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1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. august 2015.
 
 

Indstilling
At dagsordenen godkendes.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Dagsordenen godkendt med tilføjelse af, at myndighedschef Hans Ole Steffensen 
kommer til stede kl. 14.00.
 
Handicaprådet har stillet Socialudvalget et spørgsmål om, hvor omfattende arbejdet 
i redaktions-gruppen vedr. kvalitetskatalog 2016 vil være.
Hans Ole Steffensen redegjorde for, hvad der forventes af rådene i 
redaktionsgruppen.
 
Handicaprådet beslutter herefter ikke at indgå i redaktionsgruppen, men venter til 
materialet kommer i høring.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/65
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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2. Godkendelse af referat fra forrige møde

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra mødet den 10. august 2015.
 

Indstilling
At referatet godkendes.
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Referatet godkendt.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/65
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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3. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget

Sagsfremstilling
Orientering v/Dorthe Smidt
 
a.     Tur til Silkeborg kommune 
 
b.    Genoptagelse af sagen, Ny busterminal i Frederikshavn
 
c.     Oplysningstavle på Søster Annes Torv. 
 
d.    Nye lokalplaner.

•     Ingen nye lokalplaner
 

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 

Bilag
Referat fra mødet d. 11. august 2015 (dok.nr.130809/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/68
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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4. Orientering til/fra medlemmerne / sekretariatet

Sagsfremstilling
Information fra Rådets medlemmer:
 
 
 
 
 
 
Information fra Handicaprådets sekretariat:
 
 

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Jørgen Tousgaard orienterede om, at Ældrerådet og Handicaprådet inviteres til en 
dialog med SOU og SUU om den fremtidige anvendelse af Ældrepuljen med det 
formål at få input og afstemt forventninger.
 
Intet yderligere.
 
Orienteringen taget til efterretning.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/67
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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5. Tilgængeligheds-App 

Sagsfremstilling
TANKEGANG.DK har udarbejdet en ”tilgængeligheds-App” til Køge kommune.
 
Partner og Direktør Claus Grøngaard har rettet henvendelse til Frederikshavn 
kommune, om vi kunne være interesseret i at høre om mulighederne i en sådan 
App.
 
Det er aftalt, at Stener Glamann fra TANKEGANG kommer tilstedet ved rådets 
møde d.d. for at fortælle om App*en.
 
Medlemmerne er Tilgængelighedsudvalget er inviteret med under punktet.

Indstilling
Til drøftelse.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Nicoline Pedersen fra Tankegang demonsterede app’en fra Køge kommune.
 
Handicaprådet/tilgængelighedsudvalget mente det ville være et superfint tilbud til 
kommunens borgere/turister, men har ikke den økonomi, der skal til.
Jørgen Tousgaard vil sørge for, at Socialudvalget tager punktet op i et kommende 
møde.
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22642
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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6. Orientering om "Sammenhængende indsats i 
sundhedsvæsenet - synlige resultater 2015

Sagsfremstilling
Resume

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 18. maj 2015 udsendt en 
publikation ”Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet – synlige resultater, 
2015”. Resultaterne er landsdækkende og Frederikshavn Kommune markerer sig 
på en række områder med flotte resultater.

 

Baggrund og formål 

Det offentlige sundhedsvæsen skal opleves som sammenhængende med 
gnidningsfrie overgange mellem forskellige myndigheders ansvarsområder. Det 
forudsætter et tæt og velfungerende samarbejde på tværs af sektorer og 
faggrupper.

Et sammenhængende sundhedsvæsen er vigtigt for borgeren og kvaliteten i 
behandlingen. Sammenhæng og samarbejde på tværs af regioner, praksissektor 
og kommuner er afgørende for, at sundhedsvæsenet kan tilbyde den rette indsats 
på rette sted, og er dermed en forudsætning for en effektiv behandling af høj 
kvalitet.

Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage til samarbejde og koordination af 
indsatsen i de patientforløb, som går på tværs af regionernes sygehuse, kommuner 
og almen praksis. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats, der er 
sammenhængende og af høj kvalitet uanset karakteren af den indsats, der er 
behov for. 

I økonomiaftalerne for kommuner og regioner i 2014 og 2015 er det aftalt at 
prioritere 250 mio. kr. i regionerne og 300 mio. kr. i kommunerne i 2014 til at 
understøtte samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og praksissektoren. 
Midlerne skal understøtte indsatsområderne i nye sundhedsaftaler fra 2015 og 
anvendes med fokus på den patientrettede forebyggelse. I økonomiaftalerne for 
2015 blev der fulgt op med yderligere 350 mio. kr. i kommunerne, mens de 250 
mio. kr. i regionerne blev videreført i 2015. 

 

Konkrete mål for den patientrettede forebyggelsesindsats 

Der er, som led i den målrettede prioritering, på landsplan opstillet fire konkrete mål 
for den patientrettede forebyggelsesindsats:

•       Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser

•       Færre forebyggelige indlæggelser

•       Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser

 Åben sag

 Sagsnr: 13/17892
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SUU
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•       Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene

 

I regeringens sundhedsstategi ”Jo før, jo bedre”, (2014) er det tværgående 
samarbejde ligeså et fokus. Et element i strategien er bl.a., at borgere med en 
kronisk sygdom skal have en plan for deres forløb, hvor regeringen har fastsat to 
mål for indsatsen overfor patienter med kronisk sygdom, som skal nås frem mod år 
2025:

•       Antallet af akutte indlæggelser pr. KOL- og diabetes patient reduceres med 20 
pct.

•       Andelen af genindlæggelser blandt KOL- og diabetes patienter reduceres med 
20 pct.

 

Resultater for Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet med 
såvel borgerrettet som patientrettet forebyggelse. Den patientrettede forebyggelse 
sker i samarbejde med almen praksis, sygehuse og andre relevante eksterne 
samarbejdsparter. Med Sundhedsaftalen i 2010 og Kommunernes Landsforenings 
lancering af ”Det nære sundhedsvæsen” i 2012 blev der i Frederikshavn sat 
yderligere fokus på den sammenhængende indsats på tværs af sektorerne. Dette 
er sket for at skabe større kvalitet og sammenhæng i behandling og pleje for 
borgerne. Der er fokus på, at give borgeren et tilbud i den sektor, hvor det er mest 
hensigtsmæssigt for borgeren, og hvor opgaven kan løses omkostningsmæssigt 
effektivt.

I publikation ”Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet – synlige resultater, 
2015”ses nu en række positive effekter af de indsatser, som Frederikshavn 
Kommune i samarbejde med relevante parter har gennemført i de seneste år. 
Publikationen viser en række resultater, der er så gode, at Frederikshavn 
Kommune kan markere sig på danmarkskortet.

Positive resultater

 Frederikshavn Kommune er blandt de 3 kommuner med den største 
reduktion af genindlæggelser fra 2013 – 2014. Der er særligt oplevet en 
reduktion indenfor aldersgruppen over 75 år.

 Frederikshavn Kommune er blandt de 10 kommuner, der har oplevet det 
største fald i akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere fra 
2013 til 2014.

 Frederikshavn har reduceret antallet af færdigbehandlingsdage markant 
siden 2011.

 Ventetiden på genoptræning er reduceret væsentligt i takt med politisk 
ændring af serviceniveauet.

 På psykiatriområdet har Region Nordjylland har det laveste antal akutte 
indlæggelser på landsplan. Alle kommuner ligger under 
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landsgennemsnittet.

 Region Nordjylland har en relativt lav genindlæggelsesfrekvens for borgere 
med KOL i forhold til de øvrige regioner, og har nedbragt frekvensen fra 
2012 til 2014.

 Siden 2013 er der sket et fald i genindlæggelser for borgere med diabetes 
type- 2 over 65 år i Region Nordjylland. På landsplan ligger Region 
Nordjylland nu lavest. Sygehus Vendsyssel er blandt de 3 sygehuse, der 
på landsplan har den laveste genindlæggelsesfrekvens.

Resultaterne kan i deres fulde omfang ses i Sundhedsministeriets publikation samt 
i notat med overblik over resultater, der vedrører Frederikshavn Kommune og 
relaterede samarbejdsparter.

Initiativer i Frederikshavn Kommune

Kommunernes Landsforening, som er bidragsyder til publikationen, har kontaktet 
Frederikshavn Kommune. Dette er sket for at få uddybet, hvilke initiativer, der er 
gjort, for at opnå det gode resultat med at reduceret antallet af genindlæggelser for 
ældre over 75 år.

Frederikshavn Kommune kan ikke pege på én bestemt indsats, som den 
afgørende. Det er derimod resultatet af en lang række indsatser, der er indarbejdet 
gennem de senere år, der viser vejen mod de gode resultater. Den interesserede 
læser kan se indsatserne i bilaget notat til KL om ” Initiativer i Frederikshavn 
Kommune for at nedbringe genindlæggelser”.

 

Sagen sendes til orientering i Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Ældrerådet og 
Handicaprådet.

 
 
 
 

Indstilling
 
Social og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget 
orienteres om resultater i ”Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet – 
synlige resultater 2015”

 
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. juni 2015
Taget til efterretning.
 

Beslutning Socialudvalget den 19. august 2015
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Taget til orientering.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj.
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Orienteringen taget til efterretning, idet Handicaprådet anbefaler, at der distribueres 
til en bredere kreds.
 
 
 

Bilag
Publikationen - Sammenhaengende-indsats-i-sundhedsvaesnet-2015.ashx.pdf (dok.nr.86609/15)
Pdf af 81460-15_v1_Notat Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet - synlige resultater 2015 for 
Frederikshavn Kommune  (dok.nr.86607/15)
Pdf af 72213-15_v2_Notat til KL om tiltag i Frhavn for at nedbringe antallet af genindlæggelser 
.pdf (dok.nr.86615/15)
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7. Orientering om arrangement på Sindets Dag

Sagsfremstilling
Traditionen tro afholdes der et arrangement i Frederikshavn Kommune i forbindelse 
med Sindets Dag den 10. oktober. I år vil arrangementet inddrage flere 
interessenter end tidligere år, og der vil være en række aktiviteter både på dagen 
og i perioden op til den 10. oktober.
 
Der er etableret en styregruppe, som står for planlægning af arrangementet. 
Styregruppen består blandt andet af deltagere fra SIND, Fontænehuset, 
Socialpsykiatrien, Sundhedscentrene samt den regionale psykiatri.
 
Arrangementet bærer titlen 10-10-10. Titlen henviser til, at der den 10/10 klokken 
10 køres et cykelløb på 10 km. Cykelløbet er målrettet borgere med tilknytning til 
psykiatrien, men alle har mulighed for at køre med. Udover deltagere fra 
Frederikshavn Kommune, deltager den tidligere professionelle cykelrytter Jesper 
Skibby.
 
Efter cykelløbet er der et arrangement i Det Musiske Hus, hvor der hele dagen vil 
være udstillinger, foredrag mv. Her vil Jesper Skibby blandt andet holde foredrag 
om sit liv i cykelsport med fokus på både op- og nedture. 
 
I perioden op til Sindets Dag vil der blive afviklet en række forskellige tiltag. Blandt 
andet vil der være foredrag med Henrik ”Røde” Jensen, foredrag om ADHD og en 
række andre aktiviteter. Arrangementerne forud for dagen er fordelt i Skagen, 
Sæby og Frederikshavn.
 
Cykelløbet i Frederikshavn er en del af et landsdækkende initiativ af Dansk 
Arbejder Idrætsforbund og Dansk Cyklistforbund. Løbet i Frederikshavn er således 
et af 10 cykelløb, der køres på samme tidspunkt og samme distance rundt omkring 
i landet.
 
En del af formålet med arrangementet er at sætte fokus på ulighed i sundhed.  

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager beskrivelsen til 
orientering.
 

Beslutning Socialudvalget den 19. august 2015
Taget til orientering.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj.
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015

 Åben sag

 Sagsnr: 12/9456
 Forvaltning: CHP
 Sbh: nikn
 Besl. komp: SOU
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Taget til efterretning.
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8. Orienteringssag: Kvalitetsstandarder og procedurer for 
udvalgte kørselsområder

Sagsfremstilling
I 2013 deltog Frederikshavn kommune i et visitationsprojekt på udvalgte 
kørselsområder sammen med Hjørring Kommune og Nordjyllands Trafikselskab. 

Hovedformålet med Frederikshavn kommunes deltagelse i projektet var at 
anskueliggøre, hvor økonomiske besparelser og effektiviseringspotentialer i 
visiteringen til kørselsordningerne kan forekomme i Frederikshavn kommune.

BDO forestod gennemførelsen af visitationsprojektet, og den udarbejdede rapport 
fra november 2013 blev på daværende tidspunkt forelagt direktøren, ligesom den 
blev lagt på Politikerportalen på intranettet til orientering. 

Rapporten består af generelle anbefalinger på tværs af kørselsordningerne samt 
anbefalinger til udviklingspunkter og besparelsespotentialer på de enkelte 
kørselsområder. I rapporten er der endvidere udkast til kvalitetsstandarder og 
procedurer for visitation, bestilling og opfølgning. 

Kørselskontoret har budget og budgetansvar for samtlige kørselsområder, som 
administreres af Kørselskontoret. Visitation til kørsel er forankret i det enkelte 
fagcenter – dog visiterer kørselskontoret til kørsel til læge- og speciallæge, 
afprøvning af hjælpemidler samt individuel handicapkørsel (NT handicapkørsel). 

For at sikre, at der skabes tværgående forståelse i det enkelte center, herunder 
bibringe til fælles økonomisk interesse for et Kørselskontor, er der nedsat en 
Styregruppe med deltagelse af chefer fra de centre, der visiterer til 
kørselsordningerne.

Styregruppen har nedsat en samarbejdsgruppe for hvert kørselsområde, hvor der 
deltager repræsentanter for visitator, det udøvende led samt kørselskontoret.

Anbefalingerne i BDO rapporten er gennemarbejdet i den enkelte 
samarbejdsgruppe, hvor der systematisk er taget stilling til hver enkelt anbefaling 
og beskrevet fordele og ulemper ved hver anbefaling. Der er drøftet eventuelle 
konsekvenser, som anbefalingerne vil resultere i, og såfremt en anbefaling vil 
udløse ekstraomkostninger andetsteds på et kommunalt budget, er der foretaget en 
helhedsvurdering af, om der er økonomi i at følge anbefalingen. 

Styregruppen har efterfølgende besluttet, hvilke anbefalinger der implementeres, 
og BDOs udkast til kvalitetsstandarder og procedurer er justeret i henhold til 
Styregruppens beslutninger.

Der er gennemført en del administrative ændringer i henhold til anbefalingerne fra 
BDO, og der er overalt strammet op om visitering og opfølgning. Der er ikke ændret 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22129
 Forvaltning: Center for Bibliotek & 
Borgerservice
 Sbh: anrv
 Besl. komp: Handicaprådet
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i de politisk besluttede serviceniveauer.

