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NOTAT 
Til: Forretningsudvalget 

Oversigt over samarbejder mellem 
hospitaler, kommuner og /eller al-
men praksis 

Der efterspørges i medlemsforslaget en oversigt over samarbejdsiniti-
ativer med kommunerne både inden for sundhedsaftalen og andre 
samarbejder mellem kommuner og hospitaler. Administrationen har 
udarbejdet nedenstående oversigt over konkrete samarbejdsinitiativer 
mellem hospital, kommune og praksissektor (tabel 1 og tabel 2). 
 
Af tabel 3 fremgår eksempler på samarbejder, der er igangsat som 
følge af en regional pulje til hverdagsforbedringer på 0,8 mio. kr., 
som udvalget for forebyggelse og sammenhæng godkendte på mødet 
den 3. oktober 2018. Puljen blev etableret af midler afsat til sund-
hedsaftalen i 2018. 
 
I eksemplerne på samarbejder er det forskelligt, hvor meget af indsat-
sen, der udføres af de respektive sektorer, ligesom der er forskel på, 
om det er projekter i stor skala med selvstændig afsat økonomi eller 
lokalt aftalte indsatser. Listen over samarbejder er ikke udtømmende, 
da der løbende igangsættes nye tiltag lokalt. 
 
 
Samarbejdsinitiativer er typisk igangsat fordi der, 

• politisk er udstukket økonomi eller rammer for et samarbejde 
(f.eks. indsats i sundhedsaftale, budgetaftale eller satspulje-
midler), som åbner nye muligheder for at styrke samarbejdet 
omkring borgerne, eller 

• lokalt er identificeret en udfordring, der har betydning for bor-
gerne i overgangen fra hospital til kommune og praksissektor, 
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som parterne beslutter sig for at iværksætte en handling for at 
løse. 

Samarbejdsprojekterne vidner om, at der er mange samarbejdsinitia-
tiver i gang i regionen om specifikke målgrupper, som understøtter 
retningen mod et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen. 
Nogle af de formål, der går igen i samarbejdsinitiativerne, er: 

• At patienterne kan behandles i eller tæt på eget hjem og der-
med kan undgå unødvendige besøg på hospitalet. Eksempler på 
dette er telemedicinsk sårbehandling, hjemmedialyse, hjemme-
parentaral ernæring mm. 

• At hospitalet understøtter kommunen eller praksissektor med 
rådgivning, udadvendte funktioner eller anden form for læge-
faglig back up. Eksempler på dette er udgående geriatriske te-
ams, udgående palliative teams og tværsektorielle teams i me-
dicinpædagogik og i misbrug. 

• At gøre noget særligt for at skabe mere sammenhængende for-
løb for en bestemt målgruppe. Eksempler på samarbejder med 
dette formål er Huset for psykisk sundhed, Sikker sammen-
hæng, fælles medicinsk ambulatorium, samarbejdsaftale om 
socialt udsatte borgere, kommunale rehabiliteringspladser på 
hospitalerne og tværsektoriel stuegang, Captain-projektet for 
KOL-patienter. 

• At patienterne i højere grad inddrages i beslutninger om eget 
forløb. Eksempler på dette er aktiv patientstøtte og tværsekto-
rielle netværksmøder i psykiatrien.   

 

Tabel 1: Samarbejder mellem hospital og kommuner 

Titel Målgruppe Samarbejdsparter/type Status 

Hjemmedialyse - assisteret 

ambulant peritonealdialyse 

Borgere med behov 

for dialyse 

Samarbejdsaftale mellem regio-

nens hospitaler og kommune 

Igangværende 

Hjemme-parenteral ernæring Patienter der ikke kan 

optage næring via 

tarmen.  

Foregår i samarbejde mellem 

Rigshospitalet og kommunerne. 

  Igangværende 

Behandling af sår via tele-

medicin 

Patienter med behov 

for specialiseret sår-

pleje.  

Foregår i samarbejde mellem 

Bispebjerg Hospital og kommu-

nerne. 

  Igangværende 

Half way tilbud Borgere over 18 år 

med sindslidelse 

I samarbejde mellem Psykiatrisk 

Center Ballerup og Gladsaxe 

  Afsluttet 
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CAPTAIN– telefonrådgivning 

og fast sygeplejerske 

Borgere med KOL Drives i et samarbejde mellem 

Nordsjællands Hospital og kom-

muner 

Igangværende 

Udgående geriatriske teams Ældre medicinske pa-

tienter 

Amager og Hvidovre Hospital og 

kommuner 

Herlev og Gentofte Hospital og 

kommuner 

Bispebjerg og Frederiksberg 

Hospital og kommuner 

Igangværende 

Udgående palliative teams Palliative patienter i 

eget hjem 

 

Rigshospitalet, Bispebjerg og 

Frederiksberg Hospital, Nord-

sjællands Hospital, Herlev og 

Gentofte Hospital og Amager og 

Hvidovre Hospital og kommu-

nerne i regionen.  

