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Fokusområder med anbefalinger fra de 5 regionsældreråd til de 
kommende sundhedsaftaler 2019–2022 
 
Regionsældrerådene har udarbejdet forslag til fokusområder for ældrerådene i de kommende arbejde med 
sundhedsaftaler for år 2019 – 2022. Fokusområderne skal give de 5 regionsældreråd og landets 98 ældre-/
seniorråd et fælles udgangspunkt for dialog med sundhedskoordinationsudvalg, kommunalbestyrelser m.fl. 
om de nye sundhedsaftaler. Hensigten er desuden at oplyse og rådgive lokale ældre-/seniorråd og derved 
bidrage til en konstruktiv dialog og høringsproces om sundhedsaftalerne og sundhedsplanlægning for ældre.  
Fokusområder og anbefalinger er ikke udtømmende og entydigt retningsgivende. Der kan være behov for 
andre indfaldsvinkler i de enkelte regioner og 98 kommuner. 
 

Intro til sundhedsaftaler og processen for aftalerne  

Sundhedsaftalerne skal opstille fælles, forpligtende målsætninger for sundhedsområdet generelt i de 5 regio-
ner og for de områder og/eller målgrupper i kommunerne, som der indgås aftale om. Sundhedsaftalerne 2019
-2022 skal, som noget nyt, minimum leve op til de 8 nationale sundhedsmål, men herudover gives der nu en 
relativ stor handlefrihed i de fem regioners aftaler med kommunerne. Det er et krav til sundhedsaftalernes 
struktur og udformning, at aftalerne skal indeholde delelementer, som parterne har indgået aftale om i fælles-
skab. Disse krav til delelementer drejer sig om; 
 rammer og deleelementer for opgaveløsning og opgavefordeling  
 mål for indsatsen  
 kapacitet  
 adgang til kompetencer og rådgivning  
 adgang til medicin, udstyr, digital understøttelse og lignende  
 implementering af indsatsen  
 opfølgning på indsatsen 
 
De tre parter i sundhedsaftalerne er region, kommuner og PLO (De praktiserende lægers organisation i den 
pågældende region). Et sundhedskoordinationsudvalg, bestående af minimum 3 repræsentanter fra regio-
nen, 3 fra kommunerne og 2 fra PLO, er ansvarlige for at sundhedsaftalerne udformes og færdiggøres retti-
digt til ikrafttrædelse senest pr. 1. juli 2019. Sundhedsaftalerne skal forinden sendes i høring bl.a. i regions-
råd, i de involverede kommuner, hos praktiserende læger lokalt og i forhold til andre relevante interessenter. 
Læs evt. mere herom på link: https://danske-aeldreraad.dk/tema-sundhedsaftaler/ 
 
Den ældre borger i relation til sundhedsaftaler 

Ældre 60+ borgere udgør aktuelt den største andel af de borgere/patienter, som modtager sundheds- og syg-
domsindsatser i både det regionale - og kommunale sundhedsvæsen. I Danmark vil vi desuden i løbet af de 
kommende 5-10 år opleve en meget markant stigning i antallet af ældre borgere over 80 år. For at sætte det i 
perspektiv, så er der lige nu 250.000 borgere over 80 år, og om bare syv år vil dette tal være steget til 
340.000. Når der aktuelt udarbejdes sundhedsaftaler, som skal gælde de næste 4 år, bør disse tal for antal 
ældre og karakteristika for sygdomskendetegn for ældrebefolkningen naturligvis afspejles i sundhedsaftaler-
ne. Det skal ske, så der både nu og fremadrettet tilbydes den enkelte ældre borger/patient et trygt, menings-
fuldt og kompetent sundheds- og behandlingsforløb.  
Landets ældre-/seniorråd kan være med til at skabe fokus på disse forhold vedr. ældrebefolkningen og sikre 
optimale løsninger, tilbud og kapacitet m.v. for den ældre borger i sundhedsaftalerne. Følgende fokusområ-
der med anbefalinger vil have stor betydning i denne sammenhæng. 
 
Fokusområder med anbefalinger af betydning for ældre i sundhedsaftaler 
 

1 Fokus på tidlig opsporing, forebyggelse og genoptræning  

 
 
Det anbefales, at man som en overordnet målsætning i sundhedsaftalerne skriver: Sundhedsaftaler 
skal bidrage til en forstærket forebyggelsesindsats og til borgernes mestring af sygdom. 
 
