan også være hensigtsmæssigt, at den visiterende sundhedsperson alle steder har mulighed for at viderestille patienter til en 112-visitator, så patienter i akut livsfare kan modtage relevant behandling hurtigst muligt.
Tilgængelighed i dagtid i almen praksis aftales i overenskomstaftalerne mellem region og
praktiserende læger, og kan påvirkes af flere faktorer, herunder lægedækningsudfordringer, varierende brug af øvrigt sundhedsfagligt personale i de enkelte klinikker, og nye opgaver i det nære sundhedsvæsen inden for blandt andet behandling af patienter med kro-
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nisk sygdom, hvormed opgavemængden øges (36,41-43). Ressourceanvendelsen i almen praksis i dagtid kan optimeres ved blandt andet styrket samarbejde på tværs af lægepraksis/lægehuse eksempelvis omkring udvidede åbningstider.
På den baggrund anbefales det:
7. Tilgængelighed i den borgerrettede telefoniske visitation
At den borgerrettede telefoniske visitation tilrettelægges mest hensigtsmæssigt i
forhold til at sikre tilgængelighed og ressourceanvendelse, herunder ved afprøvning
af mulighed for at angive særligt behov (”akutknap”) med henblik på prioriteret adgang.
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7. Kvalitet og sammenhæng på
tværs
For at sikre høj kvalitet og effektivitet i patientforløbet for den akutte patient skal den samlede akutte sundhedsindsats ses i en helhed på tværs af sektorer, tilbud og fagpersoner.
Det skal være entydigt, hvilke sundhedsindsatser man kan forvente som akut patient, og
indsatserne skal være af høj faglig kvalitet.
I dette kapitel beskrives dels status og udfordringer i forhold til de akutte sundhedstilbud,
dels muligheder og anbefalinger i forhold til et ensartet tilbud om almen medicinsk akut
behandling, den præhospitale indsats, styrket samarbejde med den kommunale sygepleje samt nye rammer for akutmodtagelse og akutsygehuset.

7.1. Status og udfordringer
Anbefalingerne for et styrket akutberedskab er siden 2007 og 2009 i høj grad blevet indfriet, ligesom en række forhold fortsat er undervejs med at blive implementeret, og der er
kommet nye rammevilkår for den akutte sundhedsindsats. Set i forhold til de krav, der
blev opstillet, er der dog stadig en række vigtige parametre, der ikke til fulde er opfyldt.
Sundhedsvæsenet og sundhedsvæsenets rammevilkår udvikler sig løbende. Den demografiske udvikling med flere ældre, og ændringer i sygdomsmønster med flere mennesker med flere samtidige sygdomme udgør et stigende pres i behovet for sundhedsydelser. En tiltagende specialisering i sundhedsvæsenet indebærer endvidere ofte mere
komplekse og opsplittede forløb og dermed en øget sårbarhed og skal ses i lyset af en
øget forventning om sammenhæng i patientforløbene fra patienters og pårørendes side
Antallet af sygehuse der modtager akutte patienter er reduceret kraftigt, og der er etableret fælles akutmodtagelser på akutsygehusene. Der er igangsat en bygningsmæssig fornyelse af sygehusvæsenet, ikke mindst muliggjort af ekstraordinære anlægsmidler fra
staten. De nye akutsygehuse er dimensioneret med færre sengepladser i forventning om
mere effektiv udnyttelse af sengekapaciteten.
Som beskrevet i kapitel 4 er der i dag mange forskellige former for akutte sundhedstilbud
uden for sygehus, som den akutte patient kan blive tilbudt. Der er variation i kompetencer
og tilbud, og der er behov for at etablere et mere gennemsigtigt system set fra et borgerperspektiv, så det er mere entydigt, hvad man som akut patient kan forvente.
Kommunerne har fået en større opgave og rolle i sundhedsvæsenet og har opkvalificeret
kompetencemæssigt på kapacitetssiden og i organisering af indsatsen. Samtidig skal
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kommunerne håndtere borgere med mere komplekse og svære problemstillinger end tidligere, både inden for somatik og psykiatri.
De fleste kommuner har etableret akutfunktioner tilknyttet den kommunale sygepleje, og
Sundhedsstyrelsen har udsendt kvalitetsstandarder for disse i 2017. Formålet med kvalitetsstandarderne er at understøtte en ensartet høj kvalitet i de kommunale akutfunktioner
og understøtte kommunens samarbejde med sygehuse og almen praksis som vil kunne
henvise patienter til kommunale akutfunktioner af en kendt kvalitet og med et kendt indhold og kompetenceniveau. Sundhedsstyrelsen vurderer at der fortsat er stor variation på
tværs af landets kommuner ift. hvordan akutfunktionerne er organiseret, hvilke rammer
og indhold der er i tilbuddene, hvilke kompetencer sygeplejerskerne har, og hvordan
samarbejdet mellem kommune, almen praksis og sygehus er. Variationen forudsætter, at
relevante samarbejdsparter har kendskab til den lokale organisering, og der er fortsat behov for dialog mellem kommune, almen praksis og sygehus om kompetencer og tilbud,
så borgeren kan henvises til det rette tilbud i rette tid.
Manglende sammenhæng er blandt andet en udfordring for kvaliteten i den akutte indsats; blandt andet for patienter med flere samtidige sygdomme, eksempelvis patienter
med både psykisk og somatisk sygdom, der har mange kontakter, aftaler og indsatser i
forskellige dele af sundhedsvæsnet.
Sammenhængen udfordres blandt andet af begrænset viden om hinandens kompetencer, indsatser og organisering, begrænset koordination mellem kontakter, indsatser og
planer, oplevet uklarhed om ansvarsfordelingen mellem sektorer, samt fortsatte oplevede
udfordringer med deling af data jf. blandt andet undersøgelser af akutmodtagelserne
(36). Særligt i relation til mennesker med psykisk lidelse er den akutte sundhedsindsats
kendetegnet ved et særligt samspil mellem behandlingstilbud, kommune, retspsykiatrien,
politi og den præhospitale indsats, hvilket tilføjer en øget kompleksitet til områdets organisering.
Den akutte sundhedsindsats bærer således præg af en række udfordringer.

7.2. Muligheder og anbefalinger
Nedenfor beskrives muligheder og anbefalinger i forhold til at sikre entydighed, sammenhæng og kvalitet i de akutte sundhedstilbud. Følgende beskrives:
•
•
•
•

De almen medicinske konsultationstilbud i vagttid
Kvalitet og kompetencer i det præhospitale tilbud
Den kommunale sygepleje som samarbejdspart i den akutte sundhedsindsats
Nye rammer for akutmodtagelser og akutsygehuse
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De almen medicinske konsultationstilbud i vagttid
På tværs af landet skal der i vagttid kunne visiteres til vurdering og behandling m.v. ved
akut opstået og forværret sygdom og skade, som ikke kræver behandling på et sygehus,
men som heller ikke kan afvente behandling næste hverdag i almen praksis, sygehusambulatorium m.v. Det bør tilstræbes, at både tilbud, rammer, terminologi, kompetencer m.v.
gøres mere ensartet på tværs af landet, så både borgere og øvrige aktører kan have
klare forventninger til indsatsen. Der er tale om konsultationstilbud, der i dag har betegnelser som sygebesøg, lægevagtskonsultation, akutklinik, skadeklinik m.v.
Generelt bør der sikres tilstrækkelige faciliteter, kompetencer og robusthed i de almen
medicinske konsultationstilbud i vagttid, således at der alle steder leveres behandling af
ensartet høj kvalitet, samtidig med at der sikres sammenhæng og kontinuitet i patientens
samlede forløb på tværs af forskellige akutte indsatser.
For at sikre både sammenhæng, rette kompetencer og bedst mulige ressourceudnyttelse
bør almen medicinske konsultationstilbud i vagttid varetages af speciallæger i almen medicin i samarbejde med sygeplejersker, herunder sygeplejersker med særlige kompetencer som for eksempel akut- og behandlersygeplejersker. Andre sundhedsfaglige personer kan i relevant omfang inddrages, herunder læger fra andre specialer, læger i speciallægeuddannelse m.v.
Som beskrevet i afsnit 4.3.3 er der en betydelig variation ift. de ambulante akuttilbud i regionalt regi, både ift. terminologi, åbningstid, kompetencer m.v., hvilket kan skabe usikkerhed hos borgerne ift. forventninger til de tilbud, der leveres. Det gælder særligt ift. at
sikre en mere præcis brug af begreberne ’skadeklinik’, ’skadestue’ og ’akutklinik’.
På grund af særlige geografiske forhold, politiske prioriteringer, og overgangsordninger
frem mod ibrugtagning af nye sygehusbyggerier har flere regioner aktuelt valgt at placere
almen medicinske akutte behandlingstilbud på specialsygehuse uden akutmodtagelser
eller uden for sygehuse, herunder på nedlagte sygehusmatrikler og i kommunale sundhedshuse. Enkelte steder har man valgt at have akut- og skadeklinikker uden lægebemanding bemandet med sygeplejersker med specialkompetence (behandlersygeplejersker), som kun varetager mindre skader. Typisk har disse akut- eller skadeklinikker dog
ikke åbent i hele vagttiden, og der er fortsatte udfordringer vedrørende uklarhed hos borgere om tilbud samt manglende kontinuitet i behandlingsforløb.
De fleste steder er de almen medicinske akutte behandlingstilbud dog placeret i, eller tæt
ved, sygehusenes akutmodtagelser, herunder blandt andet som lægevagtsklinikker i fire
regioner eller som akutklinikker i Region Hovedstaden. Herved kan opgaveløsningen integreres med akutmodtagelserne, blandt andet ved fælles indgang og fælles ventefaciliteter, deling af kompetencer og faciliteter m.v.
Region Hovedstaden har desuden valgt at etablere særlige ’børnespor’, hvor den almen
medicinske behandling af børn, der er telefonisk visiteret til ambulant akut vurdering, varetages af speciallæger i pædiatri og læger i speciallægeuddannelse til pædiatri.
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Samlet set vil det fremadrettet være hensigtsmæssigt med en mere ensartet og enstrenget organisering og benævnelse af de almen medicinske behandlingstilbud i vagttid, så
både borgere og øvrige aktører kan have klare forventninger til indsatsen. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at man ensretter både organiseringen og terminologien med henblik på at skabe et solidt fagligt tilbud og samtidig skabe gennemsigtighed for borgeren.
Man bør derfor i de kommende år, i takt med at sygehusbyggerierne færdiggøres, arbejde imod, at det almen medicinske behandlingstilbud i vagttid organiseres i akutklinikker og skadeklinikker. Akutklinikker er lægebemandede, og behandlingen varetages af
både læge og andre sundhedspersoner. Derudover kan der være behov for at etablere
skadeklinikker som er et sygeplejebemandet behandlingssted, hvor der varetages mindre
skader. For uddybende beskrivelse heraf se Boks 8 eller Ordliste.
Boks 8
Definitioner på akut- og skadeklinikker; se også ordliste
Akutklinik: lægebemandet behandlingssted, der kan vurdere og behandle lettere tilfælde af akut opstået eller forværret sygdom og skade; som udgangspunkt svarende til
opgaven der kan løses af almen praksis i dagtid. Som udgangspunkt er der tale om telefonvisiterede tilfælde af akut opstået eller forværret sygdom eller skade, der ved telefonvisitation alene ikke vurderes at kræve sygehusbehandling, men som heller ikke
vurderes at kunne vente til tilbud næste hverdag i almen praksis eller ved sygehusambulatorium. En akutklinik kan være lokaliseret på en sygehusmatrikel, enten i tilslutning
til et akut- eller specialsygehus, og kan være organisatorisk integreret i sygehuset eller
selvstændigt, eller kan være lokaliseret uafhængigt af et sygehus. En akutklinik er lægebemandet, og behandling varetages af læge, eller af andre sundhedspersoner. Typisk vil der være tale om speciallæge i almen medicin eller læger med tilsvarende
kompetencer, i samarbejde med sygeplejersker. Akutklinikken kan også betegnes ’lægevagtsklinik’.
Skadeklinik: sygeplejebemandet behandlingssted, der kun varetager behandling af visiterede småskader. Sædvanligvis vil skadeklinikker være bemandet med sygeplejersker med særlige kompetencer (behandlersygeplejersker), der behandler visiterede
småskader, herunder varetagelse af udvalgte behandlinger på lægelig delegation for
eksempel stivkrampevaccination, lokalbedøvelse, syning af mindre hudlæsion m.v.

Dertil kommer, at sygebesøg fremadrettet med fordel kan ses i sammenhæng med indsatsen i den kommunale sygepleje, så der opnås et styrket samarbejde og øget koordination mellem den almen medicinske visitation i vagttid og kommunerne. Flere steder i
landet er der gode erfaringer med lokale aftaler mellem den kommunale sygepleje og
den almenmedicinske indsats, herunder i forhold til sygebesøg. Lægens sygebesøg er
en regional opgave, men for borgere der er kendt af den kommunale sygepleje, kan der
eventuelt skabes rammer for en højere grad af fælles sygebesøg og fagligt samarbejde i
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forløbet, herunder muligheden for at den kommunale sygepleje har styrket adgang til rådgivning fra speciallæge. Man bør i fremtiden se på, om der er behov for etablering af
mere faste rammer for gensidig direkte telefonisk kontakt i vagttid mellem den akutte almen medicinske sundhedsindsats (henholdsvis den visiterende sundhedsperson og den
kørende læge) og den kommunale sygepleje, herunder kommunale akutfunktioner. Samarbejdet kan eksempelvis foregå ved, at den akutte almen medicinske sundhedsindsats i
videre udstrækning samarbejder med kommunen om opgaver relateret til gennemførsel
af sygebesøg hos ældre patienter i vagttid. For borgere som er lægehenvist til kommunal
sygepleje, kan en sygeplejefaglig vurdering i patientens hjem være med til at kvalificere
beslutningen om, hvilke tiltag der vil være de bedste i forhold til patientens tilstand. Samarbejdet skal ske gennem faste aftaler.
På den baggrund anbefales det:
8. Ensartet organisering i akutklinikker og skadeklinikker
At lægebemandede almen medicinske konsultationer som i vagttid varetager akut
opstået og forværret sygdom samt mindre skader m.v. som ved telefonvisitation
alene ikke vurderes at kræve sygehusbehandling, men som heller ikke vurdere at
kunne vente til tilbud næste hverdag i almen praksis eller ved sygehusambulatorium, bør i fremtiden benævnes ’akutklinik’. Sygeplejebemandede behandlingssteder som kun varetager behandling af visiterede småskader uden lægelig tilstedeværelse bør benævnes ’skadeklinik’. Betegnelsen ’skadestue’ bør forlades, da den
kan skabe uklarhed om tilbud og kompetenceniveau.
9. Kompetencer og lokalisering af akutklinikker
At behandlingen på akutklinikker varetages af speciallæger i almen medicin eller
læger med tilsvarende kompetencer i samarbejde med sygeplejersker og andre relevante faggrupper med særlig kompetence. Ved inddragelse af øvrige speciallæger til varetagelse af almen medicinske konsultationstilbud i vagttid, herunder til
skader, særlige patientgrupper som børn m.v., skal dette være velbegrundet, og
ske under hensyntagen til den mest hensigtsmæssige opgavevaretagelse og ressourceanvendelse i det samlede sundhedsvæsen. For at sikre tæt samarbejde
med mulighed for deling af udstyr, kompetencer og ressourcer, og for hurtig og let
videre visitation, kan akutklinikker med fordel placeres på akutsygehuse samlokaliseret med akutmodtagelser. Modeller med fælles data- og kvalitetsorganisation, enstrenget ledelse m.v. bør udvikles og afprøves. For akutklinikker, der placeres uden
for akutsygehuse af hensyn til for eksempel geografisk bredde i tilbud, bør der sikres faste samarbejdsaftaler med akutsygehus, så der sikres hurtig overflytning dertil
ved behov for indlæggelse til sygehusbehandling.
10. Styrket samarbejde omkring almen medicinske tilbud i vagttid
At samarbejdet mellem den kommunale sygepleje og de almen medicinske tilbud i
vagttid styrkes og udvikles, herunder muligheden for at der indgås nærmere aftaler
om samarbejdet i relation til eksempelvis sygebesøg.
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Kompetencer og kvalitet i den præhospitale indsats
For at sikre et entydigt fokus på kvalitetsudvikling og bedre sammenhæng mellem den
præhospitale indsats og de øvrige dele af sundhedsvæsenet er det hensigtsmæssigt, at
det sundhedsfaglige ansvar for alle præhospitale indsatser præciseres, herunder ved
fastlæggelse af rammer for patientbehandling, kvalitetsudvikling m.v. i både AMK-vagtcentralen, ambulancetjenester, akutbiler m.v. så der placeres et entydigt sundhedsfagligt
ansvar i de præhospitale organisationer.
Ved planlægning og dimensionering af de grundlæggende og specialiserede kompetencer i den præhospitale indsats skal alle ressourcer ses i en sammenhæng. Yderligere afhænger planlægningen af regionernes geografi, befolkningstal- og tæthed samt antallet
af akutsygehuse med akutmodtagelse.
Præhospitale akutlæger er i den danske præhospitale indsats centrale af sundhedsfaglige og organisatoriske årsager. Beskrivelsen af den præhospitale akutlæge fremgår af
Boks .
Boks 9
Definitioner på præhospitale akutlæger; se også ordliste side 113
Den præhospitale akutlæge er en speciallæge med erfaring og særlige kompetencer i
præhospital indsats. I en dansk kontekst varetages funktionen af speciallæger i anæstesi og intensiv medicin med særlige kompetencer i præhospital indsats. Definition
følger VEJ nr. 9321 af 01/04/2017
I daglig tale har betegnelsen ”akutlæge” været anvendt, men da det kan forveksles
med betegnelse på den nye speciallæge i akutmedicin (som bør betegnes ’akutmediciner’), bør betegnelsen ’præhospital akutlæge’ fortrækkes fremadrettet.

