
Chefteamindstilling: Statusrapport fra Center for Sundhedsforløb 

Den 21. december 2017, Sundhedsstrategi og Forebyggelse  

Baggrund: 
CT modtog ultimo 2015 et notat vedrørende aktivitet, økonomi og ’virkning’ for 2015 med udvikling siden 

2014 og forventet aktivitet i 2016. CT har bedt om en opfølgning på aktivitet, økonomi og virkning for Cen-

ter for Sundhedsforløb og det anbefales, at årsrapporteringen fremover bliver delt op og afrapporteret for 

hhv Center for Sundhedsforløb og Strategisk og civilsamfundsfokuserede indsatser. Fremadrettet vil 

begge årsrapporteringer blive fremlagt i løbet af 1. kvartal efter årsskifte med start 2018. 

Aktivitet: Der er sket en fordobling i antallet af henvendelser til Center for Sundhedsforløb i løbet af de sid-

ste 2-3 år – især pga, at vi aktivt inviterer borgere i højere risiko for livsstilssygdomme til en helbredsun-

dersøgelse. Der er forsat et uudnyttet potentiale i mere systematisk henvisning fra både de praktiserende 

læger og hospitalsafdelinger, især for at sikre lige adgang til vores sundhedsfremmende og forebyggende 

indsatser og for at kunne lykkedes med at fokusere indsatserne på dem, der har størst behov. Denne dia-

log er løftet ind i direktørforum og KLU. 

’Kapacitetsudnyttelse’: Den største udfordring lige nu er rammerne omkring de sundhedsfremmende og 

forebyggende forløb, da specielt hjemtagningen af fase II hjerterehabilitering har øget antallet af sund-

hedsforløb og presser murene på Ceres Allé. Derfor samles en række forløb på den tidligere Frydenlund-

skole pr. 1/2 2018. En anden stor udfordring er, at frontpersonalet bruger meget tid på at administrere to 

systemer, da borgerne både skal oprettes i CURA og i et Rambøll system for at kunne indsamle patient-

rapporterede oplysninger om indsatserne virker. Denne udfordring tages op sammen med Digitalisering.  

’Mere af det der virker’: Indsatser skal måles på både aktivitet, og om det virker og med mulighed for at 
sammenligne os med andre kommuner. Derudover er det opgjort hvad de enkelte sundhedsfremmende og 
forebyggende indsatser koster, så der både kan siges noget ’om indsatserne virker’ og ’hvad indsatserne 
koster’ pr borger. De praktiserende læger efterlyser denne viden som baggrund for at henvise til de kom-
munale tilbud. Den vedlagte statusrapport er første skridt i afrapporteringen og årsrapporterne næste 
skridt. 

Bilag: Vedlagt er årsrapporten for ’Center for Sundhedsforløb 2016 – med udviklingen siden 2014’ 

Beslutninger: 
Det indstilles, at chefteamet tager status med følgende fokusområder for 2018 til efterretning: 

• Diabeteshandleplan 

• Mere systematisk henvisning fra almen praksis og sygehusafdelingerne 

• Bedre kapacitetsudnyttelse gennem bedre rammer for Folkesundheden  

• Sammentænke Cura med afrapportering af PRO-data (patient rapporterede oplysninger) 

• Årsrapporter for hhv Center for Sundhedsforløb og Strategisk og civilsamfundsfokuserede indsatser 

Effekt og målopfølgning: 

• Viden ’om indsatserne virker’. 

• Viden om ’hvad indsatserne koster’. 

• Kortere ventetid til borgerforløb. 

• Overblik og status på de strategiske og civilsamfundsfokuserede indsatser 

 

Implementering: 
Fremadrettet vil der i løbet af første kvartal efter årsskifte blive præsenteret: 

- En årlig afrapportering vedrørende aktivitet, økonomi og virkning for Center for Sundhedsforløb 

- En årlig afrapportering vedrørende de strategiske og civilsamfundsfokuserede indsatser 

Kommunikation: 
De årlige afrapporteringer vil give anledning til at informere om resultaterne via Chefteamets 5 minutter, Det 

faglige hjørne og evt også til andre sektorer. Denne rapport giver anledning til følgende hovedbudskaber: 

1. Center for Sundhedsforløb har oplevet en fordobling i antallet af henvendelser i løbet af de sene-
ste 2-3 år. 

2. Der er forsat et stort potentiale i mere systematisk henvisning fra almen praksis og sygehusene. 
3. Indsatserne virker. 
4. Der er behov for at sikre de fysiske rammer for vores Center for Sundhedsforløb. 

Denne indstilling er (Sæt X): 
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Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Økonomi  

    

Ansvarlig/Navn: Otto Ohrt, Sundhedschef 

Deltager på mødet: Otto Ohrt, Sundhedschef (60206554) 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget x Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2017 2018 2019 2020 

    

Ved de kommende kvartalsrapporter er det ambitionen, at man også vil kunne følge udviklingen i prisen pr. for-
løb over tid.  

 

4. kvartal 2017 Dags dato  1. halvår 2018 1. kvartal 2019 1. kvartal 2020 1. kvartal 2021 

    

Statusrapport 2014-22017 Chefteam-møde Årsrapport 2017 til CT Årsrapport 2018 til CT Årsrapport 2019 til CT Årsrapport 2020 til CT 

 



Referat: 
Chefteamet tog status med følgende fokusområder for 2018 til efterretning: 

• Diabeteshandleplan 

• Mere systematisk henvisning fra almen praksis og sygehusafdelingerne 

• Bedre kapacitetsudnyttelse gennem bedre rammer for Folkesundheden  

• Sammentænke Cura med afrapportering af PRO-data (patient rapporterede oplysninger) 

• Årsrapporter for hhv. Center for Sundhedsforløb og Strategisk og civilsamfundsfokuserede indsatser 

 

Der arbejdes videre med at måle effekt pr. investeret krone – og hvordan den kobling kan laves. Der er forventning til at resultaterne fra næste års forskningsdesign kan sige 

noget om effekt på nogle af forløbene. 

Poul Martin aftaler nærmere med Otto omkring digitalisering (cura, almen praksis). Kobling til hvordan Lighed i Sundhed og Sundhedsforløb kobles på genoptræning. Kom-

munikationsplanen konkretiseres ift. hvordan vi bruger denne rapport fremadrettet. 

Folkesundhed Aarhus Vest – der udarbejdes en handlingsplan. 

 


