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Eksempel på patientforløb over 48 timer

Borger køres på
sygehus

Borger registreres 
indlagt på sygehus

Kommunen 
modtager 
indlæggelses-advis

Borger registreres 
fraværende i det 
kommunale system.

Sygehus modtager 
automatisk 
indlæggelsesrapport-
suppleret med 
manuelle 
opdateringer.inden for 
8 timer

Dialog, 
mundtlig/skriftlig Sygehus sender 

Plejeforløbsplan 
senest 48 timer 
efter 
indlæggelsesstart 

Kvittering 
sendes af 
kommunen -
stiller
uddybende ? –
være i dialog

Borger modtager igen 
hjælp fra kommunen.Kommunen modtager 

udskrivelsesadvis

Sygehus sender 
udskrivelsesrapport og 
evt. GOP til kommunen

Sygehus 
gennemfører 
udskrivningssamtale. 
Indhold 
dokumenteres.

Sygehus sender 
epikrise + evt. GOP til 
egen læge

Aftale om 
udskrivning 
indgås

Opfølgende 
elektronisk 
Plejeforløbsplan 
sendes til 
kommunen.
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Succesfuld implementering: 

 
• Politisk og ledelsesmæssig opbakning  
• Involvering af de fagprofessionelle og samarbejdspartner 
• Fælles handle- og implementeringsplan 
• Fælles materiale og information 
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SAMBO og Shared Care Platformen 

SAMBO 

SAMBO 
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Det tværsektorielle landskab 

• Deling af ansvar for patienten 
– Lægepraksis, Kommune, Sygehus 
 

• Nationale standards for: kommunikation, 
komponenter, referencearkitektur 
– MedCom-standarder 
– NSP, laboratorieportal, e-journal, sundhed.dk, 
– Hjemmemonitoreringsdatabase….. 
 

• Sundhedsaftalen  
– Forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler 
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• En tværsektoriel behandlingsplan 
 

• Et redskab, der understøtter arbejdsgange og sikrer optagelse af de relevante data. 
 

• En platform viser fælles data tidstro 
 

• En integreret løsning som sikrer hurtig og let dokumentation i egen journal 
 
• Mulighed for, at patienten kan se egne data og tage aktivt del i sin egen behandling, 

f.eks. gennem hjemmemonitorering, indtastning af egne målinger eller ved at svare 
på spørgeskemaer. 
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It-udfordringer  
• At sikre, at de sundhedsfaglige parter, der skal samarbejde om den kroniske 

syges behandling, har adgang til fælles og nødvendige data. 
 

• At give de sundhedsfaglige parter mulighed for at styrke patientens 
empowerment - og følge op på, om de ønskede mål nås i samarbejde med 
patienten  
 

• At få skabt sammenhængende løsninger, som ”spiller sammen” – også med 
eksisterende it og teknologi.  
 

• Sikre, at vi ikke udvikler parallelle løsninger og stand-alone systemer – for 
det efterspørger sundhedssektoren ikke. 
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Vi har fået udviklet et generisk værktøj 

• Til understøttelse af behandlingen af komplekse, tværsektorielle 
patientforløb 

• Giver mulighed for at understøtte patienter med flere samtidige 
forløb - komorbiditet 

• Kan delvis konfigureres af Region Syddanmark selv 
• Indeholder fx standardintegration med EPJ, EOJ og lægesystemer 

med tidstro dataudveksling 
• Indeholder integration med laboratorieportalen 
• Indeholder brugersnitflade til patienter med mulighed for 

spørgeskemaer, kommunikation mv. 
• Ensartet snitflade for den praktiserende læge til understøttelse af 

alle tværsektorielle patientforløb. 
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Tak for opmærksomheden 
 

Spørgsmål? 
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