Præhospitale akutlæger disponeres til de mest komplekse og akutte tilstande præhospitalt. Præhospitale akutlæger skal have specialiserede kompetencer inden for akut og prioriteret håndtering af den akut syge eller tilskadekomne patient (ABCD). Dette indbefatter
blandt andet grundlæggende kompetencer og daglig rutine i forhold til avanceret luftvejshåndtering, herunder intubering og respiratorbehandling m.v., varetagelse af specialiseret
vurdering og visitation på skadestedet samt fulde kompetencer til anvendelse af al relevant livreddende medicin m.v. Inden for udvalgte akutte tidskritiske tilstande er der evidens for øget overlevelse ved brug af præhospitale akutlæger.
Derudover benytter nogle regioner præhospitale akutlæger til særopgaver som interhospitale transporter med kritisk syge og ustabile patienter. Endelig har alle regioner specialuddannede præhospitale akutlæger til funktionen som ’Indsatsleder Sund’ til ledelse
af større skadesteder og beredskabshændelser.
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På tværs af landet bør anvendelsen af præhospitale akutlæger foregå efter fælles principper for at sikre ensartet kvalitet i tilbud til alle borgere. Dette gælder særligt ved de
akutte og komplekse tilstande, hvor der er evidens for, at behandling af en præhospital
akutlæge giver øget overlevelse og mindre sygelighed for patienten (hjertestop uden for
hospital, hovedtraume eller andet kompliceret traume).
Præhospitale akutlæger bør have en organisatorisk og faglig tilknytning til akutsygehusene ift. vedligeholdelse af kompetencer, kendskab til sygehusorganisation m.v. Der bør
desuden være etableret faste rammer om samarbejde mellem akutsygehuse og akutlægebiler.
Det samlede antal af akutlægebiler bør tage hensyn til af den enkelte regions geografi,
befolkningstal- og tæthed, akutsygehusenes placering og kapacitet samt muligheder for
anvendelse af akutlægehelikopter.
På den baggrund anbefales det:
11. Disponering af præhospital akutlæge
At der for patienter med tidskritiske tilstande, herunder hjertestop, hovedtraume og
andre svære traumer, sikres hurtig adgang til præhospital behandling, visitation og
triage ved præhospital akutlæge. Den præhospitale akutlæge kan disponeres til
skadested med akutlægebil eller med lægehelikopter, der regionalt bør planlægges
på baggrund af nationale faglige principper som blandt andet tager hensyn til geografi, trafikforhold, befolkningstæthed, sygdoms- og skademønstre, samt biler og
helikopteres indbyrdes placering.

I tråd med blandt andet anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens akutrapport fra 2007, administreres akutlægehelikopterordningen af regionerne i fællesskab. De fire akutlægehelikoptere, der er placeret i henholdsvis Ringsted, Billund, Skive og Aalborg, indgår således
i ét tværregionalt beredskab og visiteres af regionernes fem AMK-vagtcentraler ud fra én
fællesregional retningslinje.
Akutlægehelikopterne benyttes primært ved akutte livstruende tilstande langt fra landets
specialiserede hospitaler, hvorved der sikres både hurtig adgang til præhospital speciallægebehandling og hurtig transport til sygehus, herunder til højt specialiserede og centraliserede behandlingstilbud som for eksempel PCI og trombektomi. Samtidig prioriteres
akutlægehelikopterne til landets mindre øer, også ved mindre alvorlige tilstande, så der
undgås lange vente- og transporttider.
Med udbygningen af den nationale kapacitet med fire akutlægehelikoptere kan disse med
fordel inddrages mere systematisk i forhold til interhospitale transporter, særligt ved
transport af patienter mellem sygehuse, over lange afstande af kritisk syge patienter med
behov for lægeledsagelse. Der kan både være tale om akutte transporter dvs. kritisk syge
og ustabile patienter med akut og tidskritisk behov for overflytning, samt planlagte eller
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sub-akutte transporter, med kritisk syge, men stabile patienter, med behov for overflytning til højere specialiseringsniveau.
På den baggrund anbefales det:
12. Anvendelsen af akutlægehelikopter
At akutlægehelikopterne fortsat prioriteres til tidskritiske tilstande og skader, men
fremover også kan bruges i udvalgte tilfælde ved akutte og subakutte overflytninger
mellem sygehuse for kritisk syge patienter, der har behov for behandling på højere
specialiseringsniveau, og hvor tidsfaktor er vigtig.
For at imødekomme den stigende kompleksitet i både patientgrundlag og i organiseringen i det samlede akutsystem bør der ske en yderligere styrkelse og udvikling af kompetencerne hos de forskellige faggrupper i den fremtidige præhospitale indsats, herunder
særligt vedrørende ambulancebehandlere med særlig kompetencer (paramedicinere), se
evt. ordliste side 113.
Det er væsentligt, at paramedicinere rustes til den fremtid, der venter dem. Man bør se
på, hvordan paramedicineren på sigt kan varetage flere opgaver og få øget ansvar i både
den præhospitale indsats og i den samlede akutindsats.
Det bør således undersøges, hvordan man kan sikre udvikling og løft af faggruppens
kompetencer og i den forbindelse undersøge muligheder for efter- og videreuddannelse,
oprettelse af paramedicin som sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse mm.
I dag er uddannelsen til paramediciner en overbygning på uddannelsen til ambulancebehandler. I modsætning hertil er er uddannelsen til paramediciner på bachelorniveau i for
eksempel Norge og England. Det kan overvejes at styrke uddannelsen i paramedicin i
Danmark, således at der etableres en sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse,
hvor paramedicineren vil blive en sundhedsperson i relation til bestemmelserne i
sundhedslov, autorisationslov samt klage- og erstatningslov. Med en professionsbacheloruddannelse vil paramedicinerne få en mellemlang videregående praksisnær uddannelse, som vil udbygge og styrke paramedicinerens sundhedsfaglige kompetencer. En
professionsbacheloruddannelse varer sædvanligvis 3,5 år og vil dermed afkorte uddannelsestiden væsentlig. En professionsbachelor vil desuden medføre, at paramedicineren
efterfølgende vil kunne søge om videreuddannelse i det generelle videreuddannelsessystem. Herudover vil en professionsbacheloruddannelse i højere grad matche de øvrige
sundhedsuddannelser og gøre paramedicineruddannelsen til en egentligsundhedsfaglig
uddannelse.
Ved en opkvalificering af paramedicineren; eksempelvis ved en professionsbacheloruddannelse eller ved udvikling og løft af kompetencerne på anden vis gennem efter- og videreuddannelse, bør der sikres brede kompetencer i forhold til udfordringerne i den samlede akutindsats. Herunder kompetencer inden for pædiatri, psykiatri, multisygdom, sociale problemer, samt håndtering af samarbejde på tværs i forhold til praksissektor, kom-
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munerne, sygehuse m.v. For at styrke rekruttering og robustheden både i forhold til uddannelse af paramedicinere og i forhold til det samlede akutsystem, bør paramedicineres
uddannelse og opgavevaretagelse ikke begrænses til den præhospitale indsats, men
også omfatte for eksempel kommunale akutfunktioner, sygehusenes akutmodtagelser
m.v.
På den baggrund anbefales det:
13. Styrke robustheden og paramedicinerens rolle i det samlede akutsystem
For at styrke rekruttering til paramedicin, sikre robusthed i det samlede akutsystem,
imødekomme den faglige og teknologiske udvikling på området, udvide beslutningskompetence i den samlede præhospitale indsats samt styrke patientsikkerheden vil Sundhedsstyrelsen sammen med relevante myndigheder og aktører drøfte
mulighederne for, hvordan man kan styrke paramedicinerens rolle. Man bør blandt
andet undersøge, hvordan man kan sikre udvikling og løft af kompetence og i den
forbindelse undersøge muligheder for efter- og videreuddannelse til paramediciner,
oprettelse af paramedicin som sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse
mm.
Regionerne kan med fordel etablere udrykningstjenester i form af udgående akutfunktioner til særlige målgrupper af patienter med psykiske lidelser 9, for eksempel hvor politi og
sundhedsfagligt personale sammen tager ud til patienten. De udgående funktioner bør
kunne komme ud til patienter med psykiske lidelser, herunder borgere i kommunale botilbud. De udgående funktioner bør samarbejde med både de kommunale socialfaglige
akuttilbud og sundhedsfaglige akutfunktioner.
På den baggrund anbefales det:
14. Regionale tilbud til mennesker med psykisk lidelse
At regionerne i vagttid etablerer rådgivende og evt. udgående funktioner med særlige sundhedsfaglige kompetencer i forhold til akut indsats til mennesker med psykiske lidelse i risiko for akut indlæggelse eller tvangsindlæggelse med henblik på at
styrke en tidlig og tilgængelig indsats
Den kommunale sygepleje som samarbejdspart i den akutte sundhedsindsats
Et mere effektivt sundhedsvæsen, hvor den akutte patient modtager den rette indsats,
som vedkommende har bedst gavn af, og et sundhedsvæsen der samtidig sikrer mere
sammenhængende indsatser, der så vidt muligt gives i eget hjem og i nærmiljøet, kræver
en løbende udvikling af den kommunale sygepleje, herunder for eksempel i form af etablering og udbygning af kommunale akutfunktioner. En kommunal akutfunktion er et særligt døgndækkende tilbud i den kommunale sygepleje, der varetages af sygeplejersker
med særlige kompetencer i forhold til vurdering, pleje og behandling jf. ordlisten på side

