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3.2 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen – opfølgning og 
revision af fælles rammepapir for somatik



 
 
 
 
26. MAJ 2014 

Opfølgning på rammepapiret ”Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det 

nære sundhedsvæsen” 

 

Indledning 

I foråret 2013 udarbejdede kommunerne i hovedstadsregionen et fælleskommunalt strategipapir for 

implementering af det nære sundhedsvæsen,  ”Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære 

sundhedsvæsen” – i daglig tale kaldt rammepapir for det somatiske område. 

Rammepapiret blev behandlet i KKR d. 16. april 2013 og er efterfølgende politisk behandlet og 

godkendt i alle 29 kommuner. Det blev på KKR besluttet at der skal ske en opfølgning i 2014.  

Med rammepapiret for somatik har kommunerne i hovedstadsregionen for første gang vedtaget et 

fælles rammepapir på sundhedsområdet. Dette er et vigtigt skridt i retning af øget samarbejde 

mellem kommunerne på sundhedsområdet – et spor som kommunerne har videreført med et 

tilsvarende rammepapir på det psykiatriske område.  

Rammepapiret på det somatiske område er således ”første generation”, hvilket også betyder, at 

nogle af indsatserne er meget bredt formuleret. Rammepapiret blev godkendt i foråret 2013, 

hvorfor det ikke har haft så lang tid at virke i. Begge elementer betyder, at rammepapiret ikke er 

fuldstændigt entydigt at samle op på. Dette forsøges der så vidt muligt taget højde for i 

opsamlingen. 

Opfølgning og data  

På baggrund af KKR’s beslutning om opfølgning på rammepapiret i 2014 har Embedsmandsudvalget 

for sundhed har besluttet, at opfølgningen skal fokusere på at belyse målopfyldelsen af ”skal”-

indsatserne, dvs. indsatser, som skal være påbegyndt implementeret i 20131. 

Formålet med opfølgningen er dels at gøre status på, om kommunerne har iværksat de aftalte 

indsatser og dels at skabe mulighed for læring på tværs af kommuner. I opfølgningen præsenteres 

målopfyldelsen på tværs af kommuner og i bilag 1 fremgår de kommunefordelte tal. Her er det 

således muligt for kommunerne at sammenligne sig med hinanden og se hvilke kommuner, der er 

kommet længst med indsatserne. Hermed kan kommunerne kontakte hinanden med henblik på 

erfaringsudveksling og læring. 

Opfølgningen baserer sig primært på data fra KL’s spørgeskemaer om kommunernes indsats på 

sundhedsområdet, suppleret med et  spørgeskema udarbejdet af Det fælleskommunale 

                                                           
1 ”Kan”-indsatserne, dvs. indsatser i form af pilotprojekter, som kommunerne kan iværksætte, belyses i det omfang eksisterende data 

giver mulighed for det og opfølgningen deles på administrativt niveau.  
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sundhedssekretariat2. Der er i Embedsmandsudvalget opmærksomhed på, at denne kvantitative 

tilgang betyder, at opfølgningen vil have mindre øje for indsatsernes kvalitet. 

Det er væsentligt at fremhæve, at opfølgningen er baseret på de tilgængelige data og den 

supplerende spørgeskemaundersøgelse. Det vil i nogle tilfælde gælde, at data kun siger noget om 

dele af indsatserne. I nogle tilfælde er indsatserne også meget bredt eller uklart formuleret, hvilket 

der tages højde for i beskrivelsen af målopfyldelse og vurderingen. 

Opfølgningen på rammepapiret vil danne grundlag for en let revision af rammepapiret i 2014, hvor 

indsatser, der er iværksat af alle kommuner udgår af papiret. 

  

                                                           
2 KL har indhentet data i oktober 2012, april 2013 og november 2013. Yderligere er anvendt data fra KL’s afdækning af kommunernes 

implementering af forebyggelsespakkerne i juni 2013. På enkelte spørgsmål har KL justeret spørgeskemaerne mellem hver udsendelse, 

hvilket vanskeliggør at følge målopfyldelsen over tid. Endelig skal det nævnes, at KL’s spørgeskemaer ikke er udarbejdet med henblik på at 

følge op på hovedstadsregionens kommuners rammepapir, hvorfor der ikke altid er data, som belyser alle aspekter af indsatserne i 

rammepapiret. Med henblik på at kunne belyse målopfyldelsen af alle ”skal”-indsatserne, har alle kommuner besvaret et supplerende 

spørgeskema i marts 2014. Spørgeskemaet er udarbejdet af Det fælleskommunale sundhedssekretariat. Der er desuden indhentet 

oplysninger hos Region Hovedstaden omkring tilslutning til kommunikationsaftalen og hos to kommuner omkring hverdagsrehabilitering. 
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Opfølgning på indsatser 

 

Tema: Forebyggelse og sundhedsfremme 
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Implementering af forebyggelsespakker #1 

 
Indsats 1*  
Kortlægning af kommunens egne indsatser, som forberedelse til implementering af de nationale 
forebyggelsespakker.  

*Skal være påbegyndt implementeret i løbet af 2013 

 

Målopfyldelse 

I juni 2013 havde omkring 80-85 pct. af kommunerne, svarende til 22-24 kommuner, sammenholdt 

egne indsatser med anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om tobak, alkohol, 

fysisk aktivitet, mental sundhed, seksuel sundhed samt mad og måltider. På de øvrige pakker lå 

niveauet lidt lavere. I perioden oktober 2012 til juni 2013 ses der en stigning i andelen af kommuner, 

som har implementeret indsats nr. 1, jf. tabel 1. 

 

De kommunefordelte tal fra april 2013 viser, at det i høj grad er de samme kommuner, som har 

sammenholdt indsatserne med anbefalingerne i de forskellige forebyggelsespakker. 4 kommuner 

havde på daværende tidspunkt ikke sammenholdt egen indsats med nogen forebyggelsespakker 

endnu. Dog har to af disse kommuner meddelt, at de nu har gjort det. 

 

Tabel 1: Andelen af kommuner, der har sammenholdt egen indsats med Sundhedsstyrelsens 

forebyggelsespakker, særskilt for forebyggelsespakker, pct. 

 Oktober 2012  April 2013 Juni 20131 

Tobak 86  86  85 

Alkohol 64  79  85 

Fysisk aktivitet 82  72 86 

Mental sundhed  68  76 81 

Seksuel sundhed - 72   82 

Mad og måltider - - 82 

Hygiejne - - 75 

Solbeskyttelse - - 71 

Indeklima i skoler - - 68 

Antal kommuner, som har svaret 28 29  27/28 
Kilder: Oktober 2012: Data vedr. oktober 2012 stammer fra en opgørelse i forbindelse med KL’s formidling af data fra undersøgelsen fra 
april 2013. April 2013: KL’s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, april 2013. Juni 2013: 
Kortlægning. Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. 2013,Statens Institut for 
Folkesundhed, Syddansk Universitet   
Noter: 1: Kolonnen vedr. juni 2013 viser andelen af kommuner, som har svaret enten ”ja” eller ”delvist” til, om de har sammenholdt egen 
indsats med forebyggelsespakkernes anbefalinger.   

Vurdering  

En stor del af kommunerne levede i juni 2013 op til målsætning 1 om at sammenholde egne 

indsatser med anbefalingerne i forebyggelsespakkerne. Der var dog medio 2013 fortsat kommuner, 

som endnu ikke havde gjort det – enten på alle eller nogle pakker. Da der ikke er 100 pct. 

målopfyldelse videreføres indsatsen i rammepapiret for 2014 - 2015. 
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Implementering af forebyggelsespakker #2 

 
Indsats 2*  
Med udgangspunkt i sundhedsprofilerne som prioriteringsværktøj udarbejder hver enkelt 
kommune en plan for trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker. 

*Skal være påbegyndt implementeret i løbet af 2013 

 

Målopfyldelse 

I marts 2014 havde 48 pct. af kommunerne, svarende til 14 kommuner, udarbejdet en plan for 

trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker. Ligeså mange kommuner forventede at 

udarbejde en plan i 2014. En enkelt kommune havde ikke udarbejdet en plan og forventede ikke, at 

det ville ske i 2014, jf. tabel 2. Således må det forventes, at alle kommuner med undtagelse af én i 

løbet af 2014 vil leve op til indsats 2. 

 

93 pct. af de kommuner, som enten havde udarbejdet en plan eller forventede at det ville ske i 2014, 

havde taget udgangspunkt i kommunens sundhedsprofil. To kommuner havde dog ikke taget 

udgangspunkt heri. 

 

Ses der på hvilke forebyggelsespakker, der indgår/forventes at indgå i planen er pakkerne om fysisk 

aktivitet og mental sundhed de mest udbredte. Over 90 pct. af kommunerne3 har disse pakker med i 

deres plan. Herefter kommer tobak, alkohol, mad og måltider, hygiejne og overvægt med omkring 

75-85 pct. Endelig følger seksuel sundhed, solbeskyttelse, indeklima i skoler og stoffer med omkring 

45-65 pct. 

 

For cirka halvdelen af kommunernes planer/forventede planer gælder at, 10 eller 11 pakker indgår 

(ud af 11 pakker i alt). Gennemsnitligt indgår 8 pakker i kommunernes planer/forventede planer. 

 

Tabel 2: Andelen af kommuner, som har udarbejdet en plan for trinvis implementering af de 

nationale forebyggelsespakker, pct. 

 Marts 2014  

Plan er udarbejdet 48 

Plan forventes udarbejdet i 2014 48 

Plan er ikke og forventes ikke udarbejdet 3 

Antal kommuner, som har svaret 29 
Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære sundhedsvæsen” i hovedstadsregionen, marts 

2014 

Vurdering 

Det må forventes, at alle kommuner med undtagelse af én vil leve op til indsats 2 i løbet af 2014. Da 

der ikke er 100 pct. målopfyldelse videreføres indsatsen i rammepapiret for 2014 - 2015.   

                                                           
3
 Der er 26 kommuner, som har givet oplysninger om, hvilke pakker der indgår/forventes at indgå i planen. 
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Hverdagsrehabilitering 

 

 
Indsats 3* 
Implementering af ”træning før hjælp”/hverdagsrehabilitering for at understøtte borgernes 
selvhjulpenhed. 

*Skal være påbegyndt implementeret i løbet af 2013 

 

Målopfyldelse 

I april 2014 havde alle kommuner i hovedstadsregionen indført hverdagsrehabilitering i ældreplejen. 

Kommunerne lever således op til indsats 3.  

 

I oktober 2012 svarede 96 pct. af kommunerne, at de havde indført hverdagsrehabilitering. Én 

kommune havde ikke besvaret spørgeskemaet dengang, men har nu oplyst, at 

hverdagsrehabilitering blev indført 1. februar 2012. En sidste kommune har først pr. 1. april 2014 

startet implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen og vil efterfølgende indføre det på 

plejecentre. Således havde alle kommuner i april 2014 indført hverdagsrehabilitering, jf. tabel 3. 

 

Tabel 3: Andelen af kommuner, som har indført hverdagsrehabilitering i ældreplejen, pct. 

 Oktober 2012  April 2014 

 96 1001 

Antal kommuner, som har svaret 28 2  
Kilde: Oktober 2012: KL’s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, oktober 2012. April 2014: 

Konkret forespørgsel til to kommuner, der enten ikke havde svaret eller havde svaret nej til spørgsmålet om hverdagsrehabilitering i KL’s 

spørgeskemaundersøgelse i oktober 2012. 

Noter 1: Det antages, at de kommuner, som havde indført hverdagsrehabilitering i oktober 2012 fortsat havde indsatsen i april 2014. 

Vurdering 

Da der er 100 pct. målopfyldelse videreføres indsatsen ikke i rammepapiret for 2014.  
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Opfølgning på indsatser 

 

Tema: Forebyggelse af (gen)indlæggelser 
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Den ældre medicinske patient # 1  

 
Indsats 4* 
Kommunerne skal have organiseret opfølgende hjemmebesøg med udgangspunkt i rammepapir fra 
KL og Danske Regioner om udmøntning af handlingsplan for den ældre medicinske patient. 

 
*Skal være påbegyndt implementeret i løbet af 2013 

 

Målopfyldelse 

I november 2013 havde 76 pct. af kommunerne, svarende til 22 kommuner, indført opfølgende 

hjemmebesøg i samarbejde med almen praksis. Herudover svarede 14 pct. af kommunerne, 

svarende til 4 kommuner, at opfølgende hjemmebesøg forventes indført inden udgangen af 2013. 

Der var i november 2013 fortsat 3 kommuner, som ikke havde indført eller forventede at indføre 

opfølgende hjemmebesøg inden udgangen af 2013. Heraf har 2 kommuner dog meddelt, at de enten 

forventer at implementere opfølgende hjemmebesøg i 2014 eller at de har indgået en §2 aftale med 

almen praksis herom. 

Fra april til november 2013 er der sket en fremgang fra 66 til 76 pct. af kommunerne, som har 

indført opfølgende hjemmebesøg, jf. tabel 4. 

Tabel 4: Andel kommuner, der har indført opfølgende hjemmebesøg i samarbejde med almen 

praksis, pct. 

 April 2013 November 2013 

Har indført opfølgende hjemmebesøg  66  76  

Forventer at indføre opfølgende hjemmebesøg inden 
udgangen af 2013 

21 14 

Har ikke indført opfølgende hjemmebesøg 13 10 

Antal kommuner, som har svaret 29 29 
Kilde: April 2013: KL’s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, april 2013. November 2013: KL’s 

spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november 2013. 

Vurdering 

På baggrund af kommunernes svar må det forventes, at 90 pct., svarende til 26 kommuner, vil have 

indført opfølgende hjemmebesøg i samarbejde med almen praksis ved udgangen af 2013. Der er 

således en stor del af kommunerne, som levede op til indsats 4 ved udgangen af 2013. Endvidere er 

der meldinger om, at der arbejdes aktivt hermed i to kommuner. Da der ikke er 100 pct. 

målopfyldelse videreføres indsatsen i rammepapiret for 2014 - 2015. 
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Kommunikationsaftalen 

 
Indsats 5* 
Kommunerne skal have ensartet samarbejde med hospitaler om udskrivning i form af 
kommunikationsaftalen for indlæggelser og udskrivninger. 
 

*Skal være påbegyndt implementeret i løbet af 2013 

 

Målopfyldelse 

I april 2014 havde alle kommuner i hovedstadsregionen tiltrådt kommunikationsaftalen for 

indlæggelser og udskrivninger. Kommunerne lever således alle op til indsats 5. 

 

I 2012 havde 97 pct., svarende til 28 kommuner, enten implementeret aftalen eller var ved at 

implementere aftalen. Der har således været en positiv udvikling, hvor den sidste kommune tiltrådte 

aftalen pr. januar 2014, jf. tabel 5.  

 

Tabel 5: Andelen af kommuner, som har implementeret (eller i 2012 var ved at implementere) 

kommunikationsaftale om indlæggelser og udskrivninger i samarbejde med hospitalerne, pct. 

 2012  April 2014 

 97 100 
Kilde: 2012: Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i 

hovedstadsregionen, februar 2013. April 2014: Region Hovedstaden har pr. mail i april 2014 oplyst, at alle kommuner har tiltrådt 

kommunikationsaftalen. 

 

Vurdering 

Da målopfyldelsen er 100 pct. videreføres indsatsen ikke i rammepapiret for 2014. 
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Den ældre medicinske patient # 2  

 
Indsats 6* 
Kommunerne skal, som en del af implementeringsplanen for den ældre medicinske patient, 
implementere forløbskoordinering. Retningslinjer for den konkrete udformning afventer 
konkretisering af udspil fra KL og Danske Regioner. 
 

*Skal være påbegyndt implementeret i løbet af 2013 

 

Målopfyldelse 

Et af initiativerne i handlingsplanen for den ældre medicinske patient er udvikling af en fælles 

regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion. I hovedstadsregionen er der i september 2013, med 

udgangspunkt i et rammepapir fra KL og Danske Regioner, besluttet en grundmodel for 

implementeringen. Tidsmæssigt betyder det, at kommunerne først kan have påbegyndt 

implementeringen i fjerde kvartal 2013. 

 

I marts 2014 havde 48 pct. af kommunerne, svarende til 14 kommuner, afsluttet implementeringen 

af en styrket forløbskoordinering som led i handlingsplanen for den ældre medicinske patient. 34 

pct. af kommunerne, svarende til 10 kommuner, havde påbegyndt implementeringen. 14 pct. af 

kommunerne, svarende til 4 kommuner, havde planlagt implementering i 2014. Medtages disse 

kommuner i målopfyldelsen lever alle kommuner, med undtagelse af én, op til indsats 6. 

 

Tabel 6: Andelen af kommuner, som har implementeret en styrket forløbskoordinering som led i 

implementeringsplanen for den ældre medicinske patient, pct. 

    Marts 2014 

Implementering er afsluttet    48 

Implementering er påbegyndt    34 

Implementering er planlagt i 2014   14 

Implementering er hverken påbegyndt eller planlagt   3 

Antal kommuner, som har svaret    29 
Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære sundhedsvæsen” i hovedstadsregionen, marts 

2014 

I den aftalte grundmodel for implementering er der beskrevet en række anbefalinger til 

kommunernes styrkede forløbskoordination. Kommunerne har svaret på hvilke initiativer de har 

iværksat. 

 19 kommuner har styrket forløbskoordinationen via fremskudt visitation med fysisk 

tilstedeværelse på hospitalet  

 19 kommuner øget sin deltagelse i udskrivningskonferencer / statusmøder i særligt komplekse 

forløb 

 16 kommuner har styrket planlægningen af udskrivninger i samarbejde med hospitalet  

 15 kommuner har styrket kontinuiteten i varetagelse af forløbskoordinatorfunktionen  

 11 kommuner har styrket forløbskoordinationen via deltagelse i ”følge hjem”-ordninger  

 9 kommuner har angivet, at de har iværksat andre tiltag 

Vurdering 

Da der ikke er 100 pct. målopfyldelse videreføres indsatsen i rammepapiret for 2014 - 2015. 
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Genoptræning 

 
Indsats 7* 
Kommunerne skal systematisk arbejde med stratificering af genoptræningsplaner og 
kvalitetsudvikling, herunder tilpasning af organisering af træningsopgaven. Fx via: 

 Intern specialisering i teams/enheder 

 Tværfaglige indsatser 

 Tværkommunale samarbejder 
 

*Skal være påbegyndt implementeret i løbet af 2013 

 

Målopfyldelse 

I april 2013 svarede alle 29 kommuner, at de arbejder systematisk med kvalitetsudvikling af 

genoptræningen via mindst en af de fire indsatser, som fremgår af tabel 7. Således lever alle 

kommunerne op til indsats 7 ift. ordlyden om kvalitetsudvikling. I november 2012 var tallet på 82 

pct., svarende til 22 ud af 28 kommuner. Det vil sige, at der har været en positiv udvikling (tallene er 

ikke vist i tabelform). Omkring en tredjedel af kommunerne arbejder med audits, som en del af 

kvalitetsudviklingen, jf. tabel 7. 

Tabel 7: Andelen af kommuner, som arbejder med systematisk kvalitetsudvikling af 
genoptræningen gennem forskellige indsatser, pct. 

 April 2013 November 2013 

Audits med sygehusene ift. genoptræningsplaner 
241 31 

Interne audits 34 

Gør brug af KL’s stratificeringsmodel 14 34 

Pakkeforløb på baggrund af en stratificering af borgeren 31 48 

Antal kommuner, som har svaret 29  29 
Kilde: April 2013: KL’s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, april 2013. November 2013: KL’s 

spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november 2013.   

Note 1: Der skelnes ikke mellem interne audits og audits med sygehusene i april 2013. 

Ser vi på andelen af kommuner, som arbejder med stratificering af genoptræningsplaner er 

niveauet noget lavere. I november 2013 gjorde 34 pct. af kommunerne brug af KL’s 

stratificeringsmodel, mens 48 pct. arbejdede med pakkeforløb på baggrund af en stratificering af 

borgeren, jf. tabel 7. Udviklingen fra april til november 2013 har været positiv, men der er i 

november 2013 fortsat 9 kommuner, svarende til 31 pct., der hverken arbejder med KL’s 

stratificeringsmodel eller med pakkeforløb på baggrund af en stratificering af borgeren. Heraf har én 

kommune dog meddelt, at de nu arbejder med stratificering af genoptræningsplaner. 

Tabel 8: Andelen af kommuner, som har etableret tværfaglige teams i forhold til komplekse 
genoptræningsopgaver, eksempelvis på børneområdet eller hjerneskadeområdet, pct. 

 Oktober 2012 April 2013 

Tværfaglige teams er etableret  78 79 

Tværfaglige teams er planlagt etableret i 2013 - 11 

Antal kommuner, som har svaret 28  29 
Kilde: Oktober 2012: KL’s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, oktober 2012. April 2013: KL’s 

spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, april 2013.  

