Sammen om min vej
- Midtvejsevaluering

Formål og metode
Indledning
Sammen om min vej er et kvalitetsudviklingsprojekt,
med sigte mod at skabe en styrket tværsektoriel
og brugercentreret indsats omkring borgere med
et stort ressourceforbrug på tværs af social- og
sundhedssektoren.
Projektet indgår som en del af porteføljen i det
tværsektorielle partnerskab Broen til Bedre Sundhed, som har til formål at fremme lighed i sundhed i
befolkningen i Lolland og Guldborgsund Kommuner.
Projektperioden strækker sig fra foråret 2015 til
udgangen af 2017, med afsluttende evaluering i
marts 2018.
Der er udarbejdet en midtvejsevaluering med henblik på intern læring.
Grundet en stor interesse for projektet, fra såvel
politikere som fagpersoner fra de deltagende organisationer, men også i kvalitetsudviklingssammenhænge både nationalt og internationalt, præsenteres et uddrag af de foreløbige resultater i dette
resume. Der er tale om foreløbige resultater for et
relativt lille antal deltagere.
Midtvejsevalueringen tager udgangspunkt i foreløbige data, herunder:
•
•
•

•

Kvalitative data fra indledende interviews med
deltagere.
Systematisk indsamlet patientrapporterede
data.
Analyser baseret på samkøring af data på
tværs af kommuner og region indeholdt i den
til projektet udviklede ydelses- og omkostnings-database.
Årsagsanalyse af spottede borgere som ikke er
blevet inkluderet i projektet.

Udviklingen af den nyskabende, tværsektorielle
ydelses- og omkostningsdatabase er pågående, ligesom det øvrige datagrundlag løbende udvikles og
forbedres som led i en systematisk læringsproces.
Antallet af deltagere som indgår i de enkelte
analyser varierer således foreløbigt efter typen af
datakilde og efter hvorvidt det handler om kommunale eller regionale data.
Projektet forventer at kunne præsentere en re-

trospektiv businesscase med udgangspunkt i det
samlede antal deltagere som led i slutevalueringen
i marts 2018.

Projektets formål
Projektet har til formål at:
•
•
•
•
•

Identificere de mest ressourcekrævende borgere i Lolland og Guldborgsund Kommuner.
Kortlægge målgruppens ressourcemønster,
samt den enkelte borgers præferencer, udfordringer og prioriteringer.
Designe interventioner der opfylder målgruppens behov og præferencer.
Skalere interventionen til at ramme hele målgruppen.
Opbygge strukturerede, holdbare samarbejdsformer mellem sundhedsvæsenets aktører til
gavn for den enkelte borger.

Projektmål
Projektets succeskriterier er baseret på en tredelt
målsætning, som i internationale sammenhænge
benævnes IHI Triple Aim (figur 1).
Projektet søger således et samtidigt og ligestillet
fokus på en bedre sundhedstilstand, bedre patientoplevet kvalitet og en relevant brug af ressourcer
med ønske om mindre omkostninger til akutte ydelser og større fokus på forebyggelse og ambulant
behandling.

Målgruppe
Der er tre inklusionskriterier:
1. Borger bor i Guldborgsund eller Lolland Kommune, er over 18 år og under 70 år.
2. Borger har én eller en kombination af følgende:
• Fysiske helbredsproblemer.
• Psykisk sygdom og/eller misbrug.
• Sociale udfordringer.
3. Borger har én eller en kombination af følgende:

Figur 1

Mere sundhed
Fremme sundhedstilstanden hos målgruppen (PRO-data):
•
•

Øge andelen af borgere med et godt selvvurderet
helbred med 15%.
Øge livskvaliteten.

Større kvalitet

Effektiv anvendelse af eksisterende midler, omkostninger per capita:

Bedre klinisk og brugeroplevet kvalitet (PRO-data/
database):
•
•
•

•

•
•
•

Reducere antallet af
genindlæggelser med
15%.
Forbedret tværfaglig
og tværsektoriel koodinering.
Øge andelen af borgere som oplever sammenhæng i sundhedsog sociale ydelser.
Øge patienttilfredsheden.

Bedre økonomi

•

Lighed
i sundhed

Tre akutte indlæggelser indenfor 6 måneder,
eller 2 akutte indlæggelser inden for 30 dage.
Flere forskellige og hyppige kontakter på tværs
af social- og sundhedsvæsenet.
Frontmedarbejderen vurderer ud fra den aktuelle situation, at borger fremtidigt er i risiko
for at få flere og hyppige kontakter til socialog sundhedsvæsenet (af fysiske, psykiske eller
sociale årsager).

