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Notat 
 

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. 
pakkeforløb for patienter med gentagne 

indlæggelser 
 

 

 

Baggrund 

 

I regi af Koncernledelsesforum er det blevet besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal udvikle 

pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser. Pakkeforløb for patienter med gentagne 

indlæggelser er tænkt som en proaktiv indsats henvendt til patienter med hyppige indlæggelser med 

henblik på, at der tages særligt hånd om de behov, som findes i målgruppen. Konceptet beskrives 

som et regionalt koncept. 

 

En proaktiv indsats henvendt til patienter med gentagne indlæggelser drejer sig i høj grad om 

samarbejdet med praksis og kommunerne. Derfor inviteres praksis og kommuner ind i arbejdet til først 

og fremmest at bidrage med viden. Arbejdet har endvidere en snitflade til det videre arbejde i 

Følgegruppen for Behandling og pleje med udmøntningen af målsætningerne i den kommende 

sundhedsaftale. For at sikre en koordinering af de respektive arbejder deltager Følgegruppen i det 

videre arbejde. Arbejdet kan evt. danne afsæt for et videre tværsektorielt samarbejde om gentagne 

indlæggelser. 

  

Initiativet indgår i budgetforliget for 2019. Afsættet for arbejdet er nærhedsfinansieringen, og arbejdet 

med pakkeforløb for gentagne indlæggelser skal ses i sammenhæng med de øvrige initiativer, som er 

igangsat med henblik på at sikre en lokal oversættelse af kriterierne i nærhedsfinansieringen. 

Pakkeforløb for gentagne indlæggelser kan ses som et middel til at indfri de fire første kriterier i 

nærhedsfinansieringen i større eller mindre grad.   

 

Opgaven har også sammenhæng til indsatsområder i sundhedsplanen. Erfaringerne fra aktiv 

patientstøtte skal indtænkes. 

 

Formål med arbejdet 

 

Arbejdet skal understøtte, at det er de nødvendige indlæggelser, som finder sted, med det rette faglige 

indhold. Målsætningen er at blive i stand til systematisk at få øje på patienter, som har særlige behov 

og dermed blive i stand til at løfte kvaliteten specifikt i disse forløb til gavn for patienten. 

 

Der arbejdes på tværs af sygehusene med akutte genindlæggelser. Arbejdet med gentagne 

indlæggelser adskiller sig herfra ved at kigge på indlæggelser, som sker indenfor en periode på 6 

måneder i stedet for 30 dage. Det skal vurderes nærmere om gentagne indlæggelser skal afgrænses 
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til at se på gentagne indlæggelser indenfor de respektive sygehusenheder, eller om der skal ses på 

tværs af sygehusenheder. 

 

Det skal endvidere vurderes, om arbejdet med at formulere pakkeforløb for patienter med gentagne 

indlæggelser med fordel kan tage afsæt i afgrænsede tidsintervaller. Herunder evt. et pakkeforløb, 

som er adresseret det akutte forløb (eksempelvis to på hinanden følgende indlæggelser indenfor 72 

timer og/eller 30 dage) og et pakkeforløb, som er adresseret til kronikergruppen/den sårbare patient, 

som indlægges flere gange over en længere periode (op til 6 måneder). Fokus indsnævres i første 

omgang til det medicinske område. 

 

Pakkeforløbene beskrives for specifikke målgrupper, som skal opspores ved hjælp af et fælles 

”screenings-redskab”, som skal udvikles. Pakkeforløbene kan dække over et fagligt indhold, men også 

et organisatorisk set-up, aftaler o.a. Best practice ift. koordinering med praksis og kommune ved 

indlæggelse og udskrivelse samt overlevering ved udskrivelse beskrives endvidere.  

 

Det er forventningen, at pakkeforløbene vil have nogle generiske træk, som gør det muligt videre frem 

evt. at opskalere pakkeforløb for specifikke målgrupper til en bredere population. 

 

Arbejdsgruppens opgaver 

 

Arbejdsgruppens opgaver er følgende: 

 

 Beskrive det overordnede koncept for pakkeforløbene for gentagne indlæggelser 

 Beskrive opsporingsindsats ift. målgrupperne 

 Beskrive de respektive pakkeforløb herunder: 

o Specifikke målgrupper 

o Fagligt indhold  

o Organisatorisk set-up/aftaler 

o Beskrive best practice ift. koordinering med almen praksis og kommune ved 

indlæggelse og udskrivelse samt overlevering ved udskrivelse 

 Beskrive implementeringsplan 

 Komme med forslag til monitorering af /evaluering af indsatsen/erne 

 

Arbejdsgruppen kan også beskrive fælles forebyggelsestiltag på sygehusene. 

 

Arbejdsgruppen kan komme med forslag eller anbefalinger til tværsektorielle indsatser. 

 

Organisation samt procesplan 

 

Arbejdsgruppen refererer til Koncernledelsesforum.  

 

Såfremt arbejdet munder ud i forslag eller anbefalinger, som involverer praksis og/eller kommuner, 

skal dette løftes via Det administrative kontaktforum.  

 

Arbejdet indledes med et fælles Kick-off arrangement. Herefter er der planlagt tre møder, som 

afholdes efter behov. Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Tværsektorielt Samarbejde. 

 

Nedenfor ses mødedatoer for arbejdsgruppen: 
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21. maj 2019 14:00-18:00 (Kick-off arrangement) 

25. juni 2019 14:00-17:00 

28. august 2019 09:00-11:30 

2. oktober 2019 11:00-14:00 

 

Tidsplan for godkendelse af pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser er følgende: 

 

Planlægningsmøde – sommer 2019 

Koncernledelsesforum – den 29. oktober 2019 (deadline 8/10-19) 

Sundhedsudvalget – den 19. november 2019 (deadline 5/11-19) 

Evt. Udvalget for det nære sundhedsvæsen – den 2. december 2019 (deadline 18/11-19)  

Regionsrådet – den 16. december 2019 (deadline 2/12-19) 

 

 

Arbejdsgruppens medlemmer 

 

Formandsskabet for Følgegruppen for Behandling og pleje deltager i Kick-off arrangementet. 

Følgegruppen deltager også med en kommunal repræsentant i selve arbejdsgruppen. 

 

Kommunerne inviteres til at deltage i arbejdsgruppen med en yderligere repræsentant. Så vidt muligt 

skal de to kommunale repræsentanter repræsentere kommuner, som adskiller sig ift. at have et 

somatisk sygehus i kommunen.  

 

En repræsentant fra praksis og en repræsentant fra vagtlægeordningen inviteres til at deltage i Kick-

off. 

 

Medlemmer i arbejdsgruppen: 

 

Mathilde Schmidt-Petersen, sygeplejefaglig direktør, OUH (formand) 
Jette Wensien, Oversygeplejerske, Geriatrisk Afdeling, OUH 
Anette Brink, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, SHS 
Hanne Andersen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, SLB 
Conny Olesen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, SVS 
Christina Richardt Pedersen, Økonomisk konsulent, Sundhedsøkonomi (data) 
Inge Lise Udbye Christiansen, Chefkonsulent, Sundhedsdokumentation (data) 
 
Udpeges via Koncernledelsesforum 
Speciallæge fra FAM 
Speciallæge (Geriatri) 
 
Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder, Aktiv Patientstøtte 
 
Udpeges via Det administrative Kontaktforum 
Kommunal repræsentant fra Følgegruppen for Behandling og pleje (Leder, Sundhed) 
Kommunal repræsentant (Leder, Sundhed) 
 
Mette Nygaard, Specialkonsulent, Tværsektorielt Samarbejde (sekretær) 