I forhold til målsætningens ordlyd om tilpasning af organisering af træningsopgaven, må det på 

baggrund af tallene i tabel 8 antages, at 90 pct. af kommunerne, svarende til 26 kommuner, i 2013 
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vil have etableret tværfaglige teams i forhold til komplekse genoptræningsopgaver. Hertil kommer, 

at en enkelt kommune har meddelt, at de nu arbejder i tværfaglige teams ift. komplekse 

genoptræningsforløb. 

Endvidere har 46 pct. af kommunerne i marts 2014 etableret tværkommunale samarbejder om 

konkrete genoptræningstilbud, dvs. hvor der er fælles drift og sker udveksling af borgere, jf. tabel 9. 

Dog kan det ikke ses hvilke typer genoptræning efter hvilke paragraffer de tværkommunale 

samarbejder omfatter. 

Tabel 9: Andelen af kommuner, som har tværkommunale samarbejder om konkrete 
genoptræningstilbud, pct. 

 Oktober 2012 Marts 2014 

Tværkommunale samarbejder er etableret  39 46  

Tværkommunale samarbejder er planlagt etableret i 
2014 

- 7 

Antal kommuner, som har svaret 28 28 
Kilde: Oktober 2012: KL’s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, oktober 2012. Marts 2014: 

Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære sundhedsvæsen”  i hovedstadsregionen, marts 2014.  

 

Vurdering 

Den ene del af indsatsen er kvalitetsudvikling af genoptræningen. Dette arbejder alle kommuner 

med, men der er variation i, hvilke indsatser kommunerne arbejder med. Den anden del er 

stratificering af genoptræningsplaner. Her er der 31 pct. af kommunerne, som hverken arbejder med 

KL’s stratificeringsmodel eller pakkeforløb på baggrund af en stratificering af borgeren. Der er 

således stadig et udviklingspotentiale på begge dele af indsats 7. Derfor videreføres indsatsen i 

rammepapiret for 2014 - 2015. 
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Forebyggelse af indlæggelser 

 
Indsats 8* 
Kommunerne skal forebygge indlæggelser gennem indsatser i ældreplejen med påvist effekt (fx 
tidlig opsporing/monitorering af tidlige tegn på faldende funktionsniveau, medicinhåndtering, 
faldforebyggelse, kompetenceløft, mv.).  
 
Dette skal eksempelvis ske via styrkelse af kompetencer og tidlig opsporing i følgende indsatser: 
- Uddannelse af specialiser indenfor fx KOL, diabetes mv. 
- Etablering/udbredelse af koordinerede indsatser fx indenfor hjerneskade, demens mv. 
- KL’s kompetenceprofil projekt inddrages i den fremtidige udvikling og rekruttering 
- Styrkelse af medarbejdernes kompetencer i forhold til tidlig opsporing af såvel kronisk sygdom 

som faldende funktionsniveau  
- Implementere de screeningsværktøjer, der forventes udarbejdet i regi af Sundhedsstyrelsen 

(fald, urinvejsinfektioner, ernæring, mv.) 
- Samarbejde med almen praksis med henblik på tidlig opsporing af truende indlæggelser 
- Tværsektoriel forebyggelse af indlæggelser (i samarbejde med hospitaler)  
 
 

*Skal være påbegyndt implementeret i løbet af 2013 

 

Målopfyldelse 

I november 2013 havde alle kommuner i hovedstadsregionen iværksat én eller flere særlige 

indsatser med henblik på at forebygge indlæggelser. Det viser de kommunefordelte tal. 

Kommunerne lever således op til indsats 8. Dog kan det ikke ud fra de foreliggende data vurderes, 

om det er indsatser med påvist effekt, som kommunerne har iværksat. 

Særlige indsatser rettet mod sårpleje og tidlig opsporing er de mest udbredte, jf. tabel 10. De 

resterende områder ligger også på et højt niveau – dog har kun 62 pct. af kommunerne iværksat 

særlige indsatser rettet mod faldforebyggelse. Udviklingen fra 2012 til 2013 er enten positiv eller 

stagnerende, dog med et mindre fald ift. opkvalificering af medarbejdere. 

Tabel 10: Andelen af kommuner, som med henblik på at forebygge indlæggelser har iværksat 

særlige indsatser på følgende områder, pct. 

 Oktober 2012  April 2013 November 2013 

Opkvalificering af medarbejdere 79 86 76 

Tidlig opsporing 68 64 79 

Medicinhåndtering 71 68 76 

Faldforebyggelse 61 61 62 

Sårpleje - 71 86 

Antal kommuner, som har svaret 28 29  29 
Kilde: Oktober 2012: KL’s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, oktober 2012. April 2013: KL’s 

spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, april 2013. November 2013: KL’s 

spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november 2013.  

Indsats 8 er beskrevet med en række eksempler på indsatser. Om disse kan der siges følgende: 

 72 pct. af kommunerne havde i november 2013 en hjerneskadekoordinatorfunktion og 62 pct. 

arbejdede med koordinerende teams for hjerneskadede borgere. 
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 56 pct. af kommunerne havde i november 2013 etableret akutteams og 7 pct. planlagde at gøre 

det inden for det næste halve år. 

 79 pct. af kommunerne havde i november 2013 etableret følge-hjem 

ordninger/udskrivningskoordinatorer i samarbejde med sygehuset, 76 pct. havde indført 

opfølgende hjemmebesøg i samarbejde med almen praksis og 59 pct. havde indført kommunal 

fremskudt visitation på sygehuset. 

Vurdering 

Alle kommuner havde i 2013 iværksat én eller flere særlige indsatser med henblik på at forebygge 

indlæggelser. Der er variation i hvilke områder indsatserne retter sig imod, ligesom det ikke ud fra 

eksisterende data er muligt at fastlægge hvorvidt indsatserne, som anvendes har påvist effekt. 

Indsats 8 videreføres i rammepapiret for 2014 - 2015, idet der fortsat er et udviklingspotentiale i 

kommunerne inden for rammerne af indsatsen.   
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Opfølgning på indsatser 

 

Tema: Kronisk sygdom 
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Forløbsprogrammer # 1 

 
Indsats 9* 
Alle kommuner skal have implementeret forløbsprogrammer for KOL, diabetes, demens og kræft i 
2013. 

*Skal være implementeret / påbegyndt implementeret i løbet af 2013 

 

Målopfyldelse 

I marts 2014 havde alle kommuner i hovedstadsregionen implementeret forløbsprogrammerne for 

hhv. KOL og Type 2 diabetes. 

76 pct. af kommunerne, svarende til 22 kommuner, havde i marts 2014 implementeret 

forløbsprogrammet for demens, og 24 pct., svarende til 7 kommuner, har påbegyndt 

implementering. 

Forløbsprogrammet for kræft er fuldt implementeret i 52 pct. af kommunerne, svarende til 15 

kommuner. 34 pct., svarende til 10 kommuner, har påbegyndt implementering og 4 kommuner har 

planlagt implementering i 2014, jf. tabel 11. 

 Tabel 11: Andelen af kommuner, som har implementeret forløbsprogrammer for hhv. KOL, Type 2 

diabetes, demens og kræft, marts 2014, pct. 

 KOL  Type 2 
diabetes 

Demens Kræft 

Ja, forløbsprogrammet er fuldt implementeret 100 100 76 52 

Nej, men implementering er påbegyndt - - 24 34 

Nej, men implementering planlægges 
påbegyndt i 2014 

- - - 14 

Nej, kommunen har besluttet at 
forløbsprogrammet ikke skal implementeres 

- - - - 

Antal kommuner, som har svaret 29 29  29 29 
Kilde: Marts 2014: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære sundhedsvæsen”  i 

hovedstadsregionen, marts 2014.  

Vurdering 

Alle kommuner har implementeret forløbsprogrammerne for KOL og Type 2 diabetes. Derfor 

videreføres indsatserne ikke. Selvom alle kommuner er undervejs med opgaven, er 

forløbsprogrammerne for demens og kræft er endnu ikke fuldt implementeret i alle kommuner. 

Derfor videreføres indsatserne i rammepapiret for 2014 - 2015. 
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Forløbsprogrammer # 2 

 
Indsats 10* 
Alle kommuner skal have taget stilling til implementering af forløbs-programmet for hjerte-kar i 
2013, og halvdelen af kommunerne påbegynder implementeringen af programmet inden udgangen 
af 2013. 

*Skal være implementeret / påbegyndt implementeret i løbet af 2013 

 

Målopfyldelse 

Alle kommuner har i marts 2014 taget stilling til implementering af forløbsprogrammet for hjerte-

kar. Således lever alle kommuner op til første del af indsats 10. 

72 pct. af kommunerne, svarende til 21 kommuner, har implementeret forløbsprogrammet for 

hjerte-kar og 6 kommuner har påbegyndt eller påbegynder implementering i 2014. To kommuner 

har besluttet, at forløbsprogrammet ikke skal implementeres, jf. tabel 12. Således lever 

kommunerne også op til anden del af indsats 10. 

Tabel 12: Andelen af kommuner, som har implementeret forløbsprogram for hjerte-kar, pct. 

 Marts 2014 

Ja, forløbsprogrammet er fuldt implementeret 72 

Nej, men implementering er påbegyndt 14 

Nej, men implementering påbegyndes i 2014 7 

Nej, kommunen har besluttet at forløbsprogrammet ikke skal 
implementeres 

7 

Antal kommuner, som har svaret 29 
Kilde: Marts 2014: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære sundhedsvæsen”  i 

hovedstadsregionen, marts 2014.  

Vurdering 

Alle kommuner har taget stilling til implementering af forløbsprogrammet for hjerte-kar. Derfor 

videreføres indsatsen ikke i rammepapiret for 2014 - 2015. 
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Forløbsprogrammer # 3 

 
Indsats 11* 
Der udvikles modeller for tværdiagnostiske forløbsprogram, der kan rumme flere diagnoser for 
kronisk sygdom. Udviklingen kan ske tværkommunalt.  

*Skal være implementeret / påbegyndt implementeret i løbet af 2013 

 

Målopfyldelse 

31 pct. af kommunerne, svarende til 8 kommuner, har i marts 2014 udviklet modeller for 

tværdiagnostiske indsatser. Hertil kommer, at 50 pct., svarende til 13 kommuner, i praksis har fælles 

træning og/eller undervisning målrettet flere kroniske sygdomme. 5 kommuner indgår dog i begge 

grupper. Tendensen er, at indsatserne primært udføres i egen kommune, men der er også 

rapporteret om samarbejder med andre kommuner. 

Henholdsvis 12 og 15 pct. af kommunerne planlægger at udvikle modeller for tværdiagnostiske 

indsatser eller i praksis at etablere fælles træning og/eller undervisning målrettet flere kroniske 

sygdomme. 

27 pct. af kommunerne, svarende til 7 kommuner, har ikke og planlægger ikke tværdiagnostiske 

indsatser, jf. tabel 13. 

Tabel 13: Andelen af kommuner som har iværksat indsatser, hvor borgere med forskellige kroniske 

sygdomme tilbydes træning, undervisning mv. sammen på tværs af diagnoser, som en del af 

forløbsprogrammerne i enten egen eller sammen med andre kommuner, marts 2014, pct. 

  

Ja, kommunen har udviklet en eller flere modeller for tværdiagnostiske indsatser, som en 
del af forløbsprogrammerne (fx med beskrivelse af indsatser, stratificering af målgrupper 
mv.) 

31 

Ja, kommunen har i praksis fælles træning og/eller undervisning målrettet flere kroniske 
sygdomme på én gang, som en del af forløbsprogrammerne 

50 

Nej, men kommunen planlægger i 2014 at udvikle en eller flere modeller for 
tværdiagnostiske indsatser, som en del af forløbsprogrammerne 

12 

Nej, men kommunen planlægger i 2014 i praksis at etablere fælles træning og/eller 
undervisning målrettet flere kroniske sygdomme på én gang, som en del af 
forløbsprogrammerne 

15 

Nej, kommunen har ikke og planlægger ikke tværdiagnostiske indsatser, som en del af 
forløbsprogrammerne 

27 

Antal kommuner, som har svaret 26 
Kilde: Marts 2014: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære sundhedsvæsen”  i 

hovedstadsregionen, marts 2014.   

Vurdering 

En stor del af kommunerne arbejder med tværdiagnostiske indsatser, men der er også en række 

kommuner, som ikke gør og ikke planlægger det. Indsatsens ordlyd om ”modeller” for 

tværdiagnostiske forløbsprogrammer er umiddelbart svær at følge præcist op på, idet forskellen 

mellem en ”model” og praktisk udførelse af tværdiagnostiske indsatser er uklar. Imidlertid må det på 

baggrund af kommunernes svar konstateres, at der fortsat er et udviklingspotentiale i indsatsen, 

også tværkommunalt, hvorfor indsatsen videreføres i rammepapiret for 2014 - 2015. 
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Opfølgning på indsatser 

 

Tema: Dokumentation  
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Dokumentation og opfølgning #1 

 
Indsats 12* 
Kommunerne skal aktivt dokumentere og følge op på om indsatserne virker.  
  

*Skal være påbegyndt implementeret i løbet af 2013 

 

Målopfyldelse 

I opfølgningen på rammepapiret er indsats 12 afgrænset ved, om kommunerne aktivt dokumenterer 

og følger op på indsatserne i rammepapiret. Kommunerne har kunnet vælge en række 

svarmuligheder inden for fire områder, som der er særlig fokus på i rammepapiret; akutområdet, 

ældre medicinske patienter, borgere med kroniske sygdomme og andre områder. 

De kommunefordelte tal viser, at alle kommuner arbejder med dokumentation og opfølgning på en 

eller flere af de fire områder. 

97 pct. af kommunerne, svarende til 28 kommuner, arbejder med dokumentation og opfølgning på 

indsatserne for borgere med kroniske sygdomme, jf. tabel 14. Heraf arbejder 23 kommuner med 

evaluering fra starten af nye tiltag og/eller projekter (fx effektmåling, før-efter-måling, anvendelse af 

spørgeskemaer vedr. selvvurderet helbred, funktionstests mv.), hvilket er den hyppigst forekomne 

indsats. Der er også 21 kommuner, som arbejder med evaluering i driften, 17 kommuner, som 

arbejder med brugertilfredshedsundersøgelser og 16 kommuner som anvender eksisterende 

registreringer til kvalitetsudvikling af driften. Indikatorer fra fx e-Sundhed og audits anvendes af hhv. 

10 og 7 kommuner. 

97 pct. af kommunerne, svarende til 28 kommuner, arbejder med dokumentation og opfølgning på 

indsatserne for ældre medicinske patienter, jf. tabel 14. Heraf anvender 22 kommuner eksisterende 

registreringer fx fra Elektronisk Omsorgsjournal (EOJ) til kvalitetsudvikling af driften, hvilket er den 

hyppigst forekomne indsats. 19 kommuner anvender indikatorer fra fx e-Sundhed og 15 indarbejder 

evaluering fra starten af nye tiltag og/eller projekter. 14 kommuner anvender hhv. audits og 

arbejder løbende med evaluering i driften. 9 kommuner gennemfører 

brugertilfredshedsundersøgelser. 

72 pct. af kommunerne, svarede til 21 kommuner, arbejder med dokumentation og opfølgning på 

akutområdet, jf. tabel 14. Heraf anvender 16 kommuner eksisterende registreringer fx fra 

Elektronisk Omsorgsjournal (EOJ) til kvalitetsudvikling af driften, hvilket er den hyppigst forekomne 

indsats. 10 kommuner anvender hhv. indikatorer fra fx e-Sundhed og arbejder med evaluering i hhv. 

drift og nye tiltag og/eller projekter. To kommuner gennemfører undersøgelser af brugernes 

tilfredshed. 

38 pct. af kommunerne, svarende til 11 kommuner, har svaret, at de arbejder med dokumentation 

og opfølgning på ”andre områder”, jf. tabel 14. Det er især træningsområdet og 

hverdagsrehabilitering, som nævnes her. 
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Tabel 14: Andelen af kommuner, som aktivt dokumenterer og følger op på om indsatserne i 

rammepapiret virker, på fire udvalgte områder, marts 2014, pct. 

  

Akutområdet 72 

Indsatsen for ældre medicinske patienter 97 

Indsatsen for borgere med kroniske sygdomme 97 

Andre områder 38 

Antal kommuner, som har svaret 29 
Kilde: Marts 2014: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære sundhedsvæsen”  i 

hovedstadsregionen, marts 2014.   

 

Vurdering 

Alle kommuner arbejder med dokumentation og opfølgning på en eller flere af de fire områder. 

Målopfyldelsen er således i udgangspunktet 100 pct. Der er dog stor variation i, hvilke 

dokumentations- og opfølgningsindsatser der iværksættes, hvorfor der stadig er et 

udviklingspotentiale på dette område. På den baggrund videreføres indsatsen til rammepapiret for 

2014 - 2015. 
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Ledelsesinformation  

 
Indsats 13* 
Alle kommuner skal arbejde systematisk med ledelsesinformation på sundhedsområdet og bringe 
informationen til anvendelse både politisk og administrativt. 
  

*Skal være påbegyndt implementeret i løbet af 2013 

 

Målopfyldelse 

Målopfyldelsen for indsats 13 er opdelt i tre beskrivelser som belyser, hvorvidt kommunerne 

systematisk udarbejder ledelsesinformation til henholdsvis politikere,  direktørniveau og 

faglederniveau. 

Ledelsesinformation til politikere 

I november 2013 svarede 76 pct. af kommunerne, svarende til 22 kommuner, at de systematisk 

udarbejder ledelsesinformation til politikerne indenfor et eller flere af de områder, som fremgår af 

tabel 15. Hertil kommer, at 2 kommuner efterfølgende har meddelt, at de udarbejder 

ledelsesinformation til politisk niveau. Der er således sket en væsentlig siden oktober 2012, hvor 39 

pct. af kommunerne svarede at de udarbejdede systematiseret ledelsesinformation til politisk 

niveau. 

Tabel 15: Andelen af kommuner, som systematisk udarbejder ledelsesinformation til politikerne 

inden for følgende områder (fx kvartalsvist, halvårligt), pct. 

 April 2013 November 2013 

Borgernes sygehusforbrug for udvalgte parametre eller 
grupper (forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser, mv.) 

33 24 

Sygehusforbrug på udvalgte parametre (forebyggelige 
indlæggelser, genindlæggelser, mv.) blandt kommunens 
modtagere i ældrepleje, sygepleje mv. 

15 17 

Kommunale sundhedsindsatser 37 34 

Dele af de kommunale sundhedsindsatser 41 38 

Vi arbejder på at udforme ledelsesinformation og anvende 
dette i 2014 

- 24 

Vi udarbejder ikke systematisk ledelsesinformation - 24 

Antal kommuner, som har svaret 29  29 
Kilde: April 2013: KL’s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, april 2013. November 2013: KL’s 

spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november 2013. 

 

Ledelsesinformation til direktørniveau 

I november 2013 svarede 90 pct. af kommunerne, svarende til 26 kommuner, at de systematisk 

udarbejder ledelsesinformation til direktørniveauet indenfor et eller flere af de områder, som 

fremgår af tabel 16. Hertil kommer, at 2 kommuner efterfølgende har meddelt, at de udarbejder 

ledelsesinformation til direktørniveauet. Der er sket en meget stor stigning siden oktober 2012, hvor 

32 pct. af kommunerne svarede at de udarbejdede systematiseret ledelsesinformation til 

direktørniveauet.   
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Tabel 16: Andelen af kommuner, som systematisk udarbejder ledelsesinformation til 

direktørniveauet inden for følgende områder, pct. 

 April 2013 November 2013 

Borgernes sygehusforbrug for udvalgte parametre eller 
grupper (forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser, mv.) 

62 52 

Sygehusforbrug på udvalgte parametre (forebyggelige 
indlæggelser, genindlæggelser, mv.) blandt kommunens 
modtagere i ældrepleje, sygepleje mv. 

28 38 

Kommunale sundhedsindsatser 28 31 

Dele af de kommunale sundhedsindsatser 31 52 

Vi arbejder på at udforme ledelsesinformation og anvende 
dette i 2014 

- 14 

Vi udarbejder ikke systematisk ledelsesinformation 28 10 

Antal kommuner, som har svaret 29  29 
Kilde: April 2013: KL’s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, april 2013. November 2013: KL’s 

spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november 2013. 

Ledelsesinformation til fagledere 

I november 2013 svarede 93 pct. af kommunerne, svarende til 27 kommuner, at de systematisk 

udarbejder ledelsesinformation til fagledere indenfor et eller flere af de områder, som fremgår af 

tabel 17. Hertil kommer, at én kommune efterfølgende har meddelt, at den udarbejder 

ledelsesinformation til fagledere. Der er sket en væsentlig stigning siden oktober 2012, hvor 54 pct. 

af kommunerne svarede at de udarbejdede systematiseret ledelsesinformation til faglederniveauet. 