Det anbefales, at man i beskrivelsen i aftalerne af de 8 nationale mål for sundhedsvæsenet har særlig 

 
Især for ældre er det velkendt, at tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne, der mødes 
med en målrettet forebyggende indsats, kan medvirke til at forhindre og minimere antal indlæggelser samt imøde-
gå, at sygdom udvikler sig og bliver akut eller kronisk. Også både borgerrettet og patientrettet forebyggelse er væ-
sentlige indsatsområder for ældre i forhold til at undgå og begrænse sygdom, og herunder er bl.a. målrettede ind-
satser for hurtig genoptræning og vedligeholdelsestræning væsentlige indsatser, som bør vægtes højt i sundheds-
aftaler.    

https://danske-aeldreraad.dk/tema-sundhedsaftaler/


 

 

 

 

 

opmærksomhed på den tidlige opsporing, forebyggelse og genoptræning, der vedrører ældre borgere. Såle-
des at det, i dette vigtige fokuspunkt i aftalen, afspejles i alle indsatser, samarbejder, rammer og delelemen-
ter, hvordan sygdom begrænses og forværring hindres hos den ældre borger. 
 
Det anbefales, at både den borger- og patientrettede forebyggelse indgår i aftalerne med stor tyngde.  
 
Det anbefales, at der er stort fokus på initiativer, der begrænser konsekvenserne af de store sygdomsgrupper i 
ældrebefolkningen, bl.a. gigt, diabetes, hjerte-karsygdomme, astma-allergi, kræft. 

  
Det anbefales, af sundhedsaftalerne har fokus på genoptræningsplaner og forløbsprogrammer, som præciserer 
et kompetent, ensartet og hurtigt forløb, uanset om borgeren har en genoptræningsplan og er lægehenvist eller om bor-
geren er visiteret til genoptræning af kommune. 

 
2 Fokus på den ældre medicinske patient og kronisk sygdom 

 
 
Det anbefales, at sundhedsaftalerne præciserer patientoverskuelige initiativer – som tager tilstrækkelig hensyn til, 
at en stor del af ældrebefolkningen har kroniske sygdomme, lider af multisygdom og tilhører gruppen ”den ældre medi-
cinske patient”.  
 
Det anbefales, at sundhedsaftaler afspejler, at den ældre medicinske patienter har behov for individuelle og ty-
delige tilbud, og at sundhedsaftalerne er med til at strukturere og sikre borgeren den rette behandling, uden unødvendi-
ge dobbeltkontroller, herunder at skulle forholde sig til mange læger og andre fagpersoner. 

 
Det anbefales, at sundhedsaftalernes tilbud til de ældre patientgrupper er ensartede og med høj kvalitet i alle 
kommuner på landsplan, og at uhensigtsmæssige indlæggelser undgås.  

 
3 Fokus på sammenhængende patientforløb  

 
 
Det anbefales, at det sammenhængende patientforløb aftales og indskrives med den rette tyngde i sundhedsaf-
talerne. 
 
Det anbefales, at det tværsektorielle samarbejde videreudvikles, og dette kan for eksempel ske gennem tydelig 
samarbejdsstruktur, ansvarsplacering og kompetenceudvikling.  
 
Det anbefales, at sundhedsaftalerne afspejler en god praksis for indlæggelse og udskrivelse, da den rigtige 
planlægning, samarbejde og kommunikation mellem sektorerne kan reducere mange risici.  
 
4 Fokus på en specialiseret sundhedsindsats i kommunerne uden egenbetaling 

 
Det anbefales, at det i forbindelse med den kommende sundhedsaftale sikres, at der ikke opkræves brugerbetaling i kommunalt 
regi som følge af, at stadig flere specialiserede behandlingsopgaver, som tidligere blev varetaget på sygehusene, overføres til kom-
munerne. Det gælder eksempelvis ift. kommunale akutpladser. De ydelser, der tidligere var regionale og nu bliver kommunale, bør 
fortsat være vederlagsfri for borgerne, så konsekvensen ikke bliver øget egenbetaling for syge ældre borgere.    

