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Det nære og 
sammenhængende 
sundhedsvæsen

Programchef for Lighed i Sundhed
Anette Schouv Kjeldsen
Aarhus Universitetshospital



Hvad vil jeg sige noget om:

- lidt om mit job

- lidt om hospitalet

- lidt om samarbejdet med kommunerne

- lidt mere om udgående funktioner

- lidt om Ældresygdommes erfaringer i det nye 

byggeri

Og så vil jeg gerne høre lidt om hvad der er vigtigt for 

jer?



Programchef for 
Lighed i Sundhed
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• Det tværsektorielle samarbejde
• Data 
• Lige adgang- lige udgang, 
• På patientens præmisser
• Gode overgange



Programchef for Lighed i Sundhed

• Health responsive hospital
• Lighedshospital
• Sundhedskompetencer / Health Literacy

Patient

System

Sundhedsprofessionelle



AUH – hvem er vi? 
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Hospitalet behandler både områdets borgere 

og patienter med behov for højt specialiseret 
behandling





AUH – hvem er vi? 
Et af de største hospitaler i Danmark med 
knap 10.000 ansatte

Kåret som Danmarks Bedste Hospital for 10. 
år i træk af Dagens Medicin

967 senge inkl. 5-døgns senge, intensivsenge 
og patienthotellets senge

813.000 ambulante besøg årligt 

Knap 87.000 operationer pr. år 

Næsten 97.000 indlæggelser årligt
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Aarhus Kommune
Samsø Kommune
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Primære samarbejdspartnere
Hospitalets optageområde

Aarhus
Godt 341.000 borgere
Befolkningstilvækst på 3 % fra 2016 til 2018
I samme periode er antallet af ældre borgere over 65 år 
vokset med 5 %
Store sociogeografiske forskelle internt i kommunen

Samsø
3700 borgere, med faldende befolkning og stigende alder



Struktur for Aarhusklyngen

Klyngestyregruppe

Styregrupper

Midlertidige arbejdsgrupper

Direktørforum

Forretningsudvalg

Børn, unge og 
familien

Den voksne 
borger/patient

Driftsgruppen for samarbejdet 
mellem AUH og Samsø Kommune

Arbejdsgruppe Arbejdsgruppe Arbejdsgruppe Arbejdsgruppe

Sundhedsstyregruppen
(regionalt niveau)



Udgående funktioner

Aarhus Universitetshospital har omkring 

20 udgående funktioner

Nogle i Shared care samarbejde med 

Aarhus Kommune

og andre alene



Hvad samarbejder vi om? 

Sammenhængende patientforløb

Udgående funktioner

Specialistrådgivning

Telemedicin i hjemmet 

Kvalitet i samarbejdet 
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Hospital i hjemmet
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Tidlig opfølgning i hjemmet efter 
udskrivelse

AKUT teamet – shared care 

Vagtberedskabet

Mobil røntgen 

Palliativt Team 



Andre opgaver
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Telemedicinsk sårvurdering 

Udgående lungeteam 

Kurser i Sikker medicinering

Specialistrådgivning 

Fremme af lighed i sundhed



Samarbejdets kvalitet
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Audits – fælles og interne 

Landsdækkende Patientundersøgelse

Kvalitative interview undersøgelser

Utilsigtede hændelser



Audit

– en metode til at arbejde 

med kvaliteten i eget tilbud

- metode til 

kvalitetsvurdering i 

sundhedsvæsenet, hvor 

kvaliteten af 

sundhedsvæsenets ydelser 

vurderes på grundlag af 

konkrete patientforløb



Lidt om audits
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Udskrivelse til korttidspladser:
- gennemsnit for indlæggelse = 15 dage
- ophold på kortidsplads = 24 dage
- ingen genindlæggelser

Men; vores gensidige dokumentation 
kan blive bedre



Lidt om audits
Mange teams i hjemmet

18 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Mange forskellige mennesker i hjemmet
- man er i stand til at skelne og bedømme

(alternativet ........)
- at leve med sit hjem som arbejdsplads

”Borgeren har 
det bedst 
hjemme.....”



