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I dag

Fortiden

Fremtiden 

Forberedelser til fremtiden 



Et kig tilbage

• Sammenlægning af 13 amter til 5 regioner

• Planlægning af det specialiserede sygehusvæsen med den 
første specialeplan

o Samling af de specialiserede behandlinger

o Udvikling mod større og færre sygehuse 



Vi er ikke i mål

Kilde: Sundhedsvæsenet – ifølge danskerne. Mandag Morgen & TrygFonden



Hvad oplever patienterne?

• Større afstande til den specialiserede 
behandling

• Flere nye behandlingsmuligheder

• Kortere indlæggelser

• Øget endagskirurgi og mere og bedre 
ambulant behandling



Hvad betyder det for samarbejdet?

• Tættere samarbejde kommuner 

• Opgaveflytning mellem sygehuse og kommuner

• NSR samarbejder med 17 kommuner



Behov for nytænkning

Borger

Den kommunale 
sundhedstjeneste

Praksissektor

Sygehuse

Sundhedsvæsenets Bermuda trekant

150 almen 
praktiserende læger

4-5 kommuner1 akut sygehus

Ny sundhedsreform på vej med 
behandlingsfællesskaber på akutområdet

Netværksbaserede løsningsmodeller, 
hvor man samler ressourcerne fra kommune, 
sygehus og almen praksis i netværk, som 
sammen udvikler et fælles værdisæt



Fremtiden

Kilde: Sundheds- og Ældreøkonomisk Analyse - Kontaktmønstre på tværs af sektorer blandt befolkningen, kronikere og ældre medicinske patienter. Sundheds- og Ældreministeriet

Voksende befolkning – og flere ældre Vi lever længere og restlevetiden stiger 



Multisyge og kronikere

• 1/5 af befolkningen er multisyge

• Forekomsten af de fleste kroniske 
sygdomme stiger med alderen. 

Fra 2015 og frem mod 2030 forventes

• Antallet af borgere med KOL at være 
steget med 31 pct.

• Antallet af borgere med type 2-diabetes at 
være steget med 85 pct.

Kilde: Sundheds- og Ældreøkonomisk Analyse - Kontaktmønstre på tværs 
af sektorer blandt befolkningen, kronikere og ældre medicinske patienter. 
Sundheds- og Ældreministeriet



Fokus på indikatorer 
for nærhedsfinansiering

• Reduktion i antal sygehusforløb pr. borger 

• Reduktion i DRG-værdi pr. kroniker med KOL 
og/eller diabetes 

• Reduktion i andelen af indlæggelser, der fører til 
en akut genindlæggelse indenfor 30 dage 

• Implementering af digitale løsninger til 
sammenhæng for patienten (implementeringsplan 
for systemtilpasninger til datadeling) 

• Stigning i andel af virtuelle sygehusforløb 

”Med et løft på en milliard kroner og 
afskaffelsen af 2 pct. kravet styrker vi 
sundhedsvæsenet markant og sætter tempo 
på en udvikling, hvor flere patienter 
behandles tættere på, hvor de bor. Vi løfter 
kvaliteten, og hvad enten det sker i almen 
praksis, i sundhedshuse eller helt ude i 
borgerens eget hjem, er den nye 
nærhedsfinansiering med til at sikre 
sammenhæng i behandling og indsats.”
- Sundhedsminister Ellen Trane Nørby



Hvordan uddanner vi til fremtiden? 



Vi er i gang 
Økonomi
Budget: 1.9 mio.kr. 

Ansatte (fuldtidsstillinger) excl. timelønnede
Læger 450
Plejepersonale 1.670
Øvrige 530
1.134 antal sundhedsfaglige uddannelsessøgende i år 2017

Aktivitet 
Afdelingsudskrivninger: ca. 60.000
Sengedage: ca. 150.000
Ambulante besøg (incl. skader og radiologi): ca. 390.000
Sengepladser: 419 normeret 

Akutafdelingen
Modtager skader/akut: ca. 39.000
Indlæggelser på sygehuset fra akutafdelingen: ca. 30.000 (82 pr. dag i gennemsnit) 



Faglighed

Danmarksmester 
i sammenhæng

Patienten som 

partner

Borgernes 

førstevalg  



Væsentlige elementer i strategien

2023

2018



Sygeplejen nu og i fremtiden

Social 
kompetence 

Faglig 
kompetence 

Lærings 
kompetence 

Organisatorisk 
kompetence

Breddefaglighed
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Hvordan ruster NSR sig til fremtiden? 

