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Sammenhængende patientforløb 

Sammenhængende patientforløb er et koncept der 
bringer kontinuitet i  sundhedsydelser diagnosticering, 
behandling, pleje, rehabilitering, forebyggelse, 
omfattende ledelse. Integrationen er en metode til at 
fremme kvaliteten i forhold til tilfredshed, adgang og 
effektivitet.

WHO European Office for Integrated Health Care Services. Integrated Care. Working Definition; 

2001.



Ydelserne tæt på borgerne



Sundhedsaftaler

Sundhedsaftalerne skal bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de 
patientforløb, der går på tværs af regionernes sygehuse, kommuner og almen praksis. Formålet 
er, at borgere og patienter modtager en sammenhængende indsats af høj kvalitet uanset antallet 
af kontakter eller karakteren af den indsats, de har behov for. Kravet til regioner og kommuner 
om at udarbejde sundheds

Sundhedsaftalens parter

• Sundhedsaftalerne indgås mellem regionsråd og kommunalbestyrelserne i de kommuner, som 
ligger i regionen. Der skal indgås fem sundhedsaftaler – én for hver region. Regionsrådet og alle 
kommunalbestyrelser i regionen skal godkende sundhedsaftalen.

Sundheds aftaler blev indført med sundhedsloven fra 2007.

Sundhedskoordinationsudvalg

Udarbejdelsen af sundhedsaftalen varetages af sundhedskoordinationsudvalget i hver region. 
Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter udpeget af regionsrådet, 
kommunekontaktrådet (KKR) i regionen samt Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i 
regionen. Det er regionen, der varetager sekretariatsfunktionen for 
sundhedskoordinationsudvalget.

Sundhedsstyrelsens godkendelse

• Sundhedsstyrelsen skal godkende sundhedsaftalerne. Sundhedsstyrelsens godkendelse beror 
på, at sundhedsaftalerne lever op til kravene i vejledningen om sundhedskoordinationsudvalg 
og sundhedsaftaler. Varigheden af sundhedsaftalen er i udgangspunktet fire år fra 
ikrafttrædelsesdatoen.



Fremtidens sundhedsaftaler kræver mere 
samarbejde Juni 2018

Fremtidens sundhedsaftaler skal i langt højere grad forholde sig til, at 
mange patienter ikke har lineære forløb, men ofte bevæger sig rundt i 
sundhedsvæsnet og har behov for forskellige indsatser samtidigt. 

Det stiller krav til kommuner, regioner og almen praksis om at 
samarbejde tæt og forholde sig til patienterne i et helhedsorienteret 
perspektiv, som ikke er afgrænset til en enkelt indsats eller sektor.

Sundhedsaftalerne er derfor et vigtigt redskab til at understøtte 
sammenhæng og koordination i patientens forløb og til at sikre, at den 
enkelte borger bliver tilbudt en indsats af høj og ensartet kvalitet 
uanset antal kontakter til sundhedsvæsnet.

Et andet nyt element i vejledningen er, at regioner og kommuner 
fastlægger sundhedsaftalens målgrupper og indsatser ud fra en 
populations- og databaseret tilgang til de borgere, som er omfattet af 
sundhedsaftalen i den enkelte region. 



Sammenhængende patientforløb 

Ahgren B, Axelsson R. Evaluating integrated health care: a model for 

measurement. International Journal of Integrated Care 2005 Aug 31;Vol. 5.



Forståelser af sammenhængende patientforløb  

Axelsson R, Bihari Axelsson S (2006). Integration and collaboration in public health – a conceptual framework. Int J Health Plann Mgmt 21: 75-
88



Patientens synsvingel: KOL patienter og deres 
pårørende der følges i et ambulatorium? 