Tabel 17: Andelen af kommuner, som systematisk udarbejder ledelsesinformation til fagledere i 

hjemmeplejen, sygeplejen, plejehjem/plejeboliger, pct. 

 April 2013 November 2013 

Borgernes sygehusforbrug for udvalgte parametre eller 
grupper (forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser, mv.) 

55 52 

Sygehusforbrug på udvalgte parametre (forebyggelige 
indlæggelser, genindlæggelser, mv.) blandt kommunens 
modtagere i ældrepleje, sygepleje mv. 

34 48 

Kommunale sundhedsindsatser 28 34 

Dele af de kommunale sundhedsindsatser 24 48 

Vi arbejder på at udforme ledelsesinformation og anvende 
dette i 2014 

 14 

Vi udarbejder ikke systematisk ledelsesinformation 17 7 

Antal kommuner, som har svaret 29  29 
Kilde: April 2013: KL’s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, april 2013. November 2013: KL’s 

spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november 2013. 

 

Vurdering 

Tallene viser, at der arbejdes med ledelsesinformation både politisk og administrativt i 

kommunerne, og at der er sket en væsentlig udvikling på området siden oktober 2012. Det er dog 

fortsat ikke alle kommuner , som arbejder systematisk med ledelsesinformation på 

sundhedsområdet. De eksisterende data omhandler dog hvorvidt kommunerne udarbejder 

ledelsesinformation og ikke i hvilken grad de anvender dem, hvilket indsats 13 omhandler. Indsatsen 

fortsættes i rammepapiret for 2014 - 2015. 
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Dokumentation og opfølgning # 2 

 
Indsats 14* 
Der udvælges 3-6 centrale indikatorer til opfølgning, som kommunerne forpligter sig til at benytte 
fremover med henblik på opfølgning i egen kommune og sammenligning af indsatser på tværs af 
kommuner. 

*Skal være påbegyndt implementeret i løbet af 2013 

 

 
Indsats 15* 
Udviklingen af ledelsesinformationsgrundlaget skal ske i samarbejde med KL. 
 

*Skal være påbegyndt implementeret i løbet af 2013 

 

 
Indsats 16* 
Kommunerne i Region Hovedstaden forudsætter at der på længere sigt nationalt udvikles fælles 
værktøjer til dokumentation og effektmåling til brug for kommunernes opfølgning 
 

*Skal være påbegyndt implementeret i løbet af 2013 

 

Målopfyldelse 

Indsats 14, 15 og 16 er indsatser, som skal løftes i fællesskab mellem kommunerne og/eller i 

samarbejde med eksterne parter, herunder KL. Indsatserne vedrører ikke de enkelte kommuners 

indsatser og kan ikke løftes af enkeltkommuner alene. 

Udvælgelse af centrale indikatorer til opfølgning i både egen kommune og på tværs af kommuner 

skal i høj grad ses i sammenhæng med den kommende sundhedsaftale for 2015-2018. Her arbejdes 

der med indikatorer og det vil være relevant at bruge dette arbejde som afsæt for udvælgelse af 

centrale kommunale indikatorer. 

Det vurderes endvidere relevant, at indikatorer og værktøjer til dokumentation og effektmåling sker 

i samarbejde med KL og staten, hvor der bl.a. arbejdes på at udvide de nationale indikatorer til 

monitorering af sundhedsaftalerne. Endvidere er der mellem kommunerne og Region Hovedstaden 

et udviklingsarbejde i gang om en tværsektoriel rehabiliteringsdatabase. 

Vurdering 

Indsats 14, 15 og 16 videreføres i rammepapiret for 2014 - 2015, da områderne fortsat vil være 

relevante, bl.a. i forbindelse med den nye sundhedsaftale. 



3.2 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen – opfølgning og 
revision af fælles rammepapir for somatik



 
 
 
26. MAJ 2014 

Bilag 1 – Kommunefordelte data  

 

Bilaget har til formål, at kommunerne kan sammenligne sig med hinanden og se hvilke kommuner, der er 

kommet længst med indsatserne. Hermed kan kommunerne kontakte hinanden med henblik på 

erfaringsudveksling og læring. Bilaget indeholder alene data for ”skal” indsatserne. ”Kan”-indsatser, der kan 

følges op på, opgøres og deles på administrativt niveau. 

 

Vedr. læsning af tabeller gælder: 

 Indsatsnumrene opfølgningen og bilaget svarer til hinanden 

 Tabellerne indeholder senest tilgængelige kommunefordelte data 

 Kilder og årstal fremgår under de enkelte tabeller 

 Det fremgår under de enkelte tabeller, hvis der mangler svar fra enkelte kommuner 

 

Vedr. bemærkninger til data (fremgår i tabeller i slutningen af hvert tema):  

 Kommuner, som ikke har indført de aftalte indsatser har haft mulighed for at afgive bemærkninger 

hertil. 11 kommuner har benyttet sig af muligheden. Heraf havde 3 kommuner ingen bemærkninger. 

 Endvidere er der angivet bemærkninger fra enkeltkommuner fra det supplerende spørgeskema fra 

Embedsmandsudvalget for sundhed fra marts 2014.  
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Tema: Forebyggelse og sundhedsfremme  

Forebyggelse og sundhedsfremme (1) 

 Indsats 1: Kommuner som har sammenholdt egen 

indsats med Sundhedsstyrelsens 

forebyggelsespakker   

Indsats 2. A.: Kommuner som har 

udarbejdet en plan for trinvis 

implementering af de nationale 

forebyggelsespakker 

 Tobak Alkohol Fysisk 

aktivitet 

Mental 

sundhed 

Seksuel 

sundhed 

Plan er 

udarbejdet 

Plan 

forventes 

udarbejdet 

i 2014 

Plan er ikke og 

forventes ikke 

udarbejdet 

Albertslund X X X X  X   

Allerød      X   

Ballerup X X x X X  X  

Bornholm       X  

Brøndby X  X X  X   

Dragør    X    X  X  

Egedal    X X X X X X   

Fredensborg X X X X X  X  

Frederiksberg X X X X X X   

Frederikssund       X  

Furesø X X X X X X   

Gentofte X X X X X X   

Gladsaxe X X   X  X  

Glostrup X X  X  X   

Gribskov X X X X X  X  

Halsnæs X X X X X  X  

Helsingør       X  

Herlev X X X X X   X 

Hillerød X X X X X  X  

Hvidovre X X X X X X   

Høje-Taastrup X X X X X  X  

Hørsholm X X X X X X   

Ishøj X X X X X X   

København X X X X X X   

Lyngby-Taarbæk X X X X X X   

Rudersdal X X X X X  X  

Rødovre X X X X X  X  

Tårnby X X X X X X   

Vallensbæk X X     X  

Indsats 1: Kilde: KL’s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, april 2013. Alle kommuner har 
besvaret.  
Indsats 2: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære sundhedsvæsen” i 
hovedstadsregionen, marts 2014. Alle kommuner har besvaret.  
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Forebyggelse og sundhedsfremme (2) 

 Indsats 2. B : Hvilke forebyggelsespakker indgår i planen? 

 Alkohol Fysisk 

aktivitet 

Hygiejne Indeklima i 

skoler  

Mad og 

måltider 

 

Mental 

sundhed 

Overvægt Seksuel 

sundhed 

Albertslund X X X X X X X X 

Allerød X X X X X X X X 

Ballerup  X X  X X X  

Bornholm         

Brøndby  X   X X   

Dragør    X X X  X   X 

Egedal    X X X X X X X X 

Fredensborg X X X X X X X X 

Frederiksberg X X X X X X X X 

Frederikssund         

Furesø  X X  X X   

Gentofte X X X X X X X X 

Gladsaxe X X X X X X X X 

Glostrup X X X X X X X X 

Gribskov X X X  X X X  

Halsnæs       X  

Helsingør X X X X X X X X 

Herlev         

Hillerød X X    X X  

Hvidovre X X    X   

Høje-Taastrup X X X  X X X X 

Hørsholm X X    X   

Ishøj X X X X X X X X 

København X X X X X X X X 

Lyngby-Taarbæk X X X  X X   

Rudersdal X X X   X X  

Rødovre X X X X X X X X 

Tårnby X X X X X X X X 

Vallensbæk X X X X X X X X 

Indsats 2: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære sundhedsvæsen” i 
hovedstadsregionen, marts 2014. Bemærkning: Data er en uddybning af 2.A.  
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Forebyggelse og sundhedsfremme (3) 

 Indsats 2. B : Hvilke 

forebyggelsespakker indgår i planen? 

(fortsat) 

Indsats 3: Kommuner som har indført 

hverdagsrehabilitering i ældreplejen  

 Solbeskyttelse Stoffer Tobak  

Albertslund X  X X 

Allerød X X X X 

Ballerup   X X 

Bornholm    X 

Brøndby   X X 

Dragør    X  X X 

Egedal    X X X X 

Fredensborg X X X X 

Frederiksberg X  X X 

Frederikssund    X 

Furesø    X 

Gentofte X X X X 

Gladsaxe X X X X 

Glostrup X  X X 

Gribskov   X X 

Halsnæs    X 

Helsingør X X X X 

Herlev    X 

Hillerød   X X 

Hvidovre    X 

Høje-Taastrup  X X X 

Hørsholm    X 

Ishøj X  X X 

København X X X X 

Lyngby-Taarbæk   X X 

Rudersdal  X X X 

Rødovre X X X X 

Tårnby X X X X 

Vallensbæk X X X X 

Indsats 2: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære sundhedsvæsen” i 
hovedstadsregionen, marts 2014. Bemærkning: Data er en uddybning af 2.A. 
Indsats 3: Kilde: KL’s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, oktober 2012. April 2014: 
Konkret forespørgsel til to kommuner, der enten ikke havde svaret eller havde svaret nej til spørgsmålet om hverdagsrehabilitering i 
KL’s spørgeskemaundersøgelse i oktober 2012. Alle kommuner har besvaret.  
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Forebyggelse og sundhedsfremme – Bemærkninger til indsats 1 

Allerød Allerød Kommune har sammenholdt egen indsats med alle Sundhedsstyrelsens 
forebyggelsespakker og alle er implementeret på grundniveau. 

Gladsaxe Gladsaxe Kommune har på nuværende tidspunkt også sammenholdt egen indsats med 

forebyggelsespakkerne Fysisk aktivitet og Mental sundhed.  

Helsingør Helsingør Kommune har i maj 2014 afsluttet kortlægningen af samtlige 11 forebyggelsespakker. Der 

udarbejdes en implementeringsplan for pakkerne i 2014. I planen prioriteres pakkerne og 

anbefalingerne ud fra bl.a. kommunens sundhedsprofil og sundhedspolitik. 

Indsats 1: Bemærkninger givet fra enkeltkommuner til data fra KL’s undersøgelse april 2013. Det er kun kommuner, som har afgivet 
bemærkninger, som indgår i tabellen. 
 
 

 

 

Forebyggelse og sundhedsfremme – Bemærkninger til indsats 2 

Albertslund Der er igangsat udredningsarbejde vedr. anbefalingerne i forebyggelsespakken Stoffer med henblik 

på beslutning om implementeringstidspunkt. 

Bornholm Prioriteringen mellem de 11 forebyggelsespakker ligger endnu ikke fast 

Brøndby Ovennævnte 4 forebyggelsespakker er prioriteret på tværs af alle forvaltninger. Dette er vedtaget 

politisk. Forebyggelsespakken vedrørende Overvægt ser vi i sammenhæng med 

forebyggelsespakken om Mad og måltider, hvor vi har indsatser på tværs af forvaltningerne med 

kostvejledning. Der er sideløbende indsatser lokalt i de enkelte forvaltninger på forvaltningernes 

eget initiativ vedrørende Hygiejne, Indeklima i skoler, Seksuel sundhed og Solbeskyttelse. 

Forebyggelsespakkerne om Alkohol og Stoffer er under drøftelse. 

Dragør    Vi udarbejder en ny sundhedspolitik i 2014, og prioriteringen af hvilke forebyggelsespakker vi tager 

fat på først, vil også afhænge af processen med sundhedspolitikken, idet kommunens fagområder 

inddrages her og samtidig bliver bedt om at forholde sig til forebyggelsespakkerne. 

Fredensborg Kommunen ønsker som udgangspunkt at implementere alle pakker svarende til grundniveau, men 

for nogle af risikoområderne er implementeringen afhængig af muligheden for samarbejde med de 

andre forvaltninger i kommunen. 

Frederikssund Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til hvilke dele af hvilke pakker, der skal 

implementeres. På baggrund af sundhedsprofilen og kortlægningen af forebyggelsespakkernes vil 

Furesø Vi planlægger at arbejde med Mental sundhed på tværs af alle relevante centre. De øvrige pakker 

har forskellig aktualitet i de forskellige områder, men vi er bevidste om graden af opfyldelse. 

Gladsaxe Planen udarbejdes dette forår. Da planen endnu ikke er udarbejdet, er det ikke muligt at svare på 

spørgsmål 1.2 om, hvilke pakker der kommer til at indgå i den. Men planen er at alle pakker 

kommer til at indgå i større eller mindre omfang. 

Gribskov Vi planlægger at gennemføre forskellige "nålestik"/indsatser i nærmiljøer, som vi skallerer op over 

årene, når vi har gjort os erfaringer. Vi arbejder med brugerinddragelse, så de forskellige nålestik er 

selv med til at definerer, hvilke indsatser der skal iværksættes, hvorfor angivelse af pakker ovenfor 

alene beror på forventninger. 

Halsnæs Det er ikke politisk besluttet hvilke pakker der prioriteres, men kommunen er i gang med overvægt, 

da der er ansat en konsulent til at arbejde specifikt med at forebygge overvægt. Vi er i gang via 

folkeskolereformen med at arbejde med mad og måltider i skolerne, så pakken om mad og måltider 

kommer ind den vej. Det er ikke endelig politisk besluttet, hvordan prioriteringen bliver. 

Hillerød Der arbejdes med alle pakker, men nogen fremhæves i Hillerød Kommunens handleplan for 

sundheds og forebyggelse i forhold til konkrete mål og temaer der særligt er fokus på. 

Hvidovre Arbejdet er sat i gang 1/1 2014. Der er nedsat tværgående arbejdsgrupper til at koordinere med de 

tre områder alkohol, fysisk aktivitet og mental sundhed. Der vil fra 2014 i øvrigt blive sat tovholdere 

på arbejdet med a) de anbefalinger, der vedrører kommunen som arbejdsplads, b) stoffer (unge) c) 
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de lavthængende frugter i de øvrige pakker. En række anbefalinger er i øvrigt proces i andet regi 

/alligevel/i forvejen 

Høje-Taastrup Høje-Taastrup Kommune vil i 2014 udarbejde en ny Sundhedsstrategi gældende for 2015 og frem. 

Sundhedsstrategi vil tage udgangspunkt i Sundhedsprofilen 2013. Sundhedsprofil og 

sundhedsstrategi vil være bestemmende for i hvilken takt og prioriteret rækkefølge 

forebyggelsespakkerne vil blive implementeret. På nuværende tidspunkt arbejdes der løbende med 

implementering af forebyggelsespakkerne i de enkelte fagcentre i kommunen. Dette gøres med 

konsulent bistand fra Sundheds- og Omsorgscenteret. 

Hørsholm Vi kender endnu ikke sundhedsprofilen fra 2013. Forventeligt vil Sundhedsudvalget i Hørsholm 

Kommune også arbejde med fokus på de områder, der peges på som særlige risikoområder i den 

nye sundhedsprofil 

København I Københavns Kommune er der laver planer for forebyggelsespakkerne på forvaltningsniveau. 

Forebyggelsespakkernes råd og anbefalinger vil blive samlet implementeret i den kommende 

sundhedspolitik.  

Lyngby-Taarbæk Lavet på et tidspunkt hvor ikke alle forebyggelsespakker var kommet endnu 

Rødovre Forebyggelsespakkerne blev fra 2013 indarbejdet i handleplanen på sundhedsområdet. I den 

strategiske planlægning af sundhedsindsatsen vil der blive fulgt op på videre planlægning og 

implementering 

Vallensbæk Ikke alle forventes implementeret i 2014 

Indsats 2: Bemærkninger givet i spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære 
sundhedsvæsen” i hovedstadsregionen, marts 2014. Det er kun kommuner, som har anført bemærkninger, som indgår i tabellen. 
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Tema: Forebyggelse af (gen)indlæggelser 
 

Forebyggelse af (gen)indlæggelser (1) 

 Indsats 4: Kommuner som har 

opfølgende hjemmebesøg  

Indsats 5: 

Imple. af 

kommunika-

tionsaftalen  

Indsats 6: Kommuner som har implementeret 

en styrket forløbskoordinering som led i 

implementeringsplanen for den ældre 

medicinske patient  

 Har 

opfølg-

ende 

hjemme-

besøg 

Forv. at 

indføre 

inden 

udgangen 

af 2013 

Har ikke 

opfølg-

ende 

hjemme-

besøg 

 Impleme

ntering 

afsluttet 

Implemen

tering på-

begyndt 

Implemen

tering 

planlagt i 

2014 

Implemente

ring hverken 

påbegyndt 

eller 

planlagt 

Albertslund X   X   X  

Allerød  X  X   X  

Ballerup X   X X    

Bornholm X   X  X   

Brøndby X   X  X   

Dragør      X X    X 

Egedal    X   X  X   

Fredensborg X   X X    

Frederiksberg X   X X    

Frederikssund X   X  X   

Furesø X   X  X   

Gentofte X   X X    

Gladsaxe X   X X    

Glostrup X   X   X  

Gribskov X   X X    

Halsnæs X   X X    

Helsingør   X X X    

Herlev  X  X X    

Hillerød X   X  X   

Hvidovre X   X X    

Høje-Taastrup X   X  X   

Hørsholm X   X X    

Ishøj X   X X    

København  X  X  X   

Lyngby-

Taarbæk 
X  

 
X X    

Rudersdal X   X  X   

Rødovre  X  X X    

Tårnby   X X   X  

Vallensbæk X   X  X   

Indsats 4: Kilde: KL’s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november 2013. Bemærkning: 
Alle kommuner har besvaret. 
Indsats 5: Kilde: Region Hovedstaden har pr. mail i april 2014 oplyst, at alle kommuner har tiltrådt kommunikationsaftalen. 
Indsats 6: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære sundhedsvæsen” i 
hovedstadsregionen, marts 2014. Alle kommuner har besvaret.  
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Forebyggelse af (gen)indlæggelser (2) 

 Indsats 7 A: Kommuner som arbejder med 

systematisk kvalitetsudvikling af 

genoptræningen eller med stratificering af 

genoptræningsplaner 

Indsats 7 B: Kommuner der arbejder i 

tværfaglige teams ift. komplekse 

genoptræningsopgaver  

 Systematisk 

kvalitetsudvikl. af 

genoptræningen 

Stratificering af 

genoptræningsplaner 

Ja Nej, men planlagt i 

2013 

Albertslund X X X  

Allerød X X X  

Ballerup X  X  

Bornholm X X  X 

Brøndby X X X  

Dragør    X    

Egedal    X  X  

Fredensborg X X X  

Frederiksberg X X X  

Frederikssund X  X  

Furesø X X X  

Gentofte X X X  

Gladsaxe X X X  

Glostrup X X X  

Gribskov X X X  

Halsnæs X  X  

Helsingør X   X 

Herlev X X  X 

Hillerød X  X  

Hvidovre X  X  

Høje-Taastrup X X   

Hørsholm X X X  

Ishøj X  X  

København X X X  

Lyngby-Taarbæk X X X  

Rudersdal X X X  

Rødovre X X X  

Tårnby X   X 

Vallensbæk X    

Indsats 7 A: Kilde: KL’s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november 2013. 
Bemærkning: Kommuner der arbejder med KL’s stratificeringsmodel eller pakkeforløb på baggrund af en stratificering af borgeren. 
Alle kommuner har besvaret. 
Indsats 7 B: Kilde: KL’s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, april 2013. Bemærkning: 
Intet svar fra Dragør, Høje Taastrup og Vallensbæk 
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Forebyggelse af (gen)indlæggelser (3) 

 Indsats 7 C: Kommuner som indgår i tværkommunale samarbejder 

om konkrete genoptræningstilbud 

Indsats 8: Kommuner 

der har iværksat 

særlige indsatser 

med henblik på at 

forebygge 

indlæggelser 

 Ja Nej, men det er 

planlagt i 2014 

Nej  

Albertslund X   X 

Allerød   X X 

Ballerup X   X 

Bornholm   X X 

Brøndby X   X 

Dragør      X X 

Egedal     X  X 

Fredensborg   X X 

Frederiksberg   X X 

Frederikssund X   X 

Furesø   X X 

Gentofte X   X 

Gladsaxe  X  X 

Glostrup X   X 

Gribskov   X X 

Halsnæs X   X 

Helsingør   X X 

Herlev    X 

Hillerød   X X 

Hvidovre   X X 

Høje-Taastrup X   X 

Hørsholm X   X 

Ishøj X   X 

København   X X 

Lyngby-Taarbæk X   X 

Rudersdal X   X 

Rødovre   X X 

Tårnby   X X 

Vallensbæk X   X 

Indsats 7 C: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære sundhedsvæsen” i 
hovedstadsregionen, marts 2014. Intet svar fra Herlev. 
Indsats 8: Kilde: KL’s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november 2013. Bemærkning: 
Alle kommuner arbejder med én eller flere særlige indsatser indenfor: Opkvalificering af medarbejdere, tidlig opsporing, 
medicinhåndtering, faldforebyggelse eller sårpleje. Alle kommuner har besvaret. 
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Forebyggelse af (gen)indlæggelser – Bemærkninger til indsats 4 

Allerød Allerød Kommune har implementeret opfølgende hjemmebesøg i samarbejde med almen praksis. 

