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Hvad er multisygdom?

De hyppigst forekommende sygdomme, 
risikofaktorer og symptomer der anvendes ved 

definition af multisygdom
WHO definition af 
multimorbiditet

“Multimorbiditet” er den 
samtidige forekomst af to eller 
flere kroniske sygdomme I det 

same individ.  



Hvad koster multisygdom og borgere med kronisk sygdom 
sundhedsvæsenet

Sundhedsprofil Region Hovedstaden 2013



Kroniske sygdomme og forbrug af indlæggelser og sengedage

Forbrug af indlæggelser stiger med En patient med to sygdomme 

antal sygdomme forbruger sengedage som to patienter 
med en sygdom indtil fem sygdomme

antal

Take-off!



Forbrug af sundhedsydelser ved ingen kronisk sygdom, 1 
sygdom og 2 eller flere kroniske sygdomme

Stockmarr A, Schiøtz M, Glümer C, Ghith N, Jacobsen R, Frølich A. Multimorbity and healthcare utilization: A register-based study in Denmark. PLOS 
ONE August 1, 2019 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214183

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214183


Udvikling af alderssammensætningen i perioden 2016 -2060 i 
den danske befolkning 



Forekomsten af multisygdom stiger med alderen i Danmark 
og Skotland

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
Ref: Barnette et al



De hyppigst forekommende enkelte, dyader, triader og tetrader
af kroniske sygdomme 

Unpublished data



Sygdommene ved multisygdom forekommer i grupper/mønstre 

Figuren viser mønstre for de hyppigst 16 kroniske diagnoser



Ulighed i behandling af KOL patienter på danske hospitaler i 
perioden 2010 -2016 



Almen praksis Pilot-projekt hos Grøndalslægerne -Udvikling af en 
sammenhængende patientcentreret model

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



Medicinsk Fællesambulatorium, Holbæk Sygehus, ved ledende 
overlæge, geriater Anne Jung

”Alm.” 

ambulatorie

Enhed for tværfaglig udredning og 
behandling

M
o

n
o

-syge

M
u

lti-syge

U
sp

ecifikke
sym

p
to

m
er

M
u

lti-syge o
g p

o
lyf-arm

aci

D
iagn

o
stisk p

akke



Organisering af sundhedsydelser ved multisygdom –
konklusioner fra en systematisk litteraturgennemgang

Generelle tendenser i de 40 RCT studier omhandlende organisering ved 
multisygdom:

• Organisatoriske indsatser, der indeholder modeller for sammenhængende 
patientforløb, er effektive for mortalitet, mental sundhed og udvalgte 
kliniske parametre. De væsentligste konkrete indsatser er anvendelse af  
forløbskoordinatorer og teambaseret behandling og pleje

• Patientrettede indsatser er effektive for mental sundhed, særligt for 
patientgrupper med samtidig psykiatrisk og somatisk sygdom. Disse 
indsatser tager hovedsageligt udgangspunkt i patienternes evne til 
egenomsorg, for eksempel gennem støttegrupper ledet af andre patienter

• Telemedicinske indsatser er effektive for mental sundhed, udvalgte kliniske 
parametre og fysisk funktion

• Effekten af indsatser ved polyfarmaci er meget usikker.
Eriksen CU et al. Viden om organisatoriske og patientrettede indsatser ved multisygdom Et systematisk litteraturstudie af nationale og internationale erfaringer med 

organisering af sundhedsvæsnet for mennesker med multisygdom. Sundhedsstyrelsen 2019



Tre modeller for organisering af sundhedsvæsenets indsatser ved  
multisygdom 

14

Kroniker modellen



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

Anvendelse af kliniske guidelines kan fremme den 
sundhedsfaglige  kvalitet - der findes kun 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, patientgruppen er karakteriseret 
ved at være yderst heterogen. Co-morbiditet, komplekse 
patienter, svage patienter, vulnerable patienter –
Ref: Wyatt KD et al. Out of context: clical practice guidelines and patients with multiple chronic conditions. A 
systematic review.  medicare 2014;52.



Multisygdomsprojekter – Et nationalt landkort 
hvor er der viden og hvor er hullerne?

Hensigtsmæssig organisation ved multisygdom i 

hospitaler og almen praksis

Hvor meget koster multisygdom og hvilke patienter 

er særligt dyre

Samtidig somatisk og psykiatrisk sygdom

Hvordan behandles patienterne bedst muligt både 

medicinsk og ikke-medicinsk?

Populationsbaseret tilgang med anvendelse af 

relevante data?



Viden- og forskningscenter for multisygdom og kronisk sygdom

• Videnscenteret er regional funktion, placeret på Slagelse sygehus, der 
bidrager til, at Region Sjælland kommer på forkant med udviklingen, hvor 
flere og flere borgere lever med én eller flere kroniske sygdomme 

• Videnscenteret er et samarbejde på tværs af regionens sygehuse, 
kommuner og almen praksis inden for fire kerneområder:

• Afdækning af vidensbehov for multisygdom og kronisk sygdom

• Forskning 

• Formidling 

• Implementering og nyttiggørelse af eksisterende viden på tværs af funktioner 
i regionen.



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.

Frølich A et al 2018. Hvidbog om multisygdom