Resultater fra 7 fokusgruppe og 5 enkeltperson interviews for KOL 
patienter samt 2 fokusgruppe interviews med pårørende 

• Et fleksibelt system der er tilgængeligt når patienten har brug for 
det
• Adgang til sundhedsprofessionelle, egen læge, lokalisation af egen læge, ambulatoriet også 

uden for planlagte tider, udskrivelse
• Patientinvolvering ikke altid involveret skal ”kæmpe” for det  sundhedsydelser skal tilpasses 

patientens behov, bureaukrati ex. For transport, hjemme-ilt, ydelser der ikke findes ex. 
Psykolog

• Initiativ og follow-up
• Initiativ fra de sundhedsprofessionelle
• Follow-up

• Kommunikation og information 
• Empati og samarbejde
• Information
• Koordination og samarbejde
• Kompetente sundhedsprofessionelle
• Fysiske rammer for møde mellem patient og sundhedsprofessionel



Patientens synsvingel: KOL patienter og deres 
pårørende der følges i et ambulatorium? 

• Koordination og samarbejde
• Koordination

• Relationel kontinuitet

• Professionelt samarbejde

Forslag fra patienter og pårørende til forbedringer af patientforløb
• En forløbskoordinator

• En socialmedarbejder

• Selvmonitorering

• Uddannelse af praktiserende læger og sygeplejersker af specialister

• It løsninger i hjemmet

Reference : Wodskou PM, Høst D, Godtfredsen NS, Frølich A. A qualitative study of integrated care from the perspectives of 
patients with chronic obstructive pulmonary disease and their relatives. BMC Health Services Research 2014. 14:471



Faktorer af betydning for at skabe sammenhæng 
i patientforløb

• IT-systemer skal kunne kommunikere og udveksle data hænger 
ikke sammen

• Organisatoriske kulturer og ledelser deler værdier og mål
• Procedurer, aktiviteter og incitamenter der støtter samarbejde 
• Kliniske tværsektorielle teams
• Uddannelsestilbud på tværs
• Finansielle incitamenter skal være sammenhængende
• Enighed om kvalitetsudvikling
• Patient fokus

Ref. Instruments to assess integrated care: a systematic review. Anne Marie Lyngsø*1, Nina Skavlan Godtfredsen2, 
Dorte Høst3, Anne Frølich4 IJIC 2014



The Quality of Health Care Delivered to Adults in the 
United States 

(McGlynn EA, Asch, S.  New England Jour. Medicine, 2003)

55,1 % of participants

did not receive recommended care.

%



CareTrack: assessing the appropriateness of 
health care delivery in Australia -Summary

Objective: To determine the percentage of health care encounters at which a sample of adult Australians received 
appropriate care (ie, care in line with evidence-based or consensus-based guidelines).

Design, setting and participants: Computer-assisted telephone interviews and retrospective review of the medical 
records (for 2009–2010) of a sample of at least 1000 Australian adults to measure compliance with 522 expert 
consensus indicators representing appropriate care for 22 common conditions. Participants were selected from 
households in areas of South Australia and New South Wales chosen to be representative of the socioeconomic 
profile of Australians. Health care encounters occurred in health care practices and hospitals with general 
practitioners, specialists, physiotherapists, chiropractors, psychologists and counsellors.

Main outcome measure: Percentage of health care encounters at which the sample received appropriate care.

Results: From 15 292 households contacted by telephone, 7649 individuals agreed to participate, 3567 consented, 
2638 proved eligible, and 1154 were included after gaining the consent of their health care providers. The adult 
Australians in this sample received appropriate care at 57% (95% CI, 54%–60%) of 35 573 eligible health care 
encounters. Compliance with indicators of appropriate care at condition level ranged from 13% (95% CI, 1%–43%) for 
alcohol dependence to 90% (95% CI, 85%–93%) for coronary artery disease. For health care providers with more than 
300 eligible encounters each, overall compliance ranged from 32% to 86%.

Conclusions: Although there were pockets of excellence and some aspects of care were well managed across health 
care providers, the consistent delivery of appropriate care needs improvement, and gaps in care should be addressed. 
There is a need for national agreement on clinical standards and better structuring of medical records to facilitate the 
delivery of more appropriate care.

