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Hvilke uddannelser har vi brug for i et sammenhængende
sundhedsvæsen – set med kommunale briller

Et nært og kært
sundhedsvæsen
i rivende udvikling
Sundheds- og omsorgschef
Kirstine Markvorsen
Sundhed og Omsorg – Aarhus Kommune

Her fra hvor jeg står
Fælles vision i et SAMMENhængende
sundhedsvæsen:
•
”Vi er her for at understøtte det gode
liv og en værdig afslutning ”
•
”Borgerne har det bedst derhjemme
og på sygehuset når det er
nødvendigt”
•
”Vi er hinandens forudsætning og
skal supplere hinanden”

•Borgeroplevet kvalitet
•Fokus på faglighed
•Innovation og kreative løsninger
•Klyngeudvikling i MSO
•Kvalitet og tryghed i overgange

Faglig ledelse
Innovativ ledelse
Netværksledelse
Ledelse over
grænser

•

Kort præsentation – Aarhus nøgletal

•

Hvad er opgaverne/ udfordringerne i et sammenhængende
sundhedsvæsen

•

Hvad kræver udviklingen af os?

•

Sammenhængende sundhedsvæsen – akutfunktion og beredskab

•

Fremtidens sygeplejersker – opgaver kalder på nye veje ?

•

Kvalitet og borgersikkerhed – hvordan gør vi

•

Sammenhængende borgerforløb og tværfagligt samarbejde –
Forløbsmodellen

Kærlig Kommune & ledetråde

Nøgletal
• Antal borgere i Aarhus Kommune

•
•
•
•
•

Under 65 år

65-84 år

+ 85 år

I alt

284.054

41.873

5.428

331.355

7.000 hjemmehjælpsmodtagere
2.200 i plejehjemmene
4.800 medarbejdere/ 4.100 med direkte
borgerkontakt
Ca. 3.000 frivillige tilknyttet Sundhed og
Omsorg
Samlet driftsbudget på 3,6 mia. kr. heraf 2,5 mia. kr. til decentraliseret drift.

Ledelse i den kommunale ældre – og
sundhedsområde i 23 år
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Udfordringerne
Ældre over

Sammen bygger vi bro

65år

2007

2012

36.000

43.000

Flere opgaver
fra hospitalerne

flere demente

• Aarhus Kommune en ”Kærlig” Kommune
• Sundhed og Omsorgs ledetråde – strategien til
hverdagsmestring
• Hverdagsrehabilitering i Aarhus Kommune
• De næste skridt….

Forventninger
regeringens vækstplan

effektiviseringer for 12 mia. kr.
øget hjælp til yngre borgere

Besparelser
2011/2012

2013

-186 mio.

-66 mio.

Kommunen - et kærligt fællesskab

Sundhed og Omsorgs Ledetråde –
Strategien til hverdagsmestring
Vejen til målet

Kærlig Kommune er Aarhus Kommunes vision for
udviklingen af et velfærdssamfund, hvor borgerne
har mere magt, og hvor velfærd skabes i fællesskab.
Udgangspunktet er, at velfærdssamfundet ikke er et
forsikringsselskab, men et samfund, som bygger på
medborgerskab og nærhed.
Den kærlige kommune arbejder med at skabe en
gensidig relation, der bygger på
Medmenneskelighed og Medborgerskab –
med stort M.

o Borgerne skal have friheden til at klare sig selv
o Der skal være lighed og lige muligheder for alle
o Omsorgen skabes i mødet med borgerne
o Kærligheden vokser, når familierne, vennerne og netværket
engagerer sig

o Vores medarbejdere skal have frihed til at
arbejde selvstændigt inden for rammen
o Vi skal arbejde med høj faglighed
o Vi vil have og være gode ledere
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Sundhed og Omsorgs kerneopgave
”Som medarbejder i Sundhed og Omsorg er du
medskaber af det vigtigste i verden: At gøre en forskel i et
andet menneskes liv. Med din faglighed og dine
kompetencer skaber du muligheden for, at borgeren kan få
det liv, som han eller hun ønsker sig. Det gør du, når du
undersøger, lytter og samarbejder om at skabe den
løsning, der gør det gode hverdagsliv muligt”

