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Baggrund 

• Regeringens sundhedspakke 2009

• Finanslovsaftale 2010

• Analyse af ældre medicinske patienters forløb 
på tværs af kommune og regioner

• Sundhedsaftaler

• Servicelov



Kommissorium

• Bred tværfaglig og tværsektoriel dialog, der 
understøtter sundhedsstyrelsens arbejde med 
udvikling af kvalitet og sammenhæng i 
indsatsen for den ældre medicinske patient



Sammensætning
• Sundhedsstyrelsen – formandskab
• Indenrigs- og sundhedsministeriet 
• Socialministeriet
• Danske regioner
• Regionerne – 5 repr.
• Kommunernes landsforening
• Kommunerne – 5 repr.
• Danske patienter
• Ældresagen
• Dansk selskab for intern medicin
• Dansk selskab for almen medicin
• Dansk selskab for geriatri
• Dansk Sygeplejeselskab
• Danske fysioterapeuter
• Dansk socialrådgiverforening
• Ergoterapeutforeningen
• Foa – social og sundhed
• Forskningsmiljøer – 2 repr.



Hvem er den ældre medicinske patient

Karakteriseret ved:

• Høj alder samt en eller flere af nedenstående faktorer
• Svær sygdom
• Flere samtidige sygdomme
• Nedsat funktionsniveau
• Begrænset egenomsorgskapacitet
• Multimedicinering
• Behov fror kommunale støtteforanstaltninger eller 

sygehusindlæggelse



Fokusområder

• Forebyggelse og tidlig opsporing

• Det rette tilbud ved diagnostik, behandling og 
pleje

• Sikring af sammenhæng i patientforløbet

• Patient- og pårørendeinddragelse

• Uddannelse og kompetenceudvikling

• Forskning og viden



Sammenhæng i patientforløb

Udfordringer:

• Utilstrækkelig kommunikation mellem 
sygehus, praktiserende læge og kommune

• Ansvar- og rollefordeling er ikke altid klart 
afgrænset

• Medicinering – mangelfulde oplysninger og 
manglende overblik over pt.s samlede 
medicinforbrug



Koordinering ved udskrivning

• Udevikling af struktureret udskrivningsplan 
med individuel tilpasning til den enkelte 
patient

• Opfølgning kort tid efter udskrivelse mhp at 
undgå genindlæggelse og sikring af 
systematisk medicinafstemning



Kommunikation

Tilgængelighed mellem de fagprofessionelle

d.v.s. klare aftaler mellem kommuner, sygehuse, 
almen praksis/lægevagt m.h.p. rådgivning og 
mulighed for at benytte hinandens tilbud

Fællessprog

Forløbskoordinatorer



Patient- og pårørendeinddragelse

Udfordringer:

• Sårbare ældre, der nødigt udstiller deres 
skrøbelighed

• Ældre, der afslår kommunens tilbud 

• Ældre, der ikke ønsker inddragelse af 
pårørende



Forslag til patient-
pårørendeinddragelse

• Arbejde med individuel patientinddragelse i 
alle patientforløb

• Inddrage pårørende i det omfang patienten 
ønsker det

• Regioner og kommuner beskriver ansvar og 
rolle for inddragelse af patienter og pårørende

• - særlig fokus på demente, 
udviklingshæmmede og andre med kognitive 
funktionsnedsætteler



Socialrådgiver på sygehuset

• Synliggøre socialfaglige kompetencer

• Bidrage til koordinering af sammenhæng i 
patientforløb

• Støtte til patient og pårørende i forbindelse 
med udskrivning



Planlagte møde, høring m.v.

• Redigeret udkast modtaget 21.3.2011

• Møde i styregruppen 28.3.2011

• Skriftlige kommentarer sendes til 
sundhedsstyrelsen 29.3.2001

• Planen sendes i høring 5.4.2011

• Redigeret udkast modtages 12.5.2011

• Møde i styregruppen 23.5.2011



Dansk socialrådgiverforening

• Der ønskes kommentarer og bemærkninger til 
det materiale, der modtages 21.3.2011

• Mail-liste bedes udarbejdet til de 
sygehussocialrådgivere, der vil deltage

• Materialet videreformidles straks elektronisk

• Det foreslås, at man koncentrerer sig om de 
afsnit, der handler om kommunikation og 
sammenhæng i patientforløbet
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