
Drøftelse af evaluering af Pakkeforløb for patienter med gentagne 
indlæggelser (DAK)

REFERAT
Der blev spurgt ind til, om praksisenheden er tænkt ind i pakkeforløbet, og hvad der er implemen-
teringsplanen? Det er vigtigt med kommunal involvering, da genindlæggelser også resulterer i en 
ekstra belastning af det kommunale system. 
Charlotte Scheppan vil i sin rolle som følgegruppeformand bringe ovenstående spørgsmål med ind 
i følgegruppens arbejde.

RESUMÉ
I 2021 har Region Syddanmark afprøvet det regionale Pakkeforløb for patienter med gentagne ind-
læggelser. Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har evalueret pakkefor-
løbet. Evalueringen forelægges hermed til drøftelse i Det Administrative Kontaktforum 

Martin Sandberg Buch, der er projektchef ved VIVE, vil på møde i Det Administrative Kontaktforum 
den 27. januar præsentere evalueringens hovedresultater.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Pakkeforløbet for gentagne indlæggelser er et initiativ i Region Syddanmarks budgetforlig for 
2019.Den nærværende evaluering, initieret af Region Syddanmark og udført af VIVE, belyser virk-
ningen af pakkeforløbene internt på nogle pilotafdelinger på sygehusene. 

Eventuelle økonomiske konsekvenser for kommunerne fremgår ikke i evalueringen, men der gives 
forslag til udvikling af det tværsektorielle samarbejde for borgere med gentagne indlæggelser. Her 
kan f.eks. nævnes kommunalt deltagelse i multidisciplinær teamkonference (MDT) og forebyggelse 
af indlæggelse ved aflastningspladser/midlertidige pladser. 

Regionsrådet i Syddanmark har i december 2021 vedtaget en implementeringsplan for det videre 
arbejde med pakkeforløbene for patienter med gentagne indlæggelser, hvori erfaringerne fra pak-
keforløbene implementeres i drift på andre sygehuse. 

INDSTILLING
Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Drøfter evalueringen og den kommunale involvering til det forestående arbejde med udvik-
ling af det tværsektorielle samarbejde vedr. borgere med gentagne indlæggelser

INDSTILLING 
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 Tager orienteringen om evalueringen til efterretning. 

SAGSFREMSTILLING



Baggrund
Region Syddanmark har i 2021 afviklet en pilotafprøvning af Pakkeforløb for patienter med gentag-
ne indlæggelser, der tager afsæt i det regionale budgetforliget for 2019. 

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har evalueret pilotafprøvningen 
med henblik på at samle op på erfaringerne på tværs af de involverede pilotafdelinger. Evaluerin-
gen danner udgangspunkt for den videre implementering i Region Syddanmark. 

På mødet præsenterer Martin Sandberg Buch, der er projektchef ved VIVE, evalueringens hoved-
resultater. 

Indhold i pakkeforløbet

Pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser dækker såvel somatik som psykiatri. Helt 
overordnet er formålet med pakkeforløbet: 

• At blive i stand til systematisk at identificere de patienter, der har særlige behov, og samlet 
at løfte kvaliteten i disse patientforløb.

• At understøtte, at det er de nødvendige indlæggelser, der finder sted – og således reducere 
antallet af indlæggelser.

I pakkeforløbet er der fokus på at løfte kvaliteten på sygehusene ved indlæggelsessituationen, un-
der selve indlæggelsen og ved udskrivelsen. Tiltagene i pakkeforløbet er formuleret under tre ind-
satser:

• Den dialogbaserede indlæggelse, hvor der skal være en dialog om, hvorvidt der er andre 
og bedre alternativer til en indlæggelse. 

• En styrket indsats i front, hvor der sættes målrettet ind initialt i indlæggelsesforløbet via 
målrettet opsporing og screening samt tidlig multidisciplinær teamkonference.

• En tryg udskrivelse, hvor patienten sendes hjem med en koordineret og afstemt plan for 
det videre forløb.

Kort beskrivelse af evalueringen 

VIVE har i foråret og sommeren 2021 udarbejdet evalueringen af pakkeforløbet. Evalueringen blev 
første gang offentliggjort i VIVEs nyhedsbrev i oktober 2021, og er behandlet i regionsrådet i de-
cember 2021. Materialet, der blev behandlet på regionsrådsmødet, kan findes her.   

Evalueringen består overordnet af følgende elementer: 

• Målgruppe- og aktivitetsanalyse, der viser, hvor mange patienter, der er i målgruppen for 
pakkeforløbet og hvor mange af disse, der tilbydes en udvidet indsats

• Fokusgruppeinterviews med ledere og fagpersoner, der har arbejdet med pakkeforløbets 
indsatser

• Interviews med patienter og pårørende

Evalueringen viser helt overordnet, at der er gjort gode erfaringer med pakkeforløbet. Særligt kan 
det fremhæves, at indsatserne i ”dialogbaseret indlæggelse”, der er afprøvet i de fælles akutmod-
tagelser, opleves meningsfuldt, og at de understøtter den aktuelle udvikling med i højere grad at 
samarbejde med kommuner og almen praksis om forebyggelse af unødvendige indlæggelser.

Der henvises til evalueringens sammenfatning for en kort præsentation af evalueringens resultater. 

https://dagsordener-referater.regionsyddanmark.dk/vis?id=1b181f9b-9399-4918-8d35-dcf303353db1&punktid=b811ead1-61e0-4da4-9a29-74fc9466b2e1


Det videre tværsektorielle arbejde 

Der har i arbejdet med Pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser været fokus på at sik-
re en konneks til Sundhedsaftalen 2019-23, hvor Tværsektorielle pakkeforløb for borgere med gen-
tagne indlæggelser er formuleret som en konkret indsats i Sundhedsaftalen.

Følgegruppen for Behandling og Pleje har påbegyndt arbejdet med det tværsektorielle pakkeforløb 
i efteråret 2020. Her blev der vedtaget et kommissorium, og arbejdet med at videreudvikle et tvær-
sektorielt pakkeforløb er nu forankret i arbejdsgruppen for akutområdet. 

BILAG 
 Evaluering af Pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser 