Sundhedsaftalen 2015-2018 Region Midtjylland
og de 19 kommuner

Det nære sundhedsvæsen
- udviklingstendenser og -potentiale
Det arbejder vi for:
•
•
•
•
•

Reel inddragelse af borgere og pårørende
Det sømløse sundhedsvæsen med gode overgange for
borgerne
Samarbejde om løsninger på tværs
Lighed i Sundhed
Borgeroplæring

Mål - Sundhedsaftale 2015-2018
1) Flere borgere er trygge, når de i deres behandlingsforløb krydser
sektorgrænser
2) Flere borgere bevarer tilknytning til arbejdsmarked/uddannelse i
forbindelse med sygdom
3) Behovet for akutte indlæggelser reduceres
4) Mindske ulighed i sundhed
5) Øge sundheden for socialt udsatte borgere
6) Øge sundheden for børn og unge
7) Øge sundheden for borgere med psykisk sygdom

3

Det nære sundhedsvæsen
Nationale initiativer, udvalgsarbejder m.m.

forebygge hospitalsindlæggelser

Forebygge indlæggelser ved tidlig indsats og tidlig opsporing
•

Den ældre medicinske patient
- herunder bl.a. krav til de kommunale
akutfunktioner

•

Handleplan vedr. mennesker med demens

•

National handleplan for det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen

•

Kompetenceudvikling

•

Systematik, kvalitet og borgersikkerhed
(f.eks. medicin, sårpleje)

•

Udvikle/implementere faglige
redskaber til tidlig opsporing
(f.eks. forebygge fald, urinvejsinfektioner)

•

Udvikle/implementere redskaber til tidlig opsporing som kan anvendes
af pårørende og netværk (f.eks. forebygge ensomhed)
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Det nære sundhedsvæsen
- krav til de kommunale akutfunktioner

Krav til de kommunale akutfunktioner

Hvor skal opgaven løses? Hvem skal løse den?

Retning for
”fremtidens sygepleje”

 Sygeplejerskeuddannelsen og muligheder for
efteruddannelse skal matche de opgaver, der skal løses
 Udviklingen i det nære sundhedsvæsen går rivende stærkt
lige nu. Der er udvalgsarbejde i gang i mange regi – bl.a. et
nationalt udvalgsarbejde om det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen
 Opgaverne i det nære sundhedsvæsen skal deles mellem
sektorer og mellem faggrupper. Borgerne og netværk skal
mere på banen

Sygeplejeopgaver, der
fylder for
sygeplejerskerne i dag

Rutine
opgaver
stabile
forløb

Fremtidens
kerneopgaver for
sygeplejersker

komplekse forløb
akutområdet
Forebygge

 Har vi en klar arbejdsdeling?
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Det bruger sygeplejerskerne i kommunen deres
tid på
 hvad skal vi have mere af og hvad vil vi gerne se mindre af

Vi holder borgerne væk
Retningsgivende principper for mindset blandt medarbejdere i
Sundhed og Omsorg, Kærlig Kommune

Sygeplejerskernes tidsforbrug, Marts 2016
40,00%

Tænk uddannelse og oplæring
af borger og pårørende

Medicinhåndtering

Tænk hjælpemidler og
velfærdsteknologi

Hud og slimhinder - sår

Respiration og cirkulation

Tænk
selvscreening,
rådgivning og
vejledning

Udredning og opfølgning
Ernæring

20,00%

Viden og udvikling
15,00%

5,00%

Det
meningsfulde
hverdagsliv

Udskillelse af affaldsstoffer

27,25%

25,00%

10,00%

Tænk MSO
kommer til
borger

37,62%

35,00%
30,00%

Tænk borger
kommer til
MSO

Psykosociale forhold
8,03%
6,09%
5,95%
5,55%
5,28%
1,93%
1,53%
0,32%
0,23%
0,20%
0,02%
0,01%

0,00%

Rehabilitering sygepleje
Smerte og sanseindtryk
Kommunikation
Ukendt

Total

Tænk – eskalation i indsatserne!
Mindst indgribende indsats til flest muligt

Det nære sundhedsvæsen
Mere sundhed i det nære – der hvor det giver mening
Det nære sundhedsvæsen betyder ikke, at det er kommunernes opgave
at bygge det samme op, som regionerne/hospitalerne lukker ned.
Nedlukning af hospitalssenge betyder ikke automatisk, at der skal åbnes
flere døgnpladser (akutpladser) i kommunerne

Basisuddannelsen for sygeplejersker
•

Omfatter den for meget behandling?