Helsingør Helsingør kommune har underskrevet §2 aftale med almen praksis medhenblik på opfølgende 
hjemmebesøg. 

Tårnby Tårnby Kommune forventer at implementere opfølgende hjemmebesøg i 2014. 
Indsats 4: Bemærkninger givet fra enkeltkommuner til data fra KL’s undersøgelse november 2013. Det er kun kommuner, som har 
afgivet bemærkninger, som indgår i tabellen. 

 

 

Forebyggelse af (gen)indlæggelser – Bemærkninger til indsats 6 

Allerød Allerød Kommune implementeret og målrettet indsatsen i den eksisterende organisation af forløb – 
og visitation. 

Brøndby Der er ikke fast tilstedeværelse, men ad hoc 

Dragør    Vi har en helt overordnet plan for, hvordan vi kan styrke forløbskoordinationen i forbindelse med et 

udviklingsprojekt for hjemmepleje og visitation, som lige er igangsat. Planerne er dog stadig så 

overordnede, at vi ikke kan sige, hvordan de konkret udmøntes. 

Frederiksberg f) Andet: Udgående sygeplejerske team og igangsættelse af opfølgende hjemmebesøg.  

Frederikssund f) Andet: Akutteam i hjemmesygeplejen 

Furesø f) Andet: Deltager i Modningsprojektet Midtklyngen 

Gentofte f) Andet: Indgår i projekt om følge op ordning til udskrevne borgere med risiko for genindlæggelse i 

samarbejde med Herlev Hospital 

Gladsaxe f) Andet: Opnormeret antallet af visitatorer til at koordinere med sygehusene 

Glostrup f) Andet: Øget indsats knyttet til ledsageordning for ældre borgere i forbindelse med indlæggelser, 

hospitalsbesøg og besøg hos egen læge og speciallæge. Øget indsats ift. følge-op-ordningen. 

Fastholdelse af ordningen med koordinerende sygeplejersker der har stor kontakt til hospitalerne.  

Gribskov f) Andet: Opfølgende hjemmebesøg 

Halsnæs f) Andet: Hjemmesygeplejen, som er selvvisiterende i Halsnæs Kommune samarbejder med 

visitationen om den fremskudte visitation på Nordsjællands Hospital. Der gennemføres ligeledes 

opfølgende hjemmebesøg i samarbejde med almen praksis. 

Det forventes at starte særlige udskrivelseskonferencer i komplekse palliative forløb. Dette med 

fokus på faglige overleveringer med deltagelse af hjemmesygeplejersker og ikke udelukkende 

visitatorer. Dette i udvalgte kommuner og udvalgte hospitalsafdelinger i planlægningsområde Nord. 

Hvidovre 2.1. a-d var implementeret og er blevet/bliver videreudviklet 

Høje-Taastrup Ad 2. Kommunen har allerede nu koordinerende sygeplejersker, men der er i 2014 planlagt 

implementeringen af en styrket forløbskoordination. Ad. 2.1 Der deltages i ”følge-hjem”-ordningen 

med ”følge op”-ordning, dvs. at der i samarbejde med egen læge laves opfølgende besøg af 

sygeplejerske indenfor 8 dage. Det samme sker hvis sygehuset beder om et opfølgende besøg på en 

borger der udskrives. Derudover har vi som kommune underskrevet § 2 aftale på området. 

København f) Andet: Midlertidige opholdspladser (MTO): skabe øget sammenhæng for borgeren ved 

sektorskift, så SUF hurtigere kan hjemtage borgerne, bl.a. ved strategiske drøftelse af anvendelse af 

MTO. Fokus på samarbejde om forløbskoordination internt i kommunen samt mellem kommunen 

og hospitaler 

Rudersdal Kommunen har opnormeret timetal til den koordinerende sygeplejerskefunktion. Hermed styrkes 

kommunens varetagelse af ovennævnte indsatser - kommunen løftede således i forvejen disse 

indsatser, men har nu styrket området 

Indsats 6: Bemærkninger givet i spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære 
sundhedsvæsen” i hovedstadsregionen, marts 2014. Det er kun kommuner, som har anført bemærkninger, som indgår i tabellen. 
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 Forebyggelse af (gen)indlæggelser – Bemærkninger til indsats 7 A og B 

Tårnby 7 A: Tårnby arbejder tillige med stratificering af genoptræningsplaner 
7 B: Tårnby Kommune arbejder nu i tværfaglige teams ift. komplekse genoptræningsopgaver  

Indsats 7 A og B: Bemærkninger givet fra enkeltkommuner til data fra KL’s undersøgelse i hhv. november 2013 (7A) og april 2013 
(7B). Det er kun kommuner, som har afgivet bemærkninger, som indgår i tabellen. 
 

Forebyggelse af (gen)indlæggelser – Bemærkninger til indsats 7 C 

Albertslund Et trekommunalt samarbejde om træning af visse diagnoser efter sundhedslov blev etableret pr. 1. 

januar 2007 og fungerer fortsat. 

Dragør    Dragør Kommunes genoptræning varetages af Tårnby Kommune, som led i det forpligtende 

samarbejde. Det betyder, at Tårnby Kommunes svar på ovenstående også er gældende for Dragør. 

Egedal    Egedal Kommune indgår i det tværkommunale samarbejde omkring kræftrehabilitering i Midt 

Klyngen 

Frederiksberg Frederiksberg Kommune har et patientgrundlag, der er stort nok til at oprette kvalificerede tilbud 

selv. 

Frederikssund Genoptræning i samarbejde med Halsnæs Kommune af kræftpatienter der deltager i 

forløbsprogrammet 

Gentofte Tre kommune samarbejde om genoptræning med Lyngby-Taarbæk og Rudersdal 

Gladsaxe Gladsaxe Kommune varetager fx genoptræning af brystcancerpatienter for Herlev Kommune for at 

få volumen på holdene. Gladsaxe Kommune varetager også genoptræning af borgere bosiddende 

på Ringbo. Ringbo er en af Københavns institutioner, som er placeret i Gladsaxe. Desuden er 

Gladsaxe Kommune p.t. ved at udvikle et samarbejde med 5 andre kommuner (Herlev, Ballerup, 

Furesø, Egedal og Rødovre) om at samarbejde omkring træning til kræftpatienter. Samarbejdet 

forventes udviklet og politisk godkendt til efteråret 2014. 

Gribskov Der er forsøgt ift. rehabiliteringsforløb, men borgerne ønsker nærhed 

Halsnæs Halsnæs Kommune er i gang med en pilotafprøvning i forhold til rehabilitering/træning af borgere 

med kræft (forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft) i 

samarbejde med Frederikssund Kommune 

Herlev Nedsat arbejdsgruppe på kræftområdet mhp tværkommunalt samarbejde  

Hvidovre Fra 2014 samarbejder vi med Albertslund om hjerte-kar rehabilitering 

Høje-Taastrup Den genoptræning der ligger i forløbsprogrammerne for, Kræft, lænde-ryg og hjerte-kar, sker i et 

samarbejde med andre Vestegnskommuner. På det almindelige genoptræningsområde er der ikke 

fælles drift med andre kommuner. 

Hørsholm Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune har samarbejder om forløbsprogrammer på KOL, 

Diabetes og Hjerte med udveksling af borgere og videndeling blandt terapeuter 

Ishøj Har forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune 

København Kommunen indgår kun i tværkommunale samarbejder om træningstilbud, når det vedrører 

borgerens frie valg af genoptræningssted 

Indsats 7 C: Bemærkninger givet i spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære 
sundhedsvæsen” i hovedstadsregionen, marts 2014. Det er kun kommuner, som har anført bemærkninger, som indgår i tabellen. 
 

Forebyggelse af (gen)indlæggelser – Bemærkninger til indsats 8 

Allerød Allerød Kommune har implementeret og målrettet indsatserne på en række områder, - fx 
specialister til forløbsprogrammer, forløb og koordinering på området for hjerneskadede og 
demens, tidlig opsporing iht. triage, screening af ernæring, fald og urinvejsinfektioner. Vi er 
desuden tilknyttet og har igangsat telesår. 

Indsats 8: Bemærkninger givet fra enkeltkommuner til data fra KL’s undersøgelse i november 2013. Det er kun kommuner, som har 
afgivet bemærkninger, som indgår i tabellen. 
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Tema: Kronisk sygdom 

Kronisk sygdom (1) 

 Indsats 9: Kommuner som har implementeret forløbsprogram for: 

 KOL Diabetes Demens 

   Har implementeret Har påbegyndt 

implementering 

Implementering 

planlægges i 2014 

Albertslund X X X   

Allerød X X X   

Ballerup X X X   

Bornholm X X X   

Brøndby X X  X  

Dragør    X X  X  

Egedal    X X  X  

Fredensborg X X X   

Frederiksberg X X X   

Frederikssund X X  X  

Furesø X X X   

Gentofte X X X   

Gladsaxe X X X   

Glostrup X X X   

Gribskov X X  X  

Halsnæs X X  X  

Helsingør X X X   

Herlev X X X   

Hillerød X X X   

Hvidovre X X X   

Høje-Taastrup X X X   

Hørsholm X X X   

Ishøj X X X   

København X X X   

Lyngby-Taarbæk X X X   

Rudersdal X X X   

Rødovre X X X   

Tårnby X X  X  

Vallensbæk X X X   

Indsats 9: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære sundhedsvæsen”  i 
hovedstadsregionen, marts 2014.  
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Kronisk sygdom (2) 

 Indsats 9: Kommuner som har 

implementeret forløbsprogram for 

Kræft (fortsat): 

Indsats 10: Kommuner som har taget stilling til 

implementering af forløbsprogram for hjerte-kar 

 Har 

impleme

nteret 

Har 

påbegyndt 

implemente

ring 

Implemente

ring 

planlægges i 

2014 

Har 

implemente

ret 

Har 

påbegyndt 

implemente

ring 

Implemente

ring 

planlægges i 

2014 

Forløbsprogram

met 

implementeres 

ikke 

Albertslund X   X    

Allerød X   X    

Ballerup X   X    

Bornholm  X     X 

Brøndby X   X    

Dragør      X  X   

Egedal      X X    

Fredensborg X   X    

Frederiksberg X   X    

Frederikssund  X    X  

Furesø  X  X    

Gentofte X   X    

Gladsaxe   X X    

Glostrup X   X    

Gribskov  X   X   

Halsnæs  X     X 

Helsingør  X   X   

Herlev   X  X   

Hillerød X   X    

Hvidovre  X    x  

Høje-

Taastrup 
X   X    

Hørsholm X   X    

Ishøj  X  X    

København X   X    

Lyngby-

Taarbæk 
X   X    

Rudersdal X    X    

Rødovre  X  X    

Tårnby X   X    

Vallensbæk  X  X    

Indsats 9: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære sundhedsvæsen”  i 
hovedstadsregionen, marts 2014.  
Indsats 10: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære sundhedsvæsen”  i 
hovedstadsregionen, marts 2014. Bemærkning: I rammepapiret spørges til om kommunerne har taget stilling til implementering af 
forløbsprogrammet for hjerte-kar. Det har alle kommuner gjort. Her vises uddybende data. 
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Kronisk sygdom (3) 

 Indsats 11: Kommuner som har iværksat indsatser, hvor borgere med forskellige kroniske 

sygdomme tilbydes træning, undervisning mv. sammen på tværs af diagnoser, som en del af 

forløbsprogrammerne i enten egen eller sammen med andre kommuner 

 Har udviklet en 

eller flere modeller 

for 

tværdiagnostiske 

indsatser  

Har fælles træning 

og/eller 

undervisning 

Planlægger i 2014 

at udvikle en eller 

flere modeller for 

tværdiagnostiske 

indsatser 

Planlægger i 

2014 at 

etablere fælles 

træning 

og/eller 

undervisning 

Har ikke og 

planlægger ikke 

tværdiagnostiske 

indsatser 

Albertslund  X    

Allerød X X    

Ballerup     X 

Bornholm   X   

Brøndby     X 

Dragør     X    

Egedal       X  

Fredensborg X X    

Frederiksberg      

Frederikssund   X   

Furesø X X    

Gentofte X     

Gladsaxe     X 

Glostrup     X 

Gribskov X X   X 

Halsnæs      

Helsingør X X    

Herlev    X  

Hillerød  X    

Hvidovre     X 

Høje-Taastrup  X    

Hørsholm  X    

Ishøj  X    

København X X X X  

Lyngby-

Taarbæk 
     

Rudersdal    X  

Rødovre X     

Tårnby  X    

Vallensbæk     X 

Indsats 11: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære sundhedsvæsen”  i 
hovedstadsregionen, marts 2014. Bemærkning: For alle svar gælder at der både er tale om indsatser i egen kommuner og indsatser i 
samarbejde med andre kommuner. Intet svar fra Frederiksberg, Halsnæs og Lyngby-Taarbæk. 
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Kronisk sygdom – Bemærkninger til indsats 9 og 10 

Bornholm I fht. Kræft er store dele af forløbsprogrammet implementeret 

Frederiksberg Frederiksberg Kommune har implementeret minimumsstandarder. Type-2 diabetes: træningstilbud 

er erstattet med introduktion til træning/motionsvejledning. Kræft: minus samtaleredskab. KOL: 

Kommunen har ergoterapeut og diætist. Kommunen har forløbskoordinator på alle programmer. 

Kommunen har ikke standardiseret fysisk træning. 

Frederikssund Lænde-ryg: Kommunen er klar, men mangler patienter 

Gladsaxe Lænde-ryg: Implementeret pr. 01.03.2014 

Halsnæs Pilottestning i forbindelse med kræftrehabilitering er i gang. Det er besluttet, at forløbsprogram for 

hjerte og lænd-ryg ikke skal implementeres på nuværende tidspunkt. Måske på et senere tidspunkt. 

Hvidovre Hjerte-kar tilbydes i et tværkommunalt samarbejde 

Høje-Taastrup Kræft, lænde-ryg og hjerte-kar forløbsprogrammer er implementeret i et samarbejde med andre 

Vestegnskommuner. 

København Hjerte-kar - forløbsprogrammet er ikke godkendt i Region Hovedstaden, men Center for Kræft og 

sundhed København har stort set implementeret alle dele af programmet 

Indsats 9 og 10: Bemærkninger givet i spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære 
sundhedsvæsen” i hovedstadsregionen, marts 2014. Det er kun kommuner, som har anført bemærkninger, som indgår i tabellen. 
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Kronisk sygdom – Bemærkninger til indsats 11 

Brøndby Ved KOL- og diabetesrehabilitering har holdene tidligere haft træning sammen. Dette er vi dog gået 

væk fra igen, da niveauerne var for forskellige, og det havde negativ indflydelse på fremmødet. Nu 

træner de hver for sig igen, og fremmødet er bedre og effekten af træningen er bedre. 

Dragør    KOL og Diabetes træner på samme hold hos fysioterapeuten. Undervisningen er adskilt. 

Frederiksberg Frederiksberg Kommune overvejer hvilke indsatser, der er relavant,. Det vurderes, at der er behov 

for evaluering af nuværende programmer 

Furesø a) På kræftområdet 

Gladsaxe Kommunen har ikke tværdiagnostiske indsatser inden for træning og undervisning under 

forløbsprogrammerne målrettet borgere henvist med diagnoserne KOL, diabetes, hjerte-

karsygdomme, lænderyglidelser og demens. I praksis træner borgere i vedligeholdende forløb, fx 

efter KOL-rehabilitering, sammen med borgere med andre diagnoser. Og i praksis har flere borgere 

flere diagnoser, og indsatserne tilpasses til det. Kommunen følger interesseret udviklingen i 

modeller og muligheder for tværdiagnostiske indsatser, også i samarbejde med andre kommuner. 

Gribskov Det er forsøgt på tværs af kommuner, men borgerne prioriterer nærhed, så fremover primært 

fælles udvikling af koncepter, mens indsatsen tilbydes lokalt. 

Halsnæs Halsnæs Kommune er i overvejelsesfasen om tilbud på tværs af diagnoser. Træning i relation til 

GOP og Serviceloven ydes på tværs af diagnoser og med udgangspunkt i funktionsevne. 

Helsingør Komunen har implementeret en "fleksibel rehabiliteringsmodel" på tværs af diagnoserne KOL, Type 

2 Diabetes og hjerte-karsygdomme 

Herlev Tværkommunal kræftrehabilitering for mænd og unge på tværs af diagnoser 

Hvidovre Hvidovre Kommune tilbyder ikke aktuelt tværdiagnostiske indsatser til borgere, der følger 

forløbsprogrammer for KOL og Type 2 Diabetes, da den aktuelle erfaring er, at der er stor forskel på 

målgrupperne. Hjerte-kar forløbsprogrammet tilbydes i et tværkommunalt samarbejde, der ikke er 

tværdiagnostisk. Hvidovre kommune tilbyder tværdiagnostiske indsatser i regi af 

SundhedsCentret/Genoptræningen til borgere, der modtager tilbud, der ikke følger 

forløbsprogrammer. 

Høje-Taastrup Kommunen har tilbud om forløb for borgere på tværs af diagnoser. Forløbene køres efter 

konceptet ”Gør noget få det bedre”. Tilbuddet er et supplement til forløbsprogrammerne. 