• William B Runciman, Tamara D Hunt, Natalie A Hannaford, Peter D Hibbert, Johanna I Westbrook, Enrico W 
Coiera, Richard O Day, Diane M Hindmarsh, Elizabeth A McGlynn and Jeffrey Braithwaite Med J Aust 2012; 197 
(2): 100-105. || doi: 10.5694/mja12.10510



Forløbsprogrammer for de hyppige 
kroniske sygdomme



Model for behandling af kronisk syge
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Anbefalinger

1. Kommuner, regioner og praksissektren skal afprøve og udbrede integrerede 
samarbejdsmetoder ledelse, finansiering

2. De tre organisationer skal øge fokus på somatiske lidelser hos mennesker 
med psykiske lidelser og kognitiv funktionsnedsættelse

3. Sikre en model for forløbsorganisation

4. Forbedre brugen af planer, der sikrer koordination af indsatserne for 
mennesker med psyk. sygdom

5. Hjælpemiddelområdet

6. Rette kompetencer til rette opgaver

7. Sundhedsaftalesystemet skal fornyes

8. Medhjælp til at understøttre sygeplejefaglige opgaver i kommunerne

9. Hjemmesygeplejen har central rolle i det nære sammenhængende 
sundhedsvæsen



Anbefalinger

10 Regionernes rådgivningsforpligtigelse

11 Kompetencer løftes

12 Specialuddannelser til sygeplejersker i kommuner og almen praksis -
ensartet kvalitet

13 SST Kvalitetsmodel

14 Almen praksis skal styrkes

15 Indsatserne skal differentieres

16 Effektive indsatser skal dokumenteres og udbredes for mennesker med 
psykiske lidelser

17 Tværsektorielle samarbejde for børn og unge styrkes

18 digitale løsninger patientcentrerede skal udbredes

19 Patienter og relevante personer skal have adgang til sundhedsoplysninger

20 Synlighed om aktivitet på tværs af sundhedsvæsenet





Alle borgere og borgere > 65 år med kronisk 
sygdom i Region H i 2013



Samlede forekomst af flere kroniske 
sygdomme (2+) i Region Hovedstaden i år 
2010



Forekomsten af multisygdom stiger med alderen 
2013 data - ved 65 års alderen har mere end halvdelen af befolkningen i Region 

Hovedstaden multisygdom

Ref: Schiøtz M, Høst D, Stockmarr A, Frølich A. 2017



Multisygdom - fakta

• 21,6 % af befolkningen har to eller flere samtidige kroniske 
sygdomme

• Der finde en gennemgående social gradient således at personer 
med ingen eller kort uddannelse bliver indlagt hyppigere og 
forbruger flere sengedage end personer med mellemlang og 
lang videregående uddannelse uafhængigt af antallet af 
diagnoser.

• 4,9 % af populationen har samtidig somatisk og psykisk sygdom, 

• 22,6 % af populationen med multisygdom har samtidig psykisk sygdom

• Forekomsten af somatiske og psykiske sygdomme er højere 
blandt kvinder end blandt mænd.

• Forbruget af sundhedsydelser blandt personer med 
multisygdom, er signifikant højere sammenlignet med personer 
med en kronisk sygdom. Dette gælder gennemgående for alle 
typer af forbrug.



Forbrug  af sundhedsydelser over 1 år blandt 23 patienter med multimorbiditet i 
Region hovedstaden 2015 
Lyseblå:  En kontakt per uge i almen praksis eller ambulatorium. Mellemblå: Flere kontakter per uge i almen praksis eller ambulatorium. Lilla: 
Indlæggelse af en eller flere dages varighed. 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

2, 3, 5 = 12Schiøtz M, Høst D, Stockmarr A, Frølich A. 2017



Mest prevalente Dyader, Triader og Tetrader

Dyader Triader Tetrader

Hypertension og Kolesterol Diabetes , Hypertension og 
Kolesterol

Diabetes , Hjertesygdom, 
Hypertension og Kolesterol

Diabetes og Hypertension Hjertesygdom , Hypertension og 
Kolesterol

Allergi , Diabetes , Hypertension og 
Kolesterol

Diabetes og Kolesterol Allergi , Hypertension og Kolesterol Allergi , Hjertesygdom , 
Hypertension og Kolesterol