•

Er der for lidt forløbstænkning?

•

Hvordan får vi tænkt borgeroplæring og
pårørendesamarbejde ind?

•

Vi skal have fokus på social ulighed i sundhed

 Der må tænkes anderledes og nyt
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APN-uddannelse – indhold?
• Bedre kompetencer til vurdering af borgerens
sundhedstilstand og hvilke handlinger, der bør
igangsættes
• Avancerede kliniske kompetencer

Advanced Practice Nursing
(Varighed 2 år)

• Kompetencer i forhold til samarbejde (forløb)

Special
sygeplejerskeuddannelsen
Varighed 30 uger

• Kliniske lederkompetencer
• Ordinationsret til sygeplejersker

Basis sygeplejerskeuddannelse
Varighed 3 ½ år

Bør være på Masterniveau
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APN uddannelse i Danmark?

Ja, det giver god mening

Ledelse på tværs

Opgaverne i den kommunale sundhedssektor allerede
nu viser, at der er behov for mere specialviden.
Vi skal ikke gøre det til en fag-krig – men gøre det, fordi
vi er visionære og kan se et behov
Vi skal samtidigt udnytte de muligheder, der allerede er,
for rammedelegering m.m.
Vi har brug for at få en arbejdsdeling på opgaverne i det
nære sundhedsvæsen
Trække på erfaringer fra andre lande f.eks.
Masteruddannelsen i Norge (avanceret geriatrisk
sygepleje) og masteruddannelsen fra Holland (Nurse
practitioners)

Ledelse af sammenhængende borgerforløb på tværs af sektorer:
vi skal løse vores fælles udfordringer ved fælles indsats, fordi det
skaber det bedste forløb for borgeren.
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Vi skal blive bedre og hurtigere til at implementere ny
viden og indføre forbedringer
Der skal mere tempo på forbedringerne i
sundhedsvæsenet, anbefaler en ny rapport
fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed –
m.fl.!!

Der er bred enighed om, at sundhedsvæsenet
skal udvikle sig til at blive mere
personcentreret, sikkert, effektivt og
samarbejdende på tværs af enheder og
sektorer.

- Men på trods af mange initiativer og hårdt arbejde internt i sundhedsvæsenet går udviklingen alt for
langsomt. Der forekommer fortsat for mange infektioner, patientskader, mangelfuld behandling,
overbehandling, ineffektive processer og manglende sammenhæng i forløbene.

Vi arbejder bevidst med
KVALITET OG BORGERSIKKERHED

Organisering

I dag sker styringen primært via fastsatte
standarder og retningslinjer, der følges op med
kontroller, tilsyn eller lovgivning, dvs.
mekanismer, der vil skabe bedre resultater via
kontrol.
Meget tyder på, at de eksisterende
styringsmekanismer ikke er optimale til at
fremme ambitiøst systematisk
forbedringsarbejde.

- Der skal nytænkning til. En ny ramme for arbejdet
med forbedringer. Med få og enkle mål. Som det er nu
har vi meget højt antal mål, og de er ikke prioriterede.
Det gør det svært for sundhedspersonalet at overskue,
- Der er brug for styringsredskaber, der
understøtter, at løsningerne i praksis findes hos
medarbejderne og borgerne. Vi skal i højere grad
basere forbedringsarbejdet på tillid og samarbejde.
Satse på styringsredskaber, der fremmer brugernes
stemme, så sundhedsvæsenet lægger vægt på det,
borgere finder vigtig.