København Københavns Kommune deltager i Region Hovedstadens udarbejdelse af ny model for 

pilotafprøvning for borgere med flere samtidige sygdomme (multisygdom) 

Lyngby-Taarbæk Vi arbejder i et Tre Kommunalt Samarbejde, og er begyndt at tale om denne mulighed. Ser dog ikke 

at vi vil være klar før engang i 2015. Vi tilbyder §140 ryg borgere pt. uddannelse sammen med 

forløbsprogrammer, men det er inden for samme diagnoseområde 

Rødovre Det er aftalt med Herlev Kommune at Rødovreborgere kan gå med på deres generelle 

patientuddannelsestilbud 

Indsats 11: Bemærkninger givet i spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære 
sundhedsvæsen” i hovedstadsregionen, marts 2014. Det er kun kommuner, som har anført bemærkninger, som indgår i tabellen. 
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Tema: Dokumentation 

Dokumentation (1) 

 Indsats 12 A: Kommuner der aktivt dokumenterer og følger op på om indsatserne virker  

 Akutområdet 

 Anvender 

eksisterende 

registreringer fx fra 

Elektronisk 

Omsorgsjournal 

(EOJ) til 

kvalitetsudvikling af 

driften 

Anvender 

indikatorer 

fra fx e-

sundhed til 

at følge 

udviklingen 

på området  

Anvender 

audits til 

kvalitetsud

vikling af 

driften 

 

Indarbejder 

evaluering 

fra starten 

af nye 

tiltag 

og/eller 

projekter  

Arbejder i 

driften 

løbende 

med 

evaluerin

g  

 

Gennemfører 

undersøgelser 

af brugernes 

tilfredshed 

(kvantitativt 

eller 

kvalitativt) 

Ande

t 

Albertslund X   X    

Allerød        

Ballerup X X      

Bornholm        

Brøndby X    X  X 

Dragør           

Egedal        X   

Fredensborg X X X X X X  

Frederiksberg        

Frederikssund  X      

Furesø X   X X   

Gentofte X X  X    

Gladsaxe X  X X  X  

Glostrup        

Gribskov X X  X X   

Halsnæs X       

Helsingør        

Herlev        

Hillerød X    X   

Hvidovre X   X X   

Høje-Taastrup X X      

Hørsholm X X  X X   

Ishøj X X X  X   

København   X X X   

Lyngby-

Taarbæk 

 X X X    

Rudersdal        

Rødovre X       

Tårnby X       

Vallensbæk  X      
Indsats 12: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære sundhedsvæsen”  i 
hovedstadsregionen, marts 2014  
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Dokumentation (2) 

 Indsats 12 B: Kommuner der aktivt dokumenterer og følger op på om indsatserne virker  

 Indsatsen for ældre medicinske patienter 

 Anvender 

eksisterende 

registreringer fx fra 

Elektronisk 

Omsorgsjournal 

(EOJ) til 

kvalitetsudvikling af 

driften 

Anvender 

indikatorer 

fra fx e-

sundhed til 

at følge 

udviklingen 

på området  

Anvender 

audits til 

kvalitetsud

vikling af 

driften 

 

Indarbejder 

evaluering 

fra starten 

af nye 

tiltag 

og/eller 

projekter  

Arbejder i 

driften 

løbende 

med 

evaluerin

g  

 

Gennemfører 

undersøgelser 

af brugernes 

tilfredshed 

(kvantitativt 

eller 

kvalitativt) 

Ande

t 

Albertslund X X  X    

Allerød X X X     

Ballerup X X  X    

Bornholm   X     

Brøndby X      X 

Dragør           

Egedal        X   

Fredensborg X X X X X   

Frederiksberg X       

Frederikssund X X X   X  

Furesø X   X X X  

Gentofte X X  X    

Gladsaxe X X X X  X  

Glostrup X  X X X X  

Gribskov X X  X X   

Halsnæs X   X X   

Helsingør X X X X X X  

Herlev   X X X X  

Hillerød X    X   

Hvidovre X X  X X   

Høje-Taastrup X X X     

Hørsholm X X X   X  

Ishøj X X X  X X  

København X X X X X X  

Lyngby-

Taarbæk 

 X X X X   

Rudersdal  X X X X   

Rødovre X X      

Tårnby X X      

Vallensbæk  x      
Indsats 12: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære sundhedsvæsen”  i 
hovedstadsregionen, marts 2014 
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Dokumentation (3) 

 Indsats 12 C: Kommuner der aktivt dokumenterer og følger op på om indsatserne virker  

 Indsatsen for borgere med kroniske sygdomme 

 Anvender 

eksisterende 

registreringer fx fra 

Elektronisk 

Omsorgsjournal 

(EOJ) til 

kvalitetsudvikling af 

driften 

Anvender 

indikatorer 

fra fx e-

sundhed til 

at følge 

udviklingen 

på området  

Anvender 

audits til 

kvalitetsud

vikling af 

driften 

 

Indarbejder 

evaluering 

fra starten 

af nye 

tiltag 

og/eller 

projekter  

Arbejder i 

driften 

løbende 

med 

evaluering  

 

Gennemfører 

undersøgelser 

af brugernes 

tilfredshed 

(kvantitativt 

eller 

kvalitativt) 

Andet 

Albertslund         X    

Allerød     X X      

Ballerup X X   X      

Bornholm     X     X  

Brøndby         X X X 

Dragør          X   X  

Egedal    X X   X X    

Fredensborg       X X X  

Frederiksberg X     X X X  

Frederikssund       X   X  

Furesø X   X X X X  

Gentofte X X   X      

Gladsaxe X     X X X  

Glostrup              

Gribskov X X   X X    

Halsnæs X     X X    

Helsingør       X X X  

Herlev       X X X  

Hillerød X     X X X  

Hvidovre X     X X X  

Høje-Taastrup X X   X X    

Hørsholm X X X X X X  

Ishøj X X X X X X  

København X X X X X X  

Lyngby-

Taarbæk 
  X   X X    

Rudersdal     X X X X  

Rødovre X     X     

Tårnby    X X  X  

Vallensbæk X X          
Indsats 12: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære sundhedsvæsen”  i 
hovedstadsregionen, marts 2014 
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Dokumentation (4) 

 Indsats 12 D: Kommuner der aktivt dokumenterer og følger op på om indsatserne virker  

 Andre områder 

 Anvender 

eksisterende 

registreringer fx fra 

Elektronisk 

Omsorgsjournal 

(EOJ) til 

kvalitetsudvikling af 

driften 

Anvender 

indikatorer 

fra fx e-

sundhed til 

at følge 

udviklingen 

på området  

Anvender 

audits til 

kvalitetsud

vikling af 

driften 

 

Indarbejder 

evaluering 

fra starten 

af nye 

tiltag 

og/eller 

projekter  

Arbejder i 

driften 

løbende 

med 

evaluerin

g  

 

Gennemfører 

undersøgelser 

af brugernes 

tilfredshed 

(kvantitativt 

eller 

kvalitativt) 

Ande

t 

Albertslund      X  

Allerød    X X   

Ballerup   X     

Bornholm        

Brøndby        

Dragør           

Egedal        X   

Fredensborg        

Frederiksberg      X  

Frederikssund X   X    

Furesø        

Gentofte        

Gladsaxe        

Glostrup        

Gribskov        

Halsnæs        

Helsingør        

Herlev        

Hillerød X   X X   

Hvidovre      X  

Høje-Taastrup X   X  X  

Hørsholm        

Ishøj        

København        

Lyngby-

Taarbæk 

       

Rudersdal    X    

Rødovre X    X   

Tårnby        

Vallensbæk        
Indsats 12: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære sundhedsvæsen”  i 
hovedstadsregionen, marts 2014 
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Dokumentation (3) 

 Indsats 13 A: Kommuner der systematisk udarbejder ledelsesinformation 

 Politikere 

 Ja, om 

sygehusforbrug 

Ja, om de 

kommunale 

sundhedsindsatser 

Nej, men vi arbejder 

på at iværksætte 

brugen 

Nej, vi udarbejder 

ikke systematisk 

ledelsesinformation 

om de kommunale 

sundhedsindsatser 

Albertslund  X   

Allerød X X   

Ballerup   X  

Bornholm   X  

Brøndby  X   

Dragør       X 

Egedal    X X   

Fredensborg X X   

Frederiksberg X X   

Frederikssund X X   

Furesø  X   

Gentofte    X 

Gladsaxe    X 

Glostrup  X   

Gribskov    X 

Halsnæs  X   

Helsingør   X  

Herlev   X X 

Hillerød  X   

Hvidovre    X 

Høje-Taastrup  X   

Hørsholm    X 

Ishøj X X   

København X X   

Lyngby-Taarbæk X    

Rudersdal   X  

Rødovre   X  

Tårnby  X   

Vallensbæk   X  

Indsats 13: Kilde: KL’s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november 2013. 
Bemærkninger: Alle kommuner har besvaret.  Svarmulighed ”Ja, om sygehusforbrug” omfatter to svarmuligheder i KL’s spørgeskema: 
”Ja, om borgernes sygehusforbrug for udvalgte parametre eller grupper (forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser, mv.)” og ”Ja, 
om sygehusforbruget på udvalgte parametre (forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser, mv.) blandt kommunens modtagere af 
ældrepleje, sygepleje mv. Svarmulighed ”Ja, om de kommunale sundhedsindsatser” omfatter  to svarmuligheder i KL’s spørgeskema 
”Ja, om de kommunale sundhedsindsatser (f.eks. om aktivitet og modtagere i genoptræning, sundhedscenter/kronikertilbud, 
sygeplejen mv.)” og ”Ja, om dele af de kommunale sundhedsindsatser (genoptræning, sundhedscenter/kronikertilbud, sygepleje)”.  
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Dokumentation (3) 

 Indsats 13 B: Kommuner der systematisk udarbejder ledelsesinformation 

 Direktørniveau 

 Ja, om 

sygehusforbrug 

Ja, om de 

kommunale 

sundhedsindsatser 

Nej, men vi arbejder 

på at iværksætte 

brugen 

Nej, vi udarbejder 

ikke systematisk 

ledelsesinformation 

om de kommunale 

sundhedsindsatser 

Albertslund X X   

Allerød X X   

Ballerup   X  

Bornholm X    

Brøndby X X   

Dragør       X 

Egedal    X X   

Fredensborg X    

Frederiksberg X X   

Frederikssund X X   

Furesø X X   

Gentofte X    

Gladsaxe X X   

Glostrup  X   

Gribskov X    

Halsnæs  X   

Helsingør   X  

Herlev X X   

Hillerød  X   

Hvidovre X X   

Høje-Taastrup    X 

Hørsholm    X 

Ishøj X X   

København X X   

Lyngby-Taarbæk X X   

Rudersdal   X  

Rødovre   X  

Tårnby  X   

Vallensbæk X X   

Indsats 13: Kilde: KL’s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november 2013. 
Bemærkninger: Alle kommuner har besvaret.  Svarmulighed ”Ja, om sygehusforbrug” omfatter to svarmuligheder i KL’s spørgeskema: 
”Ja, om borgernes sygehusforbrug for udvalgte parametre eller grupper (forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser, mv.)” og ”Ja, 
om sygehusforbruget på udvalgte parametre (forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser, mv.) blandt kommunens modtagere af 
ældrepleje, sygepleje mv. Svarmulighed ”Ja, om de kommunale sundhedsindsatser” omfatter  to svarmuligheder i KL’s spørgeskema 
”Ja, om de kommunale sundhedsindsatser (f.eks. om aktivitet og modtagere i genoptræning, sundhedscenter/kronikertilbud, 
sygeplejen mv.)” og ”Ja, om dele af de kommunale sundhedsindsatser (genoptræning, sundhedscenter/kronikertilbud, sygepleje)”.  
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Dokumentation (3) 

 Indsats 13 C: Kommuner der systematisk udarbejder ledelsesinformation 

 Faglederniveau 

 Ja, om 

sygehusforbrug 

Ja, om de 

kommunale 

sundhedsindsatser 

Nej, men vi arbejder 

på at iværksætte 

brugen 

Nej, vi udarbejder 

ikke systematisk 

ledelsesinformation 

om de kommunale 

sundhedsindsatser 

Albertslund X X   

Allerød   X  

Ballerup X  X  

Bornholm X X   

Brøndby  X   

Dragør       X 

Egedal    X X   

Fredensborg X    

Frederiksberg X X   

Frederikssund X X   

Furesø  X   

Gentofte X    

Gladsaxe    x 

Glostrup  X   

Gribskov X    

Halsnæs X X   

Helsingør X    

Herlev X X   

Hillerød  X   

Hvidovre X X   

Høje-Taastrup  X   

Hørsholm   X  

Ishøj X X   

København X X   

Lyngby-Taarbæk X X   

Rudersdal X    

Rødovre   X  

Tårnby  X   

Vallensbæk X X   

Indsats 13: Kilde: KL’s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november 2013. 
Bemærkninger: Alle kommuner har besvaret.  Svarmulighed ”Ja, om sygehusforbrug” omfatter to svarmuligheder i KL’s spørgeskema: 
”Ja, om borgernes sygehusforbrug for udvalgte parametre eller grupper (forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser, mv.)” og ”Ja, 
om sygehusforbruget på udvalgte parametre (forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser, mv.) blandt kommunens modtagere af 
ældrepleje, sygepleje mv. Svarmulighed ”Ja, om de kommunale sundhedsindsatser” omfatter  to svarmuligheder i KL’s spørgeskema 
”Ja, om de kommunale sundhedsindsatser (f.eks. om aktivitet og modtagere i genoptræning, sundhedscenter/kronikertilbud, 
sygeplejen mv.)” og ”Ja, om dele af de kommunale sundhedsindsatser (genoptræning, sundhedscenter/kronikertilbud, sygepleje)”.  
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Dokumentation – Bemærkninger til indsats 12 

Albertslund Andre områder: Træningsområdet 

Allerød Andre områder: Hverdagsrehabilitering 

Ballerup Andre områder: Projekt om genindlæggelser 

Brøndby f) ved hjerneskaderehabilitering er der en tilfredshedsundersøgelse (mest kvalitation. G) Vi bruger 

tilgængelige data fra regionen 

Egedal    a) og b) ja, men ikke systematisk. D) For KOL og T2D - ja. E) Andre områder: Alle diagnoser 

Frederiksberg Andre områder: Lær at tackle kronisk sygdom. Kommunen dokumenterer og følger op på effekten 

af indsatser. Der er dog ikke tale om en struktureret og systematisk og evidensbaseret opfølgning 

Frederikssund Andre områder: Hverdagsrehabilitering 

Furesø Vi har problemer med at skaffe licens til SF 12. Forskningscenteret Region H. sender henholdende 

svar på dette, de har heller ikke en løsning. Måske noget I kender noget til? Vi savner at have 

(korrekte) manualer til kodning af svarene, særligt til SF 12 

Halsnæs Vi har tidligere anvendt fokusgruppeinterview med borgere ved implementering af 

rehabiliteringstankegangen på midlertidige døgnpladser og telefoninterview med pårørende. Vi 

anvender tilfredshedsundersøgelser (spørgeskemaer) jævnligt ved etablering af nye tiltag i 

forbindelse med forløbsprogrammer. 

Helsingør Helsingør kommune gennemfører samkøring af e-sundhed og EOJ i for til forebyggelige 

indlæggelser. Helsingør Kommune anvender registrerede data i omsorgssystemet til at følge op på 

og kvalitetsudvikle på indsatsen af f.eks. hverdagsrehabilitering. Der bliver udført audits på 

journaldokumentation i forbindelse med tilsyn på plejehjem og i hjemmeplejen for at sikre 

kvalitetsudvikling. Helsingør Kommune evaluerer nye tiltag, f.eks. hverdagsrehabilitering. Der bliver 

arbejdet løbende med kvalitetsudvikling på baggrund af tilsyn på plejehjem og i hjemmeplejen og i 

forbindelse med visitators revurderinger samt løbende i forbindelse med evaluering af 

indsatsområder. Helsingør Kommune arbejder med brugerevaluering i forbindelse med f.eks. tilsyn 

hos borgere i hjemmeplejen og på plejehjem samt ved specielle fokusområder f.eks. 

brugertilfredshed i forhold til visitationsbesøg og forebyggende hjemmebesøg. 

Hillerød Andre områder: Genoptræningsområdet 

Hvidovre Ad.a. Faglig dokumentation anvendes på individuelt niveau. Ad.b. Udviklingen i antallet af 

færdigbehandlede. Ad.d. Aktuelt i forhold til udmøntning ældrepuljen. Ad.e. Spørgsmålet 

overordnet. Der arbejdes med evaluering inden for flere områder, men karakteren af 

evalueringerne varierer mellem områderne. Ad.f. Der er tilfredshedsundersøgelser på 

patientskoler, og der er tilbagevendende tilfredshedsundersøgelser i hjemmeplejen. 

Høje-Taastrup a) Andre områder: Hjerneskadeområdet. d) Ved et KOL-projekt. Andre områder: Ved projekter, fx 

hverdagsrehabilitering og hjerneskade. F) Andre områder: Ved særlige projekter.  

Test i forhold til fysisk træning 

København I besvarelsen er akutområdet og indsatsen for ældre medicinske patienter samænkt. Såvel borgere 

med kronisk sygdom ofte også indgår, da kommunens borgergrundlag ofte lever med kronisk 

sygdom. 

Rudersdal Andre områder: Borgerrettet forebyggelse 

Kommunen har arbejdet meget systematisk og omfattende med dokumentation af effekten af 

hverdagsrehabilitering – afkryds i a), d), e) og f). Ad c, ældre medicinske) Ikke systematisk, men har 

netop gennemført audit på medicinområdet. Ad d, ældre medicinske) Fremadrettet – bliver en del 

af alle de indsatser, som sættes i værk i 2014. Ad e, ældre medicinske) Indarbejdet i de 

sygeplejefaglige standarder, der er udarbejdet for alle de forebyggelige diagnoser.  Ad c, kroniske 

sygd) Ikke systematisk, men har tidligere gennemført audit af indsatsen for borgere med KOL. Ad d, 

kroniske sygd) vi foretager systematisk funktionstests før og efter forløb. Ad e, kroniske sygd) Vi 
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justerer indsatsen for den enkelte undervejs i forløbet Ad d, borgerrettet) fx stort 

alkoholkompetenceudviklingsprojekt, hvor der måles på medarbejdernes viden før og efter 

deltagelse i kompetenceudviklingen. Fx stort boligsocialt-projekt, hvor der indarbejdes evaluering 

fra starten af. Ad e, borgerrettet) fx evaluering af brugertilfredshed med tilbud om svømning til 

overvægtige. Generelt kan sige, at vi har større og større fokus på evaluering både fra starten af nye 

tiltag og løbende i driften.  

Rødovre Andre områder: Genoptræning 

De lukkede hold KOL og Type2DM afsluttes med fælles evaluering hvor alle undervisere deltager 

Indsats 12: Bemærkninger givet i spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på ”Det nære 
sundhedsvæsen” i hovedstadsregionen, marts 2014. Det er kun kommuner, som har anført bemærkninger, som indgår i tabellen. 
 

 

 

 

Dokumentation – Bemærkninger til indsats 13 A, B og C 

Gentofte 13 A: Gentofte Kommune udarbejder nu ledelsesinformation til politikere om de kommunale 

sundhedsindsatser. 

13 B: Gentofte Kommune udarbejder nu ledelsesinformation til direktørniveauet om de 

kommunale sundhedsindsatser. 

Tårnby 13 A: Tårnby Kommune udarbejder nu ledelsesinformation til politikere om sygehusforbrug og de 

kommunale sundhedsindsatser. 

13 B: Tårnby Kommune udarbejder nu ledelsesinformation til direktørniveauet om sygehusforbrug 
og de kommunale sundhedsindsatser. 
13 C: Tårnby Kommune udarbejder nu ledelsesinformation til faglederniveauet om sygehusforbrug 
og de kommunale sundhedsindsatser. 

Indsats 13: Bemærkninger givet fra enkeltkommuner til data fra KL’s undersøgelse i november 2013. Det er kun kommuner, som har 
afgivet bemærkninger, som indgår i tabellen. 
  



3.2 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen – opfølgning og 
revision af fælles rammepapir for somatik



 

  

26. MAJ 2014 

Kommunernes fælles rolle – udviklingen af nære 
sundhedsvæsen i 2014 - 2015 

Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen  

 

Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver 

mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling af det nære sundhedsvæsen er det afgørende, at 

kommunerne i fællesskab sætter dagsordenen ud fra fælles rammer og målsætninger. Kommunerne 

skal i fællesskab og lokalt arbejde med de sundhedsindsatser, der gavner borgerne bedst når de 

løses tæt på borgerne.  

KL ’s udspil ”Det nære sundhedsvæsen” skitserer strategien for etablering af et stærkt og nært 

sundhedsvæsen, der:  

 Er borgernes indgang til sundhedsvæsenet  

 Fremmer borgernes sunde livsstil og forebygger sygdom  

 Forebygger indlæggelse gennem levering af almen og specialiseret sygepleje, genoptræning, 

rehabilitering og egentræning  

 Understøtter behandlingen af borgeren i og nær borgerens eget hjem  

 Understøtter borgernes mulighed for at tage hånd om egen sygdom gennem blandt andet brug 

af uddannelse og moderne teknologi  

 Skaber sammenhæng mellem kommuner, almen praksis og sygehusvæsenet for at sikre 

sammenhæng i patientforløb  

 Arbejder evidensbaseret og kvalitetsorienteret.  

I økonomiaftalerne for 2013 og 2014 fik kommunerne et varigt økonomisk løft til udviklingen af det 

nære sundhedsvæsen. Kommunerne skal vise, at de kan løfte opgaven. Midlerne og de politiske 

intentioner skal omsættes til konkrete initiativer og resultater. Det skal være tydeligt, hvad midlerne 

anvendes til – til gavn for borgeren.  

”Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen i 2014 - 2015” – i daglig tale 

kaldet ”rammepapiret for somatik” – er anden generation af rammepapiret. Det første rammepapir 

blev godkendt i alle 29 kommuner i foråret 2013. Der er i foråret 2014 foretaget en opfølgning på 

rammepapiret for 2013, med udgangspunkt i spørgeskemadata fra KL og spørgeskemadata 

indsamlet af Embedsmandsudvalget for Sundhed. Med afsæt i opfølgningen er der foretaget en 

mindre revision af rammepapiret, hvor de indsatser som alle kommuner lever op til, er taget ud. 

Der er endvidere i 2014 udviklet et rammepapir for psykiatri, som efter samme struktur beskriver 

fælles rammer og målsætninger for kommunernes arbejde på det psykiatriske område. 

Rammepapiret for psykiatri gælder ligeledes for perioden 2014 og 2015. 
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Tværgående fokuspunkter i udviklingen af det nære sundhedsvæsen  
Kommunerne fungerer i tæt samspil med hospitaler og almen praksis/praksissektoren i 

sundhedstrekanten. I takt med at hospitalerne løser stadigt mere specialiserede opgaver varetager 

kommunerne i samarbejde med de praktiserende læger de nære sundhedsopgaver tæt på borgeren. 

Samspillet mellem det specialiserede og det nære sundhedsvæsen skal understøttes og udbygges, så 

den enkelte borger får og oplever en sammenhængende og koordineret indsats. Kommunerne skal 

stille krav til samarbejdsparterne om, at de er tilgængelige for kontakt og støtter kommunerne med 

specialisthjælp. 

