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Kommissorium for Følgegruppe for den ældre medicinske patient 

 

 

Baggrund 

Regeringen har med finanslovsaftalen og satspuljeaftalen for 2016 afsat i alt 

knap 2 mia. kr. i perioden 2016-2019 til en målrettet indsats over for ældre pa-

tienter og borgere med demens. Det er således med finanslovsaftalen for 2016 

besluttet at afsætte 320 mio. kr. i 2016 og 300 mio. kr. årligt fra 2017 og frem 

til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder en 

akutpakke målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene. 

 

Indholdet i handlingsplanen for den ældre medicinske patient fastlægges i for-

året 2016 af partierne bag finansloven for 2016. 

 

Handlingsplanen for den ældre medicinske patient skal – ifølge Aftale om Fi-

nansloven for 2016 – blandt andet have fokus på styrkede kompetencer i kom-

muner og almen praksis. Handlingsplanen ventes at omfatte indsatser på syge-

huse, i almen praksis og i kommunerne med henblik på:  

 

 at modvirke overbelægning på de medicinske afdelinger  

 at nedbringe antallet af patienter, som ikke udskrives fra sygehusene, 

selvom de er færdigbehandlede  

 at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser  

 at skabe bedre sammenhæng for patienter, der har forløb på tværs af sy-

gehus, almen praksis og kommune.1  

 

Det er i forbindelse med satspuljeaftalen aftalt, at der afsættes midler til at vide-

reføre og udvikle opfølgende hjemmebesøg i forlængelse af udskrivning fra sy-

gehus, at indfase fasttilknyttede læger på plejecentre, at udarbejde 2-3 nationale 

kliniske retningslinjer målrettet de svageste ældre samt til en pulje til forsøg 

med sammenhængende løsninger. Handlingsplanen for den ældre medicinske 

patient skal ses i sammenhæng med disse initiativer.  

 

Handlingsplanen skal endvidere ses i sammenhæng med arbejdet i Udvalget for 

det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. 

 

På den baggrund har Sundheds- og Ældreministeriet anmodet Sundhedsstyrel-

sen om at udarbejde et fagligt oplæg til brug for udarbejdelse af en handlings-

                                                   
1
 Stramme rammer – klare prioriteter. Finanslovsforslaget 2016. September 2015.  
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plan for den ældre medicinske patient.  

 

For at understøtte dette arbejde og følge handlingsplanen etablerer Sundheds-

styrelsen en Følgegruppe for den ældre medicinske patient. Følgegruppen for-

ventes som udgangspunkt at fungere i perioden 2016-2019.  

 

Foreløbige overvejelser om indhold i det faglige oplæg til handlingsplan 

for den ældre medicinske patient 

Ældre medicinske patienter har typisk flere kroniske sygdomme, behov for 

hjælp efter serviceloven samt mange kontakter til det kommunale sundhedsvæ-

sen, almen praksis og sygehus. Det betyder, at de ofte har samtidige tværfaglige 

og tværsektorielle forløb samt er i kontakt med mange forskellige aktører og 

personale, og at de derfor risikerer at opleve problemer med manglende sam-

menhæng, unødvendige indlæggelser, genindlæggelser mv. Derudover er de 

særlige problemstillinger for ældre medicinske patienter knyttet til forhold, der 

følger med begrænset funktionsevne og multisygdom. 

 

Det faglige oplæg tager afsæt i disse problemstillinger og baseres på viden og 

erfaringer fra den første nationale handlingsplan for den ældre medicinske pati-

ent 2012-2015 samt i den faglige udvikling generelt. Det faglige oplæg forven-

tes blandt andet at omhandle nedenstående initiativområder, som skal konkreti-

seres og kvalificeres igennem udarbejdelsen af det faglige oplæg. Initiativom-

råderne kan suppleres med initiativer, der fx sigter på at reducere funktionsev-

nebegrænsninger i målgruppen. 

 

Forventede initiativområder: 

 

 Videreudvikling af de kommunale akutfunktioner og det kommunale 

beredskab 

 Styrkede kompetencer i kommunerne og almen praksis 

 Styrket indsats for ældre, der bruger flere medikamenter på samme tid 

(polyfarmaci) 

 Videreudvikling af modeller til at sikre sammenhæng i overgangen mel-

lem sektorer   

 Bedre adgang til sygehusenes specialiserede kompetencer. 

 

Følgegruppens opgaver 

Følgegruppen skal rådgive Sundhedsstyrelsen i forhold til udarbejdelsen af det 

faglige oplæg i form af sparring om indsatsområder og konkrete initiativer samt 

følge arbejdet med handlingsplanen.  

 

Det faglige oplæg vil dels bygge på viden og erfaring fra den første handlings-

plan for den ældre medicinske patient (2012-2015), hvor der er potentiale for 

videreudvikling og konsolidering, og dels på udviklingen på området generelt.  
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Følgegruppens sammensætning og møder 
Sundhedsstyrelsen nedsætter en følgegruppe med repræsentanter fra driftsherrer 

og faglige selskaber. 

 

Følgegruppen er repræsenteret ved følgende parter: 

 

 Sundhedsstyrelsen (formandskab og sekretariat) 

 Sundheds- og Ældreministeriet (1) 

 Social- og Indenrigsministeriet (1) 

 Danske Regioner/regioner (1+5) 

 KL/kommuner (1+5) 

 Danske Patienter (1) 

 Ældre Sagen (1) 

 Danske Ældreråd (1) 

 FOA (1) 

 Dansk Sygepleje Selskab (1) 

 Dansk Selskab for Almen Medicin (1) 

 Dansk Selskab for Intern Medicin (1) 

 Dansk Selskab for Geriatri (1) 

 Dansk Selskab for Fysioterapi (1) 

 Ergoterapifaglige Selskaber (1) 

 FOA (1) 

 Forskningsmiljøer (2) 

 

Øvrige parter kan blive inddraget ved behov.  

 

Der forventes afholdt to møder i forbindelse med udarbejdelse af det faglige 

oplæg og herefter to møder årligt. Derudover kan afholdes møder ad hoc, hvis 

Sundhedsstyrelsen finder behov.  

 

Følgegruppens opgave er generelt at drøfte og kvalificere oplæg.  

 

Dagsorden og referat udsendes henholdsvis én uge før og efter mødets afhol-

delse.  