Lidt om audits
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Forebyggelige indlæggelser:
- 16 indlæggelser kunne ikke være forebygget

- 4 kunne
- Gennemsnitsalder 79 år

- Undersøgelser viser at 51% af alle 
forebyggelige indlæggelser kan henføres til 
borgere, som kommunerne er i kontakt med

- I denne audit var kun 25% i kontakt med 
Aarhus Kommune



Lidt om audits
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Mere end tre indlæggelser på tre mdr.

- i alt 38 indlæggelser, hvor de 35 var 
nødvendige

- Samarbejdet fungerer godt
- Vi ”stepper op” sammen
- Gennemsnitsalder 82,8 år
- Multisyge
- Geriatrisk opfølgning



Lidt om audits

Fælles Akutteam

• forebyggede indlæggelser i alle tilfælde

• 10 borgere responstid indenfor 12 timer

• 4 borgere indenfor 24 timer

• både sygeplejersker fra kommune og hospital

• geriater involveret hos 14 borgere

• samarbejde ml. egen læge, hospital og kommune

• det vurderes at 135 akutte indlæggelser forebygges/år



Hvad samarbejder vi ellers om
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• Tuberkulose test i uge 48
• Kateter fjernelse
• Infektioner efter operation
• Dokumentation
• Kræft- og hjerte rehabilitering
• Genoptræning
• Demens
• Plejehjemslæger 
• Vagtberedskab
• Hjemløse/ socialt udsatte



mobilrøntgen
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Nye rammer
- har de betydning for ældre?
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Gennemsnitlig liggetid for hele sygehusforløbet 
       2014 2015 2016 2017 2018 

6620121G1 - G1 ÆLDRESYGDOMME SENGEAFSNIT 2 - AUH 9,4 10,4 9,5 8,7   

6620121G2 - G2 ÆLDRESYGDOMME SENGEAFSNIT 1 - AUH 10,2 10,6 11,3 10,1   

6620121ÆLDRE-SA1 - ÆLDRESYGDOMME SENGEAFSNIT 1 - AUH   
  

9,5 8,8 

6620121ÆLDRE-SA2 - ÆLDRESYGDOMME SENGEAFSNIT 2 - AUH   

  
9,3 8,3 

I alt 9,8 10,5 10,3 9,4 8,6 

      Gennemsnitlig liggetid for liggetiden på ældresygdommes afsnit 

      2014 2015 2016 2017 2018 

6620121G1 - G1 ÆLDRESYGDOMME SENGEAFSNIT 2 - AUH 7 8 7,3 6,7   

6620121G2 - G2 ÆLDRESYGDOMME SENGEAFSNIT 1 - AUH 7,5 7,9 8,3 7,4   

6620121ÆLDRE-SA1 - ÆLDRESYGDOMME SENGEAFSNIT 1 - AUH   
  

7,4 7 

6620121ÆLDRE-SA2 - ÆLDRESYGDOMME SENGEAFSNIT 2 - AUH   
  

6,8 6,8 

I alt 7,2 8 7,8 7,1 6,9 

 



Erfaringer fra Ældresygdomme 

• Delir/konfusion

• Ca. 1000 pt + 75 år er fulgt for at se om 
udvikling af konfusion/delir er faldet efter 
udflytningen og overgang til enestuer.

• 24 %  udviklede konfusion/delir  i de gamle 
rammer med flersengsstuer mod 16 % i de nye 
rammer med enestuer. Can Single-bed rooms prevent delirium in 

geriatric patients? 
Abstract 
Authors: S. Blandfort1, M. Gregersen1, K. 
Rahbek1, S. Juul2, E.M. Damsgaard1 



Infektioner

• Tidligere store problemer med isolation af 
raske sammen med syge på flersengsstuer ved 
f.eks mave-tarm infektion

• Nu har alle patienter enestue med eget toilet



Kommunikation/stuegang

• Samtaler på stuen ved et bord uden at andre 
patienter hører med eller skal flyttes ud af 
stuen.

• Pårørende kan være sammen med patienten 
på stuen og overnatte ved behov



Enestuers betydning for søvn

Mie Bredal Sørensen

Heidi Saugbjerg Weng

Merete Gregersen



Snak to og to om hvad der er vigtigt for dig

Og derefter 4 og 4

Prioriter to vigtige områder

del dem med mig