Forbedringsmodellen:

af kvalitet og borgersikkerhed i Aarhus Kommune
•

Lokale ledere og medarbejdere

•
•
•

Lokale kvalitetsudviklere
Lokale Udvalg for Kvalitet og Læring
Kvalitetskonsulenter i stab:
Kvalitet og Borgersikkerhed
Kvalitetsnetværk for kvalitetsudviklere
og kvalitetskonsulenter

•
•
•
•
•

Viceområdechefkredsen
Områdechefkredsen
Sundhedsfaglig Styregruppe
Chefteamet
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Forbedringsmodellen er vores
”modermetode” for at nå målene
- hvorfor?
FORDI:
• det, vi plejer at gøre, virker ikke tilstrækkeligt effektivt…..

Hverdagsrehabilitering –
Sammen bygger vi bro
Pårørende,
netværk og
familie
Frihed,
Lighed,
Kærlighed

Velfærdsteknologi

• modellen ikke er svær at forstå (men lidt vanskeligere at bruge)
• afprøvningen foregår i og med praksis
• PDSA giver implementering, spredning og medejerskab

Forløbsmodel

Borgers
ressourcer, ønsker
og behov

• den ikke mindst understøtter faglig udvikling
• den er velunderbygget og har vist resultater i det store udland…..
Mange andre redskaber, Indsatsteori, forbedringsteori SCRUM, tavlemøder,
interessentanalyse etc., etc., etc. – dette er en overordnet forbedrings- og spredningsmodel

Sådan gør vi helt konkret
2010-2012
”Grib Hverdagen” – Hverdagsrehabiliteringsprojekt i hjemmeplejen

2012-2016
”Grib Hverdagen” - Drift

2016-2017
Implementering af ”Forløbsmodel” i alle enheder

Selvvisitering,
rådgivning og
vejledning

Medarbejder
samskaber relationer
Borgeruddannelse

Sundhed og Omsorgs forløbsmodel
Forløbsmodellen omfatter:

Målet er:

 Ny struktur og systematik
fælles for alle enheder

At borgerne understøttes i at leve
et meningsfuldt hverdagsliv i alle
livets faser.

 Tydelig rolle- og
ansvarsfordeling mellem
medarbejdere og enheder
 Målgruppeinddeling af borgerne
i tre forløbstyper – enkelt,
sammensat og varigt forløb

At borgerne oplever, at deres
forløb er velkoordinerede,
sammenhængende og individuelt
tilrettelagt.
At Sundhed og Omsorg medvirker
til at ”fremme den enkeltes
mulighed for at klare sig selv eller at
lette den daglige tilværelse og
forbedre livskvaliteten” (jf. Lov om
Social Service § 1, stk.2).

Med forløbsmodellen går vi fra hverdagsrehabilitering til en
mindre målgruppe i hjemmeplejen til forløbstænkning for alle
borgere.
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Forløbsmodellens tre forløb
Typiske kendetegn for de tre forløb
Enkle
Udgangspunkt

Sammensatte

Varig

Alle forløb tager udgangspunkt i borgers ønsker og behov
Samskabelse er centralt i samarbejdet med borger

Formål

At udvikle
funktionsevnen

At udvikle
funktionsevnen

At forebygge unødigt
tab af funktionsevne

Borgers
funktionsevne

Borgeren har
et moderat tab af
funktionsevne

Borgeren har
et betydeligt tab af
funktionsevne

Borgeren har
varig nedsættelse af
funktionsevnen

Samarbejdsform

Monofaglig indsats eller Tværfagligt Team
fler-/tværfagligt
samarbejde

Monofaglig indsats eller
fler-/tværfagligt
samarbejde

8 uger

Ved moderat nedsat
funktionsevne: 52 uger

Opfølgning

12 uger

Forløbsansvarlig
”Tovholder”
Sundhedsfagligt fokus
Den forløbsansvarlige skaber fremdrift og sammenhæng i borgerforløbet i samarbejde
med borgeren, borgerens pårørende/netværk, kontaktpersonen og kolleger dag, aften
og nat.

Kontaktperson
Daglig kontakt
Socialfagligt fokus
Kontaktpersonen bidrager til at skabe sammenhæng i borgerforløbet i samarbejde
med borgeren, borgerens pårørende/netværk, den forløbsansvarlige og kolleger dag,
aften og nat.

Ved betydelig nedsat
funktionsevne: 26 uger

Tak for opmærksomheden
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