Arbejdet i samarbejdsgrupperne opleves som en god proces, og det opleves, at der 
er skabt stor fokus på kørslen i de enkelte fagcentre, som har bevirket en skærpet 
opmærksomhed på kørslen i de berørte fagcentre. Dette koncentrerede arbejde har 
uden tvivl været medvirkende til, at budgetreduktionen på 3 mil. kr. i budget 2014 
kunne indfries.

Direktionen har drøftet sagen og har taget Styregruppens indstilling om 
Kvalitetsstandarder og Procedurer på de udvalgte kørselsordninger til efterretning

Beslutningen sendes til orientering i følgende udvalg: Kultur- og fritidsudvalg, 
Børne- og ungdomsudvalg, Sundhedsudvalg og Socialudvalg samt Ældreråd og 
Handicapråd.
 
 

Indstilling
Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning.
 
 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015
Taget til efterretning.
 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 20. august 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Bahram Dehghan (A) og Bent H. Pedersen (A)
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Taget til efterretning.
 

Bilag
Visitationsprojekt på udalget kørselsområder (bilag 2 og 3) (dok.nr.127071/15)
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9. Orientering om økonomi

Sagsfremstilling
Økonomioversigten fremlægges til orientering.
 
 

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.
 
 
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Økonomiorienteringen taget til efterretning. 
 
 

Bilag
Økonomioversigt Handicaprådet - 2015 (dok.nr.12841/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/3408
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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10. Punkter til kommende møde

Sagsfremstilling
Punkter som ønskes behandlet på kommende møde:
 
 

Indstilling
Til videre foranstaltning.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Mødeplan 2016
 
Ingen yderligere bemærkninger.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/71
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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11. Handicapmesse 2015

Sagsfremstilling
Messen afholdes 2.-3. oktober 2015
 
Messens navn bliver: Handicapmesse: Din indsats – Din glæde
 
Tanker og ideer vedr. Messen – sendes til Aksel. 
 
 

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard. 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24334
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet



Handicaprådet - Referat - 24. august 2015 Side 20 af 35

12. Eventuelt

Sagsfremstilling
Uden beslutning !
 
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Ingen kommentarer.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/65
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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13. Høringssag: Etableing af udgående teams på apopleksiområdet

Sagsfremstilling
Resumé
Den administrative Styregruppe for Sundhedsaftalen drøftede på mødet i maj 2015 
neurorehabiliteringen. 
På mødet blev det aftalt, at Region Nordjylland skulle sende et oplæg i skriftlig høring. Dette oplæg er 
nu fremsendt til kommunerne og PLO. 
Oplægget vedrører etableringen af et udgående team i den akutte fase. Dette team vil have fokus på 
afsluttende udredning, behandling, vurdering samt opstart af rehabilitering i eget hjem. 
I tillæg til dette udgående team planlægges der på et senere tidspunkt ligeledes med et udgående 
team, som opfølgning på patienter, som har været indlagt til neurorehabilitering. Kommunerne og 
PLO vil ligeledes blive inddraget i dette arbejde.

Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar, der - med forbehold for politisk 
godkendelse - er fremsendt til Regionen inden høringsfristens udløb 1. september. Høringssvaret 
forelægges nu Sundhedsudvalget til endelig godkendelse. 

 
Organiseringen af den akutte apopleksi behandling i Region Nordjylland
Der er i Region Nordjylland i 2014 etableret et accelereret patientforløb og samling af den akutte 
apopleksi behandling ved det neurologiske speciale på Aalborg Universitetshospital (det akutte 
apopleksiafsnit). Det betyder en hurtigere, specialiseret udredning, hvor en diagnose kan stilles 
tidligere, og hvor behandling kan igangsættes hurtigere, og hvor der generelt opleves kortere forløb 
og færre skader. 
En stor gruppe patienter vil efter vurdering og behandling i fase I have behov for hospitalsbaseret 
neurorehabilitering i fase II, med efterfølgende udskrivelse til hjemkommunen (se figur). En anden 
gruppe vil kunne udskrives umiddelbart fra det akutte apopleksiafsnit til eventuel opfølgning i 
kommunalt regi. Endelig vil en gruppe af patienter med fordel kunne følges ud af sygehuset og sikres 
den afsluttende behandling, udredning, vurdering og/eller opstart af genoptræning i eget hjem. 
 
Figur - faseinddeling af hjerneskaderehabilitering 

 
For alle faser gælder det at patienten skal sikres en tilstrækkelig og faglig kompetent udredning og 
behandling med sikring af en tvær- og neurofaglig vurdering af neurorehabiliterings behov med 
ledsagende opstart af relevant neurorehabiliterings tilbud. Det er vigtigt at sikre et sammenhængende 
patientforløb uden forsinkelser i indsatsen. 

 
Beskrivelse af det udgående apopleksiteam 
Apopleksiteamet i Region Nordjylland vil være et neurofagligt erfarent og kompetent tværfagligt team 
(læge, sygeplejerske, ergo- og fysioterapeut med mulighed for inddragelse af eventuelt øvrige aktører 
som bl.a. talepædagog og neuropsykolog). Apopleksiteamet vil være integreret i det akutte 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22464
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
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apopleksiafsnit 6Ø på Aalborg Universitetshospital og være udgående her fra. Hovedopgaven vil 
være i et tæt samarbejde med apopleksipatientens hjemkommune, at tilrettelægge og medvirke i en 
sikker overlevering fra hospitalsindlæggelse til hjemmet.
 
Apopleksiteamets formål: 
·         At sikre afslutning af det akutte forløb og en god overlevering med evt. opfølgning for 

apopleksipatienter i eget hjem efter indlæggelse. 

·         At udbygge samarbejdet til primærsektor til gavn for apopleksipatienten og pårørende. 

·         At medvirke til øget neurofaglig kompetenceudvikling ved kommunalt personale via praksisnær 
undervisning i borgerens hjem. 

 
 
Aktivitet og økonomi for kommunen
Erfaringerne fra Region Midt viser, at ca. 35 % af patienterne kan sikres et fagligt velkvalificeret tilbud 
i den udgående funktion. Det vil i Region Nordjylland svare til ca. 450 patienter om året på sigt. Der 
planlægges dog indledningsvist med et lavere aktivitetsniveau svarende til ca. 250-300 patienter. 
Dette skyldes blandt andet, at aktiviteten skal afstemmes med den planlagte omlægning af den 
stationære neurorehabilitering, som er beskrevet i ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis”, 
ligesom der er behov for at der indledningsvist opsamles erfaringer omkring det udgående teams 
virke.
I forhold til den forventede aktivitet fordelt ud på kommunernes population (antal indbyggere), 
forventes det, at Frederikshavn Kommune vil modtage ca.10,5 % svarende til:
·         47 borgere (ved en aktivitet på 450 patienter)
·         26 borgere (ved en aktivitet på 250 patienter)
 
Erfaringerne fra Region Midtjylland viser, at et gennemsnitlig forløb ved det udgående team medfører 
udgifter for hjemkommunen på ca. 1000 kr. Da der vil være tale om et tilbud, som er et alternativ til en 
indlæggelse på et af regionens kommende tre neurorehabiliteringscentre, vil kommunerne spare 
udgifterne til den kommunale medfinansiering i forbindelse med disse forløb. Erfaringerne fra Region 
Midtjylland viser, at etableringen af det udgående team ikke medfører øgede udgifter for 
kommunerne.
 
 
Igangsætning 
Som led i udmøntningen af ”Plan for sygehuse og speciallpraksis” er Region Nordjylland på 
nuværende tidspunkt ved at justere den samlede organisering af den stationære aktivitet på 
neurorehabiliteringsområdet. Denne omlægning ventes afsluttet 1. januar 2016, hvor også det 
udgående apopleksiteam forventes at starte op.
 
 
Høringssvar
Administrationen har udarbejdet høringssvar, som er vedlagt i bilag. 
Ligeledes er hele beskrivelsen, der er sendt i høring vedlagt.
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget 
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1.     drøfter forslaget om udgående teams i relation til de kommunale opgaver
2.     godkender det administrativt udarbejdede høringssvar
 
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Høringssvar fra Sundhedsudvalget tages til efterretning. 
Handicaprådet ønsker en entydig definition af målgruppen, da der er uklarhed om, om ordet 
apropleksi eller begrebet senhjerneskade skal anvendes.
Det bør fremgå entydigt af alle dokumenter.
 
 

Bilag
Høringssvar fra Frhavn Komm - Etablering af udgående teams på apopleksiområdet.pdf (dok.nr.133751/15)
Beskrivelse - Apopleksiteam og neurorehabilitering i eget hjem.pdf (dok.nr.133839/15)
Bilag Kompetencebehov i opgavevaretagelsen.pdf (dok.nr.133846/15)
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14. Høringssag: Rehabilitering SEL § 83a - "Længst Muligt I 
Eget Liv"

Sagsfremstilling
Socialudvalget besluttede den 8. april 2015, at den rehabiliterende indsats jf. 
lovændringen i henhold til SEL § 83a i en forsøgsperiode skal udbredes til alle 
leverandører af hjemmehjælp i Frederikshavn Kommune. Socialudvalget har i 
denne forbindelse ønsket en model for udrulningen. Formålet med § 83a er at 
sikre, at alle kommuner arbejder med en rehabiliterende indsats i forhold til 
borgerne, og tilbyder et kortere, afgrænset og målorienteret rehabiliteringsforløb.
 
Frederikshavn Kommune har gennem en årrække arbejdet med en rehabiliterende 
indsats gennem ”Længst Muligt I Eget Liv”. Indsatsen er givet som et tilbud til alle 
ny-visiterede borgere samt til borgere, der har modtaget hjælp efter § 83, hvor der 
var potentiale for rehabilitering. Indsatsen er indtil 1. januar 2015 bevilget i henhold 
SEL § 86, der omhandler kommunal bevilling af genoptræning og 
vedligeholdelsestræning. Den nuværende indsats opfylder kravene i henhold til § 
83a, men ændringen af loven giver mere klar lovhjemmel til at bevilge forløbene.
 
Udførelsen af ”Længst Muligt I Eget Liv” er hidtil foregået ved, at den kommunale 
leverandør af hjemmepleje har løst opgaven og arbejdet med ”Længst Muligt I Eget 
Liv” i rehabiliteringsteams tilknyttet de enkelte hjemmeplejegrupper. Disse teams 
sætter sammen med borgeren mål for rehabiliteringen og arbejder hermed ud fra 
en træningsplan. Træningsplanen skal hjælpe borgeren med at opnå forøget 
livskvalitet. Teamet består af terapeuterne fra ”Længst Muligt I Eget Liv” samt 
plejepersonale fra den hjemmeplejegruppe, borgeren er tilknyttet. Plejepersonalet 
er uddannet i rehabilitering og bistår borgeren i den daglige træning og hjælper 
også borgeren med de daglige gøremål i træningsperioden.
 
Antal borgere, der i 2015 har været visiteret til ”Længst Muligt I Eget Liv” fordeler 
sig som følger:

·         Januar     54 borgere
·         Februar   38 borgere
·         Marts                  38 borgere
·         April                    44 borgere
·         Maj                     36 borgere
·         Juni                     40 borgere

 
Udover nye borgere, der visiteres til rehabiliterende forløb i henhold til 83a, 
omfatter lovændringen også borgere, der i dag er visiteret til hjælp efter § 83, 
således disse kan tilbydes et rehabiliterende forløb.
 
Det første skridt i borgerens rehabiliteringsforløb vil være visitationen. I forbindelse 
med vurdering af behovet for hjemmehjælp tager visitator stilling til, om et 
tidsafgrænset og målrettet rehabiliteringsforløb kan hjælpe borgeren til at genvinde 
eller udvikle sin samlede funktionsevne og dermed opnå et mere selvstændigt liv.

 Åben sag
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Borgeren visiteres til et rehabiliteringsforløb, såfremt det vurderes realistisk og 
meningsfuldt, at borgeren kan udvikle eller forbedre funktionsevnen via et 
rehabiliteringsforløb. Først når rehabiliteringsforløbet er afsluttet, tages der endelig 
stilling til behovet for hjemmehjælp (genvurdering/revisitation).
 
Plejepersonalet skal kunne arbejde rehabiliterende med fokus på hjælp til selvhjælp 
og ligeledes motivere borgeren til egenomsorg med respekt for borgers 
selvbestemmelsesret. Ligeledes skal personalet have kendskab til 
hverdagsrehabilitering som metode i forhold til at kunne se rehabiliteringspotentiale 
i dagligdagsfunktioner som personlig pleje, praktisk hjælp og være opmærksom på 
borgers mulighed for at deltagelse i social aktivitet, således at borger i større grad 
bliver aktiv og i stand til at mestre egen tilværelse.
 
Væsentlige faglige krav og kompetencer ved leverandører af den rehabiliterende 
indsats kan således opsummeres til flg.:
 

·       Den enkelte medarbejder skal kunne motivere og inddrage 
borger

·       Udføre trænende hjemmehjælp med baggrund i opstillede mål
·       Kunne dokumentere effekt af indsatsen
·       Kunne inddrage relevante hjælpemidler og velfærdsteknologi
·       Medarbejderne skal være indstillet på et tværfagligt samarbejde 

og kunne orientere sig mod andre faggrupper.
 

 
I forbindelse med at de private leverandører ønskes medtænkt i den rehabiliterende 
indsats i en forsøgsperiode, er det vigtigt, at de private leverandører er i besiddelse 
af de faglige krav og kompetencer, som denne indsats kræver. For at understøtte 
de private leverandører med denne opkvalificering af personalet foreslås det, at 
terapeuterne på træningsområdet, der varetager opgaven i forhold til ”Længst 
Muligt I Eget Liv” afholder workshops / temadage for udvalgte medarbejdere fra de 
private leverandører, der skal arbejde med udførelsen af opgaven. Dette kan 
suppleres med supervision. Derudover kan medarbejderne hos de private 
leverandører tilbydes sidemandsoplæring / praktikforløb hos den kommunale 
leverandør.
 
Ovenstående betyder, at de private leverandører på sigt kommer til at arbejde med 
”Længst Muligt I Eget Liv” på samme måde, som den kommunale leverandør har 
gjort det gennem årene.
 
Det overordnede mål er at sætte fokus på, at ”Den, der kan selv, skal selv”, således 
borgeren oplever kvalitet, herunder at de opstillede mål nås. Indsatsen skal 
understøtte, at borgeren tager ansvar for eget liv.
 
De private leverandører har været inviteret til et orienteringsmøde vedr. 
ovenstående for at give deres kommentarer, hvilket administrationen vil give 
Socialudvalget en orientering om på mødet.  
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Sagen er sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget: 
1)     Træffer beslutning om udrulning af ”Længst Muligt I Eget Liv” til de private 

leverandører efter ovenstående skitse fra den 1. oktober 2015.
 

