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Baggrunden for Integrated Care 
 Flere ældre, flere kronikere 

og flere med mentale 
helbredsproblemer udfordrer 
de eksisterende løsninger.  

 
 Strukturelle udfordringer 

kommer til udtryk ved 
manglende sammenhæng og 
begrænset kvalitet. 
 

 De økonomiske incitament- 
strukturer  belønner 
silotænkning og subopti-
mering. 
 

 Manglende viden om egen 
rolle i det samlede 
patientforløb giver 
uhensigtsmæssige sektor- 
overgange.  
 
 



Integrated Care leverer bidrag til en ny velfærdsmodel  





Fundamentet i Integrated Care  
 Odense Kommunes frikommunestatus 
 North West London Integrated Care 
 Sundhedsaftaler og forløbsprogrammer 
 Datafangst  

 

OG vi bygger ovenpå  
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Målgruppe 1:  
Borgere med stress, angst og depression 

 

”Der er en markant stigning i 
udgifter til borgere med stress, 

angst og depression”. 



Målgruppe 2:  
Den ældre medicinske patient 

”Vi ved, at hver femte 
ældre bliver genindlagt 

indenfor 30 dage”.  



Integrated Care samarbejdsmodellen Proaktiv indsats:  
Fælles data og stratificering => risikopatienter findes => fælles plan udarbejdes 
 
Forpligtende samarbejde:  
Fælles opgave, ansvar og udvikling i tværsektorielle og tværfaglige teams 

Samarbejdsmodellen i Integrated Care  



 
 
 
 

Illustration af dataproces i Integrated Care 



 



IC handleplanen 



IC handleplanen (fortsat) 



 

 55 praktiserende læger er med fra 1/9 2014 

 25-35 patienter pr. praktiserende læge pr. målgruppe pr. år 

 Forskningsprogram med SDU 

 Ekstern evaluator  

 www.integratedcare.dk 
 

En aktuel projektstatus 

Forberedelse Pilotfase Implemen-
tering 

2012-2013 2014 2014-2015 



Perspektiver  
 
Alle centrale aktører er væsentlige i udviklingen af 
de nye velfærdsløsninger! 
Samarbejdsmodellen i Integrated Care giver god 
mening og: 
 En hurtigere og mere målrettet indsats for borgeren. 
 Mere inddragelse samt større overskuelighed og 

sammenhæng for borgeren. 
 Øget forebyggelse gennem en tidlig og integreret 

indsats 
 Øget dialog, samarbejde og et fælles fagligt løft. 

Mere sundhed for færre ressourcer? 
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De første erfaringer  

https://www.youtube.com/watch?v=1PkGpT7KkNk&feature=youtu.be


Stratificeringsmodel SAD:   
Alder: 18-65 år 
Eksklusion: Førtidspensionister 
Data   
Sygdom i relation til SAD 
- usikkert om patienten har SAD 
- kendt med stress, angst eller depression 

  
0 point 
3 point 

Gentagne (> 3 af > 2 ugers varighed) sygemeldinger indenfor 2 år  5 point 

Sidste sygemeldings længde: 
< 2 uger 
> 2 uger  

  
0 point 
1 point 

Tilknytning til arbejdsmarkedet 
- ledig 
- kontanthjælp 

  
1 point 
0 point 

Behandling 
- brug af psykofarmaka 
- brug af psykolog 
- brug af psykiater 

  
1 point 
1 point 
0 point 

Hyppige kontakter til praktiserende læge 
- < 15 gennem de sidste 2 år 
- 15 – 20 gennem de sidste 2 år 
- > 20 gennem de sidste 2 år 

  
0 point 
1 point 
2 point 

Civilstand 
- gift/samboende 
- enlig 
- hjemmeboende førskolebørn 

  
0 point 
1 point 
1 point 

Statsborgerskab 
- dansk 
- udenlandsk 

  
0 point 
1 point 

A-kassetilknytning 
- FTF, BUPL, Lærernes A-kasse og DSA 
- øvrige eller ingen a-kasse 

  
1 point 
0 point 



    Der er behov for, at vi sammen går nye veje!  

Vi skal tage lederskab på tværs 
og sammen tage et fælles 
ansvar for borgerens hele forløb 

  



 Partnerskabsprojekt med ligeværdige aktører. Der skal skabes et 
samarbejde mellem virksomheder med hver sit legitime (og 
konkurrerende) perspektiv. 

 Det er visionen, der er driveren. Borgerens perspektiv kan bidrage 
til at sætte egeninteressen på stand by. Faglig mening er 
afgørende.  

 Teoretisk fundament = relationel koordinering (Gittels).  

 Etablering af projektsekretariat med ”tre ben” 

 - processer skal styres og planlægges og uforudsigelighed rummes 

 - ejerskab hos alle interessenter skal mobiliseres 

 - indgå i dialog og forhandling – og være konfliktløser 

 - lede overgange mellem projektfaser og projektaktører 

 

Erfaringer med det tværsektorielle samarbejde 



 Forskellige paradigmer mødes og brydes 

 Misforståelser og myter ”om hinanden” 

 Stærk fag-faglighed og mindre blik for ”overgangene” 

 Egeninteresser kan skygge for samarbejdet 

 Økonomiske incitamenter  

 Forskellige IT-systemer  

 Prioritering af tid (projekter tager tid fra kerneopgaven) 
 
 
 
 

 

Særlige udfordringer 
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 Topledelsen er rollemodeller, der går forrest 

 Tydelige mål og forventninger for samarbejdet 

 Få alle relevante parter med fra start 

 Procesledelse af samarbejdet  
 Skab enighed om den fælles opgave, men anerkend at 

uenighed er en kilde til nyudvikling  
 Fremdrag de eksempler, der går lidt skævt på grund af 

siloerne => bruges til læring  
 Kompetenceudvikling og lederudvikling sker tværfagligt 

og tværsektorielt  
 Værn om ildsjælene 
 

Det gode tværfaglige samarbejde  
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