Allergi og Hypertension Hypertension , KOL og Kolesterol Diabetes , Hypertension , KOL og 
Kolesterol

Hjertesygdom og Hypertension Hypertension , Kolesterol og Slidgigt Hjertesygdom , Hypertension , KOL 
og Kolesterol



Sygdommenes udvikling

Fra Jensen et al 2014: Sygdomsstier for 
KOL



Patienternes perspektiv

Patienterne oplevede, at den behandling, de modtog, havde fokus på 
enkeltdiagnoser og ikke på deres samlede sygdomsbillede.

Der var mange behandlere involveret i behandlingen og ofte var der ikke en 
sundhedsprofessionel, der koordinerede behandlingen eller tog ansvar for det 
samlede forløb. Dette førte til manglende behandling af komplekse problemer
såsom smerter og psykiske problemer, medicineringsfejl og utilsigtede hændelser 
og en følelse hos patienterne af at være blevet tabt i systemet. 

Resultaterne fra interviewene pegede på, at det at modtage behandling fra egen 
læge eller en sundhedsprofessionel fra et forebyggelsescenter og at have en læge, 
der koordinerede ens behandling, havde positiv indflydelse på patienters 
oplevelser af kontinuitet og sammenhæng i forløbene. 

Patienternes forslag til fremtidige forbedringer inkluderede brug af 
forløbskoordinatorer, længere konsultationstider, mulighed for særlige 
konsultationer med fokus på opfølgning på medicin, og ændring af fokus for 
behandlingen fra at være sygdomscentreret til at være patientcentreret.  



Medicinering

• Patienterne oplever, at der ikke bliver fulgt op på den 
ordinerede medicin og at medicinen ikke korrigeres. 

• Patienterne finder at de sundhedsprofessionelle mangler 
relevant information til at kunne dispensere medicinen korrekt, 
hvilket medfører medicineringsfejl.  

• Patienter, som har en praktiserende læge eller en af hospitalets 
speciallister, der er aktive i behandlingsforløbet, er trygge ved 
deres medicinske behandling. 

• Patienter, som ikke har en sundhedsprofessionel, der tager 
aktivt del i behandlingen, føler sig usikre og utrygge ved den 
behandlingen de modtager. 



De sundhedsprofessionelles vurdering af forløb
Faktorer af betydning for kvaliteten af behandlingen til patienter med multisygdom 

Informationsdeling og IT systemer

Klinikerne påpegede behovet for fælles IT-systemer med informationsdeling på tværs af 
sektorer. 

Tovholderfunktionen

Journalgennemgangen viste, at de patienter, som havde en læge (praktiserende læge eller 
speciallæge på hospitalet), der påtog sig tovholderfunktionen, ofte modtog en bedre 
behandling. Klinikerne påpegede, at det ikke altid fremgik, hvem der havde ansvar for 
tovholderfunktionen, og at den fremtidige indsats bør inkludere, at hver patient får tildelt en 
specifikt udpeget tovholder, der har ansvaret for det samlede forløb.  

Konsultationstiden 

De praktiserende lægers og hospitalernes honoreringssystemer betød ifølge klinikerne, at det 
økonomisk ikke kan betale sig at have konsultationer, der overskrider den fastsatte tidsgrænse 
på mellem 10-15 minutter for en enkelt konsultation. Dette betyder, at det i løbet af en enkelt 
konsultation ofte ikke er muligt, at danne sig et overblik over patientens samlede 
sygdomsbillede og behov og dermed sikre relevant behandling og opfølgning. 