 

I den nationale sundhedsprofil 2017 oplyses det, at 3 ud af 4 ældre 65+ har en kronisk sygdom, og at hver 5. ældre 
har tre eller flere kroniske sygdomme. Det fremgår også, at livskvaliteten falder voldsomt med et stigende antal kroni-
ske sygdomme, og at omkring ¼ af levetiden efter det 65. år er helbredsmæssigt udfordret. Tal fra Sundhedsdatasty-
relsen viser desuden, at hver 10. ældre borger over 65 år, er indlagt mindst en gang årligt, og 50 pct. heraf har daglig 
kontakt med kommunens pleje og omsorgstilbud. Ældre medicinske patienter trækker således forholdsvis meget på 
både det kommunale og det regionale sundhedsvæsen.     

 
Den ældre medicinske patient er en patientgruppe, hvor mange forhold kan gøre behandlingsforløbet meget kom-
plekst, og vanskeligt for den ældre selv at følge med i. Behandlingstilbud og organisering skal derfor tage udgangs-
punkt i den enkelte patients behov, og hverken sektorovergange, faggrænser eller manglende ansvarsplacering må 
forhindre, at patienten oplever sammenhæng, kvalitet i behandling eller udveksling af vigtig information. Sundhedsaf-
talerne skal skabe sammenhæng i patientforløbet internt mellem sygehusets afdelinger, almen praksis og på tværs af 
kommuner, reducere antallet af (gen)indlæggelser, sikre at patient og pårørende er medinddraget og sikre en høj og 
ensartet kvalitet – også på tværs af landet.  

 
Når det skal sikres, at færre borgere falder mellem to stole, stiller det nye, store krav både til den struktur, der skal 
sikre sammenhængen og til aktørerne i sundhedsvæsenet. For den ældre borger med én eller flere sygdomme vil en 
videreudvikling med bl.a. tydelig ansvarsplacering i det tværsektorielle samarbejde kunne bidrage til færre forebygge-
lige og akutte indlæggelser, færre uhensigtsmæssige genindlæggelser og til bedre kvalitet i det enkelte patientforløb.  
 
Det er ofte ved overgangen mellem behandlingsenheder og sektorerne, at den ældre borger oplever, at sammenhæn-
gen svigter. En videreudvikling af praksis og kommunikation vedr. indlæggelse og udskrivelse har vist sig effektiv. Et 
bud på, hvor overgangen kan videreudvikles, er fx ved en bedre og mere ensartet visitation i kommunerne, hvor visi-
tatorerne er klædt bedre på til at rådgive borgerne, ikke mindst fordi flere og flere opgaver bliver lagt ud til kommuner-
ne. Borgere, der visiteres til en tilstrækkelig og kompetent ydelse fra starten, vil i mindre grad risikere forværring af 
sygdom og genindlæggelser.  

 
Sundhedsvæsnet er blevet meget mere specialiseret, og i de senere år er der sket en markant stigning i opgaveflyt-
ningen fra region til kommune. Når patienten ikke længere er så mange dage indlagt i det regionale hospitalsvæsen 
som tidligere, har det ikke bare behandlingsmæssige konsekvenser for patienten, det har ofte også privatøkonomiske 
konsekvenser. I forbindelse med at patienten overgår fra regional indlæggelse til kommunal ”indlæggelse” på f.eks. en 
akutplads, kommer der ofte brugerbetaling på bl.a. mad, vask og leje af sengelinned samt ikke mindst udgifter til me-
dicin. Som udgangspunkt er hospitalsindlæggelse uden omkostninger for patienter i Danmark. Ældre patienter er ofte 
i en tilstand, hvor de er svært syge og behandlingskrævende, og det må med rette forventes, at de bliver taget hånd 
om af det offentlige sundhedsvæsen uden økonomiske omkostninger for borgeren.  



 

 

 

 

 

 
5 Fokus på en akutfunktion, der efterlever Sundhedsstyrelsens krav 

 
 
Det anbefales, at sundhedsaftalerne præciserer at benævnelsen akutfunktion skal bruges i alle kommuner, så 
det er entydigt, at der er tale om en funktion, der skal leve op til krav og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.  
 