2)     Forsøgsperioden foreslås at omfatte en 2 årig periode med en evaluering efter 
et år, således der er mulighed for at gennemføre ændringer eller iværksætte 
nye tiltag på området.

 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Indstillingen følges.
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15. Orienteringssag: Konkurs - ABC Service

Sagsfremstilling
På baggrund af konkursen, der ramte den private leverandør af SEL § 83 ydelser 
”ABC- Service ApS” i februar måned 2015, fremsendes her til Socialudvalgets 
orientering økonomisk opgørelse over de kommunale udgifter i forbindelse hermed. 
Den specificerede opgørelse er vedlagt til sagen som bilag.
 
Ud fra denne opgørelse kan det konkluderes, at der i alt var 456.990 kr. i likvide 
midler til disposition ved konkursens opstart fordelt på en sikkerhedsstillelse jf. den 
indgåede kontrakt og ikke realiserede afregninger til virksomheden. 
 
Dernæst viser opgørelsen, at konkursen medførte totalt set 327.741 kr. i udgifter, 
fordelt på flere posteringer jf. vedlagte bilag.
 
Det giver en difference på -129.249 kr., hvilket betyder, at Frederikshavn 
Kommune kan udbetale nævnte beløb til boet, når alle udgifter er medregnet. 
 
Den økonomiske konklusion på konkursen er således, at Frederikshavn Kommune 
har fået dækket alle sine udgifter, og at de likvide midler, der var til rådighed 
gennem sikkerhedsstillelsen og ikke realiserede afregninger, udgjorde en større 
andel end de udgifter konkursen, medførte totalt set. 
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller orienteringen tages til efterretning.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 

Bilag
Bilag 1 - Økonomisk opgørelse.pdf (dok.nr.133069/15)

 Åben sag
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16. Orienteringssag: Magtanvendelse 2014 - Ældreområdet

Sagsfremstilling
Reglerne for magtanvendelse findes i Lov om Social Service §§ 124-137 og omfatter personer 
med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt 
socialpædagogisk bistand mv. og som ikke giver deres samtykke i en foranstaltning efter §§ 
125-129. Hovedreglen er, at magtanvendelse ikke må finde sted, jf. § 124 i Lov om Social 
Service. Når det alligevel som en undtagelse fra hovedreglen kan tillades at anvende magt i en 
række nøje afgrænsede tilfælde, er det primære formål at afværge risikoen for eller forhindre 
yderligere personskade, jf. §§ 125-129 i Lov om Social Service. 
 
Formålet med reglerne er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i 
selvbestemmelsesretten til det mindst mulige. Yderligere fremgår det af loven, at 
mindsteindgrebsprincippet altid skal gælde, hvilket vil sige, at den magtanvendelse, der udøves 
altid skal være så mindst indgribende i borgerens selvbestemmelse som muligt for at varetage 
borgerens interesse. Derudover skal magtanvendelsen altid sættes i relation til, hvad man 
ønsker at opnå i forhold til borgeren.
 
Målet er, at medarbejderne kan varetage plejeopgaverne uden at anvende magt. Derfor har 
Center for Ældre og Sundhed fortsat stort fokus på medarbejdernes plejemæssige og 
socialpædagogiske kompetencer ligesom der er stor fokus på nye tilgange som eksempelvis 
musikterapi, der har vist sig meget brugbart overfor målgruppen.  
 
Nedenfor er der en overordnet opsummering af magtanvendelsesindberetningerne for 2014:

Område Nord Midt Syd

§ 125: Personlige alarm- og pejlesystemer 0 0 0
§ 126 og 126a: Anvendelse af fysisk magt i form af 
fastholdelse i personlige hygiejne situationer eller 
føre en person til et andet opholdsrum. 

29* 3 11

§ 127: Anvendelse af fysisk magt for at hindre en 
person i at forlade boligen eller føre denne tilbage 
til boligen. 

1 0 1

§ 128: Anvendelse af magthjælpemidler 
(fastspænding af person til kørestol,
seng mv.) 
 

1 0 0

§ 129: Optagelse af person i bestemt botilbud 
 

1 0 0

I alt 32 3 12
*11 af de 29 magtanvendelser er ved den samme borger
 
Yderligere kommentering og analyse af området fremgår af vedlagte bilag. 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller orienteringen tages til efterretning.
 

 Åben sag
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Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 

Bilag
Bilag - Magtanvendelse 2014.pdf (dok.nr.133096/15)
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17. Orienteringssag: Status på Ældrepulje projekter

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune er i 2015 bevilliget 13,8 mio. kr. til 6 projekter inden for 
Puljen ”Løft til ældreområdet”.
Projekterne er: Optur, Demensprojektet, Forebyggelse af ensomhed/isolation, 
Styrkelse af de aller svageste borgere, Forebyggelse af indlæggelser og 
Genoptræning - ventetid.
I det følgende gives en status på projekterne Optur, Demensprojektet og 
Forebyggelse af ensomhed/isolation.
 
 
Status på projekt Optur – LMIEL 2.0
Det overordnede formål med projektet Optur er, at øge selvstændigheden, 
aktivitetsniveauet og livskvaliteten hos borgerene i Kommunens somatiske 
plejeboliger. Målet er, at implementere den rehabiliterende tilgang fra Længst 
Muligt i Eget Liv med fokus på forebyggelse af yderligere svækkelse hos disse 
svage borgere. Til at gennemføre indsatsen er der ansat et tværfagligt team 
bestående af 3 personer, hhv. en fysioterapeut, ergoterapeut og SSA, som dækker 
de i alt 375 somatiske plejeboliger og aflastningsboliger, fordelt på 14 
plejeboligenenheder. 
Der er igangsat følgende indsatser:
 
1.   En tværfaglig rehabiliterende indsats til borgere på plejecentre ved brug af 

fysio- og ergoterapeutiske fremgangsmåder, og træning i hverdagsaktiviteter.   
Det tværfaglige team har gennemført en udrulningsplan for alle kommunens 
plejeboligenheder, hvor fokus både har været på den enkle borger, samt 
vejledning/undervisning af plejepersonalet ift. den rehabiliterende tilgang. Borgerne 
har været i et intensivt forløb på 14 dage, hvor fokus er på øget selvstændigheden, 
livskvalitet og trivsel. Der opleves opblomstring både fysisk, psykisk og socialt hos 
de borgere som har været omfattet af projektet. Borgerne bliver mere aktive i deres 
hverdag får mere initiativ og handlekraft. Dette understøttes af et udvidet 
samarbejde med de frivillige organisationer og ”De Frivillige Hænder” 
Fra 1. september 2015 vil alle borgere som flytter i en plejebolig få tilbudt et 
rehabiliteringsforløb. 
 
Optur har desuden fokus på afprøvning og implementering af velfærdsteknologi, og 
der arbejdes med forskelige teknologier, bl.a. brug af Ipad til at forbedre 
plejehjembeboerens sociale interaktion med familie og venner. 
                                   
2.     Forebyggelse af fald på tværs i Center for Sundhed og Pleje 
 
Fald er den hyppigste type ulykke blandt ældre, og er forbundet med øget 
sygelighed, institutionalisering og dødelighed. Fald medfører således store 
menneskelige som samfundsøkonomiske konsekvenser. Derfor har vi i 
Frederikshavn Kommune, i forbindelse med ældrepuljen, igangsat en 
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forebyggende indsats med henblik på at reducere fald hos ældre. Indsatsen 
omfatter alle plejecentre og hele Hjemmeplejen. Der er desuden etableret et tæt 
samarbejde med Aktivitet og Træningsområdet omkring målrettede tilbud til de 
ældre borgere med risiko for fald, samt med kostvejleder omkring 
ernæringstilstanden. Der er udarbejdet terapeutiske test- og 
udredningsredskaber, samt en lommebog til plejepersonalet med værktøjer til at 
forebygge fald med de interne og eksterne faktorer, som øger risikoen for fald 
hos den ældre. Lommebogen anvendes som opslagsværk i relation til redskabet 
Triage (redskab med farvekoderne rød-gul-grøn der benyttes af plejepersonalet 
som et led i at vurdere borgerens helbredstilstand). Der er påbegyndt 
undervisning af alt plejepersonale i Center for Sundhed og Pleje i 
faldforebyggelse. 

Med henblik på at styrke og bevare borgernes fysiske funktionsniveau og 
hermed forbygge fald er der forsøgsvis igangsat systematisk holdtræning, med 
fokus på balance, muskelstyrke og tryghed ved at færdes i de nære omgivelser, 
på nogle af vore plejecentre. I Hjemmeplejen er der sat fokus på ydelsen gå-
ture, hvor der udføres ”før og efter test” for at måle effekten af balance og 
tryghed ved at gå. 

Det er endnu for tidligt at måle effekten af de enkelte indsatser, og hermed 
vanskeligt at synliggøre de forventelige resultater for indsatserne i Optur. Den 
første samlede evaluering af projektet vil således, som planlagt, først foreligge 
med udgangen af 2015. De første enkeltstående resultater af den 8 ugers 
holdtræning til plejehjemsbeboerne viser dog klare funktionsmæssige 
forbedringer for borgerne på op til 23 %. Samtidig er der stor social effekt af de 
fysiske aktiviteter. På den baggrund er der således allerede belæg for at 
udbrede holdtræningen til alle pleje- og aktivitetscentre. 

En rehabiliterende tilgang kræver en kulturændring på vores plejecentre, og det 
medfører et langvarigt fokus med flere forskellige indsatsområder. Der opleves 
stor motivation for denne ændring, hos såvel borgerne som plejepersonalet, og 
det bør bemærkes at der siden projektets opstart, ikke har været anmærkninger 
om mobilisering i embedslægerapporterne. Dvs. Embedslægeinstitutionen 
vurderer, at der er et tilfredsstillende aktivitetsniveau i plejeboligerne. 

Det samlede projekt forventes at få en positiv effekt på medfinansieringskontoen, 
pga. færre indlæggelser. 
 
 
Status på demensprojektet – Frederikshavn stiller ind på demensfrekvensen
Det overordnede formål med projektet er at forbedre livskvaliteten hos borgere med 
demens. Projektet arbejder med nedenstående tre fokusområder, baseret på 
anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer for behandling og pleje 
af borgere med demens.
Projektet omfatter beboerne i Kommunens i alt 136 demensboliger.
  
1.     Systematiseret udredning af somatiske sygdomme, smerte og fald hos 
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borgere med demens i hele kommunen
Der er afprøvet redskaber og udformet procedure for udredning ved 
adfærdsændring hos borgere med demens. Implementeringen er planlagt fra 
september 2015 – juni 2016 og foregår bl.a. ved undervisning af plejepersonalet.
Vedr. faldforebyggelse er der i samarbejde med frivillige, etableret dansegrupper 
som træning af gang og balance, samt faldforebyggelse i demensafsnit. Der er i 
samarbejde med Optur og Længst Muligt i Eget Liv etableret et depot for 
hoftebeskytter, og lavet procedure for midlertidige udlån af hoftebeskyttere. En 
hoftebeskytter er en skinne, som kan afbøde et fald og hermed mindske risikoen for 
et hoftebrud. Der forligger evidens for effekten heraf. Netop indsatsen med at 
etablere udlån af hoftebeskyttere, er et eksempel på en ændring der har været 
positiv for alle parter, idet den har en god effekt i dagligdagen pga. 
afbureaukratisering på området.
Forebyggelsen af hoftebrud forventes at have en positiv effekt på 
medfinansieringskontoen.
 
2.     Intensiv stimulering af beboere i demensplejeboligerne og daghjem for 

borgere med demens ved hjælp af terapeutiske behandlingsvinkler og fysisk 
træning integreret i et styrket samarbejde med frivillige.

Der er ansat et team på 3 personer, hhv. en fysio-, ergo- og musikterapeut til 
behandling af borgere og vejledning af plejepersonale i demensafsnit (i alt 126 
boliger) og daghjem. Den terapeutiske indsats er meget efterspurgt, og der er et 
stort potentiale i at videreudvikle indsatsen, så borgere med demens i somatiske 
plejeboliger og eget hjem også skal kunne henvises. 
 
I samarbejde med Optur og Frivillige Hænder, er der arbejdet med hvordan frivillige 
medarbejdere kan indgå på plejecentre. Der er etableret kontakt mellem Ældre 
Sagen og plejecentrene i Skagen, samt planlagt en workshop for plejecenterledere 
medio 2015 omkring ledelse af frivillige medarbejdere. Det frivillige arbejdes spirer 
og blomster på plejecentrene, og der er et stort potentiale i at arbejde videre med 
udviklingen af dette i 2016.  
 
 
3.     Målrettet kompetenceudvikling af plejepersonale på området, med fokus på at 

højne kvaliteten og forståelsen i plejeopgaven hos borgere med demens
I samarbejde med SOSU Nord er der etableret efteruddannelseskurser i demens. 
Kurserne har været meget populære og efterspurgte, da personalet oplever at få et 
godt fagligt udbytte. 281 personaler har været på kursus i 2014 og 2015. Der er 
planlagt kurser i resten af 2015 for 225 personaler.
Der er p.t. venteliste og et stort behov for at der etableres flere kurser i 2016.    
 
Geronto-teamet på Det psykiatriske sygehus i Brønderslev har udtrykt, at de 
oplever at Frederikshavn Kommune har styrket deres indsats på demensområdet 
markant, gennem indsatserne i dette projekt. Især på området omkring aktiviteter 
og stimulering af demente.
 

Det samlede projekt forventes at få en positiv effekt på 
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medfinansieringskontoen, pga. færre indlæggelser.

 
Status på ” Forebyggelse af ensomhed/isolation” maj 2015
Risikoen for at blive ensom / isolere sig er størst i forbindelse med ændringer i 
livsvilkår, så som ændret socialstatus, stoppe med arbejde, sygdom, tab af 
samlever/ægtefælle eller boligskift.
Evalueringen af projektet i 2014 medførte at målgruppen for forebyggende besøg i 
2015 blev ændret. Målgruppen fremadrettet alle enker/enkemænd mellem 65 og 74 
år, der bor alene på adressen.
Det er de 2 forebyggende medarbejdere i sundhedscentret der forestår projektets 
tilbud med de forebyggende hjemmebesøg.
 