Medicinhåndtering 

Journalgennemgangen afslørede uklarheder i medicinordinationerne og ofte uhensigtsmæssig 
medicinering i forhold til diagnoser og symptomer. Det fremgik af diskussionerne, at det er 
tidskrævende at opdatere og holde styr på patienternes medicinlister og vanskeligt at ændre 
patienters medicin til standardsortiment ved indlæggelse, samt at holde styr på forskellige 
præparatnavne for samme virkningsstoffer. 



Kumulative omkostninger i procentdele af 
befolkningen mere end halvdelen af 

omkostningerne knytter sig til 5% af patienterne
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Samlede omkostninger blandt borgere med 
kronisk sygdom



Hospitaliseringer relateret til antal 
kroniske diagnoser



Diagnoser overfor antal sengedagesforbrug

En borger med to diagnoser belaster sundhedsvæsenet som to 
borgere med hver en diagnose i termer af sengedage.

MEN:
Take-off!



Fremtiden…

•Forekomst i 2025: Den ændrede demografi i 
befolkningen betyder at forekomsten af 
multisygdom vil stige med cirka 18 % frem til 2025. I 
praksis betyder det at forekomsten af multisygdom 
til 26 % i den voksne befolkning i 2025. Stigningen i 
forekomsten vil ligge på cirka 1,3 % om året og er 
dermed større end den hidtil rapporterede stigning 
på 1 % om året.



Pilot-projekt i almen praksis - Udvikling af en 
patientcentreret model ved multisygdom

1.Patienter findes i egen læges 
database

2.Worry score anvendes

3.Forlænget konsultationstid

4.Case manager 
(sygeplejerske, sekretær)

5.Forløbsplan skrives i 
korrespondancemodulet 

6.Samarbejde med 
kommunen (rehabilitering, 
hjemmesygeplejerske)

7.Samarbejde med medicinske 
ambulatorier (lungemed, 
hjertemed, endokrin med)

8.Polyfarmaci – medicin 
gennemgang 

Praksislæge og speciallæge 
drøfter ambulante kontroller 

mhp. mulig reduktion i 
besøgsantal eller ophør

Henvisning af patienten til 
rehabilitering, 

sygeplejeindsats, 
hjemmehjælp, andre behov

Samarbejde

Samarbejde

Almen praksis
Medicinsk 

Ambulatorium

Kommune



Eksempel på organisering i hospital –
Medicinsk Fællesambulatorium i Holbæk

”Alm.” 

ambulatorie

Enhed for tværfaglig udredning og 
behandling

Medicinsk Fælles 
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SELFIE modellen for sammenhængende 
sundhedsydelser ved multisygdom



Cohrane review: Kliniske ydelser der forbedrer 
kvaliteten af patientforløb hos patienter med 
multisygdom i almen praksis og kommuner

18 RCT blev identificeret. 

Studierne anvendte oftest en forløbskoordinator og 
arbejdede med flerfaglige teams. De sundhedsfaglige 
indsatser havde  gennemgående et stærkt patientfokus, 
med patientuddannelse, patientorienterede samtaler 
og self-management.

• Interventions for improving outcomes in patients with multimorbidity in 
primary care and community settings (Review) Cochrane Library 2016 Smith 
SM, Wallace E, O’Dowd T, Fortin M



Cohrane review: Kliniske ydelser der forbedrer 
kvaliteten af patientforløb hos patienter med 
multisygdom i almen praksis og kommuner

• Patienternes funktionelle kapacitet forbedres og mortaliteten faldt i to af 
studierne

• Patienternes livskvalitet forbedredes

• De kliniske resultat  målinger ændrede sig kun marginalt

• Mentalt helbred forbedredes hos patienter med depression. 

Interventions for improving outcomes in patients with multimorbidity in 
primary care and community settings (Review) Cochrane Library 2016 Smith 
SM, Wallace E, O’Dowd T, Fortin M



Vidensmæssigt er vi i uopdyrket land og vi har kun få 
landkort (guidelines) til at vise os vejen for de 
multisyge patienter

Behandling og pleje på evidensbaseret grundlag 
kræver viden - den findes kun sparsomt

Guidelines vides at fremme kvaliteten - Der 
findes kun meget få guidelines for multisygdom

I et review af diabetes guidelines fandtes i 
tidsperioden 2006-2012, 28 anvendelige 
guidelines og af disse omtalte  kun 1/3 
multimorbiditet og kun sporadisk 

Svært at måle processer og resultater af de 
sundhedsfaglige indsatser, hvad skal måles?