Eksklusionskriterier:
1. Demens eller anden svært hæmmet kognitiv
funktion, som bevirker, at borgeren ikke kan
medvirke.
2. Cancer som primære somatiske problemstilling.
3. Terminal sygdom med forventet restlevetid
under 1 år.

Projektets metode
Sammen om min vej tager udgangspunkt i en internationalt anvendt skaleringsmodel kaldet 5:25,
som er udviklet i regi af Institute for Healthcare
Improvement med partnere.

•

•
•

De samlede sygehusbaserede omkostninger reduceres med
30% (deles i somatik
og psykiatri).
Antallet af akutte
ydelser for målgruppen reduceres med
15%.
Hyppigere kontakt til
kommunal ambulant
behandling.
Hyppigere kontakt til
praktiserende læge.

Målet var oprindeligt 625 deltagere, men det er
efterfølgende nedjusteret til samlet 250 personer,
primært grundet udfordringer omkring rekruttering.
Deltagerne inkluderes løbende efterhånden som
interventionen udvikles og tilpasses, baseret på en
systematisk brug af brugerinddragelse og læringscirklen (PDSA, Model of Improvement).
Der er tale om et udviklingsprojekt med afsæt i de
lokale forhold. Dette har selvsagt betydning i forhold til eventuelt ønske om at sammenligne effekten med andre indsatser omkring udsatte borgere,
ligesom der skal tages højde herfor i forbindelse
med et eventuelt ønske om at udbrede indsatsen til
andre dele af regionen.
Projektet modtog ved udgangen af 2014 to millioner kroner fra Sundheds- og Ældreministeriet som
støtte til udvikling og implementering af indsatsen.
Derudover indgår medfinansiering fra Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune i form af medarbejderressourcer, og fra Region Sjælland i form af
medarbejderressourcer og økonomi til udvikling af
en nyskabende, tværsektoriel ydelses- og omkostnings database.

Foreløbige resultater
Ved midtvejsevalueringen i foråret 2017 var 107
borgere i alderen 18-69 år blevet inkluderet i
projektet. Det var borgere med en kompleks helbredsprofil på tværs af somatik, psykiatri og misbrug (tabel 1 og tabel 2).

Størstedelen af gruppen rapporterer både sociale og fysiske udfordringer i dagligdagen, ligesom
ensomhed præger gruppen på trods af jævnlig
kontakt til enten familie og netværk, eller pleje og
behandlingstilbud.

Tabel 1
Demografi ved inklusionstidspunkt(n=107)
Gennemsnitsalder, år
Kønsfordeling
Bosat i landområde
Gift el. samlevende
Samboende med barn / børn
Folkeskole eller mindre uddannelse
Indtægtsgrundlag op til inklusion
Lønindkomst
Sygedagpenge
Førtidspension/pension
Kontanthjælp

Kvinder (n)
50,0
39,3%
(42)
57,1%
(24)
35,7%
(15)
24,2%
(8)
40,5%
(17)

Mænd (n)
50,6
60,7%
(65)
49,2%
(32)
16,9%
(11)
16,2%
(6)
33,8%
(22)

Total (n)
50,4
100%
(107)
52,3%
(56)
24,3%
(26)
20,0%
(14)
36,4%
(39)

2,4%
9,5%
64,3%
14,3%

1,5%
15,4%
49,2%
18,5%

1,9%
13,1%
55,1%
16,8%

(1)
(4)
(27)
(6)

(1)
(10)
(32)
(12)

Tabel 2
Sygelighed og misbrug ved inklusionstidspunkt (n=107)
Diagnosticeret med fysisk sygdom
Heraf kendt med fysisk sygdom i >10år
Heraf i behandling for fysisk sygdom
Diagnosticeret med psykiske sygdom
Heraf kendt med psykisk sygdom >10år
Heraf i behandling for psykisk sygdom
Pågående misbrugsproblemer
Heraf kendt med misbrug >10år
Heraf aktuelt i behandling for misbrug
Tager medicin dagligt
Uden kontakt med egen læge i de sidste 6 mdr.
Oplever sociale udfordringer i hverdagen
Oplever fysiske udfordringer i hverdagen
Har overvejet selvmord
Har forsøgt selvmord

Andel (n)
86,9%
(93)
36,1%
(26)
90,3%
(84)
52,3%
(56)
43,5%
(20)
67,9%
(38)
47,7%
(51)
64,3%
(27)
39,2%
(20)
96,3%
(103)
8,4%
(9)
69,2%
(74)
83,2%
(89)
45,8%
(49)
21,4%
(18)

(2)
(14)
(59)
(18)

De foreløbige data tyder på, at
tilfredshed med eget liv (figur 2)
og selvvurderet helbred (figur 3),
såvel som den patientoplevede
kvalitet (figur 4) bliver forbedret i
løbet af de første 9 måneder efter
inklusion.