Det første halve år har projekt ”Ensomhed og isolation” vist, at der er et behov for 
dette nye tiltag. Der er pt. 1.152 borgere i målgruppen, og ca. halvdelen er blevet 
tilbudt et besøg i løbet af 1. halvår af 2015. Det forventes, at alle borgere i 
målgruppen er blevet tilbudt et besøg inden årets udgang.
På trods af, at mange af de borgere, de forebyggende medarbejdere møder, har 
mistet deres ægtefælle for år tilbage, tager de meget positivt imod dem. Det faktum, 
at en udefrakommende person stiller sig til rådighed for dem og deres sorg, lytter 
på dem og giver dem plads til at få sat ord på de svære perioder livet har budt dem, 
gør en forskel. En meget stor del af dem giver klart udtryk for, at de har fået udbytte 
af tilbuddet, 
Ud over ovenstående får de forebyggende medarbejdere hver måned en 
opdatering, med nye enker/enkemænd, som de tilbyder et besøg efter ca. 6 uger 
og igen efter 6 måneder. Stort set alle ønsker besøg igen efter et halvt år. Det 
opleves, at det giver borgerne tryghed at vide, at der bliver fulgt op på besøget, og 
at de ikke blot bliver ”sluppet” midt i en svær livssituation. De forebyggende 
medarbejdere ringer i den mellemliggende periode til en stor del af borgerne, for at 
holde dem ”til ilden” i forhold til de tiltag, de har forsøgt at hjælpe dem i gang med. 
Men, også for at fornemme, om de fortsat ”pendulere” mellem sorgen og deres nye 
livssituation, eller om der er behov for et besøg inden det halve år er gået. 
 
Den sidste gruppe der er specielt fokus på, er de borgere, hvis ægtefælle er flyttet i 
plejebolig. Denne - hidtil temmelige oversete - gruppe har vist sig at have et behov 
for tilbuddet om besøg. Disse borgere sidder tilbage med rigtig mange tanker. De 
forebyggende medarbejdere har derfor et tæt samarbejde med Kommunens 
plejecentre, om at få kontakt til disse borgere (se bilag med artikel fra Nordjyske d. 
2.4.2015). 
 
Sideløbende implementeres ”Aktivtældreliv.dk”. Foreningerne er inviteret til 2 
temadage i juni og for frontpersonale i aktivitetscentre og sundhedscentre er der 
tilsvarende inviteret til 2 temadage. Der har i alt deltaget 32 foreninger med ca. 80 
personer og ca. 60 frontpersonaler i temadagene, der afholdes af ”Marselisborg”. 
Sideløbende hermed arbejdes der med at oprette forskellige aktiviteter i 
samarbejde med frivillige, f.eks. sorg og livsmodsgrupper, fælles spisning, 
madlavningshold for enlige mænd mm. 
Konkret kan det nævnes at ”Café Pot og Pande” starter op i september. Det er et 
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initiativ, hvor enlige mænd mødes og lærer at lave mad, med efterfølgende 
fællesspisning. Der opstartes et hold i både Sæby og Frederikshavn.
  
Det er svært endnu at give konkrete målbare resultater af indsatserne i 
ensomheds- og isolationsprojektet. Dette skyldes især at projektets indsatsområde 
blev ændret pr 1. januar 2015. 
Målet med projektet er at højne livskvaliteten hos projektets målgruppe, ved at 
forebygge ensomhed og isolation. Forebyggelsen forventes at have positiv 
afsmitning på andelen af § 83 ydelser jf. Serviceloven, både på kort og langt sigt.
Desuden forventes projektet at få en positiv effekt på medfinansieringskontoen, 
pga. færre indlæggelser.

Projektet er helt i overensstemmelse med nyheden fra Ministeriet for børn, 
ligestilling, integration og sociale forhold af 7. april 2015 om indgåelse af aftale om 
at revidere ordningen om de forebyggende hjemmebesøg. Se mere her: 
http://sm.dk/filer/nyheder/dokumenter-til-nyheder-2015/aftale-om-revision-af-de-
forebyggende-hjemmebesog.pdf.
I dag tilbydes der, jf lovgivningen et årligt forebyggende besøg til alle borgere over 
75 år.
Ministeriet foreslår af lovgivningen revideres til at omfatte et tilbud om en årlig 
forebyggende samtale for alle borgere over 65 år i særlige risikogrupper. Hvilket 
kan være; enlige (eneste registrerede på adressen) enten fordi de er 
enke/enkemænd, fraskilt eller ugift eller til borgere med en kronisk sygdom. 
Derudover skal der fortsat tilbydes forebyggende hjemmebesøg til borgere på 75 
år, og tilbud om årlige besøg til alle over 80 år.
Til orientering udgør alene gruppen af ugifte og fraskilte enlige fra 65 til 74 år i 
Frederikshavn Kommune pt. ca. 1.500 borgere.
 
 
Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. 
 
 
 
 
 

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at Socialudvalget og Sundhedsudvalget 
tager orienteringen til efterretning.
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Udsættes til næste møde.
 

Bilag
Artikel april 2015 (dok.nr.98121/15)

http://sm.dk/filer/nyheder/dokumenter-til-nyheder-2015/aftale-om-revision-af-de-forebyggende-hjemmebesog.pdf
http://sm.dk/filer/nyheder/dokumenter-til-nyheder-2015/aftale-om-revision-af-de-forebyggende-hjemmebesog.pdf
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Tilgængelighedsudvalget

#130809/15

Referat fra mødet tirsdag den 11. august 2015, kl. 13.00, Rådhuset lokale 0.27

Deltagere: Gurli Nielsen, Aksel Jensen, Børge Bondeven Frederiksen, Fie Munch, Mette Jensen og 
Dorthe Smidt

Afbud fra: Helle Madsen

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger

2. Bemærkninger til forrige referat.
Ingen bemærkninger

3. Tur til Silkeborg kommune 

Der er aftalt med Silkeborg kommune at vi kommer på besigtigelse d. 7. september

Indstilling:
Til drøftelse.

Beslutning:
Vi køre fra Knivholtvej, Materialegården kl. 7.30 og forventer at være ved Silkeborg kommune kl. 10.30. 
Efter besigtigelsen af krydset med forsøget med fodgængerbrikken går turen videre til Århus kommune 
hvor vi håber på at kunne få en rundvisning i Dokk1, som er det nye store bibliotek og Borgerservice på 
havnen i Århus. https://dokk1.dk/om-Dokk1/bygningen

4. Genoptagelse af sagen, Ny busterminal i Frederikshavn

I forbindelse med tilgængeligheden på den nye trafikterminal drøftede vi på mødet den 18. maj at 
etablere ledelinier fra fortov til perroner. Efterfølgende har vi modtaget nedenstående kommentar 
fra en tilgængelighedsrevisior:

I gældende Håndbog i tilgængelighed fra 2013 er følgende angivet:

For at lette orienteringen for mennesker, som er blinde eller stærkt svagsynede tilrettelægges 
færdselsarealer med et sammenhængende system af gangbaner og ledelinjer, der indrettes enkelt 
og konsekvent.
Desuden udformes fodgængerarealerne med:

 Gangbanerne udformes med enten naturlige eller særlige taktile ledelinjer

Der henvises altså udelukkende til at ledelinjer etableres på fodgængerarealer og gangbaner. 
Dette gentages flere steder i håndbogen når ledelinjer nævnes. Der henvises ikke et eneste sted 
til, at ledelinjer kan etableres på kørebanen.

Alle ledelinjer bør generelt etableres i an afstand af min. 0,5 m til faste genstande. Hvis en 
ledelinje etableres på tværs af en kørebane, kan dette jo på ingen måde overholdes, da biler vil 
krydse ledelinjen.

Ledelinjer på kørebane vil give ”falsk tryghed” for synshandicappede, da de vil tro at de befinder 
sig på et forgængerområde og således kan færdes frit. Det må på det kraftigste frarådes.

Beslutning d. 18. maj:

Jane Olesen orienterede om Tilgængelighedsrevisionen. Udvalget var enige i de kommentarer 
som projektgruppen har lavet til revisionen. Dog anbefaler udvalget at der laves en oversigtstavle 
med piktogrammer og blindeskrift. 
Når tilgængelighedsrevisionen er besvaret ønsker udvalget at få den til orientering med de anførte 

https://dokk1.dk/om-Dokk1/bygningen
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påtegninger fra bygherre. 

Indstilling:
Til drøftelse

Beslutning:
Udvalget er ikke enige i Tilgængelighedsrevisorens bemærkninger, da det er et lukket område, og 
henstiller derfor til at man arbejder videre med etableringen af ledelinjer fra fortov til perroner. 

5. Handicapmesse d. 2. og 3. oktober 2015.

Status på messen

Indstilling:
Til drøftelse

Beslutning:
Der arbejdes videre med Roll up og A3 folder med udpluk fra Folderen ”Tilgængelighed for alle”

6. Oplysningstavle på Søster Annes Torv. 

Indstilling:
Vejmyndighed spørg om tavlen kan fjernes.

Indstilling:
Til drøftelse

Beslutning:
Udvalget ser ingen hindringer i at toplysningstavlen på Søster Annes torv ikke kan fjernes. Der 
gives besked til Vejmyndighed.

7. Punkter til næste møde.
 Messen
 App, som mere eller mindre kan erstatte folderen ”Tilgængelighed for alle”
 D. 12. oktober, forsøget med ”Ophævelse af rødt for cyklister” evt. med besøg af en fra 

Vejmyndighed til at fortælle om forsøget.

8. Nye lokalplaner.

 Ingen nye lokalplaner

9. Eventuelt.

10. Næste møde er mandag d. 7. september kl. 7.30 hvor turen går til Silkeborg

Sekretær: Dorthe Smidt, tlf. 9845 6251. Mail doci@frederikshavn.dk 
Evt. afbud til Dorthe

mailto:doci@frederikshavn.dk
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1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING  

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL 

Det offentlige sundhedsvæsen skal opleves som sammenhængende med gnidningsfrie overgange mellem 
forskellige myndigheders ansvarsområder. Det forudsætter et tæt og velfungerende samarbejde på tværs af 
sektorer og faggrupper. 

Et sammenhængende sundhedsvæsen er vigtigt for borgeren og kvaliteten i behandlingen. Sammenhæng og 
samarbejde på tværs af regioner, praksissektor og kommuner er afgørende for, at sundhedsvæsenet kan 
tilbyde den rette indsats på det rette sted, og er dermed en forudsætning for en effektiv behandling af høj 
kvalitet. 

Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage til samarbejde og koordination af indsatsen i de patientforløb, 
som går på tværs af regionernes sygehuse, kommuner og almen praksis. Målet er, at den enkelte borger 
tilbydes en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset karakteren af den indsats, der er behov 
for.  

I økonomiaftalerne for kommuner og regioner i 2014 og 2015 er det aftalt at prioritere 250 mio. kr. i regio-
nerne og 300 mio. kr. i kommunerne i 2014 til at understøtte samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og 
praksissektoren. Midlerne skal understøtte indsatsområderne i de fem nye sundhedsaftaler og anvendes 
med fokus på den patientrettede forebyggelse. I økonomiaftalerne for 2015 blev der fulgt op med yderligere 
350 mio. kr. i kommunerne, mens de 250 mio. kr. i regionerne blev videreført i 2015.  

Der opstilles som led i den målrettede prioritering fire konkrete mål for den patientrettede forebyggelses-
indsats: 

• Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser 

• Færre forebyggelige indlæggelser 

• Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser 

• Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene 

I regeringens sundhedsstategi ’Jo før, jo bedre’, (2014) er det tværgående samarbejde ligeså et fokus. Et ele-
ment i strategien er bl.a., at borgere med en kronisk sygdom skal have en plan for deres forløb. Regeringen 
har fastsat to mål for indsatsen overfor patienter med kronisk sygdom, som skal nås frem mod år 2025: 

• Antallet af akutte indlæggelser pr. KOL- og diabetes patient reduceres med 20 pct. 

• Andelen af genindlæggelser blandt KOL- og diabetes patienter reduceres med 20 pct. 

Formålet med denne publikation er at følge op på den sammenhængende sundhedsindsats i forhold til sund-
hedsaftalerne, de fire mål for den patientrettede forebyggelsesindsats og regeringens mål vedrørende en 
reduktion af uhensigtsmæssige indlæggelser ift. KOL- og diabetespatienter.  

I boks 1.1. ses indikatorer vedrørende sundhedsaftaler, mål for patientrettet forebyggelsesindsats og indlæg-
gelser vedrørende voksne KOL og diabetes type 2-patienter. 

  



 

5 

 

Boks 1.1. Oversigt over indikatorer 
 

SUNDHEDSAFTALER  

OG PATIENTRETTET FOREBYGGELSESINDSATS 

 

Forebyggelse, behandling og pleje 

Forebyggelige indlæggelser blandt 65+ årige  

Akutte medicinske korttidsindlæggelser  

Akutte somatiske genindlæggelser inden for 30 dage 

Somatiske færdigbehandlingsdage 

Patientoplevet samarbejde mellem sygehusafdeling og kommune ved 

udskrivelse 

Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser 

Akutte psykiatriske genindlæggelser inden for 30 dage  

Psykiatriske færdigbehandlingsdage  

 

Genoptræning og rehabilitering 

Ventetid til almen genoptræning i kommuner  

Andel genoptræningsplaner for almen genoptræning  

 

Sundheds-it og digitale arbejdsgange 

Rettidigt fremsendte udskrivningsrapporter*  

Rettidigt fremsendte genoptræningsplaner*  

Afstemninger af medicinkort i FMK*  

 

VOKSNE BORGERE MED KOL OG DIABETES 

 

KOL 

Akutte somatiske genindlæggelser inden for 30 dage blandt voksne 

borgere med KOL  

Akutte somatiske indlæggelser blandt voksne borgere med KOL  

 

Diabetes 

Akutte somatiske genindlæggelser inden for 30 dage blandt voksne 

borgere med diabetes type-2  

Akutte somatiske indlæggelser blandt voksne borgere med diabetes 

type-2  

 

 

 

* Indikator er under udvikling.   
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1.2 RESUMÉ 

 

Forebyggelse, behandling og pleje – sammenhængende sundhedsindsats og patientrettet forebyggelse 

Uhensigtsmæssige somatiske indlæggelser  

 Forebyggelige indlæggelser blandt ældre (65+ årige) har været faldende de seneste år, og er senest 
faldet med 5 pct. fra 65 forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) i 2013 til 62 forebyg-
gelige indlæggelser i 2014. Niveauet for akutte medicinske korttidsindlæggelser har ligget stabilt på 
30 korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere på landsplan de seneste fire år.  

 Den somatiske genindlæggelsesfrekvens er faldet på landsplan fra 6,9 pct. i 2013 til 6,8 pct. i 2014 
efter at have været forholdsvist uændret hen over de seneste fem år. Samtidig er antallet af somati-
ske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere steget en smule fra 2013 til 2014 til ca. 7 dage, efter at 
have været stort set uændret siden 2011.  

 Forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser er som andel af det totale antal indlæggelser sti-
gende med borgerens alder. Modsat er andelen af akutte medicinske korttidsindlæggelser af totale 
antal indlæggelser uafhængig af alder, idet andelen af korttidsindlæggelser for de forskellige alders-
grupper ligger på nogenlunde samme niveau inden for de enkelte regioner.  

