Nye veje til bedre
sundhed i Nordjylland
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I Nye veje samarbejder Region Nordjylland og
Morsø Kommune om at se på sundhedsvæsenet
med nye briller.
Sammen tager vi fælles ansvar omkring sundhedstilbuddene til borgerne på Mors. Vores vision er, at
den enkelte borgers møde med sundhedsvæsenet
skal være sammenhængende, borgernært og gennemskueligt. Uanset om man møder kommunen,
hospitalet, psykiatrien eller den praktiserende læge.
Vi kigger på de behov og mulige udfordringer den
enkelte borger har, og lader det være afsættet for
vores arbejde. Borgene skal kort sagt være i centrum – og inddrages løbende i processen.

Ambitionerne er store, og målet er at afprøve nye
måder at løse sundhedsvæsnets udfordringer. For
at lykkedes er vi i gang med udvikle nye metoder,
nye samarbejder og nytænke vores fælles sundhedsvæsen, så vi øger værdien på tværs. Vi skal tænke
sundhed bredere og tænke utraditionelt. Der skal
være plads til blindgyder og omveje - kun sådan går
vi nye veje.
Vi vil skabe nye veje for fremtidens sundhedsvæsen,
som kan være til glæde for hele landet.
Anne Bukh
Koncerndirektør
Region Nordjylland

Rikke Würtz
Kommunaldirektør
Morsø Kommune
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Om Nye veje
Det har vist sig vanskeligt at sikre lægedækningen
på traditionelle vilkår på Mors. Derfor har Region
Nordjylland fået lov af Sundheds- og Ældreministeriet til at drive almen praksis på Mors i en periode
på 6 år fra sommeren 2017.
Det giver mulighed for at tænke aktiviteterne i almen praksis, på hospitalet og i kommunen tættere
sammen. Sammen kan vi afprøve nye modeller
for at levere den bedste behandling til den enkelte
borger. Der er desuden altid plads til nye spændende samarbejder.
Nye veje er et væksthus, hvor nye ideer kan få mulighed for at vokse sig store. Sammen ønsker vi at
bringe borgernes ressourcer i spil og finde nye veje
til at skabe de bedste rammer for borgernes trivsel.
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Region Nordjylland har indgået et partnerskab
med Morsø Kommune om Nye veje. Partnerskabet
bygger på en fælles vision om:
• At patienterne bliver et fælles ansvar for
hospital, kommune og almen praksis, og at
sundhedsydelser ikke blot leveres koordineret,
men i et forpligtende fællesskab, hvor vi afprøver
nye modeller for samarbejde og organisering på
tværs af sektorer.
• At skabe en ny platform for fremdrift mellem
almen praksis og Aalborg Universitetshospital,
Thisted med det sigte at afprøve nye modeller
for samarbejde og organisering, når
lægedækningen skal sikres.

Sidefod tekst
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Sidefod tekst

Nye muligheder Nye ideer
Nye veje skal udfordre tænkningen og visionerne
om fremtidens nære sundhedsvæsen. Formålet er,
at borgerne skal opleve effektive og sammenhængende borgerforløb, som skaber værdi. Samtidig
skal den nye platform fungere som væksthus for
idéer, nye indsatser og en kultur, hvor samarbejde
på tværs er helt naturligt.
Vi har derfor fokus på:
• At skabe sammenhængende borgerforløb
• At forebygge sygdom
• At forbedre lægedækningen og rekruttering af
læger

• At afprøve nye måder at drive almen praksis på.
• At få erfaringer med øget brug af digitale
løsninger.
Løbende sætter vi gang i en række nye udviklingsspor. Når udviklingssporene afsluttes evalueres de,
og det afgøres, om et spor f.eks. skal lukkes ned,
udvikles yderligere eller måske implementeres i den
måde, vi gør tingene på i fremtiden.
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Eksempel på udviklingsspor
Videoløsning som alternativ til
fysisk fremmøde
I foråret 2018 afprøvede vi videokonsultation
for borgere på Mors med diabetes og stofskiftesygdomme. Borgerne skulle møde op på Morsø
Sundhedshus og tale med læge og sygeplejerske
over video i stedet for at møde op på hospitalet i
f.eks. Thisted eller Aalborg. Siden er der oprettet
videoambulatorier flere steder i Nordjylland.
- Når vi skal gøre det her, så skal det være simpelt,
men effektivt. Der skal ikke være for mange knapper, der kan forvirre. Samtidig skal lyd og skærm
være så god, at det giver en følelse af rent faktisk at
sidde over for hinanden. Sundhedspersonalet skal
kunne vurdere patientens tilstand, for eksempel
ansigtskulør og sår på fødder, som er relevant ved
diabetikere, siger projektleder Simon Nørgaard
Granum fra Region Nordjylland.
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De første tilbagemeldinger fra både borgere og sundhedspersonaler er, at det giver rigtig god mening at
bruge videokonsultationer meget mere i sundhedsvæsnet, hvor et fysisk fremmøde ikke er nødvendigt hver
gang. På sigt kan den samme løsning bruges på flere andre patienttyper og flere matrikler, og dermed spare
borgerne for mange kilometer og timer på vejene.

Sidefod tekst
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Borgere i fokus i
Borger-patientpanelet
Vi arbejder for og med borgerne. Derfor har vi lavet
et Borger-patientpanel, hvor borgere og professionelle sammen finder og skaber nye veje. I fællesskab får vi ideer til, hvad der kan gøres anderledes
for at lave et endnu bedre sundhedsvæsen.
Ideerne er mange, og lysten til dialog er stor, når vi
i fællesskab identificerer et problem, finder ud af,
hvad det egentlig handler om, og udtænker de nye
løsninger, der kan være spændende at afprøve.
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Borger-patientpanelet er en gruppe engagerede
mennesker med vidt forskellig baggrund, som
frivilligt stiller sig til rådighed med deres erfaringer.
Panelet er en vigtig sparringspartner på overordnet
niveau. Men det er også meningen, at borgere kan
trækkes med ind i arbejdet med konkrete udviklingsspor.

Fordi jeg gerne vil bidrage
Deltagerne i Borger-patientpanelet er eksperter i at
være lige præcis borgere og måske også patienter eller
pårørende i sundhedsvæsenet. Derfor har de nogle
vigtige erfaringer, som er gode at have med i arbejdet.
En af deltagerne er Martin Mikkelsen. Han kan godt
lide tanken om, at borgerne giver deres besyv med, og
synes, det er godt, at der er en fælles dialog mellem
borgere og professionelle, da begge parter har noget
værdifuld at bidrage med.
Martin Mikkelsen har meldt sig til panelet, for at
bidrage med sine erfaringer fra bl.a. udviklingssporet
om videokonsultation.
- Der er jo ingen, der har glæde af transporttiden, og
videokonferencer kan bruges i mange tilfælde, der
ikke kræver en fysisk undersøgelse. Det er bare vigtigt,
at man tager højde for, at borgeren er tryg ved teknikken. Ellers må der være en, der kan give en hjælpende
hånd - en pårørende eller sundhedsperson. Så det er
da bare at komme i gang, siger Martin Mikkelsen.
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