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Stor ændring af sundhedsvæsenet:

Løkke skaber 21 nye 

sundhedsfællesskaber 
Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil oprette 21 nye sundhedsfællesskaber, der skal 

sikre bedre sammenhæng mellem hospitalsindsatsen, egen læge og det kommunale 

sundhedstilbud.

De nye sundhedsfællesskaber skal oprettes omkring landets 21 akutsygehuse og vil hver dække 

4-5 kommuner.

Det har statsministeren netop sagt tirsdag fra talerstolen til Folketingets åbning:

»De skal være en ny drivkraft for, at behandling bliver sammenhængende. Så den svækkede 

ældre patient, der bliver indlagt på hospitalet, oplever at blive taget trygt og ordentligt hånd om. 

Hvor sygehus, egen læge og kommunen arbejder sammen. Tilrettelægger et samlet, overskueligt 

forløb. Hele vejen fra indlæggelse til opfølgning og genoptræning, som måske skal fortsætte i det 

lokale sundhedscenter. Sundhed handler først og sidst om at hjælpe mennesker«, sagde 

statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).



• Forbedring af borgerens sundhedstilstand

• Borgerens sikkerhed og tryghed sundhedsvæsenet

• Borgeren som aktiv part i løsning af sundhedsopgaverne

• Vi skal kunne køre længere og smartere på ”literen”

Det helt grundlæggende udgangspunkt

• Borgeren er få dage på hospitalet

• Borgeren er få gange pr. år hos den praktiserende læge

• Borgeren er hele sit liv i samspil med kommunale tilbud

Et menneske med en kronisk sygdom bruger i gennemsnit fem timer om året på hospitalet, men i alt 
8.755 timer om året på at leve sit hverdagsliv.
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Udfordringsbilleder set fra kommunerne

• Demografiske ændringer i befolkningen

• Store folkesygdomme (KOL, diabetes, hjerte-kar, kræft, demens)

• Sundhedsudfordringer på psykiatri- og handicapområderne

• Sårbare børn og unge

• Ulighed i sundhed

• Påvirkninger pga. ændringer i opgavefordelingen mellem region, 
almen praksis og kommuner

• Øget kompleksitet

• Borgerforventninger

• Viden om hvad der virker

• Fysiske afstand til hospitalet ved indfasning af hospitalsbyggerierne 

• Sundhedstilstanden ikke i udpræget forbedring
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Udfordring = opgave: 
Stigning i antallet af psykiatriske diagnoser
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Aldersopdelte totale omkostninger pr. person opgjort på forskellige typer af ydelser

Udfordring = opgave: 
Høj omkostning til svageste ældre
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Udfordring = opgave: 
Opgaveflytning fra hospital til kommuner
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Nye organiseringsformer: Akutfunktioner
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der trækkes i billedets hjørner  

Nye opgavetyper - hjemmesygeplejen

• Medicinhåndtering 

• Sonder og urinkatetre

• Intravenøs behandling 

• Diverse specialkatetre, dræn og 
sonder

• Hjemmedialyse

• Kemoterapi

• Blodtransfusioner

• Blodprøver

• Screening/akutvurdering (ikke 
lægeforbeholdt)

• Afrusning 
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Nye veje
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• Digitale og velfærdsteknologiske løsninger der 
gør, at vi kan gå længere på literen

• Digitale og velfærdsteknologiske løsninger 
der hænger sammen

• Sammenhæng i data og let adgang til data
+ borgerens adgang til egne data

• Borgernære løsninger, borgeren som aktiv 
og medbestemmende part

• Sammenhængende borgerforløb
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Mere viden – øgede handlemuligheder og forebyggelse

• Motiver og engager
• Brug viden til at forudse borgerens behov for hjælp, også inden borger selv har 

erkendt det. (fx tilbud om kost- og motionsvejledning, eller vejledning i at 
forebygge indlæggelse eller pleje)

• Lyt & lær
• Brug indsigt i egne, partnere og offentlige datakilder til at lære af borgeres 

adfærd, behov og sundhedstilstand
• Bruge viden til at forudse kapacitetsbehov og indsatser