9

Den daværende regering afsatte 80 mio.kr. på Finansloven 2018 til akutte psykiatriske udrykningstjenester, som går til alle regioner
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113. Sundhedsstyrelsen udsendte i 2017 anbefalinger for den faglige organisering af de
kommunale akutfunktioner, der beskrev de overordnede rammer for de kommunale akutfunktioner, og inden for disse rammer, er det styrelsens vurdering, at kommunerne har
valgt at organiseret sig meget forskelligt i forhold til faglige kompetencer, rammer, tilbud,
faciliteter, samarbejde med sygehus og praksissektor m.v. Denne variation i tilrettelæggelsen af de kommunale akutfunktioner på tværs af landets kommuner kan af de øvrige
aktører opleves som en udfordring i forhold til at skabe sammenhæng i det akutte patientforløb og muligheden for at gøre brug af det rette tilbud til patienter – jf. blandt andet undersøgelse fra VIVE 2018 af akutmodtagelserne.
Samarbejdet mellem den kommunale sygepleje og de øvrige akutte sundhedstilbud er
centralt før, under og efter, patienten har været i kontakt med akutmodtagelse, almen
praksis eller præhospital indsats. Mange ældre medicinske patienter og mennesker med
kroniske sygdomme i akutmodtagelserne kan have behov for en hurtig indsats på en af
akutsygehusets sengeafdelinger. Disse patienter er ofte kendetegnet ved at have et forløb i både kommunen og på sygehus, hvor de modtager indsatser, og de kan derfor have
behov for at kunne komme hurtigt ind på sygehuset i tilfælde af akut forværring af den
kendte sygdom. Denne patientgruppe er i særlig risiko for akutte indlæggelser og genindlæggelser. Når flere patienter sendes hjem fra akutmodtagelsen med et fortsat behov for
sygeplejefaglige indsatser, stiller det krav om aftaler mellem sygehus og kommune
herom, til kommunernes organisering og krav til sygehus og almen praksis om entydighed om det lægelige behandlingsansvar og om hurtig og fleksibel kommunikation med
det kommunale plejepersonale. Der er behov for, at samarbejdet går begge veje, og at
der sikres en god kommunikation med henblik på sparring. Derudover bør der være en
aftalt indgang til den kommunale sygepleje døgnet rundt.
Der er behov for at samarbejdet mellem sygehus og kommune fortsat styrkes. Der er
flere gode erfaringer at bygge på med tværsektorielle og tværfaglige organiseringer, teams m.v. Formålet kan blandt andet være at tilbyde akutte indsatser til patienter i eget
hjem, i tæt, systematisk samarbejde med sygehus og praktiserende læger/vagtlæger, så
borgerne oplever et sømløst og sammenhængende forløb på tværs af sektorer.
Da sygeplejen, herunder den kommunale akutfunktion modtager patienter både fra almen praksis og vagtlæger samt patienter udskrevet fra sygehusafdelinger, er der behov
for klare retningslinjer og tydelig kommunikation om, hvem der har det lægelige behandlingsansvar for patienten.
Ved en akut indlæggelse kan fremskudt visitation og andre former for forløbskoordination
være gavnligt i forhold til at understøtte en hensigtsmæssig overgang, når en sårbar patient skal tilbage til eget hjem efter en akut sygehuskontakt. Det kan eksempelvis være relevant for ældre medicinske patienter eller patienter med psykisk lidelse. En fremskudt
visitation kan indebære, at akutmodtagelsen har adgang til kommunale visitatorer enten
telefonisk, via skærmløsning eller ved fysisk tilstedeværelse. Det skal bidrage til for ek-
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sempel at vurdere behovet for kommunale indsatser efter udskrivelse og iværksætte, eller vurdere og sparre med sygehuspersonalet om patienter, som eventuelt vil kunne have
gavn af en indsats i kommunen, og samtidig målrette kommunens indsats til borgeren.
Samarbejdet omkring gensidig rådgivning og sparring, om konkrete patientforløb kan udvikles fremadrettet. Rådgivning og sparring skal dels styrke gensidig viden og kendskab
til, hvordan kommune, almen praksis og region kan samarbejde om den akutte patient,
dels styrke visitationen via specialviden/erfaring og understøtte, at patienten modtager
den rette indsats. Rådgivningen kan for eksempel finde sted via en telefonisk indgang til
kommunen, eksempelvis til sygeplejen eller lignende funktion, der har et bredt kendskab
til kommunens indsatser og tilsvarende indgang til sygehuse og lægepraksis, der kan benyttes ved akut opstået behov. En sådan gensidig indgang kan tilrettelægges, så der er
gensidig adgang i relevante tidsrum i løbet af døgnet – også eftermiddag og aften -, og
kan samtidig understøtte, at der skabes et fagligt miljø for den telefoniske rådgivning,
hvor der oparbejdes og udveksles viden om målgruppen.
I samarbejdet mellem den regionale akutindsats, både på sygehuse og i det præhospitale, og den kommunale sygepleje, herunder akutfunktioner, bør der fremadrettet udvikles rammer for bedre fælles udnyttelse af kompetencer, faciliteter og udstyr på tværs af
sektorer. I udviklingen af dette samarbejde er det blandt andet væsentligt at få fastlagt
klarere rammer for de enkelte personalegruppers behandlingsansvar, herunder sygeplejerskers virksomhedsområde og det lægelige behandlingsansvar ved delegation.
Mennesker med psykisk lidelse har en betydelig overdødelighed som blandt andet skyldes underbehandling af samtidig somatisk sygdom. Det er derfor vigtigt, at de samlede
kommunale sundhedsfaglige kompetencer bringes bedre i spil også for mennesker med
psykisk lidelse, og i den forbindelse kan der være behov for et øget samarbejde mellem
den kommunale sygepleje, herunder akutfunktioner og de psykosociale akuttilbud
På den baggrund anbefales det:
15. Krav og anbefalinger til kommunale akutfunktioner
At der på tværs af landet sikres fortsat udvikling af den kommunale sygepleje i forhold til at indgå i samarbejdet omkring den akutte patients forløb. Erfaringer med
implementering af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder fra 2017 skal vurderes
med henblik på en opdatering og præcisering af anbefalingerne, herunder i forhold
til at det sundhedsfaglige tilbud fremadrettet ikke alene varetager somatiske problemstillinger
16. Samarbejde mellem regionale og kommunale akuttilbud
At samarbejdsformer mellem regionale akuttilbud og den kommunale sygepleje,
herunder akutfunktioner opbygges og udvikles, herunder eksempelvis udbredelse
af erfaringerne med fremskudt kommunal visitation på akutsygehuset, fælles retningslinjer og kommunikationsveje mellem regionale og præhospitale organisationer og den kommunale sygepleje m.v.
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Nye rammer for akutsygehus og akutmodtagelse
Der er 21 sygehuse med somatiske akutmodtagelser i Danmark. Derudover modtager
Rigshospitalet også et bredt udsnit af somatiske patienter med akut opstået svær sygdom eller skade, og er således også et somatisk akutsygehus, selvom der ikke er en
egentlig akutmodtagelse på sygehuset. Ved en række af disse akutsygehuse er der psykiatriske afdelinger på samme matrikel som det somatiske sygehus, og med større eller
mindre grad af integration mellem psykiatrisk eller somatisk akutmodtagelse, men somatik og psykiatri er organisatorisk opdelt i alle regioner. Mange steder er somatiske og psykiatriske sygehusfunktioner geografisk adskilt med separate akutmodtagelser.
Traditionelt har man således talt om 21 akutsygehuse, som imidlertid kun beskriver de 21
sygehusmatrikler, der har en somatisk akutmodtagelse. Med en bredere definition af
akutte sygehusfunktioner, som omfatter både somatik og psykiatri, og hvor der kan være
tale om sammenhængende sygehusdrift på enten én samlet matrikel eller på nærtstående matrikler, vil der som beskrevet i afsnit 3.1.5 reelt være tale om, at i alt 32 akutte sygehusenheder eller sygehusmatrikler i Danmark, hvoraf nogle er rent somatiske, nogle
rent psykiatriske, nogle med både psykiatri og somatik, og et enkelt (Rigshospitalet) er et
traumesygehus med udvalgte fortrinsvist højt specialiserede akutte funktioner.
Akutsygehusene er af meget forskellig størrelse, har forskelligt befolkningsunderlag og
med forskellig specialedækning, både hvad angår bredde, og hvad angår specialiseringsniveau. Der er i realiteten stor forskel på, hvilke patienter, der kan modtages, udredes og
behandles på de forskellige akutsygehuse. Det stiller store krav til visitationen og til koordinations- og samarbejdsaftaler med andre akutsygehuse om udredning og behandling af
patienterne. Det stiller tillige krav om et aftalt og velfungerende samspil mellem akutmodtagelse, akutsygehus, øvrige sygehuse og med primær sektor med henblik på at sikre et
hensigtsmæssigt patientflow og hermed undgå ventetid og kødannelse, der har betydning for kvalitet, effektivitet og patientoplevelse.
Der er samtidigt behov for generelt at fastlægge en mere tydelig fælles terminologi på
området. Overordnet kan akutsygehusene – både somatisk og psykiatrisk – fremadrettet
beskrives i tre kategorier, idet det bemærkes at en række somatiske akutsygehuse, og
alle psykiatriske akutsygehuse, organisatorisk er en del af større sygehusenheder med
sygehusdrift på flere matrikler. Sundhedsstyrelsen vil derfor fremadrettet bruge følgende
betegnelsen om sygehuse der modtager akutte patienter: akutsygehus, akutsygehus
med særlig geografi og traumesygehus. Anbefalingerne til de tre typer akutsygehus udfoldes i de følgende afsnit, og for en detaljeret beskrivelse heraf se Boks 10 og ordliste
side 113.
Ud over akutsygehuse er der specialsygehuse, der primært modtager patienter til elektiv
behandling. For uddybende beskrivelse heraf se ligeledes Boks 1og ordliste.
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Boks 10
Definitioner på akutsygehuse, traumesygehuse og specialsygehuse
Akutsygehuse, der kan varetage langt de fleste tilfælde af akut opstået eller forværret
sygdom eller skade – enten somatisk eller psykisk, eller begge dele – fra eget optageområde, og således også kan modtage uvisiterede patienter med akut sygdom, eller
mistanke herom, som kan kræve medvirken af flere specialer og fagligheder i udredning og behandling. Akutsygehuse forventes planlagt ud fra et befolkningsunderlag
mellem 0,2-0,4 mio. indbyggere. Alle relevante akutte specialer skal være repræsenteret på matriklen, afhængig af om der er tale om et akutsygehuse, der alene modtager
akutte somatiske patienter, alene modtager akutte psykiatriske patienter, eller om der
er tale om et akutsygehue, der modtager begge typer patienter. Akutsygehusene kan i
varierende omfang have specialfunktioner, herunder højtspecialiserede funktioner. Ligeledes kan der være variationer i, hvilke akutte specialer der er til rådighed på sygehuset, dog under hensyn til anbefaling 21, 22 og 23. Der skal være velfungerende
samarbejdsaftaler på tværs af specialer, herunder på tværs af somatik og psykiatri,
særligt hvor den psykiatriske akutmodtagelse ligger geografisk adskilt fra den somatiske. Efter hidtidige anbefalinger forventes al indlæggelse på somatisk akutsygehus at
være enten visteret eller indbragt med ambulance m.v. Vedrørende psykiatriske akutsygehuse er der variation på tværs af landet i forhold til krav til visitation.
Akutsygehuse med særlig geografi, tidligere kaldet akutsygehuse med ø- eller ø-lignende status, som er nogle få mindre sygehus med begrænsede kompetencer og
vagtberedskab, der er placeret hvor helt særlige geografiske forhold gør det nødvendigt og hensigtsmæssigt, at der kan varetages behandling af akut sygdom og skade. I
den nuværende nationale sygehusplanlægning gælder dette blandt andet for de somatiske sygehuse på Bornholm, i Thisted og i Nykøbing Falster. Denne type akutsygehus
vil typisk kunne varetage behandling af et begrænset omfang og kompleksitet af akut
sygdom m.v., blandt andet som følge af begrænsede kompetencer og vagtberedskab.
Sygehuset kan modtage udvalgte uvisiterede patienter med akut sygdom, eller mistanke herom, men der vil typisk skulle foreligge regionale retningslinjer og samarbejdsaftaler for præhospital visitation, overflytning til større akutsygehus, brug af telemedicin
m.v. Disse sygehuse forventes at være planlagt med et væsentligt mindre befolkningsunderlag end 0,2 mio.
Traumesygehuse, er somatiske akutsygehuse med et traumecenter og relevante specialfunktioner som kan behandle meget alvorligt syge, herunder svært tilskadekomne
patienter. Målgruppen for traumesygehuset omfatter patienter med skader i flere organsystemer, og/eller hvor der på skadestedet eller andet sygehus er konstateret komplicerede skader, og/eller hvor patienten har anden betydende konkurrerende lidelse
(komorbiditet) eller anden meget alvorlig sygdom. Det somatiske traumesygehus forventes således, med enkelte undtagelser (for eksempel børnekirurgi, trykkammerbehandling, replantation af afrevne fingre) at kunne varetage samtlige akutte somatiske
sygdoms- og skadestilfælde, der indbringes eller henvises til sygehuset. Det forudsættes, at disse sygehuse er planlagt med et befolkningsunderlag, der er væsentligt større
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end 0,4 mio., og at der er tale om et sygehus med Sundhedsstyrelsens godkendelse
efter sundhedslovens §207-209 til varetagelse af relevante specialfunktioner inden for
traumebehandling, intensiv behandling m.v.
Specialsygehuse er sygehuse - både somatiske og psykiatriske – der som udgangspunkt kun modtager patienter til elektiv behandling. Specialsygehuse og andre institutioner, herunder almen praksis, akutklinikker, præhospital virksomhed m.v. kan dog i
begrænset omfang varetage behandling af akut opstået sygdom og skade, men her vil
det typisk være tale om enten visiteret behandling af akutte medicinske tilstande for
eksempel akut forværring af bestående og velkendt sygdom, eller der vil være tale om
behandling af lettere tilfælde af sygdom eller skade, der ikke kræver sygehusbehandling, eller der vil være tale om initial vurdering og evt. stabilisering med henblik på visitation til akutsygehus. I det omfang der på regionale specialsygehuse mere systematisk modtages og indlægges akutte visiterede patienter forventes det at være overgangsordninger indtil ibrugtagning af de nye sygehusbyggerier.