Igangværende 

Tværsektoriel neurorehabili-

tering 

Borgere med erhver-

vet hjerneskade 

Herlev og Gentofte Hospital og 

kommunerne i planområdet. 

Igangværende 

Styrket lægebetjening af 

akutplejeenhed  

Vigerslevhus 

Borgere med ophold 

på akutplejeenheden 

Amager og Hvidovre Hospital og 

Københavns Kommune.  

Igangværende 

Tværsektorielt team om me-

dicinpædagogik 

Borgere med psykisk 

sygdom 

Region Hovedstadens Psykiatri 

og Københavns Kommune. 

Igangværende 

Tværsektorielt team om mis-

brug 

Borgere med psykisk 

sygdom og samtidigt 

misbrug på botilbud  

Region Hovedstadens Psykiatri 

og Københavns Kommune. 

Igangværende 

Samarbejde om beboere på 

socialspykiatriske botilbud 

med udgående kommunal 

misbrugsbehandling 

Borgere på socialpsy-

kiatriske botilbud 

Region Hovedstadens Psykiatri 

og Københavns Kommune. 

Igangværende 

Ambulatorium for Psykotera-

peutisk Udvikling  

Borgere med ikke-

psykotisk psykisk 

sygdom og misbrug 

af alkohol og/eller 

stoffer.  

Region Hovedstadens Psykiatri, 

Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, 

Gladsaxe, Herlev og Ballerup 

kommuner. 

Igangværende 

Partnerskabsaftale om mur-

stensløst samarbejde 

Borgere med psykisk 

sygdom 

Region Hovedstadens Psykiatri 

og Frederiksberg Kommune.  

Igangværende 

Tværsektorielt forbedrings-

projekt om bedre indlæggel-

ses- og udskrivningsforløb 

Borgere med forløb 

både på hospital og i 

kommune 

Amager og Hvidovre Hospital og 

Brøndby Kommune.  

Igangværende 

Socialrådgivere på alle psy-

kiatriske centre, der samar-

bejder med medarbejdere i 

behandlingspsykiatrien og 

kommunerne.  

Borgere med psykisk 

sygdom 

Alle psykiatriske centre og kom-

munerne.  

Igangværende 
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Kommunale rehabiliterings-

pladser på hospitalet  

Borgere med ophold 

på kommunal rehabi-

literingsplads 

Frederikssund Hospital og Fre-

derikssund Kommune  

Frederiksberg Hospital og Fre-

deriksberg Kommune 

Igangværende 

Huset for Psykisk Sundhed Borgere med psykisk 

sygdom 

Region Hovedstadens Psykiatri 

og Københavns Kommune 

Igangværende 

Samarbejdsaftale omkring 

socialt udsatte borgere.  

Socialt udsatte bor-

gere 

Amager og Hvidovre Hospital og 

kommunerne i planområdet. 

Igangværende 

Fælles medicinsk ambulato-

rium på Amager 

Borgere med mul-

tisygdom og ældre 

medicinske patienter 

Amager Hospital, Københavns, 

Tårnby og Dragør kommuner.  

Igangværende 

Sikker Sammenhæng Ældre borgere Bispebjerg og Frederiksberg 

Hospital og Københavns Kom-

mune  

Igangværende 

TUE – Tværsektoriel udred-

nings- og udskrivelsesenhed 

Sårbare ældre og an-

dre medicinske pati-

enter over 65 år  

Bispebjerg og Frederiksberg 

Hospital og Københavns Kom-

mune 

Afsluttet 

 

 

 

 
Tabel 2: Samarbejder hvor praksissektor indgår 
 

Titel Målgruppe Samarbejdsparter/type Status 

Lægefaglig rådgivning fra hos-

pital til almen praksis ifm. flyt-

ning af behandling 

Patienter med KOL 

og Diabetes type 2 

Region Hovedstadens hospita-

ler og de praktiserende læger 

Igangværende 

Polyfarmaciambulatoriet Borger med mul-

tisygdom 

Bispebjerg Hospitalmed almen 

praksis 

Igangværende 

Tidlig opsporing af børn og 

unge med tegn på mistrivsel 

Børn og unge med 

tegn på mistrivsel 

Frederiksberg Kommune, Hals-

næs Kommune og almen prak-

sis i de to kommuner 

Igangværende 

Direkte adgang til fysioterapi Borgere med behov 

for fysioterapi 

Fysioterapipraksis, almen prak-

sis og tre kommuner (ikke ud-

valgte) 

Igangværende 

Tværsektorielle netværksmø-

der  

Borgere med psy-

kisk sygdom med 

behov for en koordi-

neret indsats.  