• Synkronisering & samarbejde
• Koordinering processer og facilitering af overgange ift. borgere.
• Deling af viden af betydning for egen og samarbejdspartneres servicering af 

borger

• Informer og aktiver
• Give andre aktører omkring borgeren indsigt og handlemuligheder til at kunne 

hjælpe
• Vedligeholde informationer om borgerens netværk og om samtykker – øger 

muligheden for at komme bedre gennem komplicerede processer
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Mere af ….
• Stærk sammenhæng og helhed i opgaveløsningen på tværs af region, 

kommuner og almen praksis

14



Mere af ….
• Stærk sammenhæng og helhed i opgaveløsningen på tværs af region, 

kommuner og almen praksis

• Let journaladgang på digitale platforme

15



Mere af ….
• Stærk sammenhæng og helhed i opgaveløsningen på tværs af region, 

kommuner og almen praksis

• Let journaladgang på digitale platforme

• Sammenhængende IT-systemer for at hjælpe til sammenhæng i tilbud

16



Mere af ….
• Stærk sammenhæng og helhed i opgaveløsningen på tværs af region, 

kommuner og almen praksis

• Let journaladgang på digitale platforme

• Sammenhængende IT-systemer for at hjælpe til sammenhæng i tilbud

• Øget viden om, hvad der virker og hvordan det virker = øget datamængde 
og datatilgængelighed

17



Mere af ….
• Stærk sammenhæng og helhed i opgaveløsningen på tværs af region, 

kommuner og almen praksis

• Let journaladgang på digitale platforme

• Sammenhængende IT-systemer for at hjælpe til sammenhæng i tilbud

• Øget viden om, hvad der virker og hvordan det virker = øget datamængde 
og datatilgængelighed

• Borgerens egenhåndtering og indflydelse i sundhedsvæsenet samt adgang 
til egne data

18



Mere af ….
• Stærk sammenhæng og helhed i opgaveløsningen på tværs af region, 

kommuner og almen praksis

• Let journaladgang på digitale platforme

• Sammenhængende IT-systemer for at hjælpe til sammenhæng i tilbud

• Øget viden om, hvad der virker og hvordan det virker = øget datamængde 
og datatilgængelighed

• Borgerens egenhåndtering og indflydelse i sundhedsvæsenet samt adgang 
til egne data

• Overordnede standarder hvor det er hensigtsmæssigt

19



Mere af ….
• Stærk sammenhæng og helhed i opgaveløsningen på tværs af region, 

kommuner og almen praksis

• Let journaladgang på digitale platforme

• Sammenhængende IT-systemer for at hjælpe til sammenhæng i tilbud

• Øget viden om, hvad der virker og hvordan det virker = øget datamængde 
og datatilgængelighed

• Borgerens egenhåndtering og indflydelse i sundhedsvæsenet samt adgang 
til egne data

• Overordnede standarder hvor det er hensigtsmæssigt

• Flere og forbedrede telemedicinske løsninger

20



Mere af ….
• Stærk sammenhæng og helhed i opgaveløsningen på tværs af region, 

kommuner og almen praksis

• Let journaladgang på digitale platforme

• Sammenhængende IT-systemer for at hjælpe til sammenhæng i tilbud

• Øget viden om, hvad der virker og hvordan det virker = øget datamængde 
og datatilgængelighed

• Borgerens egenhåndtering og indflydelse i sundhedsvæsenet samt adgang 
til egne data

• Overordnede standarder hvor det er hensigtsmæssigt

• Flere og forbedrede telemedicinske løsninger

• Øget kompetenceniveau og forbedrede rekrutteringsmuligheder

21



Mere af ….
• Stærk sammenhæng og helhed i opgaveløsningen på tværs af region, 

kommuner og almen praksis

• Let journaladgang på digitale platforme

• Sammenhængende IT-systemer for at hjælpe til sammenhæng i tilbud

• Øget viden om, hvad der virker og hvordan det virker = øget datamængde 
og datatilgængelighed

• Borgerens egenhåndtering og indflydelse i sundhedsvæsenet samt adgang 
til egne data

• Overordnede standarder hvor det er hensigtsmæssigt

• Flere og forbedrede telemedicinske løsninger

• Øget kompetenceniveau og forbedrede rekrutteringsmuligheder

• En udbygget motorvej for transport, opbevaring, deling og sammenhæng i 
data

22



Mere af ….
• Stærk sammenhæng og helhed i opgaveløsningen på tværs af region, 

kommuner og almen praksis

• Let journaladgang på digitale platforme

• Sammenhængende IT-systemer for at hjælpe til sammenhæng i tilbud

• Øget viden om, hvad der virker og hvordan det virker = øget datamængde 
og datatilgængelighed

• Borgerens egenhåndtering og indflydelse i sundhedsvæsenet samt adgang 
til egne data

• Overordnede standarder hvor det er hensigtsmæssigt

• Flere og forbedrede telemedicinske løsninger

• Øget kompetenceniveau og forbedrede rekrutteringsmuligheder

• En udbygget motorvej for transport, opbevaring, deling og sammenhæng i 
data

• Økonomi til digitalisering af de nære sundhedsvæsen

23