I det følgende anvendes betegnelserne ovenfor og akutsygehuse anvendes til betegnelse af de sygehuse (sygehusmatrikler) – både somatiske og psykiatriske – der modtager patienter med skader, eller med akut opstået eller forværret sygdom.
Befolkningsunderlag for sygehusplanlægning
Sygehusbehandling kan foregå på to overordnede niveauer; hovedfunktionsniveau og
specialfunktionsniveau.
Størstedelen af akutte patienter varetages på hovedfunktionsniveau, mens en mindre del
af de akutte patienter varetages i henhold til Sundhedsstyrelsens Specialeplanlægning.
I 2007 anbefalede man, at en akutmodtagelse skulle have et befolkningsunderlag på minimum 200.000, hvis man skulle varetage akutte patienter på hovedfunktionsniveau. I
forbindelse med udarbejdelse af de nye anbefalingerne har Sundhedsstyrelsen foretaget
en litteraturgennemgang for at efterprøve anbefalingerne fra 2007 vedrørende befolkningsunderlaget, se bilag 8 i bilagsrapporten.
Generelt bekræfter litteraturgennemgangen, at vi i Danmark har anvendt fagligt relevante
befolkningsunderlag i planlægningen af akutte tilstande, der varetages på hovedfunktionsniveau, herunder det fastsatte minimum på 200.000. Det bemærkes desuden, at det
for en række almindelige tilstande som for eksempel pneumoni, appendicitis og hoftenær
fraktur synes forsvarligt, at disse varetages på mindre akutsygehuse, hvilket er relevant
for akutsygehuse med særlig geografi, mens en række andre tilstande som for eksempel
sepsis, hjertesvigt og gastrointestinal blødning med fordel kan visiteres til større akutsygehus.
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I Danmark er der på nuværende tidspunkt tre somatiske akutsygehuse med særlig geografi, hvor man kan varetage visse akutte patienter, og hvor man vil have et tæt samarbejde med andre akutsygehuse om patienter, man ikke kan varetage. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der i Danmark ikke vil være behov for flere akutsygehuse med
særlig geografi.
Det kan i visse tæt befolkede områder være relevant at planlægge med et befolkningsunderlag på mere end 400.000 med henblik på at udnytte muligheder for stordriftsfordele,
herunder udnyttelse af personaleressourcer mm.
Sundhedsstyrelsen har med specialeplanlægningen igennem årene været med til at definere de forskellige akutsygehuse gennem placering af specialfunktioner relateret til den
akutte patient og fastlagt rammerne for en lang række akutte sygehusfunktioner, både på
hoved- og specialfunktionsniveau, som for eksempel fødeområdet, traumer, patienter
med blodprop i hjerte- eller hjernekar, patienter med sepsis m.v. Befolkningsunderlag for
relevante specialfunktioner fastlægges fortsat i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning.
På den baggrund anbefales det:
17. Befolkningsunderlag for akutsygehuse 200.000 - 400.000
At akutsygehuse, både somatiske og psykiatriske, fortsat skal planlægges ud fra et
befolkningsunderlag på 200.000 - 400.000 borgere for så vidt angår hovedfunktionsniveau. I tætbefolkede områder kan faglige, driftsmæssige og geografiske forhold gøre det hensigtsmæssigt at planlægge akutte hovedfunktioner med et større
befolkningsunderlag end 400.000. For udvalgte grupper af patienter med akut opstået sygdom eller skade med en vis kompleksitet, sjældenhed og særlige krav til
kompetencer og ressourcer m.v. skal funktioner på akutsygehuse planlægges ud
fra et større befolkningsunderlag som fastlægges i Sundhedsstyrelsens Specialeplanlægning.
18. Befolkningsunderlag under 200.000
Hvor helt særlige geografiske forhold gør det nødvendigt og fagligt hensigtsmæssigt at kunne modtage patienter med akut opstået eller forværret sygdom eller
skade til sygehusbehandling, kan akutsygehuse, både somatiske og psykiatriske,
undtagelsesvist planlægges med befolkningsunderlag mindre end 200.000. Disse
mindre akutsygehuse med særlige geografi forventes ikke at have fuld bredde i
kompetencer og vagtberedskaber, og skal derfor indgå i et fastlagt samarbejde
med et eller flere større akutsygehuse med henblik på at sikre optimal præhospital
visitation samt understøttelse af varetagelse af akutfunktioner.
19. Krav til traumesygehuse
Traumesygehuse skal kunne modtage alle typer af akut opstået somatisk sygdom
og skade, også tilstande hvor kompleksitet, sjældenhed, kompetencer, ressourcer
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m.v. tilsiger behandling på højt specialiseret niveau, fraset ganske enkelte funktioner der er samlet ét eller få steder i landet som for eksempel replantation af afrevne
fingre, børnehjertekirurgi, trykkammerbehandling m.v. Da terminologien omkring
traumefunktioner er uklar, og der kan være behov for præcisering af krav til kompetencer og robusthed, skal relevante specialevejledninger revideres.
Visitation og modtagelse af patienter
Alle regioner har visiterede somatiske akutmodtagelser, hvorimod regionerne har organiseret sig forskelligt, når det gælder patienter med psykiske lidelser. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at hovedparten af patienterne visiteres, således at de modtager fagligt relevante tilbud på rette tid. I begrænset omfang kan selvvisitation dog være relevant, og her bør der foreligger klare retningslinjer.
Hovedparten af akutte patienter bør modtages i akutmodtagelsen på et akutsygehus,
og kun undtagelsesvist kan patienter med akut opstået sygdom modtages direkte på et
specialafsnit. Der ses i dag fortsat en stor variation på tværs af landets akutsygehuse
blandt andet i forhold til hvor mange indgange den akutte patient har til sygehuset jf.
kapitel 3, og det bør i de kommende år ændres. Det kan for udvalgte grupper af patienter være fagligt relevant, at man modtages direkte på specialafsnit, og i så fald bør der
foreligge klare retningslinjer.
På den baggrund anbefales det at:
20. Visiteret modtagelse til akut sygehusbehandling
Modtagelse til sygehusbehandling af patienter med skader, eller med akut opstået
eller forværret sygdom, både psykisk og somatisk, skal være visiteret. For udvalgte
patientgrupper og tilstande, for eksempel fødsel, akut forværring af kendt sygdom,
selvmordsforsøg, seksuelle overgreb m.v. kan selvvisitation være hensigtsmæssigt,
og der bør foreligge klare retningslinjer og patientinformation for for eksempel brug
af jordemodertelefon, åbne indlæggelser, brugerstyrede senge m.v. Undtagelsesvist, og kun for visiterede patientgrupper til fagligt velbegrundede funktioner som for
eksempel opblussen af kendt kronisk sygdom kan patienter modtages akut på specialsygehuse.
21. Akutte patienter modtages i en fælles akutmodtagelse
På akutsygehuset skal alle patienter med akut opstået eller forværret sygdom eller
skade modtages i en fælles akutmodtagelse. For udvalgte patientgrupper, for eksempel kvinder i fødsel, præhospitalt diagnosticeret akut koronarsygdom, eller indlæggelse med tvang i henhold til psykiatriloven, kan det være relevant med modtagelse direkte på specialafsnit, og der bør foreligge klare procedurer samt relevant
patientinformation for for eksempel brug af jordemodertelefon, åbne indlæggelser,
brugerstyrede senge m.v.
Akutmodtagelsen og akutsygehuset
En forudsætning for at man i akutmodtagelsen og på akutsygehuse kan varetage opgaven med at vurdere, stabilisere og opstarte initial udredning og behandling af den akutte
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patient med høj kvalitet er at der er tilstrækkeligt personale tilstede, herunder læger, plejepersonale og andet personale med de relevante og forudsatte specifikke kompetencer i
akutmodtagelsen og på akutsygehuset.
For udvalgte lægefaglige specialer gælder der særlige assistancekrav for at sikre robusthed, samarbejde og høj kvalitet. Der er i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning
fastlagt definitioner på assistancekrav, der kan være relevant for både behandling på hovedfunktionsniveau og specialfunktioner. De forskellige niveauer for assistance er beskrevet i Boks 11.
Boks 11
Assistancekrav
Ved krav om ’umiddelbart assistance’ forstås, at lægen kan være fysisk til stede hos
patienten inden for få minutter fra tilkald.
Ved krav om ’assistance inden for kort tid’ forstås, at lægen kan være fysisk til stede
hos patienten inden for maksimalt ½ time fra tilkald.
Ved ’umiddelbar adgang til telefonisk rådgivning’ forstås, at lægen kan kontaktes på
telefon, med umiddelbart tilbagesvar, hvilket også kan omfatte tilbagekald på personsøger/SMS/telefonsvarer inden for få minutter.

I anbefalingerne fra 2007 var der særligt fokus på modtagelsen af den akutte patient i en
fælles akutmodtagelsen, og her blev det defineret hvilke specialer, der umiddelbart skulle
være tilstede i selve akutmodtagelsen. Efterfølgende er der i specialeplanen beskrevet
anbefalinger og krav til assistance for alle specialer på både hovedfunktionsniveau og
specialfunktionsniveau i relation til det samlede akutsygehus.
I Tabel 10 fremgår de nuværende anbefalinger til assistance i specialeplanen i relation til
den akutte indsats på hovedfunktionsniveau gældende for alle akutsygehuse. For pædiatri og gynækologi og obstetrik gælder det kun, såfremt de to specialer varetages på
akutsygehuset.
Tabel 10
Anbefalinger til assistance på akutsygehus ved modtagelse af akutte somatiske
patienter i henhold til nuværende specialeplan
Speciale
Tilstedeværelse hovedfunktion
Anæstesiologi
Umiddelbart
Gynækologi & obstetrik
Umiddelbart
Kirurgi
Umiddelbart
Ortopædisk kirurgi
Umiddelbart
Pædiatri
Umiddelbart
Intern medicin (et af nedenstående)
Umiddelbart
Intern medicin: Endokrinologi
Umiddelbar adgang til telefonisk rådgivning
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Intern medicin: Gastroenterologi og
hepatologi
Intern medicin: Geriatri
Intern medicin: Kardiologi
Intern medicin: Lungesygdomme
Intern medicin: Nefrologi
Intern medicin: Infektionsmedicin
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Umiddelbar adgang til telefonisk rådgivning
Umiddelbar adgang til telefonisk rådgivning
Umiddelbar adgang til telefonisk rådgivning
Umiddelbar adgang til telefonisk rådgivning
Umiddelbar adgang til telefonisk rådgivning
Umiddelbar adgang til telefonisk rådgivning

For intern medicin: kardiologi fremgår det desuden af gældende specialevejledning, at
patienten ved mistanke om akut, alvorlig hjertesygdom bør visiteres til modtagelse på sygehus, hvor det er muligt at få assistance fra speciallæge i intern medicin: kardiologi inden for kort tid. Formuleringen i specialevejledningen har givet anledning til forskellig tolkning, og det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der bør ske en faglig drøftelse at området, og at formuleringen bør præciseres og eventuelt justeres. Der kan være andre specialevejledninger, hvor anbefalingerne for den akutte indsats på hovedfunktionsniveau ligeledes skal præciseres.
For en række andre specialer er der jf. gældende specialeplan anbefalinger til assistance
inden for kort tid, såfremt specialet varetages på akutsygehuset, dette er beskrevet i Tabel 11Tabel . Som tidligere beskrevet har akutsygehusene forskellige profiler.
Tabel 11
Anbefalinger til assistance for udvalgte specialer, såfremt specialet er repræsenteret på akutsygehuset i henhold til nuværende specialeplan
Børne- og ungdomspsykiatri
Kort tid
Karkirurgi
Kort tid
Neurokirurgi
Kort tid
Neurologi
Kort tid
Oto-rhino-laryngologi
Kort tid
Psykiatri
Kort tid
Radiologi
Kort tid
Thoraxkirurgi
Kort tid
Urologi
Kort tid
Siden den seneste specialeplan er der oprettet en ny speciallægeuddannelse i akutmedicin. Den nye speciallæge i akutmedicin skal varetage en kernerolle i akutmodtagelsen.
Det er afgørende for patientforløbet, at arbejdet på akutsygehuset døgnet rundt tilrettelægges således, at der er tilstrækkelige kompetencer til faglig ledelse af patientflowet i
akutmodtagelsen og på hele akutsygehuset jf. blandt andet kapitel 3, således at der sikres systematik i visitation og den bedst mulige udnyttelse af kapaciteten både i og uden
for sygehus. Lokalt skal der ledelsesmæssigt sikres relevante aftaler om vagtberedskab
og adgang til tilkald, disponering af sengekapacitet, udskrivning m.v.
Nogle særligt udsatte patientgrupper, eksempelvis patienter med psykiske lidelser og den
ældre medicinske patient, kan have gavn af personale med særlige kompetencer, eller
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omgivelser som er tilpasset deres behov, hvilket bør tænkes ind, når akutmodtagelserne
indrettes og bemandes.
Det er væsentligt at sikre, at patienter visiteres til det rette tilbud på rette tid også i de tilfælde, hvor der opstår behov for ny visitation efter modtagelse i akutmodtagelse, på specialafsnit mv. Der bør derfor foreligge klare procedure for overdragelse af patienter på
akutsygehuset mellem akutmodtagelse og relevante specialafdelinger, mellem somatiske
og psykiatriske akutsygehuse og mellem specialsygehuse og akutmodtagelser, således
at overflytninger sker uden unødig forsinkelse.
På den baggrund anbefales det at:
22. Akutsygehusets opgaver
Et akutsygehus som varetager både somatik og psykiatri skal døgnet rundt:
o kunne modtage patienter med alle typer af skade samt akut opstået eller
forværret sygdom, fraset udvalgte tilstande som præhospitalt skal visiteres direkte til andet akut- eller traumesygehus med relevante specialfunktioner. Børn og unge under 18 år med akut opstået eller forværret
psykisk sygdom bør dog kun modtages på sygehusmatrikler med børneog ungdomspsykiatri.
o kunne iværksætte umiddelbar diagnostik og behandling på speciallægeniveau
o have faciliteter og kompetencer til at stabilisere patienter, at sikre relevant umiddelbar diagnostik, at behandle intensivt og til at udføre livreddende- og førlighedsbevarende behandling
o
o

have klare procedurer for overdragelse fra akutmodtagelse til relevant
specialafdeling, uanset om det er på samme eller anden matrikel
have klare procedure for overdragelse til akutmodtagelse fra andre dele
af sygehuse og specialsygehuse, hvis der opstår behov herfor

Et somatisk akutsygehus skal døgnet rundt:
o kunne modtage patienter med alle typer af somatisk skade samt akut
opstået eller forværret somatisk sygdom, fraset udvalgte tilstande som
præhospitalt skal visiteres direkte til andet akut- eller traumesygehus
med relevante specialfunktioner
o kunne iværksætte umiddelbar diagnostik og behandling på speciallægeniveau
o have faciliteter og kompetencer til at stabilisere patienter, at sikre relevant umiddelbar udredning og diagnostik, at iværksætte umiddelbar, intensiv samt livreddende- og førlighedsbevarende behandling
o have klare procedurer for overdragelse fra akutmodtagelse til relevant
specialafdeling, uanset om det er på samme eller anden matrikel
o have klare procedure for overdragelse til akutmodtagelse fra andre dele
af sygehuse og specialsygehuse, hvis der opstår behov herfor
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have klare procedurer for overdragelse fra akutmodtagelse til relevant
specialafdeling, uanset om det er på samme eller anden matrikel
have klare procedure for overdragelse til akutmodtagelse fra andre dele
af sygehuse og specialsygehuse, hvis der opstår behov herfor

Et psykiatrisk akutsygehus skal døgnet rundt:
o kunne modtage patienter med alle typer af psykisk traume samt akut opstået eller forværret psykisk sygdom. Børn og unge under 18 år med
akut opstået eller forværret psykisk sygdom bør dog kun modtages på
sygehusmatrikler med børne- og ungdomspsykiatri.
o have klare procedurer for overdragelse fra akutmodtagelse til relevant
specialafdeling, uanset om det er på samme eller anden matrikel
o have klare procedure for samarbejde med somatisk akutmodtagelse og
somatiske specialer i øvrigt.
23. Krav til assistance i akutmodtagelsen
I den fælles akutmodtagelse på et somatisk akutsygehus eller et akutsygehus, der
varetager både somatik og psykiatri, skal der altid være mulighed for assistance
umiddelbart af speciallæge med særlige kompetencer og erfaringer i vurdering, stabilisering og opstart af initial udredning og behandling af patienter med skade samt
akut opstået eller forværret sygdom. Disse kompetencer opfyldes af det nye speciale i akutmedicin, og af andre speciallæger med relevant erfaring og kompetencer.
I den fælles akutmodtagelse skal desuden sikres nødvendige kompetencer hos øvrigt sundhedspersonale, herunder sygeplejersker med særlige kompetencer og erfaring i initial vurdering, pleje og behandling af akutte patienter, der på sigt opfyldes
af ny specialuddannelse i akutsygepleje.
Krav til assistance på akutsygehuset er beskrevet i anbefaling 25 og 26.
24. Krav til assistance i psykiatrisk akutmodtagelse
Hvor det ikke er geografisk muligt at samlokalisere skal der på den psykiatriske
akutmodtagelse sikres assistance umiddelbart af relevante lægelige kompetencer
til at sikre vurdering, stabilisering og opstart af initial udredning og behandling af patienter med psykisk skade samt akut opstået eller forværret psykisk sygdom. Det
skal derudover være mulighed for at få assistance inden for kort tid af speciallæge i
psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri. Der skal derudover etableres faste aftaler for samarbejdet med den somatiske akutmodtagelse.
25. Krav til assistance på somatisk akutsygehus
På akutsygehuset med somatiske funktioner skal der altid være mulighed for assistance umiddelbart af speciallæger i anæstesiologi, i ét af de syv specialer inden
for intern medicin, kirurgi, samt i pædiatri og gynækologi-obstetrik, hvis disse to
specialer varetages på matriklen. Som udgangspunkt skal der også være assistance umiddelbart af speciallæger i ortopædisk kirurgi, men lokalt kan der afviges
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herfra efter konkret vurdering af omfang og tyngde af skader, akutmedicinsk tilstedeværelse og kompetencer m.v.
26. Krav til assistance på akutsygehus med både somatik og psykiatri
På akutsygehuset med både somatiske og psykiatriske funktioner og med fælles
akutmodtagelse skal der udover ovennævnte etableres faste aftaler for samarbejdet mellem akutmedicin og psykiatriske specialer, og det skal være muligt at få assistance inden for kort tid fra speciallæge i psykiatri eller i børne- og ungdomspsykiatri.
27. Præcisering af specialevejledninger
For øvrige specialer der modtager akutte patienter skal Sundhedsstyrelsen gennemgå specialevejledninger i forhold til for præcisering af krav til kompetencer og
robusthed med henblik på eventuel revidering.
28. Flow på akutsygehuset
Arbejdet på akutsygehuset skal døgnet rundt være tilrettelagt således, at der er tilstrækkelige kompetencer til faglig ledelse af patientflowet i akutmodtagelsen og på
hele akutsygehuset, således at der sikres systematik i visitation og den bedst mulige udnyttelse af kapaciteten både i og uden for sygehus. Lokalt skal der ledelsesmæssigt sikres relevante aftaler om vagtberedskab og adgang til tilkald, disponering af sengekapacitet, udskrivning m.v.
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8. Vidensdeling
For at sikre visitation, diagnosticering og behandling af høj faglig kvalitet, er det en forudsætning, at nødvendig og relevant viden om den enkelte patient er tilgængelig for de
sundhedsprofessionelle. I det følgende kapitel beskrives først status og udfordringer relateret til udveksling af centrale patientoplysninger på tværs af den akutte sundhedsindsats
og dernæst muligheder og anbefalinger, der kan bidrage til at sikre høj kvalitet i behandlingen samt en effektiv anvendelse af ressourcer, ved at de sundhedsprofessionelle får
adgang til centrale patientoplysninger med relevans for et konkret behandlingsforløb på
tværs af myndigheder og sektorer.