• Tidlig opsporing af begyndende sygdom

• Beslutninger er drevet af fælles 
beslutningstagning

• Et system, så vi afklarer patienternes behov 
forud for valg af konsultationsform (PRO)

• Tid Samme Dag’, så de ikke bliver mere syge i 
ventetiden og ikke er unødigt bekymrede

• Et sømløst tværsektorielt samarbejde 

Godt for 
patienten

Godt for 
driften

Godt for 
fagligheden



Hvordan arbejder vi med 
nærhedsfinansiering?
Enhed for udredning og behandling
• Udredning: tilbud om udredning af patienter med 

uspecifikke symptomer eller i diagnostisk pakkeforløb. 

• Koordinering: et virtuelt tilbud om koordinering af 
behandling for multisyge med flere fremmøder.

• Fleksibel rådgivning og tidsbestilling, herunder 
mulighed for telefonisk rådgivning i stedet for 
fremmøde.

• Daghospital med sammedagsudredning, hvor fleksibelt 
ambulant tilbud kan forebygge indlæggelse

I 2016 havde 2.358 
pt. kontakt til 2 eller 
flere afdelinger på 

NSR



Hvordan arbejder vi med 
samarbejde på tværs af sektorer? 

Bedre samarbejde 
mellem sygehuse, 
praktiserende læger 
og kommuner er 
danskernes højeste 
prioritet.

Kilde: Sundhedsvæsenet –
ifølge danskerne. Mandag 
Morgen & TrygFonden



Hvordan arbejder vi med garantier?



Hvordan arbejder vi med optimering?

• Fokus på sikre og mere sammenhængende 
patientforløb uden unødvendig ventetid

• Daglige tværfaglige patienttavlemøder i hvert 
sengeafsnit

• Daglige fælles kapacitetskonferencer



Hvordan uddanner vi til fremtiden?

Skill stations – en metode til klinisk 
kompetenceudvikling i NSR efter amerikansk 
inspiration fra Beth Israel Medical Center i 
Boston.

Overordnet målsætning:
• At optimere kvaliteten af 

patientbehandling

• At optimere patientforløb og arbejdsgange

• At medvirke til rekruttering og fastholdelse 
af kvalificerede medarbejdere i NSR



Hvordan leder vi ind i fremtiden?

• Ledelse på tværs frem for søjleledelse

• Netværksskabende

• Partnerskab med Psykiatrien



Hvordan inddrager vi teknologier?

• Videokonferencer

• Telefonkonsultationer

• Clinics on demand

• Sundhedsplatformen



Hvordan inddrager vi patienten? 

”Lægefaglig kontinuitet er 
at foretrække især ved 
komplekse forløb, som mit 
hvor de ellers skal læse og 
læse for at få overblikket”

”At familien kan følge med i den 
aktuelle situation. Mulighed for 
en pårørende ved min side om 
natten, når det er kritisk”

”Det er vigtigt for 
mig at der er ro 
– ingen bilstøj 
eller uro på 
gangen”

”Det er vigtigt for mig 
at genlære daglige 
rutiner til at kunne 
klare mig selv”



Hvordan videreudvikler vi os?

• Lær af andre og ‘lån med stolthed’

• Gå i patientens fodspor – turde spørg 
patienterne

• Tag ansvar for at skabe relationer 
mellem ledere i strategiske positioner  

• Inddrager sektorer i forpligtende 
beslutninger

Kilde: VIVEs Kommunetal, 
september 2018. VIVE

Kilde: De fleste danskere vil helst 
dø derhjemme. Politikken



Hvordan ruster vi sygeplejersker til 
fremtidens udfordringer?

• Central position i feltet

• Generalist

• Evnen til at koordinere

• Sociale og faglige kompetencer
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