
”Kommunerne har brug for udvidede kompetencer 
og beføjelser for at løse udfordringerne i det nære 

sundhedsvæsen

Seminaroplæg ved sundheds- og omsorgschef Kirstine 
Markvorsen, Aarhus Kommune

Danske Ældreråds Konference om

”Det Nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen”



Omstilling i forhold til:

• Sikre reel inddragelse af borgere og pårørende

• Det sømløse sundhedsvæsen med gode 

overgange for borgerne

• Samarbejde om løsninger på tværs

• Lighed i Sundhed – differentiering i tilbud

• Borgeroplæring 

• Systematik, faglig kvalitet og borgersikkerhed

• Forebyggelse – bl.a. fokus på at undgå 

uhensigtsmæssige indlæggelse

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

Udviklingsmuligheder og potentialer



• Der skal arbejdes mere målrettet med sundhedsfremme 
og forebyggelse, så vi undgår, at borgerne bliver syge

• Vi skal forebygge hospitalsindlæggelser ved tidlig 
indsats og tidlig opsporing

• Vi skal arbejde målrettet på at reducere social ulighed i 
sundhed, bl.a. ved at give mest til de svageste

• Der skal tilbydes mere sundhed i det nære – der hvor 
det giver mening. 

• Større inddragelse af borgeren og pårørende –
borgeroplæring

• Bred målgruppe og i alle aldre 

Det nære sundhedsvæsen 

Det skal medarbejderne understøtte





Aarhus Kommune video om Borgernær Sygepleje

Ovenstående videoklip viser en samtale mellem to kommunale sygeplejersker
om det at skulle ændre vaner og samarbejde med borgerne på en anden 
måde end tidligere.

En måde, der understøtter, at borgeren skal tage større 
medansvar og oplæres til selv at varetage hele eller
dele af de opgaver, som sygeplejerskerne varetog

• Borgerne er glade for det.
• For sygeplejerskerne giver det større arbejdsglæde.
• Kommunen får mulighed for at bruge flere ressourcer på de svageste

Aarhus Kommunes arbejde med borgernær sygepleje

https://youtu.be/FhsjO_ElyX4


PRINCIPPER FOR SAMARBEJDET 

I DET NÆRE SUNDHEDVÆSEN

Tidlig opsporing, udredning og behandling 

Involvér 

borger og 

pårørende i 

forløbet

Borgeren udredes 

og behandles via 

eksisterende tilbud i 

kommune og almen 

praksis.

Borgeren udredes 

og behandles i 

hjemmet/nærmiljøet 

via kommunale 

tilbud og/eller egen 

læge, der får 

rådgivning fra 

hospitalet. 

Borgeren udredes 

og behandles i et 

samarbejde mellem 

hospital, kommune 

og/eller egen læge 

evt. via en 

telemedicinsk 

udgående funktion. 

Borgeren udredes 

og behandles ved, 

at specialister fra 

hospitalet kommer 

til borgeren (fysisk 

udgående funktion) 

eller borger kommer 

på hospital.



Aarhus Kommune har et tæt samarbejde med Aarhus Universitetshospital.

I det lokale samarbejde drøfter vi løbende nye måder at løse opgaverne på.

Det er en vigtig pointe, at opgaver, der tidligere blev løst på hospital, ikke pr. 
automatik skal løses af kommunen eller efter samme model/metode.

Aarhus Universitetshospital har i sidste uge været i TV med deres flotte eksempel med 
at oplære patienter og pårørende i selv at varetage IV-opgaver (medicin direkte i 
årerne)

TV2 Østjylland om IV-behandling 5/11 2018

Hospitalernes arbejde med patientinvolvering

https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/05-11-2018/1930/antibiotikabehandling-i-hjemmet?autoplay=1#player


DET FÆLLES FELT

Borgerens forløb på tværs af sektorer og 

løbende udvikling af det nære sundhedsvæsen

Opgaveoverdragelse og 

udvikling af 

det nære sundhedsvæsen



FÆLLES AKUTTEAM 

Særligt ved Aarhus-modellen

• Behandling og undersøgelse i eget hjem

• Samarbejde i team på tværs af sektorer

AAK 

Akut teamAUH G-team Fælles



AARHUS KOMMUNES AKUTTEAM

22 specialuddannede sygeplejersker

Træder til i akutte og komplekse situationer i borgers eget 

hjem

Forebygger uhensigtsmæssige og unødvendige 

indlæggelser

Iværksætter pleje, observationer og/eller behandling

Arbejder 24 timer i døgnet – alle ugens dage

Alle borgere – alle aldersgrupper

Årligt på besøg hos lidt over 2.000 borgere

Henvisninger kommer fra egen læge/vagtlæge, 

hospitalsafdelinger og hjemmesygeplejen 



Tættere samarbejde med praktiserende læger 

Samarbejde om forløb for de svageste borgere

• Flere borgerforløb hos egen læge bl.a. løbende opfølgning på diabetes og KOL 

 Her kan kommune og lægepraksis samarbejde om at støtte de svageste borgere

• Fasttilknyttet læge på plejehjem

 Her samarbejder kommune og lægepraksis om gode borgerforløb for de svageste

Der er overvejelser om en ny type sygeplejerskeuddannelse, der bl.a. 

kan give sygeplejerskerne flere beføjelser og f.eks. mulighed for at 

Diagnosticere og ordinere medicin i samarbejde med lægerne



Træning, bevægelse og aktiv livsstil  

Samarbejde med foreninger, civilsamfund m.fl.

Kommuner har ansvar for at varetage genoptræning af borgere, der har et lægefagligt behov for det efter udskrivelse

Kommuner tilbyder rehabiliteringsforløb for borgere med bl.a. hjertesygdom, diabetes, kronisk lungesygdom  

 Hvordan sikres det, at borgerne fastholder funktionsniveau?

 Hvad kan borgeren selv gøre?

 Hvordan kan frivillige, foreninger, civilsamfund gøre?



Afrunding

• Udviklingen i det nære sundhedsvæsen betyder flere og nye typer af opgaver for kommunerne

• Kommunerne skal ikke pr. automatik løse opgaverne på samme måde som f.eks. hospitalerne har gjort 

• Der skal findes nye måder at løse opgaverne på.

• Borgerne, pårørende og netværk skal inddrages

• Medarbejderne skal tænke nyt og bruge andre redskaber

• Samarbejdet mellem kommune, hospital og praktiserende læger skal indrettes, så der er flest ressourcer til de svageste borger e, som ikke 

har et netværk

• Vi skal blive bedre til at inddrage frivillige, foreninger, civilsamfund m.fl. i opgaveløsningen



SLUT