Det nære sundhedsvæsen har udgangspunkt i borgerens samlede situation. Kommunerne skal levere 

en tværfagligt sammenhængende indsats for borgerne. Indsatsen i det nære sundhedsvæsen skal 

kobles tæt med den øvrige kommunale indsats indenfor fx socialområdet, beskæftigelsesområdet 

mv. 

Udviklingen af indsatser i det nære sundhedsvæsen stiller store krav til kommunerne. Kommunerne 

skal kunne sikre indsatser af høj kvalitet til alle borgere med behov og samtidig udnytte ressourcerne 

bedst muligt. Fremadrettet skal kommunerne etablere tværkommunale samarbejder, hvor det giver 

mening, for at skabe volumen i forhold til mere specialiserede opgaver og for at sikre de nødvendige 

kompetencer er til rådighed. 

I udviklingen af det nære sundhedsvæsen er det væsentligt at inddrage borgernes egne ressourcer 

og civilsamfundets organisationer. Borgerne er ikke passive modtagere af sundhedsydelser, men 

aktive deltagere i kortere og længere forløb. 

Kommunerne skal have fokus på ulighed i sundhed og via indsatserne nå alle grupper af borgere. 

Udfordringen er kompleks og kalder på kreative og innovative indsatser. En effektiv indsats kan dog 

give store sundhedsmæssige effekter, både til gavn for borgerene og for den kommunale økonomi. 

En afgørende præmis for kommunernes arbejde med at udvikle det nære sundhedsvæsen og 

optimere ressourceanvendelsen er, at der er ensartet, sammenlignelig dokumentation og en 

konsekvent opfølgning på indsats og effekt. Kommunerne i Region Hovedstaden skal være med til at 

sætte emner på dagsordenen, der skal tages stilling til på nationalt niveau fx i forhold til 

dokumentationsindsatsen. Det forudsættes, at der nationalt udvikles fælles værktøjer til 

dokumentation og effektmåling til brug for kommunernes opfølgning. Dokumentations- og 

evalueringsindsatsen skal understøtte smidige tværsektorielle overgange for den enkelte borger og 

bidrage til at dokumentere aktivitet, effekt og evidens på sundhedsområdet. Det er desuden en 

forudsætning, at arbejdet med effektdokumentation understøttes af national lettilgængelig og 

opdateret evidens og best practice på sundhedsområdet. 

KL har i forbindelse med udspillet om det nære sundhedsvæsen iværksat en række projekter og 

afklaringer på nationalt niveau, eksempelvis udvikling af en strategi for velfærdsteknologi. Det er 

vigtigt for at sikre et bedt muligt grundlag for udvikling af det nære sundhedsvæsen at den 

kommunale indsats sker i samspil med KL’s udspil på sundhedsområdet. 
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Strategiske målsætninger og konkrete indsatser 

KL’s sundhedsudspil baserer sig på, at kommunerne i stigende grad arbejder efter samme principper 

og mål og løfter arbejdet som en samlet kommunesektor. De 29 kommuner i hovedstadsregionen 

skal skabe en fælles platform for udviklingen af det nære sundhedsvæsen og bidrage til et solidt 

grundlag for KL til det videre arbejde. Arbejdet med de fælleskommunale principper og mål, skal 

løftes ind i det eksisterende samarbejde med regionen, særligt i forhold til de nye sundhedsaftaler. 

En vigtig præmis i arbejdet er, at der er mange veje til samme mål. For at sikre det bedste og mest 

effektive resultat er det nødvendigt, at kommunerne enkeltvist har mulighed for at rette fokus på 

særlige lokale tiltag samtidig med, at området løftes i fællesskab mellem alle kommuner.  

Følgende overordnede strategiske målsætninger for det nære sundhedsvæsen – på både det 

somatiske og psykiatriske område – udgør rammen for de 29 kommuner i hovedstadsregionen. 

Kommunerne skal udvikle det nære sundhedsvæsen så:  

 Det fremmer alle borgeres sunde livsstil og forebygger sygdom  

 Det støtter borgerne i at tage hånd om egen livssituation og udøve egenomsorg  

 Borgeren er i centrum og der er fokus på den samlede livssituation.  

Særlig fokus skal rettes mod følgende fire strategiske målsætningsområder for udviklingen af det 

nære sundhedsvæsen, hvor de konkrete indsatser, som følger neden for i papiret, er formuleret 

inden for: 

1. Forebyggelse og sundhedsfremme 

2. Forebyggelse af (gen)indlæggelser  

3. Kronisk sygdom 

4. Dokumentation.  

De strategiske målsætningsområder udmøntes i to typer indsatser: 

 Indsatser som er forpligtende for alle kommuner (”skal”-indsatser) 

 Indsatser som kan løftes af en enkelt kommune eller grupper af kommuner i samarbejde, for 

dermed at skabe viden i forhold til den fremadrettede udvikling (”kan”-indsatser) 

Der er under hvert område anført indsatser, der skal implementeres i 2014 - 2015 eller hvor 

implementeringen skal være påbegyndt i 2014 - 2015. Der er samtidig anført ideer til indsatser, der 

kan implementeres i 2014 - 2015 som pilotprojekter af en enkelt kommune eller flere kommuner i 

fællesskab. 

KKR Hovedstaden opfordrer kommunerne til at byde ind på at være pilot-kommune på ”kan”-

indsatserne og hører også gerne om andre kommunale ”kan”-indsatser inden for de strategiske 

målsætningsområder. 
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Indsatser 

1. Forebyggelse og sundhedsfremme  

Skal være påbegyndt implementering i løbet af 2014 - 2015 

 Kortlægning af kommunens egne indsatser, som forberedelse til implementering af de nationale 

forebyggelsespakker 

 

 Med udgangspunkt i sundhedsprofilerne som prioriteringsværkstøj udarbejder hver enkelt 

kommune en plan for trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker. 

 

Pilotprojekter som kan igangsættes i 2014 – 2015 -  gerne som tværkommunale samarbejder 

 Udvikling af modeller for tværkommunalt samarbejde om udmøntning af 

forebyggelsespakkernes, fx tværkommunal alkoholforebyggelse 

 

 Udviklingsprojekter om udmøntning af forebyggelsespakkernes udviklingsniveauer, fx 

tværkommunalt samarbejde på hygiejneområdet. 

 

2. Forebyggelse af (gen)indlæggelser 

Skal være påbegyndt implementering i løbet af 2014 - 2015 

 Kommunerne skal have organiseret opfølgende hjemmebesøg med udgangspunkt i rammepapir 

fra KL og Danske Regioner om udmøntning af handlingsplan for den ældre medicinske patient 

 

 Kommunerne skal, som del af implementeringsplanen for den ældre medicinske patient, 

implementere forløbskoordinering  

 

 Kommunerne skal systematisk arbejde med stratificering af genoptræningsplaner og 

kvalitetsudvikling, herunder tilpasning af organisering af træningsopgaven. Fx via: 

o Intern specialisering i teams/enheder 

o Tværfaglige indsatser 

o Tværkommunale samarbejder. 

 

 Kommunerne skal forebygge indlæggelser gennem indsatser i ældreplejen med påvist effekt (fx 

tidlig opsporing/monitorering af tidlige tegn på faldende funktionsniveau, medicinhåndtering, 

faldforebyggelse, kompetenceløft mv.). Dette skal eksempelvis ske via styrkelse af kompetencer 

og tidlig opsporing i følgende indsatser: 

o Uddannelse af specialister indenfor fx KOL, diabetes mv. 

o Etablering /udbredelse af koordinerende indsatser fx indenfor hjerneskade, demens mv. 

o KL’s kompetenceprofil projekt inddrages i den fremtidige udvikling og rekruttering 

o Styrkelse af medarbejdernes kompetencer i forhold til tidlig opsporing af såvel kronisk 

sygdom som faldende funktionsniveau 
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o Implementere de screeningsværktøjer, der forventes udarbejdet i regi af Sundhedsstyrelsen 

(fald, urinvejsinfektioner, ernæring mv.) 

o Samarbejde med almen praksis med henblik på tidlig opsporing af truende indlæggelser 

o Tværsektoriel forebyggelse af indlæggelser (i samarbejde med hospitaler). 

 

 Kommunerne skal implementere Fælles Medicinkort (FMK). 

 

Pilotprojekter som kan igangsættes i 2014 – 2015  – gerne som tværkommunale samarbejder 

 Etablering af akutteams eller midlertidige døgnpladser med adgang til sygeplejefaglig 

kompetencer døgnet rundt for borgere med risiko for indlæggelse og borgere der har behov for 

intensiv pleje efter indlæggelse (fx etablering af ”tryghedshoteller”, akutpladser eller 

rehabiliterings-pladser) 

 

 Udvikling af modeller for tværsektorielt samarbejde (shared care), fx via følgende indsatser: 

Tværgående akutteams mellem aktørerne i sundhedstrekanten, tværsektoriel udredningsenhed 

(TUE), geriatriske tilsyn, udgående AMA/sygeplejerske teams 

 

 Udvikling af samarbejdet i med almen praksis/vagtlægefunktionen fx ved brug af subakutte 

tider, information til almen praksis om kommunernes alternative tilbud til indlæggelser og deres 

rolle ift. akutindsatser. 

 

3. Kronisk sygdom 

Skal være implementeret/påbegyndt implementering i løbet af 2014 - 2015 

Alle kommuner har med sundhedsaftalen for 2011-2014 tilsluttet sig for-løbsprogrammer for 

borgere med KOL og type 2 diabetes. Kommunerne er enige om, at forløbsprogrammer er den 

rigtige ramme for at tilrettelægge indsatsen til borgere med kronisk sygdom. Der er en klar 

opmærksomhed på at kommunerne er forskellige steder og har forskellige udgangspunkter for 

implementering af programmerne. I det fremadrettede arbejde skal der derfor være et klart fokus 

på at udvikle modeller for tværkommunale samarbejder om tilbud til kronikere, herunder 

tværdiagnostiske tilbud. 

 Alle kommuner skal have implementeret forløbsprogrammer for demens og kræft1 i 2014 - 2015 

 

 Der udvikles modeller for tværdiagnostiske forløbsprogrammer, der kan rumme flere diagnoser 

for kronisk sygdom. Udviklingen kan ske tværkommunalt. 

 

Pilotprojekter som kan igangsættes i 2014 – 2015 - gerne som tværkommunale samarbejder 

 Implementering af forløbsprogram for lænde-ryg sygdomme 

 

                                                           
1
 Det er et nationalt krav at alle kommuner implementere forløbsprogram for kræft, der er givet dut midler til 

kræftområdet i 2013   
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 Øget samarbejde med almen praksis med henblik på tidlig opsporing af borgere med kronisk 

sygdom om rekruttering til forløbsprogrammer med det formål at mindske ulighed i sundhed, fx 

via fælles udvikling af opsporingsmetoder 

 

 Etablering af forløb for sårbare borgere (herunder med psykisk sygdom, etniske grupper m. fl.) 

 

 Udvikling af forløbskoordination 

 

 Udvikling og implementering af telemedicinske løsninger 

 

 Implementering af fælles nationale kliniske retningslinjer 

 

 Udvikling af modeller hvor frivillige inddrages i forankring af fx motion og bevægelse efter 

borgeren har gennemgået forløbsprogram. 

 

4. Dokumentation  

Skal være påbegyndt implementering i løbet af 2014 - 2015  

 Kommunerne skal aktivt dokumentere og følge op på om indsatserne virker 

 

 Alle kommuner skal arbejde systematisk med ledelsesinformation på sundhedsområdet og 

bringe informationen til anvendelse både politisk og administrativt 

 

 Der udvælges 3-6 centrale indikatorer til opfølgning, som kommunerne forpligter sig til at 

benytte fremover med henblik på opfølgning i egen kommune og sammenligning af indsatser på 

tværs af kommuner 

 

 Udviklingen af ledelsesinformationsgrundlaget skal ske i samarbejde med KL  

 

 Kommunerne i Region Hovedstaden forudsætter at der på længere sigt nationalt udvikles fælles 

værktøjer til dokumentation og effektmåling til brug for kommunernes opfølgning. 

Pilotprojekter som kan igangsættes i 2014 - 2015 - gerne som tværkommunale samarbejder 

 Pilotprojekt der arbejder med at forbedre dokumentationspraksis og – muligheder fx:  

o Hvorvidt akutteam og triage fører til færre indlæggelser 

o Optimering af brugen af registrerede data fra omsorgssystemer 

o Afdække borgernes oplevelse af sammenhæng mellem sektorerne 

o Bruge erfaringer (systematikken) fra rygestopdatabasen. 



3.6 Styringsaftale 2015
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INDLEDNING 
Kommunerne overtog med bekendtgørelsen fra marts 2011 ansvaret for koordineringen af det 

specialiserede socialområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig 

rammeaftale for det specialiserede socialområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. 

Med bekendtgørelsen fra april 2012 overtog kommunerne desuden ansvaret for koordinering af 

specialundervisningsområdet, hvilket ligeledes omfatter udarbejdelse af en årlig rammeaftale bestående 

af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Nærværende styringsaftale for 2015 omfatter således både 

det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. 

Formålet er, at styringsaftalen skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i 

det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. 

Indførelsen af styringsaftaler har til formål at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige 

konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge 

pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden. 

Styringsaftalen skal indeholde følgende elementer: 

 Aftaler om udvikling i taksterne for tilbud omfattet af aftalen 

 Aftaler om prisstruktur for de omfattede tilbud 

 Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud 

 Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser 

 Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af 

tilbud og pladser aftalt i rammeaftaleregi 

 Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud 

 Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i  

hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner  

 Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen. 

Styringsaftalen skal indgås årligt og senest den 15. oktober. Herefter har den virkning fra 1. januar det 

følgende år. Aftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionen og med Region 

Hovedstaden, for så vidt angår de tilbud, regionen driver. Alle kommuner i hovedstadsregionen og Region 

Hovedstaden er dermed aftalepart i styringsaftalen uden hensyn til omfanget af deres køb og salg af 

tilbud. Loven kræver, at aftalen bliver indgået i enighed. 

Denne aftale er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstadsregionen. 

Styringsaftalen lægger sig dermed i forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler mellem kommunerne. 

Region Hovedstaden kan løse opgaver for en kommune inden for rammeaftalens område mod fuld 

indtægtsdækning beregnet efter styringsaftalens principper. 

Takstberegningen for de regionsdrevne tilbud følger principperne i den fælleskommunale takstmodel. Dog 

er de indirekte omkostninger beregnet konkret og holder sig inden for rammerne af den kommunalt 

aftalte maksimale overhead-procent. Efterregulering vil ske fuldt ud, da regionen ikke må operere med 

over- eller underskud på det takstfinansierede driftsområde. 

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og 

samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal 

understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, 

som er udgangspunktet for køb og salg af pladser. 

I forhold til angivelser af, hvilke tilbud der er omfattet af styringsaftalen samt taksterne for disse henvises 

til www.tilbudsportalen.dk. 
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AFTALE OM TAKSTUDVIKLING I 2015 
KKR Hovedstaden har i perioden 2011-2014 indgået aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud 

inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen.  

Med henblik på indarbejdelse i Styringsaftale 2015 blev der i andet halvår af 2013 gennemført en analyse 

og kortlægning af forskellige styrings- og udviklingstiltag, som skal bidrage til at sikre et fokus på effektiv 

ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Det 

overordnede formål med analysen var at udarbejde forslag til en flerårig strategi for takstudviklingen på 

det specialiserede socialområde gældende fra 2015 og to år frem for på denne måde at sikre mådehold i 

udgiftsudviklingen i kommunerne, regionen og på de enkelte tilbud.  

KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har indgået følgende flerårig strategi for takstudviklingen på 

det specialiserede socialområde og specialundervisning: 

 At priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til 

og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus en procent i forhold til 

prisniveauet i 2014. 

 

Der foretages årlige analyser af takst- og udgiftsudviklingen i kommunerne, som drøftes i 

kommunaldirektørkredsen (K29) og i KKR. I forbindelse med udarbejdelse af de årlige analyser har KKR 

Hovedstaden godkendt følgende nye tiltag, som vil blive indarbejdet i kommende analyser: 

 

 At takstudviklingen fra 2015 måles eksklusiv de beregnede omkostninger (forrentninger, 

afskrivninger og tjenestemandspensioner) samt efterreguleringer af over- og underskud fra 

tidligere år. 

 At driftsherrernes indberetning af takster til den årlige takstanalyse fra 2015 opdeles på de 

enkelte elementer i takstberegningen, som er beskrevet i Styringsaftalen. 

 At der i forbindelse med analyserne af takstudviklingen foretages en række selvstændige 

analyser af udviklingen i de beregnede omkostninger, omfanget af efterreguleringer samt 

udviklingen i de anvendte belægningsprocenter. 

 

TAKSTMODEL 
Takstmodellen anvendes til beregning af takster for 2015, og tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om 

omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. 

Der forventes en ny takstbekendtgørelse per 1. januar 2015. Lovforslaget forventes fremsat i 

sensommeren 2014. Såfremt det, ved takstbekendtgørelsens offentliggørelse, vurderes nødvendigt, 

udarbejdes der et tillæg til Styringsaftalen 2015, der tilpasser nærværende styringsaftale til de nye 

takstregler. 

Takstmodellen omfatter alle de tilbud, som kommunerne og Region Hovedstaden har overtaget per 1. 

januar 2007 og andre, der efterfølgende er oprettet eller overtaget på lignende vilkår, og hvor der sker 

salg af pladser til kommuner. 

Grundprincippet for takstfastsættelsen er, at taksterne skal svare til de samlede omkostninger. 

TAKSTMODELLENS OMKOSTNINGSELEMENTER 
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KKR Hovedstaden anbefaler, at driftsherrerne anvender en fælles model til beregning af takster og 

efterregulering, der inddeler takstberegningen i de enkelte omkostningselementer, jf. den model, der 

fremgår af bilag 1 til Styringsaftale 2015. 

 

Anvendelse af denne model skal bidrage til at sikre, at alle centrale elementer af takstberegningen, indgår 

i kommunernes takstberegninger. Samtidig giver modellen en vis fleksibilitet i forhold til beregning af de 

direkte omkostninger, ligesom at den vil lette kommunernes indberetning af takstoplysninger i 

forbindelse med de årlige analyser af takstudviklingen. 

 

ENS OMKOSTNINGSMODELLER 

Der anvendes den samme omkostningsberegningsmetode på alle typer tilbud, medmindre andet er aftalt. 

Omkostningsberegningen baseres på budgettet for det år, taksten gælder. 

KLAR SKELNEN MELLEM FORSKELLIGE OMKOSTNINGSELEMENTER 

Der er en klar skelnen mellem direkte, indirekte og beregnede omkostninger. 

Nedenstående beskrivelse af omkostningselementerne er ikke udtømmende, men angiver retningslinjer 

for takstberegningen. 

DIREKTE OMKOSTNINGER  

De direkte omkostninger består af alle de udgifter og indtægter, der direkte knytter sig til den 

pågældende aktivitet. Det vil som udgangspunkt sige de udgifter og indtægter, der fremgår af tilbuddenes 

budget, men også den andel af budgetbeløbet, der entydigt kan henføres til tilbuddet. 

Direkte omkostninger omfatter således: 

 Løn til personale ansat på tilbuddene (samtlige lønandele, fx pensionsbidrag, feriepenge, 

jubilæumsgratialer, atp, AER), samt andel af centrale lønpuljer, som ikke er udmøntet på 

budgetteringstidspunktet. 

 Øvrige personaleudgifter til personale ansat på tilbuddene (uddannelse, udviklingsudgifter, 

tjenesterejser, befordring, forsikringer). 

 Køb (leasing) af varer og tjenesteydelser, som foretages af tilbuddene og afholdes af tilbuddenes 

budget. 

 Tilbuddenes ejendomsudgifter (husleje, varme, el, vand, skatter, afgifter, forsikringer, 

vedligeholdelse, snerydning, rengøring). 

 Transport af brugere, det vil sige den del af brugertransport, der er omfattet af tilbuddenes 

transportforpligtelse og som er en del af tilbuddenes budget (fx udflugter og lignende). Befordring 

mellem hjem og tilbud afregnes direkte med den enkelte kommune og indgår således ikke i 

takstberegningen. 

 Administrative udgifter som budgetmæssigt er henført direkte til tilbuddet, det vil sige både løn, 

øvrige personaleudgifter, samt køb af varer og tjenesteydelser. Det gælder også tilbuddets udgifter 

til konsulentbistand, supervision og rådgivning. 

 Reparation og vedligeholdelse. Her kan budgettet tilpasses den enkelte tilbuds forhold, eller der 

kan anvendes en vejledende norm i budgetteringen svarende til 2 procent. 