Region Hovedstadens Psykiatri 

og kommunerne i Region Ho-

vedstaden 

Igangværende 

Tværsektoriel Stuegang Borgere med op-

hold på kommunale 

midlertidige pladser 

Nordsjællands Hospital og kom-

munerne i planområdet 

Igangværende 
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#Fælles populationsansvar Borgere med Dia-

betes type 2 

Bispebjerg og Frederiksberg 

Hospital, Københavns Kom-

mune og almen praksis 

Igangværende 

Styregruppe for Fælles sund-

hedshuse i Helsingør og Fre-

derikssund 

Alle borgere Nordsjællands Hospital, kom-

munerne i planområdet og PLO-

H.  

Igangværende 

Læge- og sundhedshus i Ishøj Alle borgere i Ishøj 

Kommune 

Ishøj Kommune, 3 praktise-

rende læger og Region Hoved-

stadens Psykiatri.  

Igangværende 

Tilkobling af fodterapipraksis 

til Pleje.net og telemedicinsk 

sårbehandling 

Borgere med diabe-

tiske fodsår 

Bispebjerg og Frederiksberg 

Hospital, Frederiksberg og Kø-

benhavns kommuner og 20 

praktiserende fodterapeuter.  

Igangværende 

Tværkommunalt og regionalt 

projekt om styrket samarbejde 

mellem Kommunikationscen-

tret i Region Hovedstaden og 

Kommunikationscentret i Hille-

rød Kommune 

Borgere med er-

hvervet hjerne-

skade  

Den Sociale Virksomhed /Re-

gion Hovedstadens Kommuni-

kationscenter og kommunerne.  

Igangværende 

Bilaterale aftaler med kommu-

ner om visitationsprocedurer 

og køb af ydelser 

Borgere med er-

hvervet hjerne-

skade 

Kommunikationscenteret i Re-

gion Hovedstaden og enkelte 

kommuner. 

Igangværende 

Tværsektorielt samarbejde om 

arbejde til beboere på Sven-

debjerggård (krisecenter og 

midlertidigt botilbud)  

Beboere på Sven-

debjerggård 

Den Sociale Virksomhed og 

kommunerne. 

Igangværende 

Tværsektorielt samarbejde om 

støtte til særligt udsatte børne-

familier på Svendebjerggård 

(krisecenter og midlertidigt bo-

tilbud)  

Socialt udsatte bør-

nefamilier på Sven-

debjerggård 

Den Sociale Virksomhed og Kø-

benhavns Kommune.  

Igangværende 

Sammenhængende behand-

ling  

Borgere med samti-

dig psykisk sygdom 

og misbrug 

Center for Forsorg og Behand-

ling, det socialpsykiatriske botil-

bud Orion og kommuner 

Igangværende 

SOL-projektet Et interventionsba-

seret, sundheds-

fremmende forsk-

nings- og udvik-

lingsprojekt rettet 

mod børnefamilier 

Lokale aktører, foreningslivet, 

institutionslivet, erhvervslivet og 

den offentlige kommunale admi-

nistration på Bornholm og i Ods-

herred. Tre danske forskningsin-

stitutioner;  Aalborg Universitet, 

Steno Diabetes Center og 

Forskningscenter for Forebyg-

gelse og Sundhed under Region 

Hovedstaden 

Afsluttet 
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Tabel 3: Samarbejder igangsat som følge af en regional pulje til 
hverdagsforbedringer  

Titel Målgruppe Samarbejdsparter 

Styrke det tværsektorielle samar-

bejde omkring den elektroniske 

genoptræningsplan 

Ældre faldtruede borgere  Amager og Hvidovre Hospital og Hvidovre 

Kommune 

Tværsektorielle studiebesøg og 

øget samarbejde om tilbud om 

kræftrehabilitering 

Borgere med behov for rehabilite-

ring efter kræftbehandling 

Amager og Hvidovre Hospital og kommu-

nerne 

Studiebesøg i plejecentre i tre sa-

marbejdskommuner 

Ældre skrøbelige borgere Amager Hospital, Københavns, Tårnby og 

Dragør kommuner 

Studiebesøg hos visitation, kommu-

nale midlertidige pladser og pleje-

hjem samt tryk af plakater 

Borgere med diabetes  Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Fre-

deriksberg og Københavns Kommuner 

Træk vejret- og kom godt hjem (for-

bedringsprojekt med fokus på over-

gang til primærsektor, men ikke 

tværsektorielt samarbejde) 