 Der sker relativt flest forebyggelige indlæggelser og akutte medicinske korttidsindlæggelser blandt 
borgere over 85 år, hhv. 146 forebyggelige indlæggelser og 113 akutte medicinske korttidsindlæg-
gelser pr. 1.000  85+ årige mod hhv. 35 forebyggelige indlæggelser og 60 akutte medicinske korttids-
indlæggelser pr. 1.000 borger i aldersgruppen 65-74 år. De fleste forebyggelige indlæggelser skyldes 
brud, nedre luftvejssygedomme eller dehydrering, mens akutte medicinske korttidsindlæggelser ikke 
kan henføres til i særlig grad at ske som følge af udvalgte diagnosegrupper.  

 Kendetegnende for de kommuner, der har oplevet det største fald i forebyggelige indlæggelser, 
akutte medicinske korttidsindlæggelser og i genindlæggelsesfrekvensen, er, at de alle har oplevet 
betydeligt større fald for aldersgrupperne 75-84 årige og 85+ årige end på landsplan. Det er også 
inden for disse aldersgrupper, at der er flest uhensigtsmæssige indlæggelser pr. 1.000 borgere. En 
forebyggelsesindsats rettet imod de ældste borgere vil således alt andet lige potentielt kunne fore-
bygge relativt flere uhensigtsmæssige indlæggelser. Dertil kommer, at en relativt større del af befolk-
ningen i disse aldersgrupper er i kontakt med kommunen via forskellige plejetilbud eller praktisk bi-
stand.  

 For så vidt angår kommunernes kontaktmønster med borgerne og/eller patienterne umiddelbart før 
og/eller efter indlæggelser kan der ikke på baggrund af registreringerne konstateres et særligt møn-
ster for disse kommuner, der skulle kunne forklare faldet i indikatoren for disse indlæggelsestyper.   

Psykiatriske indlæggelser 

 Antallet af akutte psykiatriske korttidsindlæggelser og den psykiatriske genindlæggelsesfrekvens er 
steget svagt siden 2010 til hhv. godt 2 akutte korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere i 2014 og til en 
genindlæggelsesfrekvens på 22 pct. Antallet af psykiatriske færdigbehandlingsdage er derimod faldet 
på landsplan til ca. 5 dage pr. 1.000 borgere. 

 Der er en synlig variation i andelen af akutte psykiatriske korttidsindlæggelser i forhold til det sam-
lede antal psykiatriske indlæggelser på tværs af regionerne, hvor akutte psykiatriske korttidsindlæg-
gelser udgør en mindre andel i Region Nordjylland og Region Syddanmark end i de øvrige regioner. 
Ligeledes varierer den psykiatriske genindlæggelsesfrekvens på tværs af regioner, dog i mindre om-
fang.  

 Opgjort for den enkelte kommune varierer antallet af akutte psykiatriske korttidsindlæggelser pr. 
1.000 borgere inden for hver region, hvor der ses størst spredning i Region Hovedstaden. Det samme 
gælder den psykiatriske genindlæggelsesfrekvens. 



 

7 

 

 Antallet af psykiatriske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere er faldet fra 2013 til 2014 i alle re-
gioner undtagen Region Syddanmark, som dog fortsat er den region med det laveste antal færdigbe-
handlingsdage pr. 1.000 borgere.    

Øvrige sundhedsaftaleindikatorer 

 Almene genoptræningsplaner har udgjort en svagt stigende andel af alle genoptræningsplaner de 
sidste fem år, hvor det samlede antal genoptræningsplaner har været stigende. I samme periode er 
median-ventetiden til genoptræning i kommunerne faldet fra 16 dage i 2010 til 14 dage i 2014.  

 I 2013 var andelen af patienter, der vurderede samarbejdet mellem sygehus og den kommunale 
hjemmepleje/hjemmesygepleje positivt, 87 pct. for indlagte patienter og 91 pct. for ambulante pati-
enter, hvilket er på niveau med de to foregående år.  

Voksne borgere med KOL og diabetes type-2  

Regeringen har fastsat et mål i ’Jo før, jo bedre’ om, at antallet af akutte indlæggelser af borgere med KOL og 
diabetes samt andelen af genindlæggelser (genindlæggelsesfrekvensen) for borgere med KOL og diabetes 
skal reduceres med 20 pct. frem mod år 2025.  

 Genindlæggelsesfrekvensen for voksne borgere1 med KOL og diabetes type-2 er hhv. 13 pct. og 10 
pct. i 2014, hvor der er sket en mindre stigning i genindlæggelsesfrekvensen for borgere med KOL i 
forhold til 2010, mens genindlæggelsesfrekvensen for borgere med diabetes type-2 har ligget for-
holdsvist jævnt de seneste fem år.  

 Antallet af akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med KOL og diabetes type-2 i 2014 er hhv. 634 og 
407 indlæggelser. 

 

 

  

                                                             
1 Borgere på 18+ år. 
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2 UDVIKLINGEN I SUNDHEDSAFTALE-INDIKATORERNE OG INDIKATO-

RER FOR DEN PATIENTRETTEDE FOREBYGGELSESINDSATS  

2.1 FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER BLANDT ÆLDRE (65+ ÅRIGE) 

Indikatoren for forebyggelige indlæggelser dækker over indlæggelser for visse sygdomme og tilstande blandt 
ældre, som kommunerne – sammen med regionerne – ofte har gode muligheder for at forebygge. Det drejer 
sig bl.a. om indlæggelser som følge af dehydrering, blærebetændelse, brud, ernæringsbetinget blodmangel 
og tryksår.  

I 2014 var antallet af forebyggelige indlæggelser blandt ældre borgere (65+ år) godt 62.500, hvilket er lidt 
mindre end 2013.  

2.1.1. UDVIKLINGEN I FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER PR. 1.000 BORGERE (65+ ÅR)  

Siden 2010 er antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) faldet fra 70 til 62 indlæggelser 
på landsplan, svarende til et fald på 11 pct. Fra 2013 til 2014 er antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 
1.000 borgere (65+ år) faldet fra 65 til 62 indlæggelser, svarende til et fald på 5 pct., jf. figur 2.1.1. 

Region Nordjylland og Region Midtjylland har oplevet det største fald i antallet af forebyggelige indlæggelser 
pr. 1.000 borgere (65+ år) på hhv. ca. 25 pct. og 21 pct. fra 2010 til 2014.  

Region Hovedstaden har haft det højeste antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) i hele 
perioden 2010-2014, hvor Region Nordjylland har haft det laveste antal siden 2012.   

Opgøres andelen af forebyggelige indlæggelser i forhold til det totale antal indlæggelser fordelt på alders-
grupper ses samme mønster på tværs af regionerne, idet der er en positiv sammenhæng mellem indlæggel-
ser og alder, jf. figur 2.1.2. Inden for hver aldersgruppe er der ikke stor forskel på tværs af regionerne ift. 
andelen af forebyggelige indlæggelser. Dog ligger andelen af forebyggelige indlæggelser i Region Syddanmark 
over de øvrige regioner for alle aldersgrupper. 

Figur 2.1.1. Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ 
år), fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014  

Figur 2.1.2. Andel af forebyggelige indlæggelser i forhold til total an-
tal indlæggelser, fordelt på aldersgrupper (65+ år) og regioner samt 
landsplan, 2014 

  
Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. 

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut.  
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 
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Boks 2.1.1. Udviklingen i  forebyggelige indlæggelser (65+ år) fordelt på aldersgrupper 

Antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere stiger betydeligt med alderen. I forhold til borgere i alderen 
65-74 år er der ca. fire gange så mange forebyggelige indlæggelser for borgere over 85 år og dobbelt så mange 
forebyggelige indlæggelser for borgere i alderen 75-84 år, jf. figur 2.1.3.  

En forebyggelsesindsats rettet imod de ældste borgere vil således alt andet lige potentielt kunne forebygge relativt 
flere forebyggelige indlæggelser. Dertil kommer, at 21 pct. af borgerne (65+ år) var i kontakt med kommunen i 2014, 
jf. boks 2.1.4.  

Sammenholdt med 2010 er indikatoren faldet i alle aldersgrupper i 2014, hvor størrelsen af faldet dog varierer. Det 
største fald ses i aldersgrupperne 65-74 år og 75-84 år, hvor antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere 
er faldet med hhv. 13 og 14 pct., mens faldet udgør 8 pct. i aldersgruppen 85+ år, jf. figur 2.1.4.  

Figur 2.1.3. Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere 
(65+ år), fordelt på aldersgrupper, 2010-2014 

Figur 2.1.4. Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere 
(65+ år), fordelt på aldersgrupper, 2010-2014 (indeks=2010)  

  
Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.  
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.  
Antallet af borgere i aldersgruppen 85+ år er begrænset, hvorfor udviklingen i 
aldersgruppen ikke slår synligt igennem i indikatoren. 
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Boks 2.1.2. Fordelingen af forebyggelige indlæggelser på de ti diagnosegrupper og aldersgrupper 

Størstedelen af forebyggelige indlæggelser skyldes brud og nedre luftvejssygdom. Sammen med dehydrering udgør 
de over fire femtedele af de forebyggelige indlæggelser blandt ældre borgere (65+ år).  

Der ses ikke stor variation mellem aldersgrupperne i forhold til diagnosefordelingen af de forebyggelige indlæggel-
ser. Dog er der en forholdsmæssigt større andel af de forebyggelige indlæggelser blandt borgere over 85+ år, som 
skyldes brud og dehydrering og færre som skyldes nedre luftvejssygdomme.  

Tabel 2.1.1. Andel af alle forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnosegrupper og aldersgrupper, 2014, pct.  

Diagnosegruppe I alt (65+ år) 65-74 år 75-84 år 85+ år 

Ernæringsmæssig anæmi (blodmangel) 2,1 2,0 2,3 2,1 
Brud 26,4 26,4 23,4 30,6 

Gastroenteritis 2,1 2,6 2,1 1,7 

Blærebetændelse 7,2 5,9 7,3 8,8 
Nedre luftvejssygdom 46,1 50,0 49,1 36,8 

Forstoppelse 4,3 4,7 4,4 3,7 

Dehydrering 10,8 7,5 10,6 15,3 

Tryksår 0,5 0,5 0,5 0,4 

Sociale og plejemæssige forhold 0,5 0,4 0,5 0,5 

I alt de ti diagnosergrupper 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut.  
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 
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Det relativt lave antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) i Region Nordjylland og Region 
Midtjylland ses på kommuneniveau ved, at alle kommunerne i Region Nordjylland og hovedparten af kom-
munerne i Region Midtjylland ligger under eller på niveau med landsgennemsnittet, jf. figur 2.1.5. I Region 
Hovedstaden ligger størstedelen af kommunerne over landsgennemsnittet.   

Ses på udviklingen fra 2013 til 2014 er der sket et fald i antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 bor-
gere (65+ år) i alle kommuner i Region Midtjylland og i flertallet af kommunerne i Region Syddanmark, mens 
der er sket stigninger i størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden. 

Figur 2.1.5. Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år), fordelt på kommuner opdelt efter regioner , 2013 og 2014  

 

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 

Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår ikke i figuren. 

 

De ti kommuner med hhv. færrest og flest forbyggelige indlæggelser 

De ti kommuner med det laveste antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) har mellem ca. 
36 og 48 forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere. De ti kommuner med det højeste antal forebyggelige 
indlæggelser pr. 1.000 borgere har mellem ca. 78 og 93 forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ 
år), jf. figur 2.1.6.  

Blandt kommunerne med det laveste antal forebyggelige indlæggelser skiller Skive og Viborg Kommune sig 
ud ved at have oplevet en betydelig reduktion i antallet af forebyggelige indlæggelser fra 2013 til 2014.  

De ti kommuner med det laveste antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) er fortrinvis 
placeret i Region Nordjylland og Region Midtjylland. Generelt er der flere kommuner i Region Nordjylland 
med relativt få forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år), jf. figur 2.1.7. 
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Figur 2.1.6. Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ 
år) fordelt på kommuner med færrest og flest forebyggelige indlæg-
gelser pr. 1.000 borgere (65+ år), 2013 og 2014   

Figur 2.1.7. Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ 
år) fordelt på kommuner, 2014 

 

 
Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Kommuner med færre end 10.000 indbyg-
gere indgår ikke i figuren. 

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Data for kommuner med færre end 10.000 
indbyggere indgår ikke i figuren. 

2.1.2. DE TI KOMMUNER MED DEN STØRSTE REDUKTION  I INDIKATOREN FRA 2013 TIL 2014    

Nedenfor belyses udviklingen i indikatoren for de ti kommuner, hvor der er sket det største fald i antallet af 
forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) fra 2013 til 2014. Udviklingen belyses i forhold til al-
dersgrupper og diagnosegrupper samt kommunernes kontaktmønster i forhold til borgeren og patienten, 
herunder om udviklingen afviger fra tendensen på landsplan.   

De ti kommuner, der har oplevet det største fald i forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) fra 
2013 til 2014 er Skive, Viborg, Langeland, Vordingborg, Haderslev, Hørsholm, Struer, Frederiksberg, Syddjurs 
og Lolland. 

Disse ti kommuner har alle oplevet en betydelig reduktion i indikatoren. Fra at have ligget omkring eller over 
landsgennemsnittet for indikatoren i 2013, ligger alle kommunerne pånær én betydeligt under landsgennem-
snittet i 2014, jf. figur 2.1.8.  

Ses på andelen af forebyggelige indlæggelser i forhold til det totale antal indlæggelser hos ældre borgere 
(65+ år) har de ti kommuner ligget på niveau med landsgennemsnittet i perioden 2010 til 2013, jf. figur 2.1.9. 
Fra 2013 til 2014 er andelen af forebyggelige indlæggelser faldet med 3 pct.point for de ti kommuner, mens 
andelen af forebyggelige indlæggelser stort set er uændret på landsplan.  
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Figur 2.1.8. Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ 
år), de ti kommuner med størst reduktion i indikatoren, 2013-2014   

Figur 2.1.9. Andel af forebyggelige indlæggelser i forhold til samlet 
antal indlæggelser, de ti kommuner samt hele landet, 2010-2014  

  
Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Kommuner med færre end 10.000 indbyg-
gere indgår ikke i figuren. 

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.  
 

Fra 2010 til 2014 er antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) på landsplan reduceret 
med 11 pct. (jf. også figur 2.1.1.), mens de ti kommuner i samme periode har reduceret antallet med 27 pct. 
med den største reduktion fra 2013 til 2014, jf. tabel 2.1.2.    

Tabel 2.1.2. Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år), de ti kommuner med største reduktion i indikatoren samt lands-
gennemsnit, 2010-2014  

 
2010 2011 2012 2013 2014 Ændring  

2013-2014, pct 
Ændring  

2010-2014, pct. 
Gns. årlig ændring, 

pct. 