INDIREKTE OMKOSTNINGER (ADMINISTRATION, TILSYN, UDVIKLING) 

De indirekte omkostninger består af de udgifter og indtægter, der er budgetteret i driftsherres budget og 

som er nødvendige for driften af tilbuddet, men som ikke direkte og entydigt kan fordeles på det enkelte 

tilbud. 

Indirekte omkostninger omfatter således: 
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 Andel af løn og øvrige personaleudgifter til personale ansat i centrale støttefunktioner (visitation, 

rådgivning, personaleafdeling, økonomiafdeling, jura, kommunikation, politisk og administrativ 

ledelse m.m.). 

 Hertil skal lægges øvrige udgifter der knytter sig til personalet ansat i centrale støttefunktioner (IT-

udstyr, IT-systemer, møbler, inventar, kontorhold, telefon, kantine, ejendomsudgifter - jf. 

eksempler på ejendomsudgifter under de direkte omkostninger). 

 Andel af køb af varer og tjenesteydelser der indgår i driften af tilbuddet, men som foretages af 

driftsherre og afholdes på det centrale/fælles budget (fx andel i udviklingsomkostninger, i centrale 

IT-systemer og telefonanlæg, m.v.). 

Den vejledende norm for beregning af de indirekte udgifter, er 7 procent af de direkte udgifter. 
1
 

Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning følger årligt op på eventuelle afvigelser 

fra den vejledende norm for beregning af de indirekte udgifter. I forbindelse med opfølgningen vil 

driftsherrer, der har besluttet, at de indirekte udgifter skal udgøre en højere procent af de direkte udgifter 

end 7 procent, skulle fremvise dokumentation med forklaringer på og sandsynliggørelse af behovet for en 

højere procent. 

Udgifterne til det nye socialtilsyn skal fremover indgå i takstberegningen i de direkte omkostninger frem 

for de indirekte omkostninger. Som følge heraf anbefaler KL, at overheadprocenten reduceres. K29 og 

KKR Hovedstaden har dog besluttet at fastholde den vejledende norm for beregning af de indirekte 

udgifter på 7 procent i 2015. Dette betyder, at den særlige aftale om håndtering af udgifter til det nye 

socialtilsyn i takstberegningen, som blev indgået af K29 for 2014, også  er gældende i 2015.
2
 Således skal 

udgifter til socialtilsynet i 2015 ikke indregnes i de direkte omkostninger, ligesom der ikke, som følge af 

socialtilsynet, foretages en nedjustering af overheadprocenten i 2015.  

 

Det er muligt for driftsherrer at foretage særskilt efterregulering i takstberegningen som følge af afholdte 

udgifter til socialtilsynet i 2015. Afholdte udgifter til socialtilsynet efterreguleres i takstberegningerne for 

2016. Driftsherrer skal kunne fremvise dokumentation for behovet for at foretage særskilt efterregulering. 

 

Den særskilte efterregulering er undtaget de gældende principper i styringsaftalen om efterregulering af 

over- og underskud. Det vil sige, at den særskilte efterregulering kan foretages, selvom overskuddet er 

mindre end grænseværdien på fem procent. Tilbud drevet af Region Hovedstaden er ikke omfattet af 

denne særskilte efterregulering. 

BEREGNEDE OMKOSTNINGER 

Beregnede omkostninger består af de omkostninger, hvor der ikke er overensstemmelse mellem udgift og 

omkostning i budgetåret. Det betyder, at større anskaffelser og bygningsudgifter, der optages i 

driftsherres anlægskartotek kun indgår i takstberegningen med de efterfølgende års forrentning og 

afskrivning. 

De beregnede omkostninger omfatter således: 

 Beregnede tjenestemandspensioner (hvis pensionerne er forsikringsmæssigt afdækket, skal den 

beregnede tjenestemandspension anvendes og ikke udgifterne til forsikringsdækningen). 

 

                                                                 
1
 KKR Hovedstaden har besluttet at iværksætte en nærmere afdækning af overheadprocenten, herunder udarbejdelse 

af principper for beregning af et fælles udgangspunkt for overheadprocenten på socialområdet. Afdækningen 
gennemføres af et uafhængigt revisionsfirma. 
2
 Håndtering af udgifter til det nye socialtilsyn i takstberegningen for 2014 og 2015. Udsendt via KL’s Dialogportal den 

3.10.2013. 
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- De fremtidige udgifter til tjenestemandspensioner for ansatte tjenestemænd indregnes i 

takstgrundlaget med en fast procentdel af lønsummen for de på tilbuddet ansatte 

tjenestemænd. Dette gælder uafhængigt af, om pensionerne er afdækket forsikringsmæssigt 

eller ej.  

- Der anvendes en procentsats på 20,3. 

- Det bemærkes, at det beregnede pensionsbidrag kun skal dække den del af 

pensionsforpligtelsen, som ligger efter 1. januar 2007. Pensionsrettigheder, som er opsparet før 

denne dato er udlignet ved overførslen af aktiver og passiver fra amt til kommuner og region. 

 

 Forrentning og afskrivning af alle de aktiver, der medgår til driften af tilbuddet (der medtages ikke 

forrentning af likvide midler/driftskapital). 

 

Den enkelte driftsherres regnskabspraksis afgør værdiansættelse og afskrivningsprofil på de aktiver, der 

medgår til at levere ydelsen. Der er således ikke forskellige afskrivningsmetoder indenfor samme 

kommune/region. Det forudsættes til gengæld, at: 

 

- Ingen driftsherrer opskriver værdien af aktiver overført fra det tidligere amt, med mindre 

værdiforøgelsen kan begrundes i en værdiforøgende renovering eller lignende. 

- Ingen driftsherrer ændrer regnskabspraksis med det formål at øge takstniveauet. 

- Aktiver som anskaffes (straksafskrives) over tilbuddets driftsbudget kan ikke indgå i tilbuddets 

kapitaludgifter (gælder også forrentning). 

Renten på et 20-årigt fast forrentet lån i Kommunekredit anvendes til at beregne forrentningen 

af aktiverne. Rentesatsen opgøres per 1. april året forud for takstberegningsåret, så 

beregningen kan danne grundlag for den årlige rammeaftaleredegørelse og gælde for taksten 

det efterfølgende år.  

Det betyder, at: 

- Variationen i renteniveauet bliver opfanget med ca. et års forsinkelse, men medfører en øget 

prissikkerhed. 

- Det er restgælden, der forrentes. Det vil sige aktivets værdi primo året, før nedskrivningen med 

de afskrivninger, der foretages i takstberegningsåret. 

Fra summen af direkte, indirekte og beregnede omkostninger fratrækkes indtægter fra beboerbetaling og 

produktionsindtægter for at få takstgrundlaget. 

FORDELING AF OMKOSTNINGSELEMENTER I TILBUD MED FLERE TAKSTGRUPPER 
I tilbud med flere takstgrupper skal det omkostningsbaserede budget fordeles ud på de enkelte 

takstgrupper. Fordelingen af omkostningerne skal afspejle det reelle ressourceforbrug inden for de 

enkelte takstgrupper. Driftsherre kan enten fordele de direkte, indirekte og beregnede omkostninger ud 

fra konkrete vurderinger af ressourceforbruget inden for hver enkelt takstgruppe, eller forholdsmæssigt 

efter fordelingsnøgler fastsat af driftsherre. 

  



                                                              Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 
                                                                                                                                                               KKR Hovedstaden 

  

8 
 

AFTALE OM PRISSTRUKTUR 
I forbindelse med takstfastsættelse refererer tilbud til et tilbud efter bestemmelserne i Serviceloven. Et 

fysisk tilbud kan indeholde flere tilbud efter bestemmelserne i Serviceloven. Således kan et fysisk tilbud 

for eksempel både indholde tilbud efter § 104 og § 108 i Serviceloven. Hvis et fysisk tilbud indeholder flere 

tilbud efter bestemmelserne i Serviceloven, skal der, jævnfør Takstbekendtgørelsen, fastsættes en takst 

for hvert af disse tilbud. 

Taksten beregnes i udgangspunktet som en enhedstakst for den gennemsnitlige ydelse (den 

ydelsespakke), som tilbuddet, efter bestemmelserne i Serviceloven, tilbyder. Enhedstaksten beregnes som 

en pris per dag eller en pris per time. 

Driftsherre kan vælge at inddele tilbuddet i to eller flere takstgrupper. Driftsherre skal tilstræbe at holde 

antallet af takstgrupper på et niveau, der sikrer gennemsigtighed i prisstrukturen. 

En inddeling i to eller flere takstgrupper skal foretages ud fra grupperinger af brugerne med udgangspunkt 

i brugernes funktionsniveau og behov for ydelser. Til hver takstgruppe skal der være tilknyttet en 

beskrivelse af brugergruppens funktionsniveau, der skal tage udgangspunkt i den terminologi og 

kategorisering af funktionsniveauer, der anvendes i Voksenudredningsmetoden eller i socialfaglige 

metoder som ICS-metoden for tilbud på henholdsvis voksenområdet og børne- og ungeområdet. Desuden 

skal der til hver takstgruppe tilknyttes en ydelsesbeskrivelse, der tydeligt angiver omfanget og tyngden af 

de leverede ydelser (fx socialpædagogisk støtte, terapi, pleje og omsorg m.v.). 

For tilbud, som er mulige at anvende i større eller mindre grad (fx dagtilbud), kan driftsherre indregne 

benyttelsesgraden som en procentvis afvigelse fra taksten. 

Betaling for tillægsydelser bør være en undtagelse, der særskilt skal begrundes. Som udgangspunkt 

anvendes der ikke abonnementsordninger. 

BEREGNINGSGRUNDLAGET 

Taksten beregnes på grundlag af en belægningsprocent i tilbuddet. 

Til beregning af takster anvendes gennemsnittet af belægningsprocenten 2 år forud for budgetåret. For 

2015 anvendes eksempelvis gennemsnittet af den faktiske belægningsprocent i 2012 og 2013. 

Såfremt driftsherre har viden, der tilsiger, at belægningen vil blive højere end gennemsnittet af to 

forudgående år, kan driftsherre vælge at anvende en højere belægningsprocent. 

Har der været tale om en midlertidig overbelægning, kan denne udelades i beregning af 

belægningsprocenten. Der kan aldrig anvendes en belægningsprocent over 100. 

Ved takstberegning på krise- og misbrugsområdet vil det være naturligt at beregne en takst ud fra det 

forventede antal brugere (med udgangspunkt i antal brugere de to forudgående år), og betragte det som 

en belægningsprocent på 100 procent. 

BEREGNING AF BELÆGNINGSPROCENT I TILBUD MED FLERE TAKSTGRUPPER 
For tilbud med to eller flere takstgrupper beregnes belægningsprocenten på baggrund af tilbuddets 

samlede, gennemsnitlige belægning i 2 år forud for budgetåret, vægtet efter takstgruppernes andel af det 

samlede omkostningsbaserede budget. Den beregnede belægningsprocent anvendes på alle takstgrupper. 

Af bilag 2 fremgår et eksempel på en model til beregning af belægningsprocenten i tilbud med flere 

takstgrupper. Bilag 2 kan findes som særskilt dokument på www.rammeaftale-h.dk. 
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KENDTE OG FASTE TAKSTER 

Taksterne skal være kendte på budgetlægningstidspunktet og kan ikke siden ændres. Risikoen for, at 

taksten er fejlbehæftet påhviler driftsherren. 

EFTERREGULERING 

Afvigelser inden for 5 procent af tilbuddets omkostningsbaserede budget, der ligger til grund for 

takstberegningen, afholdes af driftsherren. Afvigelser over +/- 5 procent af budgettet efterreguleres i 

taksten for tilbuddet senest 2 år efter. 

Efterreguleringen beregnes som nettoresultatets afvigelse (summen af afvigelser på udgifts- og 

indtægtssiden) fra det omkostningsbaserede budget. Efterreguleringen omfatter alene afvigelser i 

tilbuddets direkte omkostninger samt takstindtægterne, mens der ikke medregnes afvigelser på de 

indirekte og de beregnede omkostninger. 

Da taksten det første år skal fastsættes, inden det endelige regnskabsresultat foreligger, skal 

efterreguleringen det første år bero på den forventede afvigelse. Eventuelle forskelle mellem den 

forventede afvigelse og den faktiske afvigelse skal modregnes i efterreguleringen to år efter. 

Af bilag 1 fremgår et eksempel på en model til beregning af efterregulering. Modellen er illustreret med 

en simulering af efterregulering over en 3-årig periode. Bilag 1 kan findes som særskilt dokument på 

www.rammeaftale-h.dk. 

Driftsherrer, der i en overgangsperiode ændrer taksten, som følge af efterreguleringer af afvigelser +/- 5 

procent af budgettet, skal ved forespørgsel kunne fremvise dokumentation for takstberegningen, 

herunder angivelse af, hvornår afvigelsen forventes dækket ind og taksten restabiliseret. 

BEREGNING AF EFTERREGULERING I TILBUD MED FLERE TAKSTGRUPPER 
For tilbud med to eller flere takstgrupper beregnes efterreguleringen af over- og underskud på baggrund 

af nettoresultatets afvigelse fra tilbuddets samlede omkostningsbaserede budget. Efterreguleringen 

fordeles forholdsmæssigt ud på takstgrupperne ud fra deres andel af det samlede omkostningsbaserede 

budget. 

Af bilag 2 fremgår et eksempel på en model til beregning af efterregulering ved anvendelse af flere 

takstgrupper. Modellen er illustreret med en simulering af efterregulering over en 3-årig periode. Bilag 2 

kan findes som særskilt dokument på www.rammeaftale-h.dk. 

FORHØJELSE AF BEREGNINGSGRUNDLAGET 

Budgettet, der indgår i takstberegningen, kan alene reguleres som følge af p/l, lovændringer og 

tilpasninger i forhold til efterspørgslen (ændringer i belægningsprocenten eller justering af målgruppe). 

Det betyder, at hvis brugerkommunerne ændrer deres efterspørgsel, tilpasses driftsherres budget hertil. 

Ved væsentlige ændringer i tilbuddet, hvortil budgettet tilpasses såvel op som ned, skal driftsherre 

hurtigst muligt og senest ved budgetvedtagelsen varsle brugerkommunerne om ændringerne og 

begrundelserne herfor. 

SÆRLIGE TILBUD OG YDELSER 

Der er nogle tilbud, som har eller udvikler meget specialiserede ydelser, blandt andet landsdelsdækkende 

tilbud. Samtidig bliver nogle tilbud specielt tilpasset den enkelte bruger eller midlertidigt tilrettelagt i 

forbindelse med ventetid til tilbud. I forbindelse med rammeaftalen gives mulighed for at aftale andre 

betalingsmodeller end de anbefalede og indgå særaftaler mellem brugerkommuner og driftsherrer. 
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Særaftaler giver som udgangspunkt ikke driftsherrer ret til at træde ud af takstaftalen. Driftsherrer, der 

har indgået særaftaler, bør således fortsat tilstræbe at opfylde takstaftalen. En særaftale kan, dog ved 

fremvisning af dokumentation, bruges som forklaring på afvigelser fra den faktiske takstudvikling. 
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PRINCIPPER FOR SAMARBEJDE 

STYRINGS- OG UDVIKLINGSTILTAG FOR 2015  

Med henblik på indarbejdelse i Styringsaftale 2015 blev der i andet halvår af 2013 gennemført en analyse 

og kortlægning af forskellige styrings- og udviklingstiltag, som skal bidrage til sikre, at 

hovedstadsregionens kommuner og Region Hovedstaden fastholder et stort fokus på effektiv 

ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde og 

specialundervisningsområdet. 

KKR Hovedstaden opfordrer, på baggrund af analysearbejdet til, at kommunerne i hovedstadsregionen og 

Region Hovedstaden arbejder systematisk med følgende områder: 

 At brugersiden har fokus på at gennemføre styringsmæssige tiltag, som sikrer effektiv 

ressourceudnyttelse, herunder grundig udredning og match af tilbud, systematisk opfølgning på 

sager i forhold til effekt og økonomi, aktiv anvendelse af kvalitetsstandarder m.v. 

 At kommunerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne 

på brugersiden. 

 At driftsherrerne har fokus på udvikling og omlægning af tilbud, der imødekommer den 

fremtidige efterspørgsel efter fleksible tilbud og indsatser med fokus på borgerens udvikling. 

 At driftsherrerne arbejder målrettet med anvendelse af differentierede takster inden for de 

eksisterende rammer i Styringsaftalen. 

 At driftsherrerne har fokus på anvendelse af velfærdsteknologi i indsatserne. 

 At driftsherrerne har fokus på at udvikle tilbuddene, så de kan dokumentere effekterne af 

indsatserne. 

 At driftsherrerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne 

på driftsherresiden. 

 

For at understøtte et stort fokus på ovenstående samt på den flerårige strategi for takstudviklingen, har  

KKR Hovedstaden godkendt følgende tiltag: 

 

 At der i perioden 2014 til 2016 nedsættes en midlertidig implementeringsgruppe bestående af 

repræsentanter fra henholdsvis Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning 

og K29 samt en repræsentant fra Region Hovedstaden. Implementeringsgruppen skal have 

ansvar for gennemførelsen og opfølgningen på aftaler og tiltag på området. 

 At der nedsættes en permanent takstanalysegruppe bestående af centrale økonomipersoner fra 

udvalgte kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden med Fælleskommunalt 

sekretariat som tovholder. Takstanalysegruppen skal have til opgave at udarbejde de årlige 

analyser af takstudviklingen samt understøtte løsningen af udviklingsopgaver og ad hoc 

problemstillinger i forhold til styringsaftalen.  
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FRISTER FOR AFREGNING FOR BRUG AF TILBUD  

Driftsherrerne afregner månedsvis forud, hver den 10. i måneden. 

På forudbestilte aflastningspladser meldes afbud senest 14 dage før det aftalte tidspunkt. Afbud senere 

end 14 dage før medfører betaling for den bestilte aflastning. 

OPSIGELSESVARSLER 

Der er fastlagt opsigelsesvarsler for de forskellige tilbud. For alle tilbud gælder, at opsigelsesvarslet 

bortfalder, hvis en opsagt plads bliver besat med det samme. 

 Sociale tilbud (botilbud, dagtilbud og beskyttet beskæftigelse): Løbende måned plus 30 dage. 

 Akutpladser på børneområdet: Løbende måned plus 30 dage. 

 Aflastning: Løbende måned plus 30 dage. Afbud for bestilt plads senest 14 dage før. 

 Beskæftigelsescentre og erhvervsmæssig afklaring: Løbende måned plus 30 dage. 

 Specialundervisning, børn: Løbende måned plus 90 dage. 

FORLÆNGET VARSEL VED OPSIGELSE AF FLERE PLADSER 
Når en brugerkommune på samme tilbud vælger at opsige tre eller flere pladser inden for en periode på 3 

løbende måneder, eller pladser svarende til indtægter på 20 procent eller mere af tilbuddets 

takstbaserede indtægtsbudget, forlænges opsigelsesvarslerne til løbende måned plus 6 måneder. 

K29 kan aftale længere opsigelsesvarsler på enkelte, særligt sårbare tilbud. Der er for 2015 ikke aftalt 

længere varsler på konkrete tilbud. 

OPFØLGNINGSMEKANISMER FOR BORGERES PLACERING I TAKSTGRUPPER 

Handlekommune og driftsherre/tilbud har pligt til at rette henvendelse til hinanden, såfremt det vurderes, 

at en borger bør flyttes til enten en højere eller en lavere takstgruppe. 

Én gang årligt skal der i samarbejde mellem handlekommune og driftsherre/tilbud, for eksempel i 

forbindelse med opfølgning på handleplaner, foretages en vurdering af borgerens funktionsniveau og 

behov for ydelser med henblik på borgerens placering i takstgruppe. 

Handlekommune og driftsherre/tilbud kan ud fra en vurdering af borgerens funktionsniveau og behov for 

ydelser til enhver tid anmode om omplacering af en given borger fra én takstgruppe til en anden. 

Den modsatte part skal tilstræbe at oplyse, om man er enig i denne vurdering senest ti hverdage fra, at 

der foreligger et tilstrækkeligt oplyst grundlag til vurdering af sagen. For at sikre fremdrift i 

sagsbehandlingen skal den modsatte part ved modtagelse af anmodning om omplacering hurtigst muligt 

indhente de nødvendige oplysninger om sagen. 

I tilfælde af uenighed henstilles til, at handlekommune og driftsherre/tilbud i fællesskab, og i dialog med 

borgeren, hurtigst muligt finder alternative løsninger inden for samme tilbud under hensyntagen til 

borgerens rettigheder. 

Hvis der ikke kan findes en løsning inden for tilbuddet, er det handlekommunens forpligtelse at finde 

alternative tilbud til borgeren. 

