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Idrætsklinikkerne 

 

En sag om ophør af det regionale tilskud til idrætsklinikker er på regionsrådets dags-

orden som sag nr. 6. Ved sagens behandling i forretningsudvalget blev der stillet 

spørgsmål til, om det – ud fra en lighedsbetragtning - er udelukket, at regionen kan 

stille et tilbud til rådighed, som kun retter sig til nogle af regionens borgere. Der blev 

her henvist til, at regionens følge-hjem ordning kun anvendes af en del af regionens 

borgere.  

 

Følge-hjemordningen  

Følge-hjemordningen indebærer, at hospitalspersonale ledsager de mest svækkede pa-

tienter til eget hjem efter udskrivelse for at sikre en tryg overgang til hjemmet, både 

for patienten, eventuelle pårørende og for personalet. Et væsentligt fokus er at sikre, at 

der koordineres med kommunen i forhold til særlige behov efter indlæggelsen. Ord-

ningen blev sat i drift på alle hospitaler i 2010. Selv om ordningen kun retter sig mod 

visse patienter med særlige behov og ikke til alle borgere, så ydes tilbuddet på alle 

hospitaler til de patienter, som opfylder kriterierne. Regionen overholder således lig-

hedsgrundsætningen, idet alle borgere med behov for ydelsen og som opfylder kriteri-

erne kan få den.  

 

Opfølgende hjemmebesøg 

Det bemærkes i denne forbindelse, at ordningen med opfølgende hjemmebesøg – som 

også er gennemført efter en forudgående forsøgsperiode – dækker 27 ud af 29 kom-

muner. Der er imidlertid her ikke tale om et tilbud, som regionen stiller til rådighed for 

borgerne. Ordningen med opfølgende hjemmebesøg indebærer, at en hjemmesygeple-

jerske fra kommunen sammen med patientens egen læge besøger den ældre patient ca. 

1 uge efter udskrivelsen. Sammen med patienten følger egen læge og hjemmesygeple-

jen op på indlæggelsen og planlægger det videre forløb for patienten. Det er således en 

kommunalt administreret ordning, hvor regionens bidrag består i finansiering af den 

praktiserende læges indsats i henhold til en særskilt aftale i samarbejdsudvalget for 

almen praksis (§ 2 aftale). Det er op til kommunerne, som har ansvaret for hjemmesy-

geplejen, om kommunen vil benytte sig af muligheden for at etablere opfølgende 

hjemmebesøg til kommunens borgere i et samarbejde mellem hjemmesygepleje og 

egen læge. Da regionens finansieringsmulighed for lægedelen står til rådighed for alle 



   Side 2  

 

kommuner er regionens beslutning om finansiering af lægedelen efter administratio-

nens opfattelse ikke i strid med lighedsgrundsætningen. Ordningen har været etableret 

siden 2010. Der er i udmøntningsplanen fra 2012 for den nationale handlingsplan for 

den ældre medicinske patient fokus på ordningen, idet man i perioden 2013-2015 har 

afsat nationale midler til implementering af opfølgende hjemmebesøg i alle regioner.  

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens opfattelse, at lighedsgrundsætningen ikke er til hinder for, at 

regionen kan målrette tilbud til bestemte kategorier af borgere. De fleste sundheds-

ydelser ydes efter visitation, så det påses, at det er borgere/patienter med behov for 

ydelsen, der får den tildelt. Til gengæld indebærer lighedsgrundsætningen, at borgere i 

regionen, som har behov for en regional sundhedsydelse, også kan få den. Det er der-

for, det er administrationens opfattelse, at den regionale sundhedsydelse på idrætskli-

nikkerne, der består i lægelig og fysioterapeutisk behandling af mindre idrætsskader, 

må stilles til rådighed for alle borgere i regionen med behov for den og ikke kun til 

borgere i bestemte kommuner i regionen. Det vil derfor efter administrationens opfat-

telse ikke være muligt at opretholde en ordning, hvor det alene er et historisk betinget 

kommunalt tilhørsforhold, der afgør, om tilbuddet kan fås. 

 

Det bemærkes, at det anførte ikke er til hinder for, at regionen i en kortere periode på 

forsøgsbasis kan stille tilbud til rådighed for borgere i en del af regionen for at teste, 

om et sådant tilbud vil være hensigtsmæssigt for borgere i hele regionen. Som eksem-

pel kan nævnes Følge-hjem ordningen, som efter en forudgående forsøgsperiode på 

Gentofte Hospital blev sat i drift på alle hospitaler i 2010.  


