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Sundhedsstyrelsen 

jkr@sst.dk 

KL's høringssvar vedrørende anbefalinger for tværsektorielle 

forløb for mennesker med kroniske længerygsmerter 

 

KL fremsender hermed bemærkninger til udkast vedrørende anbefalinger 

for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske lænderygsmerter, 

som Sundhedsstyrelsen har sendt i høring den 14. december 2016. 

 

KL hilser anbefalinger velkommen og vurderer, det er et værktøj, som 

kan være til nytte blandt de sundhedsprofessionelle og andre i kommu-

nerne, som er i kontakt med borgere med denne tilstand, anbefalingerne 

bidrager til at tegne en retning for den fremtidige udvikling, hvor kommu-

nerne forventes at få en større rolle i forhold til den rehabiliterende og fo-

rebyggende indsats. 

 

KL anerkender, at det er en svær opgave at udarbejde faglige anbefalin-

ger til en subgruppe af borgere med lænderygsmerter, som årligt generer 

store samfundsmæssige omkostninger til behandling og sygefravær. Det 

har derfor også stor relevans, at anbefalingerne sammenfatter eksiste-

rende kliniske retningslinjer suppleret med faglig konsensus og ekspert-

skøn.  

 

Rapporten har foretaget en afgrænsning af målgruppen, således at den 

omfatter mennesker med kroniske lænderygsmerter, som bl.a. er karak-

teriseret ved at være en inhomogen gruppe med varierende forløb og be-

hov og multifaktorielle barrierer for at opnå forbedret funktionsevne. Rap-

porten afgrænser ikke målgruppens størrelse og dermed kommer rappor-

ten heller ikke med et estimat for, hvor mange borgere som vil kunne for-

ventes at skulle modtage et konkret forløb herunder en kommunal ind-

sats, hvilket gør det vanskeligt for kommunerne at foreholde sig til opga-

vens omfang.  

 

Overordnet savner KL, at anbefalingerne i højere grad kommer med kon-

krete løsningsforslag til, hvordan udfordringerne med effektiv kommuni-

kation og koordination kan håndteres på tværs af aktører. Dette er en 

særlig udfordring, da borgere med kroniske længerygsmerter har forskel-

lige indgange til sundhedssystemet og flere aktører samarbejder ofte om 

borgerens forløb. 
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Dokumentets anbefalingerne indeholder gode beskrivelser af indsat-

serne, med undtagelse af operation. Konkret i forhold til anbefalingerne 

om forebyggelses- og rehabiliteringstilbud i kommunerne, er de primært 

baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelsestilbud til 

borgere med kronisk sygdom. KL støtter overordnet op om de anbefalin-

ger, men der er brug for at tilføje, at målgruppen adskiller sig afgørende 

fra de andre kroniske sygdomme, idet smerterne er omdrejningspunktet 

for patienternes funktionsnedsættelser og sygdomsmestring, hvilket ikke 

er tilfældet for patienter med KOL og diabetes. Det bør derfor fremgå, at 

anbefalingerne for forebyggelsestilbuddene kan have en begrænset over-

førbarhed til denne målgruppe. 

 

KL kan ikke sikre en implementering af anbefalingerne i landets 98 kom-

muner, da det er en ”kan opgave” i kommunerne jf. Sundhedsloven § 

119. For at sikre en varetagelse af opgaven vil der også være behov for 

og der tilføres yderligere økonomi end de 183 mio. kr., der er afsat til for-

bedring/kvalitetsudvikling af de eksisterende forløb for diabetes og KOL.  

 

KL tager forbehold for en senere politisk behandling. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hanne Agerbak 

Kontorchef 

 
 


