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Ny handlingsplan for den ældre medicinske patient 
 
Sundhedsvæsenet er presset. Antallet af ældre, og dermed ældre patienter, stiger markant i de kommende 
år. Skal sundhedsvæsenet kunne følge med antallet af patienter med behov for behandling og den 
teknologiske udvikling, er der brug for en investering i sundhedsvæsenet på cirka 2 procent årligt.  

Men selv med investeringer på 2 procent bliver vi nødt til at gøre tingene anderledes for at få enderne til at 
nå sammen, og vi ønsker at videreudvikle den nationale indsats for ældre medicinske patienter.  

Ældre medicinske patienter er en særlig udsat gruppe i det danske sundhedsvæsen. Kvaliteten af og 
sammenhængen i behandlingen er ikke god nok i dag. Når den nuværende handlingsplan udløber med 
udgangen af 2019, foreslår vi derfor, at der kommer en ny handlingsplan, der løfter behandlingen for ældre 
medicinske patienter. Handlingsplanen skal sikre: 

 Tryghed - Bedre koordinering og sammenhæng i behandlingen på tværs af sektorerne fx gennem 
fælles finansiering og ledelse af patientforløb og deling af relevante og tidstro data 

 Ens muligheder for pleje og behandling - Ny kvalitetsplan for kommunerne og styrket samarbejde 
mellem kommunerne og det specialiserede sundhedsvæsen 

 Rette kompetencer - Flere geriatriske kompetencer  

 Værdig behandling - Ingen overbelægning på de medicinske afdelinger og tid til omsorg 

Bedre koordinering og sammenhæng på tværs af sektorer 
Ældre, medicinske patienter har mange kontakter med sundhedsvæsenet, og har derfor et særligt behov 
for koordinering, sammenhæng og et individuelt tilpasset forløb. Udviklingen med mere behandling og 
pleje i det nære sundhedsvæsen kræver, at sundhedsvæsenet samarbejder på et helt andet niveau end i 
dag. For at styrke samarbejde og sammenhæng foreslår vi forsøg med fælles ledelse og finansiering af 
patientforløb, samt mulighed for at dele relevante og tidstro data på tværs af sektorer.  

Der er behov for at få nedbrudt kassetænkningen omkring den ældre, medicinske patient. Dette kan blandt 
andet ske ved, at hospitalet sikrer opfølgning og fortsat behandling og pleje via udgående geriatriske 
funktioner. På Aarhus Universitetshospital har tidlig geriatrisk opfølgning i hjemmet efter udskrivelse 
reduceret unødige genindlæggelser1. 

Alle ældre medicinske patienter skal sikres lige muligheder for pleje og behandling via en kvalitetsplan 
Som det er i dag, er man som skrøbelig patient dybt afhængig af, hvilken kommune man bliver udskrevet 
til. Kommunerne løser sundhedsopgaverne vidt forskelligt. Er man heldig, bor man i en kommune, der har 
etableret et godt samarbejde med hospitalet2. I andre kommuner er samarbejdet utilstrækkeligt, og der er 
ikke kompetencer til at varetage en kompleks patient som den ældre medicinske patient. Der er brug for at 
hæve bundniveauet for den kommunale sundhed og indføre bindende og højere krav til kompetencer, 
kapacitet og kvalitet i kommunernes sundhedsydelser og styrke samarbejdet mellem kommunerne og det 
specialiserede sundhedsvæsen. 

                                                           
1
 Projekt om tidlig geriatrisk opfølgning i hjemmet efter udskrivelse hos ældre medicinske patienter: Pedersen LH, Gregersen M, Barat I, Damsgaard 

EM. Early geriatric follow-up after discharge reduces readmission – A quasi-randomised controlled trial. European Geriatric Medicine. 
https://www.em-consulte.com/en/article/1082894 
2
 Nogle hospitaler og kommuner har således samarbejde om et fælles geriatrisk og kommunalt team, der varetager akutte funktioner i hjemmet 

eller på midlertidige kommunale pladser, andre har aftaler om samarbejde med fleksible indlæggelser eller har kommunale visitatorer på 
hospitalerne, der sikrer patienten en god overgang til den kommunale hjælp i forbindelse med udskrivelse. En række kommuner har fast tilknyttet 
læger på plejehjem, hvilket forebygger indlæggelser og sikre lægefaglige kompetencer tæt på beboerne 
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Ældre medicinske patienter skal have adgang til de rette kompetencer  
De mange flere ældre patienter afføder et stort behov for koordinering mellem kommuner, almen praksis 
og hospitaler. Derfor er der brug for at sikre lægedækning i hele landet og videreføre ordningen med 
plejehjemslæger. Herudover er der behov for flere geriatriske kompetencer, både på det medicinske 
område, men også indenfor ortopædkirurgi, onkologi og neurologi, på akutmodtagelser, i kommuner og i 
almen praksis.  

For at sikre de nødvendige kompetencer i det nære sundhedsvæsen er der bl.a. behov for, at personalet 
sikres kompetenceudvikling således, at der er tilstrækkelige kompetencer i den borgernære sygepleje samt 
et større systematisk arbejde, der kommer i dybden med kravene til uddannelsen af fremtidens 
sundhedspersonale. 

Behov for mere værdig behandling - overbelægningen på de medicinske afdelinger skal nedbringes 
Alt for mange, især ældre, patienter ligger på gangene. Overbelægning på medicinske afdelinger er fortsat 
et stort problem. Overbelægning fører til fejl og i sidste ende, at flere patienter dør3. Patienter der burde 
have klaret sig. Trods hidtidige indsatser er vi fortsat langt fra at være i mål med at bekæmpe 
overbelægning og der er brug for flere konkrete indsatser. 

En værdig behandling betyder også, at der er tid til omsorg – også i kommunerne. Det kræver, at der 
afsættes flere penge til sundhedsvæsenet, så der kan uddannes og fastholdes mere personale i 
sundhedsvæsenet. 

Kære minister, der er nok at tage fat på og vi får travlt, hvis vi skal løfte kvaliteten for de ældre medicinske 
patienter. En ny handlingsplan er første skridt, og Ældre Sagen, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, FOA, 
Danske Handicaporganisationer og Danske Patienter er klar til at bidrage med konkret viden og forslag.  
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3 Ifølge en dansk undersøgelse er der ved en belægning over 110 procent 9 procents højere risiko for at dø, end hvis belægningen er 79 procent 

eller lavere (F. Madsen et. al. 2014).  


