
Dato: 4. april 2017 

 

Sags ID: SAG-2016-03758 

Dok. ID: 2321694 

 

E-mail: JJC@kl.dk 

Direkte: 3370 3852 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 1 af 1 

 

Ansvarlige direktør for sundheds- og ældreområdet 

Sundhedsstyrelsen offentliggør kvalitetsstandarder for de kom-

munale akutfunktioner i hjemmesygeplejen  

 

./. Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort Kvalitetsstandarder for kom-

munale akutfunktioner i hjemmesygeplejen – krav og anbefalinger til va-

retagelse af særlige sygeplejeindsatser. Kvalitetsstandarderne skal un-

derstøtte den videre udvikling af og styrkelse af de kommunale akutfunk-

tioner og kommunerne skal fra 2018 leve op til vedlagte kvalitetsstandar-

der.   

 

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder indeholder krav til kommunerne i 

forhold til tilrettelæggelse, målgruppe, indsatser, kompetencer og til ud-

styr og kvalitetssikring (jf. orienteringen på mødet i K98 den 28. februar 

2017). Kvalitetsstandarderne indeholder herudover anbefalinger til sam-

arbejde mellem sektorer. Standarderne erstatter Sundhedsstyrelsens 

Kvalitet i akutfunktioner i den kommunale hjemmesygepleje fra 2014.  

 

KL skal pege på en række forhold, kommunerne skal være særligt op-

mærksomme på ved gennemførelse af de foreliggende kvalitetsstandar-

der: 

– Kommunerne træffer på baggrund af lokale forhold beslutning om ka-

paciteten i de kommunale akutfunktioner, gennem visitations- og plan-

lægningsretten.  

– Indsatser i akutfunktionen skal kunne ydes 24 timer i døgnet . Indsatser 

i sene aften- og nattetimer kan dog organisatorisk tilrettelægges i regi 

af hjemmesygeplejen på betingelse af, at de i standarden beskrevne 

kompetencer er tilstede. 

– Indsatser kan tilrettelægges i et samarbejde på tværs af kommunerne.  

– Rammerne for samarbejdet mellem akutfunktionen og de regionale be-

handlingstilbud skal fastlægges i en underliggende aftale i regi af 

sundhedsaftalen og skal bl.a. afstemme forventninger til kapacitet i så-

vel akutfunktionen som de regionale behandlingstilbud 

 

Varetagelse af evt. yderligere indsatser, der ligger udover de i kvalitets-

standarderne beskrevne ”instrumentelle indsatser”, skal aftales særskilt 

med regionen med henblik på at sikre, at faglige, herunder patientsikker-

hedsmæssige rammer er på plads. Flere kommuner fremhæver i den for-

bindelse intravenøs væske og medicin som eksempler på indsatser, der 

kan aftales særskilt men som kommunerne ikke er forpligtet på i vedlagte 

kvalitetsstandarder og som derfor heller ikke er finansieret via de centralt 

afsatte midler til kommunale akutfunktioner. Såfremt kommunen vælger 
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at varetage fx intravenøs væske og/eller medicin skal de faglige og, så-

fremt kommunen ønsker regional finansiering, økonomiske rammer om-

kring indsatsen således aftales særskilt med regionen.  

 

Det bemærkes i øvrigt, at kommunerne i august 2018 skal gøre status 

på, hvordan midlerne er blevet anvendt til at styrke de kommunale akut-

funktioner siden 2016 samt redegøre for, hvordan midlerne vil blive brugt 

fremadrettet.  

 

Endvidere skal der ske en løbende udvikling og opfølgning, herunder do-

kumentation af de kommunale akutfunktioner. På den baggrund gennem-

føres der til og med 2019 en årlig status med fokus på udviklingen af de 

kommunale akutfunktioner.  

 

Den årlige status og opfølgning sker med afsæt i KL´s dataindsamling,  jf. 

udmøntningsplanen for Den nationale handlingsplan for den ældre medi-

cinske patient (http://www.kl.dk/ImageVaultFi-

les/id_80750/cf_202/Plan_for_udm-ntning_af_den_nationale_handlings-

plan.PDF).  

 

Baggrund 

Der er i perioden 2016-2019 afsat i alt 445 mio. kr. til styrkelse af de 

kommunale akutfunktioner og fra 2020 170 mio. kr. årligt. Midlerne forde-

les i årene 2016-2018 efter ældrenøglen og udbetales som et særtilskud. 

Fra 2019 og frem udbetales det permanent løft gennem et løft af bloktil-

skuddet.  

 

Styrkelse af kommunale akutfunktioner er ét af otte indsatsområder i den 

Nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient, som regerin-

gen og Dansk Folkeparti offentliggjorde medio 2016, og hvor der samlet 

er afsat 1,2 mia. kr. i perioden 2016-2019 og herefter varigt 300 mio. kr. 

årligt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Kristian Heunicke 
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