Det anbefales, at det i sundhedsaftalerne præciseres og fordres, at alle kommuner har en kommunal akutfunkti-
on, som kan levere specialiseret og kompleks sygeplejebehandling. Det er væsentligt, at såvel kommune som hospitalet 
og den praktiserende læge har en klar viden om, hvilke opgaver kommunen med sikkerhed kan udføre.  
 
Det anbefales, at der i sundhedsaftalerne afklares krav til samarbejde og til det lægefaglige ansvar mellem hos-
pital, kommunal hjemmesygepleje/akutfunktion og almen praksis. 
 
Det anbefales, at sundhedsaftalerne afklarer kravene til indsatsopgaver, herunder bl.a. muligheden for intrave-
nøs behandling, samt til den samlede kapacitet i akutfunktionen.  
 
6 Fokus på kompetent og tilstrækkeligt personale 

 
 

Det anbefales, at sundhedsaftalerne klart beskriver, at der i kommunerne skal være tilstrækkeligt personale 
med de nødvendige særlige kompetencer til alle sundhedsaftalens ydelser samt klart definerer, hvilke specialiserede 
tværgående kompetencer/funktioner, der kan styrke et behandlingsforløb. 
 
7 Fokus på rammerne for sundhedsindsats: forløbsprogrammer koordinering, kommunikati-
on, samarbejde og ansvar  

 
 
Det anbefales, at det af sundhedsaftalerne fremgår, hvem der leder indsatsen på tværs, hvem der koordinerer, 
sikrer kommunikation, samarbejde, og hvem der har ansvar for koordinering. Hvor det ikke er muligt at definere disse 
forhold i sundhedsaftalerne, bør der udarbejdes underaftaler, så forholdene er helt afklarede. 
 
8 Fokus på videreudvikling af velfærdsteknologi og sundhedsteknologi 

 
 

Det anbefales, at indføre en målsætning i sundhedsaftalen om samarbejde om udvikling af velfærdsteknologi og 

 
Det forventes, at 100.000 borgere over de næste år skal flyttes behandlingsmæssigt fra sygehuse til behandling og 
pleje i kommunerne, bl.a. i den kommunale akutfunktion. Akutfunktionens overvejende målgruppe er den ældre bor-
ger/patient. Akutfunktionen i alle landets 98 kommuner skal varetage pleje- og behandlingsopgaver, der indtil for få år 
siden blev varetaget på sygehus. Akutfunktionen skal desuden fungere som et nyt bindeled for sammenhængende 
patientforløb og for mere præcision omkring typer af indsatser, kompetencer, samarbejder og ansvarsplacering.  
 
Akutfunktionen, som den er beskrevet fra Sundhedsstyrelsens side, er ret præcis, når det kommer til krav til kompe-
tencer og indsatsområder, bortset fra krav til intravenøs behandling. Derimod er samarbejde og forankring af det læ-
gefaglige ansvar for behandlingerne i akutfunktionen ikke defineret, men fremstår udelukkende som ”anbefalinger”. 
Antal patientforløb, og dermed hvor stor kapacitet akutfunktionen i kommunen skal have, er heller ikke defineret. 
Sundhedsaftalerne bør derfor præcisere det lægefaglige behandlingsansvar samt kapaciteten for behandlingsforløb i 
akutfunktionen. Hvis en kommune ikke kan varetage – eller ikke har kompetencerne til at varetage en sygeplejeopga-
ve på betryggende vis, er risikoen, at sygehuslæge og/eller praktiserende læge ikke henviser patienter til den kommu-
nale funktion, eller at patienter henvises med et behandlingsbehov, kommunen ikke kan varetage.  

 
Akutfunktionen i kommunerne er et aktuelt tilbud, der kræver høje faglige kompetencer, hvis indsatsen skal løse de 
specialiserede sygeplejefaglige opgaver, som Sundhedsstyrelsens kvalitetstandard kræver. Derfor er det væsentligt, 
at sundhedsaftalerne afspejler krav til disse høje faglige kompetencer og til kapacitet på dette område. Sundhedssty-
relsens kvalitetstandard vedrører alene akutfunktionen. Men også omsorg for det døende menneske og den palliative 
indsats er indsatsområder, hvor alle kommuner i højere grad skal kunne varetage pleje og behandling, og hvor sund-
hedsaftalerne bør være med til at fastlægge forhold vedr. kompetencer, bemanding og opholdsmuligheder for døen-
de. Adgang til tværgående, specialiserede kompetencer, eksempelvis i form at udgående teams fra regionshospital 
eller hospice bør også fremgå i forbindelse med beskrivelsen af den palliative indsats.  
 