Hele landet 70 69 65 65 62 -5 -11 -3 

De ti kommuner 69 70 63 65 50 -23 -27 -8 
Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret på landsplan. Den pct.-vise ændring er beregnet på de præcise tal (inklusive decimaler), og kan derfor ikke genskabes præ-
cist ud fra tabellen. 

Reduktion fordelt på aldersgrupper  

De ti kommuner har oplevet fald i forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) inden for alle de 
betragtede aldersgrupper, og har generelt oplevet større fald i alle aldersgrupper end oplevet på landsplan, 
jf. figur 2.1.10.  

Kommunerne Skive, Viborg og Langeland, hvor der er sket de største reduktioner i antallet af forebyggelige 
indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) fra 2013 til 2014, har alle særligt oplevet reduktioner i aldersgruppen 
85+ årige, som også er den aldersgruppe med flest forebyggelige indlæggelser pr. borger på landsplan (jf. 
figur 2.1.3). På landsplan er det også blandt de 85+ årige, at den største reduktion fra 2013 til 2014 er sket, 
om end den landsgennemsnitlige reduktion er betydeligt mindre end for de ti kommuner.  

Blandt de øvrige kommuner har Hørsholm ligeledes oplevet en betydelig reduktion i antallet af forebyggelige 
indlæggelser hos de 85+ årige.   
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Figur 2.1.10. Ændring i antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) 2013-2014, fordelt på aldersgrupper og kommuner   

 

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 

Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. Antallet af borgere i aldersgruppen 85+ år er begrænset, hvorfor udviklingen i aldersgruppen ikke slår synligt 
igennem i indikatoren. Værdier indsat for ’Hele landet’. 

Reduktion fordelt på diagnosegrupper  

Ændringen i forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) i de ti kommuner med størst reduktion 
fordelt på diagnosegrupper afviger ikke betydeligt fra den samlede fordeling af forebyggelige indlæggelser 
på diagnosegrupper, jf. tabel 2.1.3 (og tabel 2.1.1). De største fald vedrører indlæggelser som følge af nedre 
luftvejssygdom, dehydrering og brud, som også udgør størstedelen af de forebyggelige indlæggelser. Det 
samme mønster ses for hele landet, hvor faldet i indikatoren dog er forholdsmæssigt mindre.  

Tabel 2.1.3. Ændring i antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) fra 2013 til 2014, fordelt på diagnosegrupper (antal) og an-
del af ændringen, fordelt på diagnosegrupper (pct.)  

Diagnosegruppe Ændring i forebyggelige indlægg-
leser pr. 1.000 borgere (65+ år), 
de ti kommuner (antal) 

Ændring i forebyggelige ind-
læggelser pr. 1.000 borgere 
(65+ år), hele landet (antal) 

Andel af ændring pr. 
1.000 borgere (65+ år),  
de ti kommuner (pct.) 

Andel af ændring pr. 
1.000 borgere (65+ år), 
hele landet (pct.) 

Ernæringsmæssig anæmi 
(blodmangel) 

-0,8 -0,2 5,7 7,8 

Brud -1,1 -0,3 7,6 10,8 

Gastroenteritis -0,4 -0,3 2,4 8,6 

Blærebetændelse -0,8 -0,1 5,8 3,5 

Nedre luftvejssygdom -9,5 -2,2 65,1 71,2 

Forstoppelse -0,5 0,1 3,6 -4,8 

Dehydrering -1,3 -0,1 8,9 2,2 

Tryksår -0,1 0,0 0,9 0,1 

Sociale og plejemæssige 
forhold 

0,0 0,0 -0,2 0,5 

I alt, de ni diagnoser -14,6 -3,1 100,0 100,0 
Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 

Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 

Mulighed for forebyggelse via kommunal kontakt med borgeren  

Nedenfor belyses de ti kommuners kontaktmønster med ældre borgere og patienter (65+ år), da kommuner 
i samspil med regionerne vil have gode muligheder for at hindre forebyggelige indlæggelser, herunder i kon-
takten med borgeren, jf. boks 2.1.3.  
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Kontaktmønsteret belyses med henblik på at identificere, om det kan bidrage til at forklare faldet i forebyg-
gelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) i disse kommuner, herunder afvigelser fra tendenser på lands-
plan.  

Set i lyset af variationen i omfanget og typen af kontakt med borgerne (65+ år) mellem de fem kommuner 
med dækkende registreringer, ses kontaktmønsteret med ældre borgere generelt ikke umiddelbart at kunne 
forklare faldet i indikatoren i disse kommuner, idet analysen skal tolkes med et vist forbehold, jf. boks 2.1.4. 

 

 

Boks 2.1.3. Beskrivelse af kommunens kontakt med borgeren og patienterne  

 Kontakt med kommunen defineres som: 

- Plejebolig 
- Hjemmesygepleje (evt. personlig pleje og praktisk bistand) 
- Personlig pleje (evt. praktisk bistand) 
- Praktisk bistand* (ingen personlig pleje), 

og er ikke fyldestgørende i forhold til den samlede kontakt borgeren kan have med kommunen.  

Forebyggelsespotentialet er varierende og afhænger blandt andet af indsatstypen og intensiteten af den kommu-
nale indsats. I hjemmesygeplejen vil der sammenholdt med personlig pleje og praktisk bistand ofte være et mere 
sundhedsfagligt fokus på borgeren. Ligeledes vil borgere med ophold på plejehjem være i daglig kontakt med pleje-
fagligt personale, hvor borgernes helbred løbende kan følges, og helbredsforværringer behandles. 

Kommunernes kontakt med ældre borgere (65+ år) opgøres som andelen af borgere med de nævnte kontakttyper. 
Borgere med flere kontakttyper henføres først til plejebolig, dernæst til hjemmesygepleje, personlig pleje i eget 
hjem og endelig praktisk hjælp i eget hjem. Hver borger indgår således alene i én af kategorierne. For den enkelte 
kontakttype opgøres således ikke, hvor mange (hvor stor en andel), der modtager den konkrete type, men derimod 
hvor mange (hvor stor en andel), der modtager den konkrete kontakttype som den mest intensive kontakttype. 
Modtager en borger eksempelvis både hjemmesygepleje og hjemmepleje, vil borgeren alene indgå som modtager 
af hjemmesygepleje, da denne anses for den mest intensive kontakttype af de to.  

I relation til indlæggelser defineres borgeren som i kontakt med kommunen forud for indlæggelse, hvis: 

- borgeren inden for 10 dage forud for den relevante indlæggelse har modtaget én eller flere af følgende 
pleje-og omsorgsydelser: hjemmesygepleje, personlig pleje og praktisk bistand, eller 

- borgeren på indlæggelsestidspunktet eller på udskrivningstidspunktet bor i en kommunal plejebolig. 

Som kilde anvendes kommunernes EOJ-data.  

For flere kommuner må data betragtes som mangelfulde. Det gælder fx ved urealistisk lave indberetninger eller 
indberetninger, hvor der er sket over en halvering af antallet af kontakter i forhold til det forudgående år. Derudover 
er indberetningerne af personlig pleje og praktisk bistand i en vis udstrækning mangelfulde som følge af bl.a. mang-
lende indberetning fra særligt de private leverandører. Ca. 50 pct. af borgerne, som udelukkende har modtaget 
praktisk hjælp, har valgt private leverandører. Det indebærer en vis usikkerhed i omfanget af praktisk hjælp, særligt 
for de kommuner, hvor borgerne i højere grad benytter sig af private leverandører.  

Desuden er oplysninger om plejeboligadresser indberettet af kommunerne i 2011. Det betyder, at ændrede adres-
seoplysninger for nyoprettede eller lukkede plejehjem efter dette tidpunkt ikke implementeres i opgørelsen. Der-
udover kan der være fejl behæftet til plejeboligadresserne fra 2011, således at adressen i 2011 reelt set aldrig har 
været en plejebolig. Antallet af kontakter for borgere med bopæl i en plejebolig kan således være unøjagtige. 

For yderligere metode og forbehold på EOJ-data, se bilag 2. 

*Praktisk bistand inkluderer madservice. Det er ikke muligt at adskille madservice fra den øvrige praktiske bistand, da praktisk bistand alene er 
opgjort i tid. Ved at definere madservice som praktisk bistand på 2 minutter eller derunder, skønnes madservice at udgøre ca. 1,5 pct. af de 
opgjorte kontakter, hvor borgeren alene modtager praktisk bistand, jf. ”Forebyggelse af indlæggelser – Synlige resultater” (2014). 
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Variationen kan hænge sammen med kommunernes kontakt til borgere (65+ år) generelt (jf. figur 2.1.11.), 
idet kontakt til en større andel af borgere generelt alt andet lige øger sandsynligheden for, at kommunen har 
kontakt til borgere med forebyggelige indlæggelser. Langeland, Lolland og Vordingborg Kommune har alle 
kontakt til en større andel af borgere (65+ år) end landsgennemsnittet, hvilket kan medvirke til at forklare 
den høje andel af forebyggelige indlæggelser med kommunal kontakt forud for indlæggelsen i disse tre kom-
muner. Ligeledes kan den relativt lave andel af borgere (65+ år) med kommunal kontakt i Haderslev Kom-
mune have betydning for den lave andel af forebyggelige indlæggelser med kommunal kontakt i kommunen.  

Blandt de ti kommuner ses der ikke umiddelbart en sammenhæng mellem faldet i indikatoren og omfanget 
af kommunernes kontakt med borgere, som bliver forebyggeligt indlagt (jf. figur 2.1.8. og figur 2.1.12.). Så-
ledes har Haderslev Kommune og Langeland Kommune, der har oplevet det samme fald i indikatoren, hhv. 
et relativt lavt kontaktniveau og et relativt højt kontaktniveau til borgere, som bliver forebyggeligt indlagt, jf. 
figur 2.1.12.  

Sammenholdes antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) og omfanget af kontakt for 
de fem kommuner med landsgennemsnittet, er indikatorniveauet lavere for de fem kommuner, jf. figur 
2.1.13., mens andelen af borgere med forebyggelige indlæggelser, hvor der forud har været kontakt med 
kommunen, omvendt er noget højere end andelen på landsplan, jf. figur 2.1.12.   

Boks 2.1.4. Kommunernes kontakt med borgere (65+ år) 

Nedenfor ses på kommunernes kontakt med ældre borgere (65+ år) både generelt og fordelt på den enkelte kontakt-
type i 2014, jf. boks 2.1.3. Opgørelsen viser hvor stor en andel af borgerne, kommunen er i kontakt med i form af en 
eller flere af de angivne kontakttyper. En borger indgår alene i én af kontaktkategorierne.  

Det bemærkes, at det alene er fem ud af ti kommuner, der havde dækkende registreringer ift. de fire kontakttyper, 
hvorfor fokus kun vil være på disse kommuner. 

I gennemsnit havde de fem kommuner kontakt med 22 
pct. af borgerne (65+ år) via mindst en af de fire kontakt-
typer, hvilket er på niveau med landsplan, jf. figur 2.1.11.  

Omfanget af kontakt varierer på tværs af kommunerne. 
Haderslev Kommune og Hørsholm Kommune var i kon-
takt med 20 pct. af borgerne (65+ år), mens Langeland 
Kommune var i kontakt med 28 pct. af borgerne.  

Opgjort for den enkelte kontakttype ses ligeledes varia-
tioner i kommunernes kontaktmønster. 4 pct. af Lange-
land Kommunes borgere (65+ år) var indskrevet på ple-
jebolig, mens det gælder ca. 1,5 pct. af borgerne i Hørs-
holm Kommune.  På hjemmesygepleje varierer andelen 
af borgere, der modtog denne ydelse som den mest in-
tensive kontakttype, fra 13 pct. i Haderslev Kommune til 
22 pct. af borgerne i Langeland Kommune.  

Mellem 1 pct. og 3 pct. af borgerne (65+ år) havde person-
lig pleje som den mest intensive kontakttype, mens mel-
lem 0,5 pct. og 2,5 pct. af borgerne havde praktisk hjælp 
som den mest intensive kontakttype. Dette kan hænge 
sammen med henføringsmetoden, jf. boks 2.1.3, hvor bor-
gere, der modtager hjemmesygepleje, desuden kan mod-
tage personlig pleje og/eller praktisk hjælp, men alene ind-
går i opgørelsen af hjemmesygepleje. Den viste andel af 
borgere, der modtager disse ydelser, kan derfor fremstå 
mindre end det reelle niveau. 

Figur 2.1.11.  Andel af borgere (65+ år) med kommunal kontakt 
fordelt på mest kontaktintensive type og ingen kommunal kon-
takt, 2014  

 
Kilde: Landspatientregistret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut, Kommu-
nernes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014) og CPR. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.  
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Der ses således ikke umiddelbart nogen entydig sammenhæng mellem kommunernes indikatorniveau og 
kommunernes kontaktniveau.    

Figur 2.1.12.  Andel af forebyggelige indlæggelser, hvor borgere (65+ 
år) havde kommunal kontakt 10 dage forud for indlæggelsen, 2014 

Figur  2.1.13 Forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) af 
borgere hhv. med og uden kommunal kontakt 10 dage forud for ind-
læggelse samt indikatoren, 2014 

  
Kilde: Landspatientregistret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut, Kommuner-
nes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014). 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.  

Kilde: Landspatientregistret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut, Kommuner-
nes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014) og CPR.  
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.  

Med henblik på at belyse omfanget af kommunernes opfølgende indsats ses på, i hvor høj grad kommunerne 
har været i kontakt med borgerne efter forebyggelige indlæggelser. Vordingborg Kommune og Haderslev 
Kommune, som har oplevet det samme fald i indikatoren, har hhv. et lavt og et højt kontaktomfang til borgere 
efter en forebyggelig indlæggelse, jf. figur 2.1.14 og figur 2.1.15. På den baggrund ses der ikke nogen entydig 
sammenhæng mellem de fem kommuners kontaktomfang og reduktionen i indikatoren.  

Figur 2.1.14.  Andel af forebyggelige indlæggelser, hvor borgere (65+ 
år) havde kommunal kontakt 10 dage efter indlæggelsen, 2014 

Figur  2.1.15. Forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) af 
borgere hhv. med og uden kommunal kontakt 10 dage efter  indlæg-
gelse samt indikatoren, 2014  

  
Kilde: Landspatientregistret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut, Kommuner-
nes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.  

Kilde: Landspatientregistret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut, Kommuner-
nes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014) og CPR. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 
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Umiddelbart ses ikke en tydelig sammenhæng imellem niveauet af kontakter til borgere, herunder i forbin-
delse med en forebyggelig indlæggelse, eller kontaktmønsteret for den mest intensive kontakttype i forhold 
til faldet i indikatoren i de fem kommuner. Det bemærkes, at der belyses en forholdsvis lille gruppe kommu-
ner.  
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2.2 AKUTTE MEDICINSKE KORTTIDSINDLÆGGELSER 

Akutte medicinske korttidsindlæggelser defineres som en akut indlæggelse på en afdeling inden for de me-
dicinske specialer, hvor udskrivning enten finder sted på samme dag som indlæggelse eller dagen efter ind-
læggelse (én overnatning).  