Ved enighed om omplacering fastsættes tidspunktet for iværksættelse af omplaceringen efter konkret 

aftale mellem handlekommune og driftsherre/tilbud. 
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AFTALE OM ETABLERING OG LUKNING AF TILBUD OG PLADSER 

KKR Hovedstaden har ikke indgået konkrete tværkommunale aftaler eller aftale med Region Hovedstaden 

om oprettelse og lukning af tilbud og pladser i 2015. 

PRINCIPPER FOR ETABLERING AF TILBUD 

Ved etablering af et nyt tilbud, der forventes at være afhængigt af salg af pladser til andre kommuner, er 

det driftsherres ansvar at vurdere behovet for tilbuddet og dimensioneringen af det. 

Ved etablering af et nyt tilbud, som vil være afhængig af salg af pladser til andre kommuner, kan 

driftsherre vælge at anvende en lavere belægningsprocent i en opstartsperiode. Længden af 

opstartsperioden fastsættes af driftsherre, men må maksimalt være løbende år plus 12 måneder. 

Driftsherre skal informere brugerkommunerne om, hvorvidt der anvendes en lavere belægningsprocent i 

en opstartsperiode, inden brugerkommunerne visiterer borgere til tilbuddet. 

Ved anvendelse af lavere belægningsprocent i en opstartsperiode gælder følgende undtagelser fra det 

gældende princip om efterregulering af over- og underskud: 

 Driftsherre må ikke efterregulere som følge af en negativ afvigelse fra det omkostningsbaserede 

budget i opstartsperioden. 

 Positive afvigelser fra det omkostningsbaserede budget på mere end 5 procent  skal efterreguleres 

over for de kommuner, der har anvendt tilbuddet i opstartsperioden. 

Efter opstartsperiodens ophør skal driftsherre anvende en estimeret belægningsprocent, der er fastsat ud 

fra belægningsprocenten i sammenlignelige tilbud. Denne beregningsmetode må maksimalt anvendes i 3 

år efter opstartsperiodens ophør. Herefter skal driftsherre anvende det gældende princip for beregning af 

belægningsprocenten. 

PRINCIPPER FOR LUKNING OG OMLÆGNING AF TILBUD 

Driftsherre skal selv afholde alle udgifter forbundet med lukning af tilbud. 

Driftsherre kan indregne etableringsudgifterne ved omlægning af tilbud i taksterne fremadrettet fra 

næste budgetår efter gældende principper for forrentning og afskrivning, således at de takstændringer, 

dette måtte medføre, er kendte på forhånd. 

Ved lukning og omlægning af tilbud skal driftsherre i forbindelse med varsling af ændringerne inddrage 

brugerkommunerne med henblik på planlægning af overgangsperioden. Planlægningen kan blandt andet 

omfatte konkrete planer for ind- og udslusning af borgere. 

Ved lukning og omlægning af tilbud har handlekommunen ansvar for at finde alternative tilbud til borgere, 

som ikke længere kan rummes i tilbuddet. 

For at give driftsherre mulighed for at tilpasse kapacitet og indhold i tilbuddet skal brugerkommunerne 

varsle om forventede markante ændringer i efterspørgslen, så snart viden herom foreligger. 

KOMMUNERS OVERTAGELSE AF REGIONALE TILBUD 

Der er fremsat lovforslag, der forventeligt træder i kraft 1. juli 2014, der regulerer kommunernes 

mulighed for at overtage regionale tilbud.  

Med forbehold for eventuelle ændringer i det fremsatte lovforslag er følgende gældende:  
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Kommunalbestyrelsen kan én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i 

kommunen. I indeværende valgperiode betyder dette, at en kommunalbestyrelse/byråd, der ønsker at 

overtage et regionalt tilbud, skal meddele dette til Regionsrådet senest den 1. januar 2016. Overtagelse 

skal ske senest den 1. januar 2017. 

Når kommunen fremsætter en sådan anmodning påhviler det regionen i henhold til Social- og 

Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2006 at fremkomme med overtagelsesvilkårene. 

Af hensyn til overholdelse af varslingsreglerne i forhold til berørte medarbejdere, en hensigtsmæssig 

driftstilrettelæggelse og gennemførelse af en god overdragelsesproces er det i rammeaftalen fastlagt, at 

overtagelse normalt sker ved et årsskifte, og at kommunens anmodning om overtagelse senest 

fremsættes 1. januar året før overtagelsen, og gerne i forbindelse med kommunens godkendelse af 

rammeaftalen for året før overtagelsen. Anmodning til regionen om overtagelse af tilbud forudsætter 

behandling i kommunalbestyrelse/byråd, inden regionen udarbejder det konkrete overtagelsestilbud. 

Varsling af medarbejdere kan først bindende ske på grundlag af en endelig indgået aftale om overtagelsen 

mellem kommunalbestyrelse/byråd og Regionsrådet. 

Kommunerne i hovedstadsregionen har ikke planlagt overtagelse af regionale tilbud i 2015. 

TVÆRREGIONAL KOORDINATION AF DE SIKREDE AFDELINGER 

Kommunalbestyrelserne skal i dialog med Regionsrådene sikre tværregional koordination af de mest 

specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger. Der er på den baggrund 

nedsat et kommunalt koordinationsforum bestående af repræsentanter fra de administrative 

styregrupper på det specialiserede socialområde i hvert af de fem KKR. Koordinationsforummet er 

ansvarlig for at udarbejde forslag til landsdækkende koordination af de berørte områder, som indgår i de 

enkelte rammeaftaler. 

Med henblik på en udmøntning i rammeaftalen for 2015 er koordinationsforum i gang med at forberede 

forslag til tværgående koordination af de sikrede institutioner. Forslaget vil blive baseret på en række 

hensyn, som bl.a. skal sikre gennemsigtighed, budgetsikkerhed, fleksibel kapacitetstilpasning samt 

kvalitetsudvikling. 

Arbejdet bygger på dialog med Danske Regioner, de regionale driftsherrer og Københavns Kommune. 

KØB OG SALG AF PLADSER UDEN FOR HOVEDSTADSREGIONEN 

Aftaler indgået i rammeaftaler kan kun binde rammeaftalens parter. Det betyder, at rammeaftalen alene 

regulerer køb og salg af pladser mellem brugerkommuner og driftsherrer med beliggenhed inden for 

samme region. 

I forhold til køb og salg af pladser mellem brugerkommuner og driftsherrer med beliggenhed i forskellige 

regioner anbefales det, at der ved hvert køb og salg af pladser udarbejdes konkrete og individuelle 

købskontrakter, der regulerer forpligtelsen for såvel brugerkommune som driftsherre. Købskontrakterne 

bør indeholde aftaler om forhold som underskudsdeling, takst, afregning m.v. 
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PROCEDURER OG TILTAG I FORHOLD TIL DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD  
I Udviklingsstrategi 2015 er ni selvstændige tilbud blevet defineret som de mest specialiserede tilbud i 

hovedstadsregionen. Tilbuddene er målrettet målgrupper med helt særlige karakteristika og behov for 

specialiseret støtte og behandling og udgør en delmængde af de højt specialiserede tilbud omfattet af 

Udviklingsstrategien.
3
 

 

De mest specialiserede tilbud er underlagt en særlig samarbejdsmodel defineret som ”nødbremse-

modellen”. Formålet med modellen er at sikre, at de mest specialiserede kompetencer i disse tilbud 

bevares og udvikles. Modellen beskrives nedenfor. 

NØDBREMSE-MODELLEN 

Den særlige samarbejdsmodel til at understøtte de mest specialiserede tilbud er underlagt følgende 

forudsætninger: 

 Modellen træder alene i kraft undtagelsesvist, det vil sige, at den ikke automatisk er gældende 

for alle tilbud defineret som mest specialiserede. 

 Modellen er dynamisk og har løbende fokus på udviklingen på det specialiserede socialområde 

fagligt, metodemæssigt, behovsmæssigt og økonomisk. 

 Modellen har fokus på incitamenter, herunder både for brugerkommuner og driftsherrer. 

 Modellen understøtter en omkostningseffektiv drift og styring af tilbuddene. 

Modellen består af følgende overordnede elementer: 

1. Driftsherre for et tilbud, der er defineret som mest specialiseret, har mulighed for at indstille 

tilbud, som driftsherre vurderer har behov for en særlig opmærksomhed, for eksempel hvis det 

vurderes at være lukningstruet. 

2. På baggrund af indstillingen foretages en grundig afdækning af tilbuddets situation samt 

alternativer til tilbuddet. 

3. På baggrund af den grundige afdækning foretages en vurdering af, om der er behov for særlige 

tværkommunale tiltag til bevarelse af tilbuddets viden og kompetencer. 

4. Endelig træffes en beslutning om iværksættelse af særlige tiltag. 

Den tværkommunale samarbejdsmodel samt de særlige tiltag er nærmere beskrevet i bilag 3 til 

Styringsaftale 2015. Bilag 3 kan findes som særskilt dokument på den fælleskommunale hjemmeside 

www.rammeaftale-h.dk. 

TASK FORCE 

Til at understøtte samarbejdsmodellen er der nedsat en permanent task force, der har følgende opgaver: 

 Årlig vurdering af alle tilbud i Udviklingsstrategien, herunder særligt de mest specialiserede 

tilbud med udgangspunkt i de opstillede kriterier for og krav til de mest specialiserede tilbud.  

 Vurdering af tilbud, der nyindstilles af driftsherrer som værende mest specialiseret. 

 Konkret afdækning og vurdering af behov for særlig opmærksomhed over for et tilbud defineret 

som mest specialiseret på baggrund af en indstilling fra en driftherre. 

 

Task forcen samles med en fast kadence på to på forhånd fastsatte datoer i løbet af året, således at 

driftsherrer ved, hvornår det vil være hensigtsmæssigt at indstille tilbud. Derudover vil task forcen kunne 

samles i forbindelse med akutte behov for vurdering af tilbud. 

                                                                 
3
 Kriterierne for udvælgelse af de mest specialiserede tilbud samt de udvalgte tilbud i 2015 kan findes på den 

fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk under menupunktet rammeaftale/task force – de mest 
specialiserede tilbud. 
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Task forcen består af centrale nøglepersoner på både børne- og ungeområdet og voksenområdet, 

herunder fagpersoner fra både myndigheds- og driftsherrekommuner samt Region Hovedstaden.  

Endelig skal task forcen hvert andet år foretage en vurdering af behov for og efterspørgsel efter de mest 

specialiserede tilbud blandt alle kommuner i hovedstadsregionen. 

Kommissorium for den permanente task force, herunder tidspunkter for de årlige møder, kan ses på den 

fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk under menupunktet rammeaftale/task force – de 

mest specialiserede tilbud.  

KRAV TIL DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD 

Der stilles følgende krav til de tilbud, som lever op til kriterierne for de mest specialiserede tilbud i 

hovedstadsregionen: 

 

 Tilbuddet skal efterstræbe at være på forkant og løbende udvikle sig i forhold til målgruppernes 

behov, metoder, velfærdsteknologi, kommunernes efterspørgsel efter ydelser og pladser m.v. 

 Tilbuddets viden, ekspertise og pladser skal være tilgængelig for alle kommuner i 

hovedstadsregionen, og der må ikke gives forrang til borgere fra driftsherres egen kommune eller 

geografiske nærområde. 

 Tilbuddet skal levere synlig og offentlig tilgængelig dokumentation om bl.a. effekt af indsatserne i 

tilbuddet. 

 

Den nedsatte task force medtager ovenstående krav i de løbende og konkrete vurderinger af de mest 

specialiserede tilbud. 

 

BØRNEHUSET OG SOCIALTILSYN 
Minimum en gang årligt i forbindelse med indgåelse af styringsaftalen skal kommuner og region drøfte 

aktiviteter, drift og finansiering for det kommende år med Børnehuset i regionen, jf. § 50 a i lov om social 

service og  Socialtilsynet, som godkender og fører tilsyn med sociale tilbud i regionen, jf. § 2, stk. 2 i lov 

om socialtilsyn. 

Fremadrettet vil drøftelserne med Socialtilsynet og Børnehuset finde sted i 3. kvartal, og vil foregå i regi af 

Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning. Drøftelserne vil tage udgangspunkt i 

årsrapporterne fra henholdsvis Børnehuset og Socialtilsynet.  

Derudover vil Børnehuset og Socialtilsynet en gang årligt levere en status vedrørende aktiviteter, drift og 

finansiering til KKR Hovedstaden. 
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BILAGSLISTE 
Nedenfor fremgår en oversigt over bilag til Styringsaftale 2015: 

 Bilag 1: Eksempel på model til beregning af efterregulering 

 Bilag 2: Eksempel på model til beregning af efterregulering og belægningsprocent ved anvendelse 

af flere takstgrupper 

 Bilag 3: Samarbejdsmodel vedrørende de mest specialiserede tilbud.  

Alle bilagene kan findes som særskilte dokumenter på www.rammeaftale-h.dk. 
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KKR 
HOVEDSTADEN 

NOTAT

Notat udkast til kommissorium for politisk 
praktikpladsforum

Baggrund:
Som led i en styrkelse af kommunernes fokus på uddannelsesområdet er 
etableret et politisk praktikpladsforum i regi af KKR Hovedstaden. 

Kommunernes uddannelsesforpligtelse ligger i at stille praktikpladser til 
rådighed i et omfang, som svarer til den fastsatte dimensionering. 
Dimensioneringen af pædagoguddannelsen fastlægges af KKR ud fra den 
forventede og fremadrettede efterspørgsel på de forskellige 
fagprofessioner, mens KKR’s rolle på andre områder primært består i at 
fordele uddannelsespladserne kommunerne imellem. 

Samtidig er det afgørende, at kommunerne ud fra et 
arbejdsgiverperspektiv arbejder med at styrke kvaliteten i 
velfærdsuddannelserne. Udviklingen i opgaveløsningen på flere områder 
kræver nye og anderledes kompetencer hos medarbejderne. Her har 
kommunerne – som aftager af en stor del af de velfærdsuddannede – en 
vigtig rolle i at udvikle kvaliteten i uddannelserne, så uddannelsernes 
kompetenceprofil matcher den kommunale opgaveløsning. 

Opgaver:
Politisk Praktikpladsforum får til opgave at understøtte og koordinere 
parternes arbejde med de uddannelser, som er omfattet af KKR-
samarbejdet. Det drejer sig om uddannelserne til pædagog og 
pædagogisk assistent, sygeplejerske, sundhedsplejerske, SOSU-hjælper 
og SOSU-assistent, hvor der veksles mellem skole og praktikforløb. 

Formålet med udvalget vil være, at:

mailto:hvitt@gribskov.dk
mailto:hvitt@gribskov.dk
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 Rådgive KKR Hovedstaden om uddannelsespolitiske emner og 
problemstillinger vedrørende vilkår og rammer for 
tilrettelæggelsen af praktikforløb og sammenhængen med den 
teoretiske undervisning som udbydes af skoler og 
professionshøjskoler.

 Sikre en fælles platform for dialog mellem de involverede parter.

Udvalgets opgaver er bl.a., at:
1. Indstille dimensionering af antallet af uddannelsespladser til 

uddannelsen til pædagog til KKR Hovedstaden på baggrund af en 
vurdering af behovet for færdiguddannede pædagoger i området 
samt muligheden for at skaffe praktikpladser. På dette grundlag 
samt på baggrund af politisk beslutning i de enkelte 
kommunalbestyrelser afgiver KKR Hovedstaden indstilling om 
dimensionering til ministeriet (jf. aftale indgået ml. KL og 
Undervisningsministeriet den 30. november 2006). 

2. At fordele uddannelsespladser for pædagoguddannelsen mellem 
professionshøjskolerne (jf. aftale indgået ml. KL og 
Undervisningsministeriet den 30. november 2006).   

3. Komme med forslag til KKR Hovedstaden som kan styrke og 
understøtte den fælleskommunale interesse i bestyrelser og lokale 
uddannelsesudvalg på tværs af uddannelsesinstitutioner.

4. Indkredse og præcisere strategiske overvejelser om 
kompetencebehov i tilknytning til uddannelsesreformer mv. 
Herunder fx: 

a. Vurdere om det aktuelle udbud af praktikpladser på 
pædagoguddannelsen skal ændres med den nye 
specialeopdeling som følger reformen af uddannelsen.

b. Drøfte, hvordan kommunernes kompetencebehov som 
konsekvens af udviklingen af det nære sundhedsvæsen kan 
sikres bedst muligt, herunder bl.a., hvordan 
sygeplejestuderende i et tilstrækkeligt omfang får klinisk 
undervisning i kommunerne.

c. Drøfte, hvordan det konkrete indhold af lærer- og 
pædagoguddannelsen samt efter- og 
videreuddannelsestilbuddene mest hensigtsmæssigt kan 
understøtte reformen af folkeskolen og udviklingen på 
dagtilbudsområdet.
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5. Udveksle information og viden om ændrede kompetencebehov 
bl.a. som konsekvens af struktur- og regelændringer.

Sammensætning:
Politisk praktikpladsforum sammensættes af: 
• Tre kommunale repræsentanter, som er politisk udpeget af KKR 

Hovedstaden. På det konstituerende møde vælges en formand blandt 
de tre.

Når udvalget i henhold til aftale om dimensionering og tilvejebringelse af 
praktikpladser i pædagoguddannelsen (jf. aftale indgået ml. KL og 
Undervisningsministeriet den 30. november 2006) drøfter emner vedr. 
dimensionering af antallet af uddannelsespladser til pædagog samt 
fordelingen ml. professionshøjskolerne (jf. pkt. 1 og 2 ovenfor) deltager 
foruden de tre kommunale repræsentanter også: 

• En repræsentant fra Region Hovedstaden
• En repræsentant fra hhv. SL og BUPL 
• En observatør udpeget af professionshøjskolerne

Endvidere kan praktikpladsforum vælge at invitere repræsentanter fra fx 
DSR, FOA, DLF mv., når det er relevant i forhold til de punkter, der er 
på dagsorden.  

Sekretariatsbetjening:
Sekretariatsbetjeningen varetages af den fælleskommunale 
praktikpladskoordinator i samarbejde med KKR-sekretariatet og i tæt 
dialog med Embedsmandsudvalget for Vækst, uddannelse og 
Beskæftigelse og K29. 

Møder:
Praktikpladsforum afholder møder ca. 2 gange årligt. 



3.8 Fordeling af sygeplejestuderende modul 11 og 12



Fordeling af sygeplejestuderende på modul 11 og 12 på kommuner efter befolkningstal (med indfasning over 4 år)
13. maj 2014

K29-mødet 21. maj 2014

2013 2014 2015 2016

År 1 År 2 År 3 År 4
Kommuner Modul 11 Modul 12 Sum pr. år Modul 11 Modul 12 Sum pr. år Modul 11 Modul 12 Sum pr. år Modul 11 Modul 12 Sum pr. år

København 54 54 108 60 60 121 66 66 133 73 73 145
Frederiksberg 13 13 27 13 13 27 13 13 26 13 13 26

Albertslund 3 3 7 3 3 7 4 4 7 4 4 7
Ballerup 7 7 15 7 7 14 7 7 13 6 6 12
Brøndby 5 5 10 5 5 10 5 5 9 4 4 9
Dragør 2 2 5 2 2 4 2 2 4 2 2 4
Egedal 5 5 11 5 5 11 5 5 11 5 5 11
Furesø 6 6 12 6 6 11 5 5 10 5 5 10

Gentofte 11 11 21 10 10 20 10 10 20 9 9 19
Gladsaxe 9 9 18 9 9 17 9 9 17 9 9 17
Glostrup 3 3 7 3 3 6 3 3 6 3 3 6
Herlev 4 4 8 4 4 8 4 4 7 4 4 7

Hvidovre 7 7 14 7 7 14 7 7 13 7 7 13
Høje-Taastrup 6 6 12 6 6 12 6 6 12 6 6 12

Ishøj 2 2 5 2 2 5 3 3 5 3 3 5
Lyngby-Taarbæk 8 8 17 8 8 16 7 7 15 7 7 14

Rudersdal 9 9 18 8 8 17 8 8 15 7 7 14
Rødovre 6 6 11 5 5 11 5 5 10 5 5 10
Tårnby 6 6 12 6 6 12 6 6 11 5 5 11

2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4

Allerød 3 3 7 3 3 7 3 3 6 3 3 6
Fredensborg 6 6 11 5 5 11 5 5 10 5 5 10

Frederikssund 7 7 14 6 6 13 6 6 12 6 6 11
Gribskov 6 6 13 6 6 12 6 6 11 5 5 10
Halsnæs 5 5 10 5 5 9 4 4 9 4 4 8
Helsingør 10 10 19 9 9 18 8 8 17 8 8 16
Hillerød 7 7 13 6 6 13 6 6 13 6 6 12

Hørsholm 4 4 9 4 4 8 4 4 7 3 3 6
I alt 218 218 436 218 218 436 218 218 436 218 218 436

Vallensbæk
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