8.1. Status og udfordringer
Et patientforløb i den akutte sundhedsindsats skal ses som en del af et samlet patientforløb, og som patient vil man have en forventning om, at den viden der opsamles omkring
ens person som eksempelvis anamnese, prøveresultater mm. i løbet af patientforløbet
nemt og sikkert overleveres fra en sundhedsperson til en anden, så al nødvendig relevant viden er tilgængelig, når der skal diagnosticeres, træffes behandlingsvalg og lignende.
Dette er dog ikke tilfældet i dag, hvor den sundhedsprofessionelle i ét led af den akutte
sundhedsindsats kan risikere at arbejde på baggrund af sparsomme oplysninger om patienten, på trods af at der i et andet led af den akutte sundhedsindsats måtte være oplysninger tilgængelig om for eksempel kronisk sygdom, allergier, medicinforbrug mm. Der er
ikke i dag etableret nemme og entydige kommunikationsveje for datadeling og udveksling
af viden i det enkelte patientforløb på tværs af sektorgrænser og fagfolk. Ændringen af
sundhedsloven i 2018 (vedrørende bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet) sigter
på at gøre det muligt for sundhedspersoner på tværs af sektorer at indhente oplysninger
til patientbehandling i elektroniske systemer, men der er fortsat tekniske og organisatoriske forhold, som kan vanskeliggøre udveksling af viden om den enkelte patient mellem
sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer.
En forudsætning for at dele oplysninger om patienter er blandt andet, at relevante oplysninger dokumenteres i de forskellige led af patientforløbet på en måde, som gør det muligt at dele oplysningerne med andre led i patientforløbet. Det blev blandt andet adresseret i de tidligere anbefalinger for den akutte sundhedsindsats, hvor der blev peget på, at
der burde registreres til en eller flere fælles nationale databaser, og at den præhospitale
indsats skulle dokumenteres i en samlet fælles og landsdækkende patientjournal der
skulle koordineres med arbejdet omkring den elektroniske patientjournal (13).
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Status i dag er, at der er etableret en landsdækkende fælles præhospital patientjournal
(PPJ). Denne er dog endnu ikke i alle regioner integreret med den elektroniske patientjournal på sygehusene (EPJ), hvorfor oplysninger fra ambulancer, akutlægebil osv. ikke
nødvendigvis bliver viderebragt til akutmodtagelsen automatisk. Tilsvarende er det generelt ikke muligt umiddelbart at tilgå oplysninger om patienten på tværs af kommune, sygehus og almen praksis, herunder mellem almen praksis i dagtid og den almen medicinske
visitation i vagttid. Der anvendes forskellige IT-systemer i de forskellige led af den akutte
sundhedsindsats, og karakteren af patientoplysninger der dokumenteres er forskellig. De
fire lægevagtsordninger, Region Hovedstadens akuttelefon 1813 samt kommunerne har
adgang til Fælles Medicinkort (FMK), og de fire lægevagtsordninger og Region Hovedstadens akuttelefon 1813 har desuden adgang til vaccinationsregistret (CAVE).
Den manglende mulighed for sikkert, nemt og umiddelbart at udveksle oplysninger om
patienten er en udfordring i forhold til dels at sikre høj kvalitet i behandlingen, da de sundhedsprofessionelle risikerer at arbejde på baggrund af mangelfulde oplysninger, dels i
forhold til at sikre et effektivt system, idet undersøgelser og viden risikerer at blive indsamlet unødvendigt mange gange.
Dertil kommer, at begrænset tilgængelighed til tidstro data, udveksling af oplysninger og
feedback på tværs af den akutte sundhedsindsats begrænser muligheden for at arbejde
med kvalitetsudvikling og læring; både for den enkelte medarbejder og for organisationen. Der er stor variation i måden, hvorpå der arbejdes med kvalitetsudvikling og læring
inden for og på tværs af den akutte sundhedsindsats, og begrænset mulighed hos en
sundhedsprofessionel for at følge op på patientens videre forløb, hvis denne overgår til et
andet led eller en anden sundhedsprofessionel i den akutte indsats vanskeliggør muligheden for at lære af forløbet.

8.2. Muligheder og anbefalinger
Nedenfor beskrives overvejelser og anbefalinger vedrørende udveksling af centrale patientoplysninger på tværs af den akutte sundhedsindsats. Følgende beskrives:
•
•

Udveksling og deling af relevant viden om patienten
Arbejde med kvalitetsudvikling og læring

Udveksling og deling af relevant viden om patienten
Det skal være lettere for personalet i alle dele af den akutte sundhedsindsats gennem
nemme og entydige kommunikationsveje at få adgang til at udveksle centrale oplysninger
om den enkelte patient med relation til det konkrete patientforløb. Det skal ske på tværs
af myndigheder og sektorer, på tværs af kommune, region og almen praksis, med henblik
på at sikre høj kvalitet i behandlingen og effektiv anvendelse af ressourcer, hvilket samtidig kan bidrage til øget patientsikkerhed.
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Den sundhedsprofessionelle bør have adgang til relevante dele af patientens journal fra
øvrige sektorer med henblik på at sikre et patientoverblik med patientens vigtigste/centrale oplysninger.
Bedre rammer for adgang til centrale oplysninger om patienten, herunder basal viden om
diagnoser, medicin, allergier, kommunale plejeydelser mm., kan bidrage til at understøtte
en sammenhængende akut sundhedsindsats.
I ’Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb’ 10 indgår blandt andet et
delprojekt vedrørende udarbejdelse af et fælles stamkort, som har til formål at give sundhedspersoner lettere og hurtigere adgang til patientens stamoplysninger, eksempelvis
sprog og nærmeste pårørende. Der er i delprojektet ikke lagt op til, at sundhedspersonerne kan få adgang til helbredsoplysninger om patienten, for eksempel kroniske sygdomme.
Generelt vil det være hensigtsmæssigt at tekniske løsninger i den nationale infrastruktur
på sundhedsområdet udvikles, og at regler forenkles således, at sundhedspersonalet i
den akutte sundhedsindsats på tværs af sektorer lettere kan tilgå centrale og kritiske patientoplysninger. I den forbindelse kan eksempelvis gode erfaringer med FMK inddrages.
Integrationen mellem de dokumentationssystemer, der anvendes i den sundhedsfaglige
visitation, præhospitalt, på sygehuse og i kommunalt regi, herunder også elektronisk billeddokumentation, bør styrkes.
På den baggrund anbefales det:
29. Adgang til centrale patientoplysninger på tværs
At administrative, tekniske og organisatoriske forhold fortsat udvikles således, at
sundhedspersonalet i den akutte sundhedsindsats umiddelbart kan tilgå centrale
og kritiske patientoplysninger på tværs af sektorer, med inspiration fra gode erfaringer med FMK.
30. Integration mellem dokumentationssystemer på tværs
At der sikres integration mellem de dokumentationssystemer, der anvendes i den
sundhedsfaglige visitation, præhospitalt, på sygehuse, i kommunalt regi og almen
praksis, herunder også elektronisk billeddokumentation.

Arbejde med kvalitetsudvikling og læring
Øget tilgængelighed til epikriser i de regionale lægevagtsordninger, Akuttelefonen 1813
og den kommunale sygepleje kan være en måde at anvende og dele viden med henblik

10

’Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb’ startede op i efteråret 2016 og afsluttes ved udgangen af 2019.
Programmet er et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, KL, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom (link)
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på at generere læring og understøtte faglig kvalitetsudvikling i den akutte almen medicinske sundhedsindsats. Andre værktøjer her kan være audits, der i dag anvendes systematisk i Akuttelefonen 1813 og kun i meget lille udstrækning i de fire lægevagtsordninger.
Med integration af PPJ og EPJ kan der blive mulighed for at etablere systematiske feedback-mekanismer fra sygehuset til de præhospitale organisationer ved, at der kan trækkes data på patientforløb på aggregeret niveau. Ligeledes vil det give mulighed for at
følge og udvikle behandlingen af den voksende gruppe af ældre patienter med flere sygdomme, der præsenterer sig med uspecifikke symptomer.
Det kan også være hensigtsmæssigt, hvis de sundhedsprofessionelle i de forskellige led
af den akutte sundhedsindsats får mulighed for at følge op på patientens samlede forløb;
eksempelvis ved opslag i patientens elektroniske patientjournal, ved en fælles aftaleoversigt, planer, indsatser og fælles mål, for derved at se deres egen indsats i patientforløbet i
sammenhæng med, hvad der gik forud, og hvordan det efterfølgende gik patienten.
Generelt kan den lærende indsats sikres blandt andet ved at indlæggende læge modtager epikriser, ved systematisk at anvende kvalitetsopfølgning, feedback, audits m.v. på
tværs af sektorer, og ved at der defineres klinisk relevante og fagligt baserede kvalitetsmål for udvalgte patientgrupper. I den telefoniske visitation kan eksempelvis evalueringsredskabet AQTT anvendes til lokal kvalitetsudvikling, undervisning og systematisk audit
(44).
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9. Forskning og udvikling
Det er væsentligt for kvaliteten af den akutte sundhedsindsats, at der er et vedvarende
fokus på generering og indsamling af data af høj kvalitet, som kan bidrage til at skabe viden om den akutte sundhedsindsats – ikke mindst kvaliteten – og understøtte forskning
på området. Herudover er det væsentligt, at den akutte sundhedsindsats så vidt muligt
tilrettelægges ud fra forskningsbaseret viden, så forskning er et vigtigt element i den
fremadrettede kvalitetsudvikling.
Udviklingen på området har de sidste årtier også været understøttet af en betydelig udvikling og anvendelse af nye teknologiske løsninger, herunder brug af elektroniske patient- og omsorgsjournaler både præhospitalt, på sygehus, i praksissektor og i kommunerne. Telemedicinske løsninger anvendes til at understøtte hurtig og specialiseret vurdering og diagnostik i alle led fra skadested til operationsstue. Diagnostik og behandling
er løbende blevet udviklet med præhospitale blodanalyser, ligesom præhospital billeddiagnostik på avanceret niveau er på vej. Teknologiske løsninger kan i stigende grad understøtte triagering, vurdering og forløbsstyring, herunder brug af digitale patientadministrative systemer, digitaliserede risikovurderinger m.v. Intrahospitalt sker der en løbende
teknologisk udvikling ift. at sikre hurtig diagnostik og behandling med høj kvalitet.
I dette kapitel beskrives først status på omfanget og kvaliteten af data om den akutte
sundhedsindsats samt status på mulighederne for forskning på området, hvorefter der
peges på forbedringsmuligheder.

9.1. Status og udfordringer
Danmark har en lang og stærk tradition for at indsamle nationale sundhedsdata, der
blandt andet indberettes til Landspatientregistreret (LPR). Det gælder især data om
symptomer/diagnoser, aktivitet og ydelser i regionerne. Herudover indberettes der i mindre grad data om kommunale sundhedsydelser og ydelser leveret af almen praksis, herunder lægevagtsordningerne.
Det er en udfordring, at de data, der i dag indsamles i forskellige dele af det akutte sundhedsvæsen – akutsygehuset, lægevagtsordningerne, AMK-vagtcentralen, kommunerne
osv. – er af varierende kvalitet, ikke er samlet og derfor er vanskelige at koble og kun i
beskedent omfang er sammenlignelige på tværs. Samtidig anvendes der forskellige registrerings- og klassificeringssystemer på tværs af den præhospitale indsats og akutmodtagelserne, idet symptomer registreres i det præhospitale system, mens diagnoser registreres i akutmodtagelserne. Dette svækker muligheden for at få valid viden om den samlede
akutte sundhedsindsats på tværs af sektorer.
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Generelt savnes der på hele akutområdet relevante data og analyser, som giver indblik i
kvaliteten i indsatsen, både den kliniske kvalitet og den patientoplevede kvalitet.
Regionerne har i regi af regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram, RKKP, etableret
eller er i gang med at etablere, tre kliniske kvalitetsdatabaser, hvor data om udvalgte dele
af den akutte sundhedsindsats i regionerne registreres med henblik på kvalitetsmonitorering. Status for de regionale kliniske kvalitetsdatabaser er dog, at de skal videreudvikles,
før de kan anvendes til at måle og følge kvaliteten af den akutte sundhedsindsats i regionerne. Herunder kvalitet målt med patientrapporterede oplysninger, PRO-data, viden om
effektivitet og flow på flere niveauer; aggregeret til sammenligning mellem de forskellige
aktører, eksempelvis akutsygehuse, for det enkelte akutsygehus til at understøtte daglig
styring og på tværs af sektorer til at understøtte bedre sektorovergange.
I almen praksis, herunder i lægevagtsordningerne, og i kommunerne bliver der på nuværende tidspunkt ikke systematisk registreret eller indsamlet valide, nationale data om kvaliteten af den akutte sundhedsindsats i primærsektoren. I almen praksis er kvalitetsklynger i gang med at blive etableret, men det er uvist, om og i givet fald hvordan etablering
af kvalitetsklyngerne på længere sigt vil kunne betyde, at der indsamles og offentliggøres
data om kvalitet af den akutte sundhedsindsats i almen praksis. I lægevagtordningerne
registreres der heller ikke data om kvalitet.
Alle 98 kommuner implementerer Fælles Sprog III i sygeplejen og registrer dermed efter
samme klassifikationer på tværs af kommuner, herunder også registreringer vedrørende
kommunale akutfunktioner, som er en del af sygeplejen. KL har igangsat en analyse,
som skal munde ud i nogle anbefalinger til en fælleskommunal model til opdeling af kommunale sundheds- og ældredata i forhold til akutfunktioner samt anbefalinger til, hvad der
skal til for at kunne udarbejde en sådan model. Formålet er at sikre bedre data og viden
om indsatser og kvalitet i de kommunale akutfunktioner. Ud over hvad der følger af Fælles Sprog III, registrerer mange kommuner på egen hånd data om akutfunktionerne med
henblik på kvalitetsudvikling.
I forhold til forskning varierer det, hvor meget og hvilken type forskning der er bedrevet og
bedrives inden for de enkelte grene af den akutte sundhedsindsats og på tværs af indsatser.
I henhold til sundhedsloven skal regionerne sikre udviklings- og forskningsarbejde, og på
de enkelte akutsygehuse foretages, evt. i samarbejde med et universitetssygehus, klinisk
forskning i undersøgelse og behandling af akutte patienttilstande. Der er også etableret
fem professorater med fokus på den akutte, herunder den præhospitale, sundhedsindsats. Der mangler imidlertid et forskningsmæssigt fokus på andre aspekter med betydning for den indsats, der leveres på akutsygehuset og præhospitalt, såsom organisation,
ledelse og samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer samt patientoplevelser. Kompetencecenter for Patientoplevelser (KOPA) gennemfører dog årligt en Landsdækkende
Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) i akutmodtagelserne, hvor ca. 15.000 patienter
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bliver inviteret til at besvare spørgsmål vedrørende deres oplevelse i forbindelse et besøg
på en akutmodtagelse eller en skadestue.
I henhold til sundhedsloven skal kommunerne medvirke til udviklings- og forskningsarbejde. Forskning i kommunale sundhedsopgaver har været sparsomt prioriteret. Kommunerne indgår dog i stigende grad i egentlige forskningssamarbejder med forskningsinstitutioner, og der iværksættes i stigende grad også forskningsprojekter på tværs af regioner og kommuner. Samlet er vurderingen, at der mangler forskning, viden og evidens om
den faglige kvalitet af den akutte sundhedsindsats, der leveres af kommunerne, ligesom
forskning inden for organisation, ledelse og samarbejde mangler fokus. Sundhedsstyrelsen har i sine kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner (6) peget på, at akutfunktionerne skal have fokus på kvalitet og patientsikkerhed i opgaveløsningen og skal arbejde evidensbaseret samt følge eksisterende, relevante kliniske retningslinjer.
I forhold til almen praksis, herunder lægevagtsordningerne, er forskningsaktiviteter hovedsageligt forankret i universiteternes forskningsenheder for almen praksis samt forskning finansieret af Fonden for Almen Praksis. Generelt savnes forskning relateret til den
akutte sundhedsindsats i almen praksis, både forskning som belyser den sundhedsfaglige kvalitet og forskning, som relaterer sig til organisation, ledelse og samarbejde.