Borgere med nedsat lungefunk-

tion 

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital  

Tryg og sikker overgang for apo-

pleksipatienten fra sekundær- til pri-

mærsektor 

Borgere med erhvervet hjerne-

skade 

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Fre-

deriksberg og Københavns Kommuner 

Tværsektorielt fokus på medicindi-

spensering ved udskrivelse 

Medicinske patienter Bornholms Hospital, Region Hovedstadens 

Apotek og Bornholms Regionskommune 

Studiebesøg i kommunale akutfunk-

tioner og evt. besøg i hjemmet hos 

borgere, der får IV behandling 

Borgere der udskrives fra Gynæ-

kologisk-Obstetrisk Afdeling med 

IV behandling 

Herlev og Gentofte Hospital og relevante 

kommuner 

Flere henvisninger fra almen prak-

sis til subakutte ambulante tider 

Borgere, hvor en subakut ambu-

lant tid er et alternativ til akut ind-

læggelse 

Herlev og Gentofte Hospital og almen 

praksis i planområdet 

Udvikling af SMS-tjeneste til patient 

om hjælp i hjemmet.  

Ældre skrøbelige borgere, der 

modtager kommunal hjælp i hjem-

met 

Nordsjællands Hospital og Hillerød Kom-

mune 

Kompetenceudvikling i tværsektori-

elt samarbejde for Tværfagligt ud-

gående team (TUT) 

Børn og unge der har været ind-

lagt på Børne og ungdomspsykia-

trisk center 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og 

sagsbehandlere fra kommunerne 

Optimering af samarbejde mellem 

Psykiatrisk Gadeplansteam og 

Kommunalt misbrugscenter  

Hjemløse og psykisk syge bor-

gere 

Psykiatrisk Gadeplansteam og Kommunalt 

Misbrugscenter (KAPS) 
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Undervisning i psykopatologi og 

medicin til personalet i ungeenhe-

derne fra vores 7 samarbejdskom-

muner 

Unge med skitsofreni og oskizo-

typi  

Psykiatrisk Center Ballerup (OPUS team) 

og kommunerne i planområdet.  

Udvekslingsophold mellem psykiatri 

og misbrugsbehandling 

Borgere med psykisk sygdom og 

samtidigt misbrug 

Psykiatrisk Center Skt. Hans og Køben-

havns Kommune 

Henvisningsguide til praktiserende 

læger - den sikre vej til psykiatrien 

Borgere der henvises til Region 

Hovedstadens Psykiatri 

Region Hovedstadens Psykiatri – Psykiatri-

ens Centrale visitation, praksiskoordinator i 

psykiatrien, praktiserende læger.  

Fokuseret og nem kommunikation 

mellem praktiserende læger og OP-

team Vesterbro 

Borgere med samtidig somatisk 

og psykisk sygdom 

Psykiatrisk Center Amager, OP-team Ve-

sterbro og praktiserende læger 

Forbedring af plejeforløbsplaner Borgere med erhvervet hjerne-

skade 

Rigshospitalet og Hvidovre Kommune  

Frikøb af sygeplejerske til audit  Ældre borgere og borgere med 

multisygdom 

Rigshospitalet og relevante kommuner 

med patienter fra afdelingen.  

Info på tværs om pleje (forbedrings-

projekt med fokus på tværsektori-

elle forløb) 

Borgere som modtager speciali-

seret genoptræning  

Rigshospitalet – Klinik for rygmarvsskader  

Studiebesøg og udarbejdelse af 

henvisningsprocedurer for ny mål-

gruppe for kræftrehabilitering 

Borgere med palliative behov Rigshospitalet og Center for Kræft og 

Sundhed i Københavns Kommune 

Fælles audit af genindlæggelser af 

spædbørn med særlig fokus på det 

tværsektorielle samarbejde 

Nyfødte med dårlig trivsel Rigshospitalet og sundhedsplejerske i ud-

valgte kommuner 

Fælles audit om barriere for imple-

mentering af hjemmerespirations-

ordninger 

Borgere med hjemmerespirations-

ordning 

Rigshospitalet, patientrepræsentanter og 3 

udvalgte kommuner 

 