I 2014 var antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser godt 175.000, hvilket er stort set uændret i 
forhold til 2013.  

2.2.1. UDVIKLINGEN I AKUTTE MEDICINSKE KORTTIDSINDLÆGGELSER PR. 1.000 BORGERE 

Antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere har på landsplan ligget stabilt på ca. 30 
indlæggelser siden 2011, hvilket dækker over en forskellig udvikling i de enkelte regioner, jf. figur 2.2.1. Fra 
2013 til 2014 er der på landsplan sket et fald på godt 0,5 pct.  

Fordelt på regioner har antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere i Region Nord-
jylland og Region Sjælland ligget under landsgennemsnittet i perioden 2010 til 2014, mens Region Hovedsta-
den og Region Midtjylland i samme periode har ligget over landsgennemsnittet.  

I Region Hovedstaden er antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere steget løbende 
i perioden 2010 til 2014. I Region Nordjylland er tallet omvendt faldet siden 2012. I 2014 er antallet af akutte 
medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere således mere end dobbelt så højt i Region Hovedstaden 
som i Region Nordjylland.  

Opgøres andelen af akutte medicinske korttidsindlæggelser fordelt på aldersgrupper ses det, at alle alders-
grupper, bortset fra de 0-17 årige, ligger på samme niveau i de enkelte regioner, men at andelen varierer på 
tværs af regioner, jf. figur 2.2.2. De akutte medicinske kortidsindlæggelser udgør således den samme andel 
af det totale antal indlæggelser i den enkelte region uafhængigt af alder. Mønstret afviger fra forebyggelige 
indlæggelser, hvor der sås en positiv sammenhæng mellem andelen af forebyggelige indlæggelser og alder 
og et forholdsvis ens niveau på tværs af regioner inden for de enkelte aldersgrupper (jf. figur 2.1.2).  

Figur 2.2.1 Antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 
borgere, fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014   

Figur 2.2.2 Andel akutte medicinske korttidsindlæggelser i forhold til 
total antal indlæggelser, fordelt på aldersgrupper og regioner samt 
landsplan, 2014 

  
Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. 

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut.  
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 
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Boks 2.2.1. Udviklingen i akutte medicinske korttidsindlæggelser fordelt på aldersgrupper 

Antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser stiger betydeligt med alderen, og der er knap fire gange så mange 
indlæggelser pr. borger over 85 år i forhold til borgere i alderen 18-64 år, jf. figur 2.2.3. En forebyggelsesindsats 
rettet mod borgere over 65 år vil således alt andet lige potentielt kunne forebygge relativt flere indlæggelser. Dertil 
kommer, at kommunen i mindre grad er i kontakt med borgere under 65 år.  

Udviklingen i indikatoren siden 2010 har været forskellig på tværs af aldersgrupper. Antallet af akutte medicinske 
korttidsindlæggelser er faldet med knap 25 pct. for de 0-17 årige, mens der ses en stigning for de øvrige aldersgrup-
per, hvor den største stigning er sket for de 85+ årige, jf. figur 2.2.4.  

Figur 2.2.3. Antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 
1.000 borgere, fordelt på aldersgrupper, 2010-2014 

Figur 2.2.4. Antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 
1.000 borgere, fordelt på aldersgrupper, 2010-2014 (indeks=2010)  

  
Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.  
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. Antallet af borgere i aldersgruppen 
0-17 år er begrænset, hvorfor udviklingen i aldersgruppen ikke slår igennem i 
indikatoren. Idet der er tale om et begrænset antal indlæggelser i denne al-
dersgruppe, vil en ændring i antallet af indlæggelser for denne gruppe frem-
stå mere tydelig i den indekserede udvikling for aldersgruppen.  
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Boks 2.2.2. Diagnoser der medfører akutte medicinske korttidsindlæggelser, fordelt på aldersgrupper 

Diagnosegrupperne ”Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande” og ”Personer i kontakt med læge eller syge-
hus med henblik på undersøgelse” udgør tilsammen over 1/3 af de akutte medicinske korttidsindlæggelser. Den 
hyppigst forekommende sygdomsspecifikke diagnose er ”Symptomatisk hjertesygdom”, som udgør 8 pct. af alle 
akutte medicinske korttidsindlæggelser. 

Tabel 2.2.1. Andel af alle akutte medicinske korttidsindlæggelser fordelt på aldersgrupper, 2014 (pct.)  

De ti mest hyppige diagnosegrupper 

Diagnosegruppe I alt 0-17 år 18-64 år 65-74 år 75-84 år 85+ år 

Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande 19 28 21 17 18 18 
Personer i kontakt med læge eller sygehus med henblik på un-
dersøgelse 

16 9 18 16 15 13 

Symptomatisk hjertesygdom 8 2 6 13 10 8 
Andre sygdomme i nervesystem 4 4 5 4 3 3 

Sindssygdomme 3 6 5 1 1 1 

Skadelige virkninger af kemiske stoffer (forgiftninger) 3 12 4 1 1 1 

Bronchitis, udvidede lunger og astma 3 3 2 3 4 2 

Andre endokrine sygdomme, avitaminoser og stofskiftesyg-
domme 

3 0 2 4 4 2 

Andre og uspecificerede skader ved ydre påvirkning 3 1 2 3 4 6 

Andre iskæmiske/forkalkningsbetingede hjertesygdomme 2 0 1 3 4 4 

Øvrige diagnoser 36 36 34 36 37 41 
Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.  
I alt er beregnet på baggrund af de underliggende tal for alle aldersgrupper, der vægter forskelligt, og kan derfor ikke beregnes ud fra tallene i tabellen alene. 
Tabellen er rangordnet efter diagnosens andel af akutte medicinske korttidsindlæggelser i alt. Én diagnose, ”Andre og uspecif icerede skader ved ydre påvirk-
ning”, er ny i forhold til top ti diagnoser i 2013. 
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Der er betydelig spredning i indikatorniveauet på tværs af kommuner inden for de enkelte regioner. Generelt 
er niveauet for kommunerne med det højeste antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere 
omkring tre gange højere end niveauet for kommunerne med færrest akutte medicinske korttidsindlæggelser 
inden for samme region, jf. figur 2.2.5.  

Det er især kommunerne i Region Hovedstaden, der trækker landsgennemsnittet op. Således er antallet af 
akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere i 27 ud af de 29 kommuner i Region Hovedstaden 
højere end landsgennemsnittet i 2014. Omvendt har Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Sjæl-
land et lavt antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere i flertallet af kommunerne i de 
tre regioner i 2014.  

Figur 2.2.5. Antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere, fordelt på kommuner opdelt efter regioner , 2013 og 2014 

 
Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår ikke i figuren. 
 

De ti kommuner med hhv. færrest og flest akutte medicinske korttidsindlæggelser 

De ti kommuner med det højeste antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere i 2014 er 
alle placeret i Region Hovedstaden, jf. figur 2.2.6. og figur 2.2.7. Halvdelen af de ti kommuner med det laveste 
antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere er placeret i Region Syddanmark.  

De ti kommuner med færrest akutte medicinske korttidsindlæggelser har under 12 korttidsindlæggelser pr. 
1.000 borgere, svarende til under halvdelen af landsgennemsnittet.  

Både kommunerne med flest og kommunerne med færrest akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 
borgere havde omtrent samme niveau for indikatoren i 2013 som i 2014.  
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Figur 2.2.6. Antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 

borgere, fordelt på kommuner med færrest og flest akutte medicinske 

korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere, 2013 og 2014  

Figur 2.2.7. Antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 

borgere fordelt på kommuner, 2014  

 

  
Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 

Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Kommuner med færre end 10.000 indbyg-

gere indgår ikke i figuren. 

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 

Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Data for kommuner med færre end 10.000 

indbyggere indgår ikke i figuren. 

2.2.2. DE TI KOMMUNER MED DEN STØRSTE REDUKTION  I INDIKATOREN FRA 2013 TIL 2014   

Nedenfor belyses udviklingen for de ti kommuner, hvor der er sket det største fald i antallet af akutte medi-
cinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere fra 2013 til 2014. Udviklingen belyses i forhold til aldersgrupper 
og diagnosegrupper samt kommunernes kontaktmønster i forhold til borgerne, herunder om udviklingen af-
viger fra tendensen på landsplan.  

De ti kommuner, der har oplevet det største fald i akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere 
fra 2013 til 2014 er Viborg, Skive, Hjørring, Lejre, Frederikshavn, Guldborgsund, Thisted, Brønderslev, Stevns 
og Faxe Kommune, jf. figur 2.2.8.  

Tre ud af de ti kommuner, hhv. Viborg, Skive og Lejre Kommune, lå over landsgennemsnittet i 2013 og under 
landsgennemsnittet i 2014. Viborg og Skive Kommune har oplevet den største reduktion i indikatoren blandt 
kommunerne fra 2013 til 2014.  

For de syv andre kommuner, som allerede lå under landsgennemsnittet i 2013, betyder udviklingen, at an-
tallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere i 2014 ligger i omegnen af det halve af 
landsgennemsnittet. 

To af de ti kommuner, Viborg og Skive Kommune, er også blandt de ti kommuner, der har opnået den største 

reduktion i antallet af forebyggelige indlæggelser fra 2013 til 2014 (jf. figur 2.1.8 og figur 2.2.8.).2  

Andelen af akutte medicinske korttidsindlæggelser i forhold indlæggelser samlet set er faldet mærkbart for 
de ti kommuner fra 2013 til 2014, mens andelen er stort set uændret på landsplan, jf. figur 2.2.9. Reduktionen 

                                                             
2 Der er et vist overlap mellem akutte medicinske korttidsindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og akutte genindlæggelser. J f. ”Effektiv kommu-
nal forebyggelse – med fokus på forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser” (april 2013). 
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i indikatoren for de ti kommuner kan således ikke henføres til et fald i det totale antal indlæggelser, da an-
delen af akutte medicinske korttidsindlæggelser i givet fald ville have være uændret.  

Figur 2.2.8. Antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 
borgere, de ti kommuner med størst reduktion, 2013-2014   

Figur 2.2.9. Andel af akutte medicinske korttidsindlæggelser i forhold 
til samlet antal indlæggelser, de ti kommuner med størst reduktion 
samt hele landet, 2010-2014  

  
Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Kommuner med færre end 10.000 indbyg-
gere indgår ikke i figuren. 

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.  
 

Gennemsnitligt har de ti kommuner med den største reduktion i antallet af akutte medicinske korttidsind-
læggelser pr. 1.000 borgere oplevet en reduktion på 38 pct. fra 2013 til 2014, mens landsgennemsnittet stort 
set er uændret, jf. tabel 2.2.2.  

Tabel 2.2.2. Antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere, de ti kommuner samt landsgennemsnit, 2010-2014 

 
2010 2011 2012 2013 2014 Ændring, 

2013-2014, pct. 
Ændring, 

2010-2014, pct. 
Gns. årlig ændring, 

pct. 

Hele landet 29 30 30 30 30 -1 4 1 

De ti kommuner 28 29 29 28 17 -38 -37 -11 
Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret på landsplan. Den pct.-vise ændring er beregnet på de præcise tal (inklusive decimaler), og kan derfor ikke genskabes præcist 
ud fra tabellen. 

Reduktion fordelt på aldersgrupper  

De to kommuner med den største reduktion i antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 
borgere (Viborg og Skive Kommune) har oplevet større reduktioner inden for alle aldersgrupper, jf. figur 
2.2.10. I de to kommuner er der særligt sket en reduktion inden for aldersgrupperne over 75 år. Det er også 
inden for disse aldersgrupper, hvor antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere er 
højest (jf. figur 2.2.3).  

Lejre Kommune har også oplevet en større reduktion i antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 
1.000 borgere for de 85+ årige.  

For alle ti kommuner gælder, at de har oplevet reduktioner i antallet af akutte medicinske korttidsindlæggel-
ser pr. 1.000 borgere inden for alle aldersgrupper3, mens der landsgennemsnitligt er sket en mindre stigning 
i antallet af indlæggelser for de 85+ årige, og der for de øvrige aldersgrupper ikke er sket en synlig ændring 
fra 2013 til 2014. 

 

                                                             
3 I aldersgruppen 0-17 år er reduktionen i antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere i syv ud af de ti kommuner mindre  
end 1.  
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Figur 2.2.10. Ændring i antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere fra 2013 til 2014, fordelt på aldersgrupper og 

kommuner  

  

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 

Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. Værdier indsat for ’Hele landet’. 

Reduktion fordelt på diagnosegrupper  

De største reduktioner i antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser fra 2013 til 2014 i de ti kommuner 

er sket inden for diagnosegrupperne ”Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande” og ”Personer i kon-

takt med læge eller sygehus med henblik på undersøgelse”, mens en betydelig del af reduktionen også er 

sket i ”Øvrige”, jf. tabel 2.2.3.   

Ændringen i akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere i de ti kommuner fordelt på diagnose-

grupper, afviger således ikke betydeligt fra den samlede fordeling af akutte medicinske korttidsindlæggelser 

på diagnosegrupper (jf. tabel 2.2.1). De største fald vedrører som nævnt indlæggelser som følge af ”Sympto-

mer og mangelfuldt definerede tilstande” og ”Personer i kontakt med læge eller sygehus med henblik på 

undersøgelse”, som også er de største diagnosegrupper på landsplan blandt akutte medicinske korttidsind-

læggelser. På denne baggrund kan det således ikke umiddelbart udledes, at reduktionen skyldes et særligt 

fokus på specifikke sygdomme, hvilket dog heller ikke kan udelukkes. 

Betragtes udviklingen i diagnosegrupperne for de 65+ årige på landsplan ses samme mønster.  
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Tabel 2.2.3. Ændring i antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere fra 2013 til 2014 (antal) og andel af ændringen (pct.), 
fordelt på de ti diagnosegrupper med den største reduktion, de ti kommuner med størst reduktion i indikatoren og hele landet  

Diagnosegruppe 

Ændring pr. 1.000  
borgere (antal) 

Andel af ændring  
pr. 1.000 borgere (pct.) 

Ændring pr. 1.000  
borgere (65+ år) (antal) 

Andel af ændring pr.  
1.000 borgere (65+ år) 
(pct.) 