9.2. Muligheder og anbefalinger
Generelt vil det være hensigtsmæssigt at kvaliteten af data om den akutte sundhedsindsats styrkes således, at det fremover bliver muligt at følge kvaliteten på tværs af sektorer
og faggrupper. En styrkelse af datakvaliteten kan også bidrage til at løfte den registerbaserede forskning på området.
De regionale kliniske kvalitetsdatabaser udgør et godt fundament for at styrke kvaliteten
af de data, der kan anvendes til at følge og forske i den kliniske kvalitet af den del af den
akutte indsats, som varetages af regionerne. Arbejdet med at øge validiteten og kvaliteten af data samt udvide de databaser, der vedrører den akutte sundhedsindsats, bør prioriteres. Herunder kan det overvejes i videre udstrækning at indarbejde PRO-data i databaserne samt udvide databaserne, så de også indeholder indikatorer for kvaliteten af den
indsats, der leveres af andre sundhedspersoner end læger, såsom sygeplejersker og terapeuter.
I forhold til at styrke den datamæssige mulighed for at vurdere aktivitet og kvalitet på
tværs af akutsygehuse, almen medicinske indsatser, det præhospitale system og de
kommunale akutfunktioner m.v. bør det overvejes, hvordan forskellige klassifikationssystemer kan anvendes på tværs af sektorer, herunder ICPC2, der anvendes i almen praksis, og ICD-10, der anvendes på sygehuse samt fællessprog III, der anvendes i kommunerne.
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Herudover bør der være et styrket fokus på sundhedstjenesteforskning inden for organisation og ledelse og det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde om den akutte sundhedsindsats. Forskningen bør omfatte hele den akutte sundhedsindsats, herunder også
kommunerne og almen praksis.
Der er endvidere behov for et styrket fokus på den sundhedsfaglige kvalitet af de akutte
sundhedsindsatser, der leveres af både læger og andre sundhedspersoner. Det indebærer fortsat fokus på og udvidelse af den kliniske forskning, der allerede foretages i regionerne. Særligt væsentligt er det også, at der er styrket fokus på generering af data og viden om den sundhedsfaglige kvalitet af den akutte sundhedsindsats, der varetages af
kommunerne, herunder i de kommunale akutfunktioner, og i regi af almen praksis.
Endelig kan patientperspektivet og patientoplevelser i højere grad belyses i den fremtidige forskning. Det gælder såvel kvantitativt i form af spørgeskema- og registerbaserede
undersøgelser samt kvalitativt.
Generelt bør anvendelse og kvaliteten af data styrkes på tværs af sektorer, også kommuner og almen praksis. I den forbindelse kan relevante kvalitetsdatabaser med fordel udvikles og styrkes med henblik på at sikre nationalt sammenligningsgrundlag. Forskningen
på akutområdet kan styrkes ved at sætte fokus på organisation på tværs af faggrupper
og sektorer, på den sundhedsfaglige kvalitet af indsatsen i kommuner og almen praksis
samt på den patientoplevede kvalitet. Det er en forudsætning for et godt datagrundlag, at
data opleves som relevant og tilgængeligt i den daglige indsats i det akutte sundhedstilbud.
Sundhedsvæsenet er generelt præget af en betydelig teknologisk udvikling inden for diagnostik, behandling, digitalisering, telemedicin m.v., og der er store perspektiver for fortsat udvikling i alle led af den akutte indsats.
På den baggrund anbefales det:
31. Styrket anvendelse og kvalitet af data på tværs af sektorer
At anvendelsen og kvaliteten af data styrkes på tværs af sektorer, herunder også
kommuner og almen praksis, samt at relevante kvalitetsdatabaser udvikles og styrkes med henblik på at sikre national kvalitetsudvikling i det sammenhængende patientforløb.
32. Styrket udvikling og implementering af nye teknologier
At udvikling og implementering af nye teknologier styrkes i alle led i den akutte indsats. Herunder styrkelse af videnscentre, forsknings- og innovationsmiljøer, ved
etablering af netværk på tværs af land og sektorer, samt ved hurtig vurdering og implementering af teknologiske løsninger, der kan øge kvaliteten.
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10. Implementering og opfølgning
10.1. Implementering af anbefalingerne
Rapportens anbefalinger kan medføre et behov for tilpasning af fysiske rammer, uddannelse, rekruttering ligesom der kan være behov for at udarbejde tekniske løsninger, afklare juridiske forhold og tilpasse lovgrundlag.
Implementeringen af anbefalingerne vil ligeledes være påvirket af udfordringer i forhold til
fordelingen af sundhedsprofessionelle i nogle specialer og i nogle landsdele, ligesom uddannelse af ny speciallæge i akutmedicin og ny specialsygeplejerske i akutsygepleje
først vil ske trinvist over den næste årrække. Sundhedsstyrelsen forventer, at regioner,
kommune og almen praksis fra start tænker anbefalingerne ind i deres planlægning på
sundhedsområdet. Styrelsen forestiller sig samtidig, at implementeringen vil ske løbende
de næste fem - ti år, afhængig af lokale forhold og planlægning. Sideløbende vil Sundhedsstyrelsen følge op med relevante nationale initiativer.
Ved ændringer og omstruktureringer er det vigtigt, at befolkningen er bekendt med placering, indhold og karakter af de akutte sundhedstilbud.

10.2. Opfølgning på anbefalingerne
Sundhedsstyrelsen vil løbende følge implementeringen og effekten af anbefalingerne i
dialog med region, kommune, almen praksis og patientforeninger. Set i lyset af de forskellige implementeringstrin og sundhedsvæsenets løbende udvikling, vil Sundhedsstyrelsen følge op på anbefalingerne første gang inden for fire-fem år. I relation hertil vil
Sundhedsstyrelsen blandt andet følge op på anbefalingerne til de kommunale akutfunktioner (6), ligesom Sundhedsstyrelsen er forpligtet til løbende at følge, om den gældende
specialeplan er tidssvarende, relevant og dækkende jf. sundhedsloven.

Møde i Social- og psykiatriudvalget d. 27-11-2019

Punkt nr. 5 - Beslutning: Høring af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for en
Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade
sammenhængende sundhedsindsats
ved akut opstået sygdom og skade
Bilag 3 - Side -113 af 131

Side 113/131

11. Ordliste
Nedenfor defineres en række af de mest centrale begreber i relation til den akutte sundhedsindsats. Ordlisten beskriver de definitioner, der vil blive anvendt fremadrettet i planlægningen af den akutte sundhedsindsats. Ordlisten er sat op i alfabetisk rækkefølge.
Begreb

Definition

Bemærkninger

Akut

Akut forstås som
pludselig opstået

Akut sygdom er således sygdom der er opstået pludseligt og
som ofte har tydlige og hurtigt indsættende symptomer.
Akut opstået sygdom eller skade kan variere i sværhedsgrad. I
nogle tilfælde vil akut sygdom være umiddelbart livstruende og
således kræve handling med det samme, mens akut sygdom i
andre tilfælde vil kræve handling inden for nærmeste fremtid,
da sygdommen ellers vil forværres. Karakteren af den akut opståede sygdom har således betydning for den indsats, der er
behov for. Opgaverne og det faglige indhold i den akutte sundhedsindsats spænder derfor bredt og er afhængig af den aktuelle problemstilling, som kan være af mere eller mindre alvorlig,
kompleks eller tidskritisk karakter. Den indsats der er behov for
ved akut opstået sygdom eller skade varierer derfor også, både
i forhold til det faglige set up, krav til organisering, udstyr mv.
Anvendelsen af begrebet akut har således væsentligt forskellig
betydning og er blandt andet afhængig af, om det anvendes i
forbindelse med tilbud i region eller kommune. Hvor der eksempelvis i regionen er behov for et døgndækket akut vagtberedskab, der kan reagere inden for få minutter og mulighed for indlæggelse, vil der i den kommunale sygepleje typisk være behov
for, sygepleje, der, afhængig af den konkrete situation og patientens samlede tilstand, vil kunne ydes inden for få timer eller
næste dag, og ofte i borgerens eget hjem.

Akutbil

Akutklinik

Udrykningskøretøj
bemandet med en
ambulancebehandler
og en paramediciner
eller en sygeplejerske
med erfaring i
præhospital indsats
Et lægebemandet behandlingssted, der

Definition følger VEJ nr. 9321 af 01/04/2017.
Medbringer medicin, behandlings- og kommunikationsudstyr
m.v.

Som udgangspunkt er der tale om telefonvisiterede tilfælde af
akut opstået eller forværret sygdom eller skade, der ved telefonvisitation alene ikke vurderes at kræve sygehusbehandling,
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kan vurdere og behandle lettere tilfælde
af akut opstået eller
forværret sygdom eller skade; som udgangspunkt svarende
til opgaven der kan
løses af almen praksis i dagtid
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men som heller ikke vurderes at kunne vente til tilbud næste
hverdag i almen praksis eller ved sygehusambulatorium.
En akutklinik kan være lokaliseret på en sygehusmatrikel, enten i tilslutning til et akut- eller specialsygehus, og kan være organisatorisk integreret i sygehuset eller selvstændigt, eller kan
være lokaliseret uafhængigt af et sygehus.
En akutklinik er lægebemandet, og behandling varetages af
læge, eller af andre sundhedspersoner. Typisk vil der være tale
om speciallæge i almen medicin eller læger med tilsvarende
kompetencer, i samarbejde med sygeplejersker.
(’lægevagtsklinik’)

Udrykningskøretøj
bemandet med en
speciallæge med erfaring i præhospital
indsats (præhospital
akutlæge)

Definition følger VEJ nr. 9321 af 01/04/2017.

Akutlægehelikopter

Udrykningshelikopter
bemandet med en
speciallæge med erfaring i præhospital
indsats (præhospital
akutlæge)

Definition følger VEJ nr. 9321 af 01/04/2017.

Akutmediciner

Speciallæge i akutmedicin

Akutmedicinsk
sygeplejerske

Sygeplejerske med
særlige kompetencer
i behandling af akut
opstået sygdom og
skade m.v.

Der anvendes et bredt behandlingsbegreb, som omfatter observation, pleje, sygdomsbehandling m.v.

En fysisk lokation på
et akutsygehus, hvor
akutte patienter modtages og behandles

Der kan være tale om en selvstændig organisatorisk enhed (for
eksempel en akutafdeling) med egen ledelse, eller et afsnit
som er en del af en større sygehusafdeling (for eksempel en
PAM), eller der kan være tale om en fælles fysisk lokation, med
flere ledelsesstrenge (for eksempel en fælles somatisk/pædiatrisk/voksenpsykiatrisk/børnepsykiatrisk akutmodtagelse).

Akutlægebil

Akutmodtagelse

Akutlægebilen vil desuden være bemandet med en ambulancebehandler (paramediciner eller lægeassistent), og vil medbringe medicin, behandlings- og kommunikationsudstyr m.v.

Vil desuden være bemandet med en pilot og en paramediciner,
og vil medbringe medicin, behandlings- og kommunikationsudstyr m.v.

Regionerne udbyder i dag uddannelser i akutsygepleje. Sundhedsstyrelsen vil i 2019 fastlægge rammerne for en anerkendt
specialuddannelse i akutsygepleje, hvorefter der bør bruges
betegnelsen ’akutmedicinsk specialsygeplejerske’
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I de tilfælde hvor der er tale om én sammenhængende fysisk
lokation, med varetagelse af en stor bredde af akutte funktioner
vil der være tale om en fælles akutmodtagelse. Hvis der er tale
om lokationer med modtagelse af afgrænsende akutte patientgrupper, vil der typisk anvendes betegnelse som ’psykiatrisk
akutmodtagelse’, ’børneakutmodtagelse’, ’fødemodtagelse’
m.v.
Akutsygehus

Et sygehus, der behandler akut opstået
sygdom og skade.

Der vil som udgangspunkt være tale om sammenhængende
sygehusdrift på enten én samlet matrikel eller på nærtstående
matrikler. Det samlede akutsygehus kan være én organisatorisk enhed på én matrikel (for eksempel Bornholms Hospital),
én organisatorisk enhed på flere nærtstående matrikler (for eksempel Ålborg Universitetshospital), en del af en sygehusenhed med funktioner fordelt på flere matrikler (for eksempel Viborg Sygehus), eller en sammenhængende virksomhed på én
matrikel, men med bidrag fra flere organisatoriske enheder (for
eksempel somatik og psykiatri i Randers).
Der anvendes et bredt behandlingsbegreb, som både omfatter
modtagelse, vurdering, stabilisering, udredning, sygdomsbehandling, fødselshjælp m.v., og som både omfatter skader og
sygdom, både somatisk og psykisk.
Definitionen omfatter også mistanke om akut opstået sygdom,
og akut forværring af bestående sygdom m.v.
Det forudsættes, at akutsygehuset kan varetage behandling af
akut sygdom m.v. i bred forstand, og således også kan modtage uvisiterede patienter med akut sygdom, eller mistanke
herom, som kan kræve medvirken af flere specialer og fagligheder i udredning og behandling.
Akutsygehuset vil typisk varetage en lang række øvrige elektive
sygehusopgaver, dvs. planlagte behandlinger m.v.
Specialsygehuse og andre institutioner, herunder praksis, akutklinikker, præhospital virksomhed m.v. kan også varetage behandling af akut opstået sygdom og skade, men her vil det typisk være tale om enten visiteret behandling af medicinske tilstande for eksempel akut forværring af bestående sygdom, eller der vil være tale om behandling af lettere tilfælde af sygdom
eller skade, der ikke kræver sygehusbehandling, eller der vil
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være tale om initial vurdering og evt. stabilisering mhp. visitation til akutsygehus.
Akutsygehus
med særlig
geografi (ø- eller ø-lignende
forhold)

Et mindre sygehus
med begrænsede
kompetencer og vagtberedskab, hvor helt
særlige geografiske
forhold gør det nødvendigt og hensigtsmæssigt at der kan
varetages behandling
af akut sygdom og
skade.