Figur 2

Der skal ved samtlige grafer med
patientrapporterede outcomes
(figur 2, 3 & 4) tages højde for,
at spørgsmålene i den aktuelle
form først blev implementeret i
efteråret 2016, efter systematisk
udvikling og test, og at det maksimale antal måneder for followup i denne opgørelse derfor er 9
måneder.
Det vekslende antal besvarelser
ved hver punktmåling reflekterer
den løbende inklusion, samt besvær med at træffe deltagerne per
telefon i forbindelse med followup.
Alle deltagere er forsøgt kontaktet efter henholdsvis 3, 6 og 9
måneder.

Inklusion
N=53

3 måneder
N=26

6 måneder
N=26

9 måneder
N=31

Figur 3

Det er på nuværende tidspunkt
ikke muligt at konkludere hvorvidt
Sammen om min vej fører til mere
hensigtsmæssig brug af midler.
Databasen er fortsat under udvikling, hvorfor datagrundlaget er
begrænset til visse typer af data,
ligesom der pågår kvalitetssikring
af de nuværende data.
Databasen bliver opdateret med
nye data cirka hver 6. måned. Pr.
1/1-2017 indeholdt databasen
data fra 77 personer (heraf 38
fra Lolland Kommune), som indgår
i analyserne af de kommunale og
regionale omkostninger ved denne
midsvejsevaluering.

Inklusion
N=55

3 måneder
N=27

6 måneder
N=28

9 måneder
N=32

Figur 4

Sygehusbaserede omkostninger er
den primære udgiftspost i databasen på nuværende tidspunkt.
I forbindelse med midtvejsevalueringen var det kun muligt at
analysere kommunale ydelser og
omkostninger for borgere bosat i
Lolland Kommune (38 personer).
Ved opgørelser af delelementer

Inklusion
N=55

3 måneder
N=25

6 måneder
N=27

9 måneder
N=30

i de sygehusbaserede omkostninger, ses en mulig tendens til
stabilisering af de gennemsnitlige
omkostninger til sengebaserede
ydelser indenfor somatikken (figur
5).

Figur 5

Det skal bemærkes at den tilsyneladende stigning omkring måned
12 er baseret på et pludseligt
øget forbrug hos enkeltpersoner
og det forventes at udjævne sig
efterhånden som flere deltagere
indgår i analyserne.
Mod forventning ses et foreløbig
fald i det gennemsnitlige antal af
ambulante ydelser efter inklusion
(figur 6). Dette vil blive søgt belyst
via gennemgang på caseniveau.
I opgørelsen af de kommunale
omkostninger pr. borger (figur 7),
ser vi et fald i de gennemsnitlige
kommunale omkostninger efter ca.
3 måneder i projektet. Der er på
nuværende tidspunkt tale om et
stabilt lavere udgiftsniveau.

Figur 6

Broen til Bedre Sundhed ser frem
til at præsentere de endelige resultater i foråret 2018.

Figur 7

Et par eksempler
Thomas

Sofie

Thomas var en mand i 50’erne, førtidspensionist,
ensom, led af angst og havde et omfattende alkohol- og pillemisbrug.

Sofie var en kvinde i 30’erne, med en psykiatrisk
diagnose og en kronisk tarmsygdom, der ofte fik
hende indlagt.

På alene et år var han indlagt mere end 20 gange.
Både på sygehus og i psykiatri. Og ofte flere gange
på samme uge.

Hun havde desuden svært ved at overholde sine
aftaler og en ny behandling blev derfor ikke sat i
værk.

Han blev spottet af en sygeplejerske i akutmodtagelsen på Nykøbing Falster Sygehus og kom med
i Sammen om min vej. Her fik han sammen med
projektets medarbejder skabt et overblik over sine
sociale og sundhedsmæssige forhold, ændret sin
medicin og blev visiteret til socialpsykiatrisk støtte.
Han fik desuden besøg dagligt af en social- og
sundhedsassistent og to afrusningsforløb blev gennemført.

Sofie kom med i Sammen om min vej og fik på den
baggrund støtte og hjælp til at holde styr på sine
kontroller, en fast kontaktperson i sygehusets
ambulatorium og hjælp fra en sygeplejerske til at
administrere den nye behandling.

Ved vores milepæl efter 6 måneder var hans misbrug blevet mindre, han havde ikke været indlagt,
han havde fået job som frivillig og en god relation
til sin bostøtte.

Ved vores senere opfølgning havde Sofie lært selv
at administrere den nye behandling, hendes tarmsygdom var faldet til ro og hun havde ikke været
indlagt i 6 måneder.

Broen til Bedre Sundhed
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
www.regionsjaelland.dk/broen
Broen@regionsjaelland.dk