Der kan være andre behandlingsområder, hvor kompetencer og kapacitet bør tænkes ind i sundhedsaftalerne, ek-
sempelvis dialysebehandling, intravenøs behandling, behandling med kemoterapi m.v.         

 
Der er i de seneste årtier sket en specialisering af funktioner og enheder og en geografisk spredning og organisatorisk 
opdeling af det sundhedsfaglige arbejde for at imødekomme et øget sygdoms- og behandlingsbehov i samfundet. Ko-
ordineringsopgaven er stor, og rigtig mange aktører er involveret i at koordinere arbejdet. Et godt sammenhængende 
patientforløb er ofte resultatet af en optimal organisatorisk sammenhæng med tværgående ledelse, som sikrer dialog, 
kommunikation, dokumentation, overlevering, ansvarsplacering m.v., - men hvem leder koordineringsarbejdet? Man-
gelfuld organisering øger risikoen for fejl og miskommunikation i de sårbare overgange, og lader syge og sårbare 
mennesker bære en koordinationsopgave, som ikke alle patienter eller pårørende er i stand til at løfte. Dermed risike-
res der fejl, ligesom man kan øge den sociale ulighed i sundhedsvæsenet. Der skal overføres relevant information 
mellem sygehus og kommunal indsats, når det vedrører koordinering, kommunikation, samarbejde og ansvar.  

 
Der kan både være menneskelige og økonomiske gevinster ved at anvende relevant velfærdsteknologi og sundheds-
teknologi. Udviklingen på området går meget hurtigt, og det er forventeligt, at dele af behandlingsforløb eller hele be-
handlinger på sigt kan varetages på baggrund af telemedicinske løsninger. Sundhedsaftalerne bør sikre information 
og fælles vilje til at anvende og udvikle teknologi på disse områder. 



 

 

 

 

 

sundhedsteknologi og at der sikres relevant evaluering af ydelse, etik, effektivitet og økonomi i denne forbin-
delse. 

 

9 Fokus på den palliative indsats: Behandling, omsorg og ophold for døende  

 

 

Det anbefales, at indføre en målsætning i sundhedsaftalen om samarbejde om udvikling af den pallia-
tive indsats, så kompetencerne styrkes i kommunerne.  

 

Det anbefales, at sundhedsaftalerne præciserer, at kommunerne skal kunne yde basal palliativ ind-
sats på alle plejecentre og i den kommunale hjemmepleje samt at kommuner har opholdsmuligheder for den 
palliative indsats (hospicepladser og/eller palliative- og hospicelignende pladser).                                               

 

Med venlig hilsen 

Formændene for de 5 regionsældreråd 

 

 

 

At være uhelbredeligt syg og døende indebærer mange vanskelige situationer for den døende og dennes pårørende. 
At være døende omfatter ofte forløb både i det regionale og kommunale sundhedsvæsen, og i begge sammenhænge 
arbejdes der på forskellige måder på at lette vilkårene for døende og pårørende med palliative tilbud. Disse palliative 
tilbud præges af idealer om, hvordan tingene bør være for at kunne bidrage til at skabe en god og værdig død, bl.a., 
at den døende er fri for smerte og lidelse, samt at døden kan foregå på det sted, som den døende har ønsket. Det er 
klart, at den palliative indsats kræver kompetencer, hvis fx patienten skal være smertefri eller kunne dø i eget hjem. 

 
Adspurgt ønsker ca. 60 % at dø i eget hjem (herunder på plejehjem), men statistisk set sker det kun for under 20 %, 
og langt de fleste borgere dør på hospitalers sengeafdelinger. I sundhedsaftalerne bør kommunernes ressourcer i den 
palliative indsats derfor styrkes både i indsats; behandling, omsorg og opholdsmuligheder for døende. Hospices, palli-
ative afdelinger på hospitaler, samt udgående palliative teams rummer den specialiserede palliative indsats og be-
handlingsviden, og det bør fremgå af sundhedsaftalerne, hvordan kommunerne kan trække på denne ekspertise. 