Akutsygehuset vil typisk kunne varetage behandling af et begrænset omfang og kompleksitet af akut sygdom m.v., blandt
andet som følge af begrænsede kompetencer og vagtberedskab.
Sygehuset kan modtage udvalgte uvisiterede patienter med
akut sygdom, eller mistanke herom, men der vil typisk foreligge
regionale retningslinjer og samarbejdsaftaler for præhospital visitation, overflytning til større akutsygehus, brug af telemedicin
m.v.
Det forudsættes, at der kun oprettes denne type akutsygehuse
hvor helt særlige geografiske forhold gør det både nødvendigt
og hensigtsmæssigt (ø- og ø-lignende forhold for eksempel
Bornholms Hospital).

Almenmediciner

Speciallæge i almen
medicin

Ambulance

Udrykningskøretøj,
der er indrettet og bemandet til at befordre
akut syge, tilskadekomne og fødende,
og hvor der kan ydes
visse former for behandling,

Beskyttet titel, jf. §2 i BEK nr. 1264 af 09/11/2018.

Ambulancebehandler

Personale uddannet
til at bemande ambulance og varetage
grundlæggende
præhospital behandling

Se BEK nr. 1264 af 09/11/2018.

Alarmcentral

Det sted der modtager 1-1-2 alarmopkald

Definition følger VEJ nr. 9321 af 01/04/2017.
På grundlag af modtagne oplysninger iværksætter alarmcentralen alarmering af de relevante beredskaber.
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Vagtcentralen visiterer samtaler fra borgere med behov for
akut sundhedsfaglig
assistance og disponerer rette præhospitale ressource for eksempel en ambulance.
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Definition følger VEJ nr. 9321 af 01/04/2017 og VEJ nr. 9321 af
01/04/2017.

Akut Medicinsk Koordinationscenter,
AMK, varetager den
operative ledelse og
koordinering af den
samlede sundhedsfaglige indsats ved
beredskabshændelser.
Vagtcentral og AMK
er placeret i samme
lokale, og der er en
AMK-vagtcentral i
hver region.
Borgerrettet visitation

Borgerrettet visitation
er den visitation borgeren selv foretager.

Fremmødekrav

Krav til sundhedsfaglig assistance ved
akut opstået sygdom,
skade m.v.

Bruges typisk ved krav til lægelig assistance, men kan også
bruges ved krav til anden sundhedsfaglig assistance, herunder
tandlæger, jordemødre, anæstesisygeplejersker m.v.
Ved krav om ’umiddelbart fremmøde’ forstås, at lægen kan
være fysisk til stede hos patienten inden for få minutter fra tilkald.
Ved krav om ’fremmøde inden for kort tid’ forstås, at lægen kan
være fysisk til stede hos patienten inden for maksimalt ½ time
fra tilkald.
Ved ’umiddelbar adgang til telefonisk rådgivning’ forstås, at lægen kan kontaktes på telefon, med umiddelbart tilbagesvar,
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hvilket også kan omfatte tilbagekald på personsøger/SMS/telefonsvarer inden for få minutter.
Kommunal
akutfunktion

En kommunal akutfunktion er et særligt
tilbud i den kommunale sygepleje

Den kommunale sygepleje er en kommunal opgave jf. sundhedslovens kapitel 38, hvor den er betegnet som ’hjemmesygepleje’. I nærværende rapport er ’kommunal sygepleje’ anvendt
synonymt med ’hjemmesygepleje’, da ydelsen reelt vil blive tilbudt også andre steder end i borgerens eget hjem.
En kommunal akutfunktion er et særligt tilbud i den kommunale
sygepleje, der varetages af sygeplejersker med særlige kompetencer.
Målgruppen for de kommunale akutfunktioner er i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder fra 2017 angivet som ”patienter
med somatisk sygdom, som har ikke-indlæggelseskrævende
behov for observation, pleje og/eller behandling, som bedst varetages i et sundhedstilbud med de fornødne sygeplejefaglige
kompetencer tæt på patientens hverdag, familie og netværk.”
Det vil typisk være ældre medicinske patienter, patienter med
kronisk sygdom, terminalt syge patienter m.v.
Mennesker med akut opstået eller akut forværret psykisk lidelse vil således ikke være den primære målgruppe for de
kommunale akutfunktioner, men patienter med samtidig betydende somatisk og psykisk sygdom kan være det.
Den kommunale visitation til akutfunktion kan blandt andet ske
efter lægehenvisning fra almen praksis eller ved udskrivelse fra
sygehus samt efter henvendelse fra den øvrige kommunale sygepleje vedrørende borgere, der allerede er lægehenvist til
kommunal sygepleje.
Den kommunale akutfunktion har et døgndækkende vagtberedskab og er en del af den samlede kommunale sygepleje, som
typisk varetages af sygeplejersker med særlige erfaring og
kompetence ift. vurdering, pleje og behandling af patienter med
akut sygdom – både somatisk og samtidig somatisk og psykisk
sygdom -, der ikke skønnes at have behov for sygehusindlæggelse. Den kommunale akutfunktion kan være organiseret som
driftsfællesskab mellem flere kommuner.
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Den kommunale akutfunktion kan varetage opgaver ift. borgere, der midlertidigt eller fast bor på plejecenter, eller ift. borgere i eget hjem.
Paramediciner

Præhospital
akutlæge

Ambulancebehandler
med særlig kompetence (paramediciner)
er uddannet til at varetage mere avanceret præhospital behandling, herunder at
administrere udvalgte
former for medicin intravenøst

Se BEK nr. 1264 af 09/11/2018.

Speciallæge med erfaring og særlige
kompetencer i
præhospital indsats

Definition følger VEJ nr. 9321 af 01/04/2017

Aktuelt omtales en ambulancebehandler med særlige kompetencer (paramediciner) som en ”paramediciner”. Når der oprettes en autoriseret uddannelse til paramediciner, vil betegnelsen
paramediciner blive en beskyttet titel.

I en dansk kontekst varetages funktionen af speciallæger i
anæstesi og intensiv medicin med særlige kompetencer i
præhospital indsats.
I daglig tale har betegnelsen ”akutlæge” været anvendt, men
da det kan forveksles med betegnelse på den nye speciallæge
i akutmedicin (som bør betegnes ’akutmediciner’), bør betegnelsen ’præhospital akutlæge’ fortrækkes fremadrettet.

Præhospital
indsats

Behandling af akut
sygdom og skade
uden for praksissektor, sygehus og akutklinikker m.v.

Den præhospitale indsats er et regionalt ansvar jfr. sundhedslovens kapitel 52, og omfatter blandt andet ambulanceberedskabet, akutbiler, akutlægebiler, akutlægehelikoptere m.v. Se
også: BEK nr. 971 af 28/06/2016 samt VEJ nr. 9321 af
01/04/2017.
Den præhospitale indsats omfatter i bred forstand behandling
uden for sygehus, herunder vurdering, stabilisering og initial udredning og behandling, samt visitation og transport til sygehus.
Den præhospitale indsats skal koordinere den samlede sundhedsfaglige indsats ved akut sygdom og skade, indtil modtagelse på sygehus. AMK-vagtcentralen (Akut Medicinsk Koordinering) er den del af den regionale præhospitale indsats, der
varetager den operative ledelse og koordinering af den samlede sundhedsfaglige indsats ved beredskabshændelser, og
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har det sundhedsfaglige ansvar for opkald til 1-1-2, herunder visitation, prioritering og disponering af ambulancer, akutlægebiler m.v.
Skadeklinik

Sygeplejebemandet
behandlingssted, der
kun varetager behandling af visiterede
småskader

Sædvanligvis vil skadeklinikker være bemandet med sygeplejersker med særlige kompetencer (behandlersygeplejersker),
der behandler visiterede småskader, herunder varetagelse af
udvalgte behandlinger på lægelig delegation for eksempel stivkrampevaccination, lokalbedøvelse, syning af mindre hudlæsion m.v.
Sygehusbehandling kan foregå på enten specialfunktionsniveau eller hovedfunktionsniveau jf. sundhedslovens §207-209
og ”Specialeplanlægning – begreber, principper og krav” (1).

Specialfunktion

På hovedfunktionsniveau varetages opgaver af begrænset
kompleksitet, hvor såvel sygdomme som sundhedsvæsenets
ydelser er hyppigt forekommende, og hvor ressourceforbruget
ikke giver anledning til en samling af ydelser på specialfunktionsniveau.
På specialfunktionsniveau varetages de opgaver, der er fastsat
som henholdsvis regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner, der er defineret ved:
•

•

Speciallæge

En læge med dansk
autorisation, som har
opnået dansk speciallægeanerkendelse

En regionsfunktion omfatter opgaver, der er af nogen
kompleksitet, hvor sygdommen eller sundhedsvæsenets ydelser er relativt sjældent forekommende, og/eller hvor ressourceforbruget giver anledning til en vis
samling af ydelserne.
En højt specialiseret funktion omfatter opgaver af betydelig kompleksitet og forudsætter tilstedeværelsen
af mange tværgående funktioner/samarbejdspartnere,
hvor sygdommen eller sundhedsvæsenets ydelser er
meget sjældent forekommende og derfor skaber behov for samling af viden, rutine og erfaring, og/eller
hvor ressourceforbruget er betydeligt.

Hvor der i Sundhedsstyrelsens anbefalinger m.v. stilles krav
om speciallægekompetencer, vil dette som udgangspunkt også
kunne opfyldes ved varetagelse ved læger, der er i den allersidste del af dansk hoveduddannelse til speciallæge, og som
ud fra en konkret ledelsesmæssig vurdering skønnes at have
kompetencer på niveau med en nyuddannet speciallæge.
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Et sygehus, der primært kun varetager
elektiv behandling
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Jf. ovenfor kan et specialsygehus varetage for eksempel visiteret behandling af medicinske tilstande for eksempel akut forværring af bestående sygdom.
Bemærk at definitionen kan konflikte med sundhedslovens §79
stk. 2, idet flere af de på baggrund af denne angivne institutioner ikke opfylder definitionen på ’sygehus’ som angivet ovenfor.

Sundhedsprofessionel visitation

Den sundhedsprofessionelle visitation betegner visitationen,
der foretages af
sundhedspersoner,
der visiterer patienten
til relevant sundhedstilbud.

Sygehus

En institution som varetager behandling af
sygdom og skade under lægeligt ansvar,
og hvor der kan tilbydes indlæggelse

’Sygehus’ og ’hospital’ kan anvendes synonymt.
Et sygehus er ikke veldefineret i dansk lovgivning, men denne
definition er inspireret af definition i apotekerlovens §61 a stk.
2.
Med ’behandling’ forstås det brede behandlingsbegreb som defineret i sundhedslovens §5 som omfatter både undersøgelse,
diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.
Det forudsættes, at et sygehus er indrettet med henblik på behandling af indlagte patienter og er bemandet med relevant
sundhedspersonale i døgnvagt.
Med indlæggelse forstås traditionelt at patienten er tildelt og
dermed optager en normeret sengeplads. I stigende grad anvendes dog andre forståelser, og indlæggelse vil derfor ift.
disse anbefalinger være defineret som behandlingsophold,
hvor der er behov for en særlig høj grad af overvågning, behandling og pleje, med særlige personalekompetencer, normering, udstyr m.v.
’Sygehus’ adskiller sig således fra ’klinikker’, ’konsultationer’,
’praksis’, ’sundhedshuse’, ’akutpladser’, ’patienthoteller’ m.v.
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ved omfanget af overvågning, behandling, specialkompetencer,
udstyr m.v.
Et sygehus vil herudover også varetage ambulant behandling
dvs. hvor patienten kun opholder sig i kortere tid på sygehuset.
Ophold af længere varighed, hvor patienten er ambulant og
ikke overnatter (’daghospital’ m.v.) vil ikke være en indlæggelse.
Behandlingssteder er beskrevet i sundhedslovens § 213 c som:
sygehusenheder, klinikker, praksisser, plejecentre, plejehjem,
bosteder, sundheds- eller genoptræningssteder og andre behandlingssteder, hvor sundhedspersoner udøver behandling.
Se også BEK nr. 976 af 27/06/2018. Ved sundhedspersoner
forstås personer, der er autoriserede af Styrelsen for Patientsikkerhed til at varetage sundhedsfaglige opgaver og personer,
der handler på disses ansvar.
Et ’patienthotel’ adskiller sig fra et sygehus ved, at der kun tilbydes kost og logi.
Et sygehus kan både være offentligt (regionalt), privat eller Offentligt-Privat-Partnerskab (OPP)
Enkelte tidligere sygehusmatrikler benævnes måske stadig sygehus, men vil efter definitionen ovenfor ikke være at opfatte
som sygehuse, da der udelukkende varetages ambulante behandlinger, diagnostiske funktioner m.v.
Sygehusafdeling

En del af en organisation som varetager
sygehusdrift.

En sygehusafdeling vil typisk være afgrænset ud fra opgaveområde m.v. Kliniske afdelinger inkl. diagnostik m.v. vil typisk
være afgrænset ud fra lægefaglige eller odontologisk specialer,
men kan også være en samling af flere specialers opgaver, for
eksempel ’mave/tarm’ med både medicinske og kirurgiske
funktioner.
En sygehusafdeling vil have en enstrenget ledelse med en afdelingsledelse, der har både fagligt og budgetmæssigt ansvar
for afdelingens ydelser, som dog kan udbydes og varetages på
en eller flere fysiske lokaliteter, eller som udgående funktioner
fra sygehuset.
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Der anvendes andre betegnelser som ’centre’, ’klinikker’ m.v.,
og der kan være indskudt flere organisatoriske lag mellem sygehusdirektion og afdelingsledelse, og mellem afdelingsledelse
og medarbejdere.
Ikke-kliniske servicefunktioner som logistik, teknik, IT, kvalitet,
HR, køkken m.v. kan også være organiseret som afdelinger.
Sygehusenhed

En organisation som
varetager driften af et
eller flere sygehuse.

En sygehusenhed vil typisk have en enstrenget ledelse, med
en sygehusdirektion, der har både fagligt og budgetmæssigt
ansvar for sygehusydelser, som dog kan udbydes og varetages
på en eller flere fysiske lokaliteter, eller som udgående funktioner fra et eller flere sygehuse i organisationen.
Bemærk at BEK nr. 976 af 27/06/2018 jfr. § 2 stk. 1 og 2 m.v.
tilsyneladende definerer ’sygehusenhed’ som et behandlingssted på en specifik adresse
Eksempler på sygehusenheder er for eksempel ’Sygehus Sønderjylland’ der omfatter sygehusdrift på institutioner i Aabenraa
og Sønderborg, samt ambulante funktioner i Tønder, eller ’Psykiatrien Region Sjælland’, der omfatter sygehusdrift på institutioner i Vordingborg, Roskilde og Slagelse, samt ambulante
funktioner i Holbæk, Næstved, Greve, Køge, Haslev, Nykøbing
F., Nykøbing SJ., Maribo, Kalundborg, Sorø og Faxe.

