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HVAD ER
AKTIV PATIENTSTØTTE?
Aktiv Patientstøtte er en midlertidig – typisk 6-9 måneders –
individuel støtte, hvor borgeren er tilknyttet en fast sygeplejerske,
kompetenceuddannet i coachende samtale over telefon. Tilbuddet
er ikke et behandlingstilbud, men et coachende og rådgivende
supplement til det eksisterende sundhedssystem. Sygeplejersken
understøtter telefonisk borgeren i at tage ansvar for eget liv med
sygdom og navigere i de eksisterende sundhedstilbud og sociale/
kulturelle tilbud – hos praktiserende læge, kommunen, hospitalet
og via andre tilbud i lokalområdet som patientforeninger, idrætsforeninger, biblioteker mv.
Målet er, at borgeren styrkes i egenomsorg, handlekraft og netværk og dermed opnår højere livskvalitet og oplever færre akutte
indlæggelser.

”Vi behandler ikke selv, men er bindeleddet mellem
den kronisk syge og alle dele af sundhedsvæsenet. Og vi
hjælper primært vores patienter pr. telefon. Det betyder,
at det er let for patienten”
Elisabeth Wedell Wedellsborg, Aktiv Patientstøtte-sygeplejerske i
Region Sjællands pilotprojekt 2014-2015.

Aktiv Patientstøtte skal tilbydes til i alt 15.000 borgere på landsplan,
og der ansættes ca. 100 sygeplejersker i alt, 10-35 pr. region.
Citater fra sygeplejersker og borgere i denne folder stammer fra publikationen
”Aktiv Patientstøtte – Region Sjælland” om Region Sjællands pilotprojekt om
Aktiv Patientstøtte 2014-2015.

Aktiv Patientstøtte løber fra juni 2017 til 31. december 2019.

HVILKE BORGERE KAN BRUGE
AKTIV PATIENTSTØTTE?
En lille del af befolkningen – omtrent 1 % – står for ca. 30 %
af sundhedsudgifterne. Disse borgere har typisk mange akutte
kontakter til sundhedsvæsenet og et stort antal indlæggelser og
genindlæggelser.
En stor del af denne gruppe har kroniske sygdomme som fx
diabetes, KOL, eller hjertekarsygdom kombineret med en række
andre sygdomme og udfordringer. Det er denne gruppe borgere
med store og komplekse sundhedsbehov, som Aktiv Patientstøtte
er rettet mod.
Udvælgelsen af borgere sker ud fra en statistisk model baseret
på data om borgerens historiske forbrug af sundhedsydelser og
diagnoser, der beregner deres risiko for mange indlæggelser. Efter
den registerbaserede udvælgelse foretager sygeplejerskerne i Aktiv
Patientstøtte en vurdering af borgerens egnethed til at indgå i
indsatsen ud fra en række kriterier.
Kommuner, hospitaler og praktiserende læger kan således ikke
henvise til tilbuddet.

”Der var så mange dagligdags ting, jeg ikke havde haft
overskud til at ordne. Britts støtte gav mig selvtilliden
tilbage, og hun holdt mig op på de ting, jeg skulle huske.
”Husk at ringe til lægen i morgen inden kl. 9.00”. Og da
bunkerne var væk, tilmeldte Britt mig et kursus om kræft,
og hun sørgede for, at jeg kom i gang med gymnastik.”
Borger, 70 år, med lymfekræft og KOL, om sin oplevelse med Aktiv
Patientstøtte.

HVAD SIGER ERFARINGERNE
OM AKTIV PATIENTSTØTTE?
Aktiv Patientstøtte som indsatstype tager udgangspunkt i et større projekt i Sverige (Aktiv Hälsostyring
ved Health Navigator 2010-2014) og et pilotprojekt
i Danmark (Region Sjælland 2014-2015). Erfaringerne fra projekterne peger på, at Aktiv Patientstøtte
kan reducere antallet af akutte indlæggelser og øge
borgernes egenomsorg og livskvalitet.

HVILKE VIRKNINGER HAR
AKTIV PATIENTSTØTTE?
Erfaringerne fra Aktiv Patientstøtte indgår i et forskningsprojekt,
som skal undersøge, hvilke effekter indsatsen har på patienternes
livskvalitet og deres kontaktmønster ift. sundhedsvæsenet samt
bidrage til den løbende udvikling af indsatsen.

”Vi prøver at hjælpe patienter
med kroniske sygdomme med
det hele – ikke kun det, der har
med sygdom at gøre. Det er en
ny og meget mere helhedsorienteret måde at tænke sundhed
og livskvalitet på.”
Britt Stenberg Jensen, Aktiv
Patientstøtte-sygeplejerske i Region
Sjællands pilotprojekt 2014-2015.

VIL DU VIDE MERE OM
AKTIV PATIENTSTØTTE?
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På www.aktivpatientstoette.dk kan du få
mere at vide om programmet og finde relevante
kontaktpersoner i de enkelte regioner.