Definitioner mangler; co-morbiditet, komplekse 
patienter, svage patienter, vulnerable patienter 
– patientgruppen er karakteriseret ved at være 
yderst heterogen!

Ref: Wyatt KD et al. Out of context: clical practice guidelines and patients with 
multiple chronic conditions. A systematic review.  medicare 2014;52.



Fremtiden…

Forekomst i 2025

Den ændrede demografi i befolkningen betyder at 
forekomsten af multisygdom vil stige med cirka 18 % 
frem til 2025. I praksis betyder det at forekomsten af 
multisygdom til 26 % i den voksne befolkning i 2025. 
Stigningen i forekomsten vil ligge på cirka 1,3 % om 
året og er dermed større end den hidtil rapporterede 
stigning på 1 % om året.



Hvidbog om Multisygdom

Redaktion: 

Anne Frølich, Frede Olesen og Inge Kristensen



Anbefalinger fra Hvidbogen

Vi anbefaler overordnet:

At der udvikles en national strategi for multisygdom, der tager 
udgangspunkt i en samlet indsats for befolkningen. Strategien skal tage 
hånd om multisyge borgere og patienters behov, udnytte ressourcerne 
optimalt, og forskning skal indgå som en væsentlig del af strategien.

Patienten

• Inddragelse af patienten/borgeren og de pårørende er essentielt, og vi 
anbefaler: 

• At fremme den forskning der afdækker, beskriver og sikrer at 
patienternes behov og præferencer bedst muligt imødekommes i 
sundhedsvæsenet.



Organisation, ledelse og styring

• At alle organisationsmæssige tiltag i udgangspunkt tager en populationsorienteret 
tilgang

• At der skal udvikles og afprøves nye måder at organisere  sundhedsfaglige ydelser på

Det nære sundhedsvæsen

• At der skabes strukturer, ledelsessystemer og incitamenter, der understøtter 
samarbejde i det nære sundhedsvæsen

• At almen praksis fortsat har den centrale rolle i diagnostik, visitering og kontrol af 
multisyge

Kommunikation, teknologi og data

• At ny informations- og monitoreringsteknologi udvikles med særlig fokus på 
samtidigt at understøtte indsatsen for flere sygdomme - multisyge

• Udviklingen af informationsteknologi skal drives både af teknologisk forskning og af 
forskning i informationsteknologiens påvirkninger af patientstrømme mellem 
sundhedsvæsnets sektorer

National overordnet koordinering og styring



Hvor er vi nu i forhold til Hvidbogens anbefalinger

•Nationalt netværk for multisygdomsklinikker 
forhandlinger om at netværket ”huses” af Danske 
Regioner afdækker allerede opnåede erfaringer og 
udvikler model for evaluering af effekten af 
indsatserne

•Regionalt netværk, Hovedstaden for forskning og 
udvikling for multisygdom

•Satspuljemidler for perioden 2018-2021 bevilget til 
Sundhedsstyrelsen til vidensafdækning og rådgivning 
vedr. multisygdom 



Visionen!

Vi ønsker at opnå et sundhedsvæsen, hvor alle har lige 
muligheder for at opnå hjælp fra sundhedsvæsenet og 
så langt som muligt opnår lige resultater.



Konklusioner

•Multisygdom er hyppigt forekommende og 
forekomsten vil stige over de kommende år

•Kvaliteten af behandling og pleje er ikke 
tilfredsstillende 

•5% af borgerene med kroniske sygdomme står for 50% 
af omkostningerne

•Der er behov for at afprøve og udvikle nye 
organisatoriske modeller med patienten i centrum for 
multisygdom. 



