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Kommissorium 

National følgegruppe – Aktiv Patientstøtte 

Baggrund 

En lille del af befolkningen (ca. 1 pct.) står for en meget stor del af sundhedsudgifterne (ca. 30 
pct.). Disse borgere har et meget højt antal akutte kontakter til sundhedsvæsenet, og en stor 
del af dem har kroniske sygdomme som fx KOL, hjertesygdom mv.  

I Sverige og i Region Sjælland er der gode erfaringer med et patientstøtteprogram, hvor pati-
enter med risiko for et fremtidigt højt forbrug af sundhedsydelser får tilbudt en særlig støtte 
fra en sygeplejerske i en periode. Det har resulteret i, at patienternes livskvalitet er øget og 
omfanget af unødvendige indlæggelser er faldet.  

Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet er enige om at gennemføre forsøg med et 
program for Aktiv Patientstøtte med henblik på at afprøve de svenske resultater i dansk regi. 
Aftalen er, at regionerne implementerer Aktiv Patientstøtte i et forskningsbaseret set-up, og 
derved undersøger, om de svenske erfaringer og resultater kan opnås i Danmark og derefter 
videreudvikle og forbedre modellen til danske forhold. 

Aktiv Patientstøtte er i Danmark organiseret med udgangspunkt i statens model for program-
styring og har en national og fælles programledelse, der består af en programejer udpeget af 
regionernes sundhedsdirektørkreds og en programleder. Ledelsen forventes senere i forløbet 
at blive udvidet med en implementeringsleder. Derudover er der etableret en tværregional 
forskningsledelse. Forskningsledelsen har ansvaret for den tilknyttede forskning og evaluering 
af indsatsen samt et sekretariat, som understøtter sammenhængen og koordineringen i det 
samlede program. For at sikre sammenhæng til driften og de øvrige indsatser refererer forsk-
ningslederen til programejeren (den øverst ansvarlige for programmet). 

 



   Side 2  

Aktiv Patientstøtte i Danmark baseres på hovedprincipperne fra det svenske pro-
gram 

Aktiv Patientstøtte skal i første omgang implementeres ud fra hovedprincipperne fra det 
svenske program, hvilket indebærer, at Aktiv Patientstøtte tilbydes de patienter, der er i risiko 
for have et højt fremtidigt sundhedsforbrug samt har et forebyggelsespotentiale med den 
givne indsats. Derudover indebærer det følgende: 
 

 Fælles prædiktionsmodel og målgruppe. Risikovurderingen sker som i Sverige med 
udgangspunkt i relevante registerbaserede patientdata (om forbrug af sundheds-
ydelser og diagnoser), som forudser risikoen for kommende sundhedsforbrug for 
hver enkelt patient. Dernæst foretages som i Sverige en individuel vurdering af syge-
plejerskerne ift. patienternes egnethed (ud fra fastsatte kriterier i forskningsproto-
kol).  
 

 Regionale sygeplejersker. Patienterne modtager støtte af sygeplejersker, der er an-
sat i regionalt regi, har modtaget fælles kompetenceudvikling, anvender de samme 
værktøjer og systemer samt løbende modtager ensartet faglig supervision.  
 

 Patientstøtten. Patientstøtten består af rådgivning og coaching ift. kommunikation 
mellem sundhedspersonalet og patienten samt patientinvolveringen mhp. øget 
egenomsorg, tryghed og livskvalitet. Patientstøtten er afgrænset til en midlertidig 
periode, typisk seks til ni måneder. 

  
Forskning og evaluering. Der er ét fælles forsknings- og evalueringsset-up på tværs 
af regionerne med udgangspunkt i en fælles forskningsprotokol. Det forskningsmæs-
sige set-up fokuserer på nedenstående parametre og vil derfor kunne sammenligne 
de danske resultater med de svenske, herunder eventuelle forskelle mellem regio-
nerne:  
 

 Ændringer i sundhedsudgifter og forbrug af sundhedsydelser pr. patient  

 Samlede økonomiske gevinster (bl.a. indlæggelser og øvrige kontakter med 
sundhedsvæsenet) 

 Omkostninger forbundet med indsatsen  

 Patienternes oplevelse af indsatsen, egen livskvalitet og mestringsevne   

 Organisatoriske forholds betydning ifb. med implementeringen af indsatsen.  
 

Der vil ske en opfølgning på data og resultater som led i den løbende evaluering på tværs af 
regioner, som vil blive drøftet i følgegruppen.  

Følgegruppens formål og opgaver 

For at sikre bred inddragelse af relevante aktører har parterne aftalt, at der, som led i imple-

menteringen af programmet, nedsættes en følgegruppe for Aktiv Patientstøtte. Følgegruppen 

sekretariatsbetjenes af Danske Regioner. 

Følgegruppen skal: 

 

 Levere input til at understøtte fremdriften i implementeringen af Aktiv Patientstøtte  

 Bidrage til eventuel kvalificering af diverse værktøjer som kompetenceudviklingen af 

sygeplejerskerne. 

 Bidrage til at identificere og overkomme eventuelle barrierer for implementeringen 

af Aktiv Patientstøtte 



   Side 3  

 Drøfte foreløbige resultater for indsatsen, erfaringer og eventuelle justeringer i mo-

del og ramme for programmet  

 Drøfte udvalgte problemstillinger med henblik på at komme med anbefalinger og 

forslag, der kan videregives til programledelsen og forskningsledelsen for det natio-

nale program. 

Følgegruppens sammensætning og foreløbig tidsplan 

Til at deltage i følgegruppen inviteres repræsentanter fra følgende: 

 Programledelsen for Aktiv Patientstøtte (programejer er formand) 

 Danske Regioner 

 Sundheds- og Ældreministeriet 

 Kommunernes Landsforening (KL) 

 Danske Patienter (fire medlemmer, eventuelt med løbende udskiftning) 

 Praktiserende Lægers Organisation (PLO) 

 Lægeforeningen 

 Dansk Sygeplejeråd (DSR) 

 Ergoterapeutforeningen 

 Danske Fysioterapeuter 

 Fag og Arbejde (FOA) 

 Forskningsleder for Aktiv Patientstøtte 

 Forskningsrepræsentant 
 

Følgegruppen sekretariatsbetjenes af programsekretariatet for Aktiv Patientstøtte. Der afhol-
des møder i følgegruppen to gange om året, men der kan ved behov indkaldes til ekstraordi-
nære møder. Første møde vil finde sted 12. september 2017. Alle møder afholdes i Danske 
Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. 

Mødeplan 

Tidspunkt Indhold 

12. september 2017, kl. 14.00 – 16.00 1. møde i følgegruppen med præsentation og 

drøftelse af konceptet, tidsplaner og de ind-

ledende erfaringer med Aktiv Patientstøtte  

6. marts 2018, kl. 14.00 – 16.00 2. møde   

September 2018 (dato ikke fastlagt endnu) 3. møde 

Februar 2019 (dato ikke fastlagt endnu) 4. møde 

November 2019 (dato ikke fastlagt endnu) 5. og afsluttende møde 

 

     

 


