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Til: Udvalget for tværsektorielt samarbejde 

Fælles plan for udmøntning af den nationale handlingsplan for en styrket indsats 

for den ældre medicinske patient 

 

 

Regeringen har prioriteret i alt 1,2 mia. kr. i perioden 2016-2019 og herefter varigt 

300 mio. kr. til at løfte indsatsen for den ældre medicinske patient gennem en national 

handlingsplan. Partierne indgik aftale om indholdet af den nationale handlingsplan den 

2. juni 2016. 

 

Regeringen, Danske Regioner og KL har den 21. november 2017 offentliggjort 

en fælles plan for udmøntning og implementering af den nationale handlingsplan for 

den ældre medicinske patient. Udmøntningsplanen fastlægger milepæle og proces for 

de enkelte indsatser i handlingsplanen, som parterne er forpligtede på at overholde. 

 

Formålet med den nationale handlingsplan er særligt at styrke indsatsen før og efter 

hospitalsindlæggelse og sammenhængen på tværs af sektorer, så de ældre og pårøren-

de møder et sundhedsvæsen fokuseret på patientens ønsker og behov. Målet er også at 

forebygge indlæggelser og overbelægning på hospitalet. Desuden er der på tværs af al-

le indsatser fokus på at sikre god ernæringsindsats for de ældre medicinske patienter. 

 

Indsatser i regionerne (midlerne udmøntes via bloktilskud): 

 415 mio. kr. til akutpakke mod overbelægning på hospitalerne. Krav til ud-

møntningen af akutpakken er fastlagt i februar 2016, og plan for udmøntnin-

gen af akutpakken i Region Hovedstaden er godkendt i Regionsrådet den 14. 

juni 2016. De afsatte midler skal ses i sammenhæng med midler til øget kapa-

citet på de medicinske og geriatriske afdelinger, som er udmøntet med aftale 

om regionernes økonomi for 2016.   

 175 mio. kr. til flere udgående hospitalsfunktioner, der undersøger eller be-

handler patienten i eget hjem, og til øget rådgivning fra hospitalet til kommu-

ner og almen praksis. Der skal i sundhedsaftaleregi sikres koordinering mel-

lem regionernes indsatser med udgående funktioner og kommunernes arbejde 

med akutfunktioner. Regionerne skal årligt over for ministeriet gøre status på 

anvendelsen og effekten af midlerne.  

 5 mio. kr. årligt fra 2017 til at styrke de regionale lægemiddelenheder, der 

hjælper almen praksis og hospitaler med medicingennemgang og kommuner-

ne med sikker medicinhåndtering. I Region Hovedstaden konkretiseres indsat-
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sen pt. i et samarbejde mellem Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg 

og Frederiksberg Hospital og kvalitetsorganisationen for almen praksis KAP-

H. 

Indsatser i kommunerne: 

 445 mio. kr. til at styrke de kommunale akutfunktioner. 

 125 mio. i perioden 2016-2018 til at øge kompetencerne i den kommunale 

hjemmesygepleje. 

 Fokus på tidligere opsporing og mere rettidig indsats. 

Indsatser i staten: 

 20 mio. kr. til bedre digitalt samarbejde i komplekse patientforløb. Midlerne 

gives til Sundhedsdatastyrelsen til udvikling og etablering af tre nye digitale 

redskaber i eksisterende systemer (herunder Sundhedsplatformen) til at styrke 

det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet. Fokus er på at dele kon-

taktoplysninger på aktører, dele planer og indsatser, og at der bliver fælles ad-

gang til patientens stamdata. 

 

 