Tak for opmærksomheden!



Hvilken rolle kan de mange data fra nationale registre, 
de kliniske databaser, ikke mindst fra elektroniske, 
patienternes egen registreringer, patientjournaler spille i 
forhold til de  sundhedsfaglige indsatser, patienternes 
rolle i sundhedsvæsenet og den samlede kvalitet af 
sundhedsydelserne for multisygdom i fremtiden?



Region Hovedstaden 
Multisygdom- 12 Anbefalinger til mere 
sammenhængende patientforløb

Anbefaling 5.

”Patienter med flere kroniske sygdomme skal have koordinerede 
og individuelt tilrettelagte konsultationer, hvor dette er muligt. 
Det kan f.eks. ske gennem etablering af medicinske fælles 
ambulatorier, hvor opfølgning på flere sygdomme samles i et 
besøg og prøvetagning sker samme dag som besøget”. 

Anbefaling 12.

”Der skal igangsættes et arbejde, om hvordan der sikres 
sammenhæng for patienter med samtidig somatisk og psykisk 
sygdom”.



Fremtiden…

•Forekomst i 2025: Den ændrede demografi i 
befolkningen betyder at forekomsten af 
multisygdom vil stige med cirka 18 % frem til 2025. I 
praksis betyder det at forekomsten af multisygdom 
til 26 % i den voksne befolkning i 2025. Stigningen i 
forekomsten vil ligge på cirka 1,3 % om året og er 
dermed større end den hidtil rapporterede stigning 
på 1 % om året.



Igangværende multisygdomsaktiviteter i Region H

Projekter om multisygdom

• Projekt: Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom i almen 
praksis

• Projekt Hvordan udvikler flere samtidige kroniske sygdomme sig i forhold 
til væsentlige faktorer som medicinering og sociodemografiske faktorer. 

• Projekt: Polyfarmaci ved multisygdom

• Projekt: Cancerpatienter med multisygdom

• Samarbejde – projekt: Veteran Health Administration, USA

Forsker- og udviklernetværk

• Regionale Netværk for forskere og udviklere i Region H

• Nationale Netværk for hospitalsklinikker, der arbejder med organisering 
ved multisygdom: Bispebjerg Frederiksberg Hospital, Bornholms Sygehus, 
Holbæk Sygehus, Silkeborg Sygehus, Svendborg Sygehus, aktiviteter ex. 
”Udvikling af en fælles monitorerings- og analysemodel til vurdering af 
effekten af ny organisering”.



Netværk af Multisygdomsklinikker i Danmark 

Der er ikke udarbejdet et egentligt kommissorium for gruppen. Deltagerne 
i Netværket inviteres med mål om: 

• 1. Udveksle erfaringer mellem eksisterende multisygdomsklinikker

• 2. Udveksle forskningsresultater indenfor multisygdom

• 3. Etablere og udvikle rum for udvikling af fælles forskningsprojekter 
indenfor multisygdom

Netværket har mødtes flere gange på de enkelte klinikker med henblik på 
at skabe samarbejde, udveksle erfaringer og nu også igangsætte 
forskningssamarbejder. Det blev helt klart for Netværksgruppen at der 
findes behov for forskning og udvikling omkring multisygdom på nationalt 
niveau. 

Netværket forventes at opnå en formel tilknytning til Danske Regioner.  



Udvikling af en model for organisering ved 
multisygdom – SELFIE projektet

Viden om hvorledes vi sikrer sammenhængende effektive 
sundhedsydelser ved multisygdom er begrænset.

Et review fra 2016 baseret på 11.641 publikationer, hvor 92 fandtes 
relevante konkluderede, at følgende områder var relevante for at opnå 
patientcentrerede forløb ved multisygdom: Sundhedsydelsernes 
struktur/organisering, ledelsen, sundhedsprofessionelles kompetencer, 
finansiering, anvendelse af teknologier, informations systemer/ forskning. 



Prevalence of multimorbidity by age and  educational attainment in the 
Capital Region