Sygehusmatrikel

En geografisk lokation, hvor der drives
sygehus.

En sygehusmatrikel kan rumme én fuldstændig sygehusenhed
(for eksempel Bornholms Hospital), eller kan være en blandt
flere geografiske lokationer på hvilke en sygehusenhed varetager sygehusdrift (for eksempel Rigshospitalet, Glostrup).
En sygehusmatrikel vil typisk fremgå af SOR-registrets sygehusafdelingsklassifikation for regionale sygehuse eller CVR-registrets P-nummerregister for private sygehuse. Sygehusmatrikler vil desuden fremgår af Styrelsen for Patientsikkerheds
Behandlingsstedsregister.
Definition følger ’Specialeplanlægning – begreber, principper
og krav’, men bemærk at definition ikke flugter med øvrig dansk
ret, herunder særligt det matrikelbegreb der anvendes ved udmåling og registrering af arealer for fast ejendom jfr. Geodatastyrelsens regler m.v.
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Sygehusvisitation

Enhed der modtager
og visiterer henvisninger til behandling på
sygehus

Sygehusvisitationen vil typisk være bemandet med sygeplejersker, og være organiseret ved eller i tæt relation til en akutmodtagelse. Hospitalsvisitationen kan visitere til indlæggelse på relevant sygehusafdeling, til akutte og subakutte ambulante tilbud
på sygehus, samt rådgive ift. for eksempel udgående teams fra
hospitalerne, samt brug af kommunale akutfunktioner m.v.

Traumesygehus (’traumecenter’)

Et akutsygehus der
kan behandle meget
alvorligt syge patienter, herunder svært
tilskadekomne patienter

Målgruppen omfatter patienter med skader i flere organsystemer, og/eller hvor der på skadestedet eller andet sygehus er
konstateret komplicerede skader, og/eller hvor patienten har
anden betydende konkurrerende lidelse (komorbiditet) eller anden meget alvorlig sygdom.
Det forudsættes at der er tale om et sygehus med Sundhedsstyrelsens godkendelse efter sundhedslovens §207-209 til varetagelse af relevante specialfunktioner inden for traumebehandling, intensiv behandling m.v.
Definition følger HSF 18 i gældende specialevejledning for ortopædkirurgi, men det bør overvejes om der skal udarbejdes
selvstændig specialevejledning for det nye speciale i akutmedicin, hvor denne definition så overføres og opdateres.
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Til adressaterne på den vedlagte høringsliste

Høring: Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved
akut opstået sygdom og skade
Sundhedsstyrelsen sender hermed den kommende udgivelse ”Anbefalinger for
en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade” i offentlig høring.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2007 ’Styrket akutberedskab – planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen’ og fra 2009 ’Den akutte indsats i psykiatrien – planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen’ har
de seneste 10 år dannet fagligt grundlag for en omfattende udvikling af det
akutte sygehustilbud og den præhospitale indsats; blandt andet i form af en specialisering og centralisering af akutindsatsen, oprettelse af fælles døgnåbne
akutmodtagelser og visiteret adgang for akutte patienter.
Med henblik på at sikre et planlægningsgrundlag for de kommende 10 år for
den videre udvikling af et samlet sundhedstilbud ved akut opstået sygdom og
skade har Sundhedsstyrelsen gennemgået området. På baggrund heraf har styrelsen udarbejdet en række nye konkrete anbefalinger med det formål at bidrage
til, at patienterne fortsat vil opleve at få en hurtig indsats afstemt deres behov
og at indsatsen er af høj og ensartet kvalitet uanset geografi. Samtidig skal anbefalingerne medvirke til at alle patienter får rette tilbud på rette sted, herunder
mulighed for behandling i nærmiljøet, at der er sammenhæng i sundhedstilbuddene på tværs af faglighed og sektorgrænser.
Udgivelsen er målrettet sundhedsprofessionelle, planlæggere og beslutningstagere i sundhedsvæsenet og vil erstatte tidligere anbefalinger på området.
Anbefalingerne er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen med rådgivning fra en tværfaglig følgegruppe samt en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af medlemmer
med indgående kendskab til organisering, praksis og aktuelle udviklinger i forhold til sundhedsindsatser ved akut opstået sygdom og skade eller andet behov
for sundhedsindsats uden for åbningstid i almen praksis.
Organisationerne på høringslisten modtager høringsmaterialet, der ligeledes er
tilgængeligt på Høringsportalen https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63394.
Høringssvar bedes fremsendt elektronisk til Sundhedsstyrelsen, Center for
Planlægning på specialeplanlaegning@sst.dk senest mandag d. 6. januar 2020
kl. 12.00

Møde i Social- og psykiatriudvalget d. 27-11-2019

1. november 2019
Sagsnr. 4-1012-/673/1
Reference LOST
E specialeplanlaegning@sst.dk

Punkt nr. 5 - Beslutning: Høring af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for en
sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade
Bilag 4 - Side -2 af 2

Eventuelle spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Louise Stage på lost@sst.dk.
Med venlig hilsen
Helene B. Probst
Centerchef, Planlægning
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Høringsliste:
Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade

Ministerier og styrelser
Sundheds- og Ældreministeriet
Sundhedsdatastyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Børne- og Socialministeriet
Socialstyrelsen

Offentlige myndigheder m.fl.
KL
Danske Regioner
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Faglige organisationer
Dansk Sygeplejeråd
Reddernes Udviklingssekretariat
3F
FOA
Lægeforeningen
Yngre Læger
Foreningen af Speciallæger
Praktiserende Lægers Organisation
Danske Fysioterapeuter
Faglige selskaber
Dansk Selskab for Fysioterapi
Dansk Sygepleje Selskab
De Lægevidenskabelige Selskaber
Dansk Præhospitalt Selskab
Dansk Psykolog Forening
Dansk Socialrådgiverforening
Patientforening
Danske Patienter
Øvrige
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
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Arbejdsgrupper
Gennemgang af akutområdet – akutindsats i psykiatrien
Gennemgang af akutområdet – fælles akutmodtagelser
Gennemgang af akutområdet – præhospitalt beredskab
Tværgående faglig arbejdsgruppe vedr. sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade
Tværgående følgegruppe vedr. sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og
skade
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Tabel over antal fastholdelser opdelt på varighed

Periode
2018 - 11
2018 - 12
2019 - 01
2019 - 02
2019 - 03
2019 - 04
2019 - 05
2019 - 06
2019 - 07
2019 - 08
2019 - 09
2019 - 10

Op til
og med
5 min.
39
57
34
32
58
38
33
53
61
36
48
45

Fra 5
min. til
og med
10 min.
20
43
19
23
24
26
15
21
23
26
29
16

Fra 10
min. til
og med
15 min.
23
38
14
19
19
17
10
25
13
15
21
17

Fra 15
min. til
og med
30 min.
29
31
26
28
42
28
15
39
16
26
31
25

Fra 30
min. til
og med
60 min.
19
10
5
21
6
10
18
21
14
13
10
14

Fra 1
time til og
med 2
timer
9
2
2
6
1
2
1
3
1
1
1
4
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Fra 2
timer til
og med 8
timer
0
1
0
1
0
2
1
0
0
1
2
0

Fra 8
timer til
og med
24 timer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fra 24
timer til
og med
48
timer
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
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Tilsynsdato
Uddannel-se SelvMålgruppe,
Socialtilsyn 2018

Sundhed og Organisastændighed metoder og trivsel
tion og
og relationer resultater
ledelse

og
beskærftigelse

Kompetencer

Fysiske
rammer

Socialpsykiatriske tilbud
Orion
Lunden
Skovvænget
Nødebogård (børn og unge)

25-06-2019
12-10-2018
29-08-2018
Ingen tilsyn i 2018

4
4
4

4,3
4,3
4

4,8
5
3,8

4,7
4,6
3,6

4,9
4,5
3,9

5
5
4,5

4,7
5
5

15-03-2018
25-10-2018
09-03-2018
23-10-2018
01-03-2018
23-06-2018
15-05-2018
19-11-2018
17-08-2018

4
4
4,5
4
4,5
3
5
5
4,3

4,7
4,7
5
4,3
4,3
4,3
4,7
4
4

4,5
4,3
4,8
4,3
3,8
2,3
3,5
4,5
3,8

4,6
4,6
4,6
4,6
4,4
3,1
4,5
4,2
3,7

4,2
4,1
4
3,7
4
2,9
3,2
4,5
3,8

4,5
5
5
5
4,5
2,5
4,5
4
3

3,7
3,3
2,3
4
2,7
3,3
3,3
3,3
3,7

30-07-2018

3

5

5

5

5

5

5

4,5
4
4,3

4,3
3,7
3,3

4,7
4
4,5

4,2
4,7
4,4

4,5
4,4
4

4
4,5
4,5

4
4
4,5

Handicaptilbud
Blindecenter Bredegaard
Hulegården
Kamager
Jonstrupvang
Lyngdal
Rønnegård
Solgaven
3Kløveren (børn og unge)
Geelsgårdskolen (børn og unge)

Sociale tilbud
Center for Forsorg og Behandling
(misbrug)
Center for Forsorg og Behandling
(forsorgshjem)
Røde Kors Herberg for kvinder
Svendebjerggård
Sølager (unge)

Ingen tilsyn i 2018
23-10-2018
20-09-2018
17-05-2018

1: I meget lav grad opfyldt, 2: I lav grad opfyldt, 3: I middelgrad opfyldt, 4: I høj grad opfyldt, 5: I meget høj grad opfyldt.
Socialtilsynet gør opmærksom på, at scoringerne ikke giver det fulde billede af tilbuddets kvalitet. De er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem
tilsynet og tilbuddet.
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Den Sociale Virksomhed
Milnersvej 35 B
3400 Hillerød
Direkte 38666966
Web www.densocialevirksomhed.dk

NOTAT
Til:

Social- og psykiatriudvalget
Dato: 4. november 2019

Socialtilsyn, Rønnegård
Af sagen om tilsyn på Den Sociale Virksomheds tilbud i 2018 fremgår det, at
Rønnegård skiller sig ud med en generelt lavere score, men at tilsynsrapporten
fra 2019 indikerer, at der er sket forbedringer. Udvalgsformanden har ønsket en
uddybning af dette.
Siden mødesagen blev udarbejdet, har der været et uanmeldt tilsyn på Rønnegård, der gav anledning til kritik af deres flytte proces. Det orienterer vi om sidst
i notatet.
Hvad er der sket fra 2018 til 2019
I sagen ’Tilsynsbesøg på Den Sociale Virksomheds tilbud i 2018’ beskrives det,
at ’Rønnegård skiller sig ud med en generelt lavere score. Der er iværksat forskellige indsatser, der skal sikre, at tilbuddet løftes på de lavt-scorede områder.
Tilsynsrapporten fra 2019 viser, at det har givet resultat, idet tilbuddet i 2019 får
en højere score på de fleste områder’.
I tabel 1 ses Socialtilsynets bedømmelser i henholdsvis 2018 og 2019:
2018

2019

Uddannelse og beskæftigelse

3

3

Selvstændighed og relationer

4,3

4

Målgruppe, metoder og resultater

2,3

3

Sundhed og trivsel

3,1

3,5

Organisation og ledelse

2,9

3,4

Kompetencer

2,5

3,5

Fysiske rammer

3,3

3,3
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I løbet af 2018 og frem til seneste tilsynsbesøg i 2019 har Rønnegårds ledelse
arbejdet målrettet med at løfte medarbejdernes faglige kompetencer. Det er en
indsats, der tydeligt afspejler sig i tilsynets vurdering (fra 2,5 til 3,5). Konkret har
ledelsen deltaget hyppigere i teammøder, hvor der er blevet arbejdet med den
faglige indsats. Ledelsen har desuden igangsat coaching, reflekterende team
og pædagogiske øvelser, som en del af styrkelsen af metoder og faglige kompetencer.
I forhold til ’organisation og ledelse’ har ledelsen i højere grad involveret medarbejderne i beslutninger af pædagogisk karakter, og i strukturelle og organisatoriske spørgsmål. Det har givet medarbejderne et fagligt løft og mulighed for at
tage et større ansvar. På området har tilsynets vurdering flyttet sig fra 2,9 til 3,4.
Uanmeldt tilsyn d. 14. oktober 2019
Socialtilsyn Hovedstaden var d. 14. oktober 2019 på uanmeldt tilsynsbesøg på
Rønnegård. Tilsynet havde særligt fokus på den nye afdeling Firkløveren. Socialtilsynet var i dialog med medarbejdere og ledelse om status på indflytningen.
Tilsynsbesøget gav anledning til en række kritiske bemærkninger om indflytningsprocessen, der efter tilsynets vurdering ikke har været tilfredsstillende.
Socialtilsynet vurderer, at flytteprocessen har båret præg af manglende struktur,
overblik og faglig hensyntagen til borgernes individuelle behov. Tilsynet påpeger også, at der har været for mange vagter, der har været dækket af vikarer,
der ikke har haft tilstrækkelig viden om den enkelte borger. Tilsynet finder, at
det faglige niveau er bekymrende lavt.
Der er ikke udarbejdet en endelig rapport endnu, men tilsynet har sendt en skrivelse til ledelsen af tilbuddet samt DSV’s direktion, der opsummerer de forskellige kritikpunkter for at give ledelsen mulighed for hurtigst muligt at iværksætte
de nødvendige forbedringstiltag.
Den Social Virksomheds direktion tager kritikken fra Socialtilsynet meget alvorligt. Direktionen følger sammen med Rønnegårds ledelse og faglige konsulenter
fra fællesadministrationen op på kritikken både med initiativer, der sættes i gang
med det samme og med en række mere langsigtede indsatser.
Der er nedsat en gruppe i fællesadministrationen der sammen med Rønnegårds ledelse udarbejder en plan for de forbedringer, der skal gennemføres.
I forhold til det lave faglige niveau vil der straks blive sat aktiviteter i gang, der
skal sikre at det forbedres bl.a. ved afholdelse af fælles faglige temadage og
øget faglig sparring til medarbejderne - både i forhold til udarbejdelse af mål og
planer for den enkelte borger og i forhold til den daglige praksis.

Socialtilsyn, Rønnegård
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Bilag 2: Risikobaserede sundhedsfaglige tilsyn

Oversigt over tilbud, der har haft risikobaseret tilsyn i 2018
•

Rønnegård

score 1

•

Solvang

score 1

•

Misbrugsambulatorium Hillerød og Hørsholm

score 1

•

Sølager

score 1

Scoringsniveauer:
•

Score 0: Ingen problemer
•

•

Score 1: Mindre problemer uden væsentlig risiko for patientsikkerheden
•

•

Henstilling til at rette op på problemerne evt. indsende handleplan

Score 2: Større problemer med betydning for patientsikkerheden
•

•

alle målepunkter er opfyldt

Påbud om at bringe forholdene i orden inde for fastsat frist + evt. reaktivt besøg

Score 3: Kritiske problemer med betydning for patientsikkerheden
•

Påbud om at indstille virksomheden helt eller delvist med en høringsfrist på 7 dage +
reaktivt besøg
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