De ti  
kommuner 

Hele  
landet 

De ti  
kommuner 

Hele  
landet 

De ti kom-
muner 

Hele 
landet 

De ti kom-
muner 

Hele 
landet 

Symptomer og mangelfuldt define-
rede tilstande 

-2,0 0,3 19,3 - -4,8 0,5 21,1 - 

Personer i kontakt med læge eller 
sygehus med henblik på undersø-
gelse 

-1,3 0,1 12,4 - -3,1 0,0 13,6 - 

Sindssygdomme -0,7 -0,1 6,7 - -0,6 -0,1 2,5 - 

Skadelige virkninger af kemiske 
stoffer (forgiftninger) 

-0,7 -0,1 6,5 - -0,2 0,0 0,8 - 

Symptomatisk hjertesygdom -0,6 0,0 5,7 - -1,6 0,1 7,3 - 

Sygdomme i blod og bloddannende 
organer 

-0,6 -0,1 5,5 - -2,1 -0,5 9,4 - 

Andre endokrine sygdomme, avita-
minoser og stofskiftesygdomme 

-0,4 0,0 3,6 - -1,0 0,0 4,7 - 

Bronchitis, udvidede lunger og 
astma 

-0,3 0,0 3,3 - -1,0 0,0 4,5 - 

Tuberkulose, andre bakterielle syg-
domme samt kønssygdomme 

-0,3 0,0 3,2 - -0,6 0,0 2,7 - 

Lungebetændelse -0,3 0,0 2,9 - -0,7 -0,1 3,2 - 

I alt, de 10 diagnoser -7,3 0,1 69,0 - -15,7 -0,2 69,8 - 

Øvrige -3,3 0,0 31,0 - -6,8 0,3 30,2 - 

I alt, alle diagnoser -10,6 0,0 100,0 - -22,5 0,1 100,0 - 
Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. De ti diagnosegrupper er udvalgt og rangordnet pba. reduktionen i de ti kommuner med størst reduktion i antallet af akutte 
medicinske korttidsindlæggelser samlet set. 

Mulighed for forebyggelse via kontakt med borgeren  

Kommunerne har i samspil med regionerne gode muligheder for at forebygge akutte medicinske korttidsind-
læggelser. Nedenfor belyses kommunernes kontaktmønster med borgere (65+ år)4 samt borgernes kontakt 
med almen praksis forud for indlæggelsen, jf. boks 2.2.3, herunder om kontaktmønstret for de ti kommuner 
afviger fra kontaktmønstret på landsplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Set i lyset af variationen i omfanget og typen af kontakt med borgerne (65+ år) på tværs af de seks kommu-
ner med dækkende registreringer, kan kontaktmønstret ikke alene forklare faldet i indikatoren i de seks 
kommuner, idet analysen skal tolkes med et vist forbehold, jf. boks 2.2.4.     

                                                             
4 Det er hovedsageligt borgere over 65 år, der modtager kommunale pleje- og omsorgsydelser, hvorfor opgørelserne af disse ydelser alene er fore-
taget for personer på 65 år og derover. 

Boks 2.2.3. Kontakt med almen praksis forud for indlæggelse 

Som kontakt med almen praksis defineres:  
 
- Almindelig konsultation 
- Sygebesøg 
- Andet fysisk fremmøde (forebyggelse, svangerskab, børneundersøgelser, vaccination mv. og sygebesøg) 

I relation til indlæggelser anses borgeren for at være i kontakt med almen praksis, hvis borgeren inden for ti dage 
forud for den relevante indlæggelse har modtaget én eller flere af de tre typer af kontakter hos almen praksis. 
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Ses på borgernes kontakt med kommunerne og almen praksis ti dage forud for den akutte medicinske kort-
tidsindlæggelse, var kommunerne og/eller almen praksis i kontakt med borgerne i 47 pct. af tilfældene i 
2014, hvilket er en smule lavere end landsgennemsnittet på 50 pct., jf. figur 2.2.125.  

Fordelt på kommuner varierer andelen af akutte medicinske korttidsindlæggelser, hvor borgeren var i kon-
takt med kommunen og/eller almen praksis ti dage forud indlæggelse fra 36 pct. for Lejre Kommune til 58 
pct. for Thisted Kommune. 

Blandt de seks kommuner ses der ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem faldet i indikatoren og an-
delen af borgere med en akut medicinsk korttidsindlæggelse med kontakt til kommunen og/eller almen prak-
sis, figur 2.2.12 (og figur 2.2.8.). Således har Lejre Kommune og Faxe Kommune begge et relativt lavt kon-

                                                             
5 Ses udelukkende på kommunal kontakt var hhv. 26 pct. og 27 pct. af borgerne i kontakt forud for den akutte medicinske korttidsindlæggelse for de 
seks kommuner og hele landet.   

Boks 2.2.4. Kommunernes kontakt med borgere (65+ år) 

Nedenfor ses på kommunernes kontakt med borgere (65+ år) både generelt og fordelt på den enkelte kontakttype i 2014, 
jf. boks 2.1.3. Opgørelsen viser, hvor stor en andel af borgerne kommunen er i kontakt med i form af en eller flere af de 
angivne kontakttyper. En borger indgår alene i én af kontaktkategorierne (jf. boks 2.1.3.).  

Det bemærkes, at kommuner med mangelfulde registreringer på de enkelte kontakttyper er udtaget af analysen. Følgende 
af de ti kommuner havde mangelfulde registreringer for én eller flere kontakttyper: Viborg, Skive, Brønderslev og Guldborg-
sund. I analysen indgår alene de seks kommuner med dækkende registreringer, hvor der dog skal tages højde for de nævnte 
forbehold ved tolkningen af resultaterne (jf. boks 2.1.3.). 

Figur 2.1.11.  Andel af borgere (65+ år) med kommunal kontakt for-
delt på mest kontaktintensive type og ingen kommunal kontakt, 
2014 

 
Kilde: Landspatientregistret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut, Kommuner-
nes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014) og CPR. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.  
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I alt havde de seks kommuner kontakt til 23 pct. af bor-
gerne (65+ år) via mindst en af de fire kontakttyper, hvilket 
er lidt over landsgennemsnittet, jf. figur 2.2.11.  

Omfanget af kontakt varierer mellem kommunerne. Lejre 
Kommune var i kontakt med 12 pct. af borgerne på 65+ år, 
mens Frederikshavn Kommune var i kontakt med mere end 
dobbelt så mange (27 pct.) af borgerne. 

Opgjort for den enkelte kontakttype ses der ligeledes store 
variationer i kommunernes kontaktmønster.  

4 pct. af borgerne (65+ år) i Thisted Kommune og Frederiks-
havn Kommune var indskrevet i plejebolig, mens det gæl-
der godt 1 pct. af borgerne i Lejre Kommune. Andelen af 
borgere med hjemmesygepleje som den mest intensive 
kontakttype varierer fra 8 pct. i Lejre Kommune til 18 pct. 
af borgerne i Thisted Kommune. Mellem 1 pct. og 4 pct. af 
borgerne havde personlig pleje som den mest intensive 
kontakttype, mens mellem 1 pct. og 6 pct. af borgerne ude-
lukkende modtog praktisk hjælp. 

De lave andele af borgere, der ses at modtage personlig 
pleje og praktisk hjælp, kan hænge sammen med henfø-
ringsmetoden, hvor borgere, der modtager hjemmesyge-
pleje, desuden kan modtage personlig pleje og/eller prak-
tisk hjælp, men alene Sindgår i opgørelsen af hjemmesyge-
pleje. Den viste andel af borgere, der modtager disse ydel- 
ser, kan derfor fremstå mindre end det reelle niveau, (jf. 
boks 2.1.3). 

 



 

26 

 

taktniveau, mens faldet i indikatoren i Lejre Kommune er relativt større. I Hjørring Kommune, som har ople-
vet det største fald i indikatoren blandt de seks kommuner, er kontaktniveauet midt i mellem de øvrige kom-
muners.  

Sammenholdes indikatorniveauet for borgere (65+ år)6 og kontaktniveauet for de seks kommuner med lands-
gennemsnittet, er indikatorniveauet betydeligt lavere for de seks kommuner, jf. figur 2.1.13, mens andelen 
af borgere med akutte medicinske korttidsindlæggelser i kontakt med kommunen og/eller almen praksis 
forud for indlæggelsen er det samme som på landsplan, jf. figur 2.2.12.   

Figur  2.2.12. Andel af akutte medicinske korttidsindlæggelser,  hvor 
borgere (65+ år) havde kommunal og/eller almen praksis kontakt 10 
dage forud for indlæggelsen, 2014 

Figur 2.2.13.  Akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 bor-
gere (65+) for borgere med kommunal og/eller almen praksis kon-
takt og uden kontakt 10 dage forud for indlæggelse samt indikatoren 
i alt, 2014  

  
Kilde:  Landspatientregistret (DRG-grupperet) og Sygesikringsregisteret, Statens 
Serum Institut, Kommunernes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014) og CPR. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 

Kilde: Landspatientregistret (DRG-grupperet) og Sygesikringsregisteret, Statens 
Serum Institut, Kommunernes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014) 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.  

Der ses ikke umiddelbart en tydelig sammenhæng imellem niveauet af kontakter til borgere, herunder i for-
bindelse med en akut medicinsk korttidsindlæggelse, eller kontaktmønsteret for den mest intensive kontakt-
type i forhold til faldet i indikatoren i de seks kommuner. Det bemærkes, at der belyses en forholdsvis lille 
gruppe kommuner.  

 

 

 

 

  

                                                             
6 Indikatoren for akutte medicinske korttidsindlæggelser inkluderer alle borgere, hvor indikatorniveauet er betydeligt lavere end indikatorniveauet 
for borgere på 65+ år. 
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2.3 AKUTTE SOMATISKE GENINDLÆGGELSER 

Akutte genindlæggelser kan være udtryk for et uhensigtsmæssigt forløb og kan skyldes kvalitetsproblemer 
ved den ydede behandling og pleje under og efter indlæggelse. Genindlæggelser er dog ikke i alle tilfælde 
undgåelige eller uhensigtsmæssige. Nogle genindlæggelser kan f.eks. være nødvendige som led i et patient-
forløb i eget hjem eller som led i den sidste livsfase for uhelbredeligt syge patienter.  

I 2014 var antallet af akutte genindlæggelser ca. 82.000, hvilket er stort set uændret i forhold til 2013.  

2.3.1. UDVIKLINGEN I DEN AKUTTE SOMATISKE GENINDLÆGGELSESFREKVENS 

Genindlæggelsesfrekvensen, dvs. andelen af akutte genindlæggelser i forhold til det samlede antal indlæg-
gelser, er i perioden 2010 til 2014 faldet fra 7,0 pct. til 6,8 pct., hvor det største årlige fald ses fra 2013 til 
2014, jf. figur 2.3.1.  

Ses på udviklingen i regionerne fra 2013 til 2014 er genindlæggelsesfrekvensen faldet i Region Syddanmark, 
Region Hovedstaden og Region Nordjylland, mens frekvensen er steget i Region Sjælland og Region Midtjyl-
land. Region Sjælland har oplevet en stigning i genindlæggelsesfrekvensen fra 2010 til 2014, hvor regionen 
er gået fra at ligge under de øvrige regioner i 2010 til at ligge over de øvrige regioner i 2013 og 2014. 

Fordelt på aldersgrupper ses det samme mønster på tværs af regioner, idet der generelt er en positiv sam-
menhæng mellem genindlæggelsesfrekvensen og alder, jf. figur 2.3.2. Den overordnede forskel mellem regi-
onerne afspejles inden for de enkelte aldersgrupper, idet Region Sjælland ligger over landsgennemsnittet for 
alle aldersgrupper over 18 år, mens Region Nordjylland ligger under landsgennemsnittet for alle aldersgrup-
per undtagen de 18-64 årige.   

Figur 2.3.1. Genindlæggelsesfrekvens, fordelt på regioner samt 
landsplan, 2010-2014 

Figur 2.3.2 Genindlæggelsesfrekvens fordelt på aldersgrupper og re-
gioner samt landsplan, 2014 

  
Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut. 
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. 

Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut.  
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 
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Boks 2.3.2. Diagnoser, der medfører akutte genindlæggelser, fordelt på aldersgrupper 

Ingen diagnoser fører i særlig høj grad til flere genindlæggelser end andre diagnoser. Ud af de ti diagnoser, der 
hyppigst fører til en genindlæggelse, udgør ”Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande” og ”Personer i kontakt 
med læge eller sygehus med henblik på undersøgelse” således knap 20 pct. af indlæggelserne, der indebærer en 
genindlæggelse, mens øvrige diagnoser (der hver især fører til under 2 pct. genindlæggelser) udgør sammenlagt 
knap 50 pct., jf. tabel 2.3.1. For de 0-17 årige medfører diagnosegruppen ”Undersøgelser, forebyggende forholds-
regler mm. af personer uden sygdomstegn eller uden oplysning om diagnose” en betydelig andel genindlæggelser. 
Der er dog her tale om relativt få observationer.  

Tabel 2.3.1. Andel af alle akutte genindlæggelser fordelt på aldersgrupper, 2014 ( pct.)  
De 10 mest hyppige diagnosegrupper 
Diagnosegruppe I alt 0-17 år 18-64 år 65-74 år 75-84 år 85+ år 

Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande 13 14 16 11 11 11 
Personer i kontakt med læge eller sygehus med henblik på undersøgelse 6 7 7 7 5 5 

Undersøgelser, forebyggende forholdsregler mm. af personer uden syg-
domstegn eller uden oplysning om diagnose 

5 21 3 3 4 4 

Symptomatisk hjertesygdom 5 0 4 8 7 7 
Lungebetændelse 5 3 3 5 8 9 

Bronchitis, udvidede lunger og astma 5 7 3 6 6 3 

Tuberkulose, andre bakterielle sygdomme samt kønssygdomme 4 4 3 4 5 5 

Andre endokrine sygdomme, avitaminoser og stofskiftesygdomme 3 2 2 3 4 5 

Andre sygdomme i åndedrætsorganer 3 1 2 4 4 3 

Andre sygdomme i urinorganer 3 1 2 3 4 4 

Øvrige diagnosegrupper 48 40 56 46 44 43 
Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. ”I alt” er beregnet på baggrund af de underliggende tal for alle aldersgrupper, der vægter forskelligt, og 
kan derfor ikke beregnes ud fra tallene i tabellen alene. Tabellen er rangordnet efter diagnosens andel.  Inddelingen efter diagnoser følger 99-grup-
peringen, hvori der indgår i alt 100 diagnosegrupper. ”Øvrige diagnosergrupper” udgør således 90 diagnosegrupper.  

 
 
 
 
 
 
 

Boks 2.3.1. Udviklingen i den akutte somatiske genindlæggelsesfrekvens, fordelt på aldersgrupper  

Den positive sammenhæng mellem genindlæggelsesfrekvensen og alder ses i hele perioden 2010-2014. Genindlæg-
gelsesfrekvensen for de 0-17 årige har i perioden været faldende, mens frekvensen for de øvrige aldersgrupper har 
været stort set uændret, jf. figur 2.3.3 og figur 2.3.4.  

Figur 2.3.3. Genindlæggelsesfrekvens, fordelt på aldersgrupper, 
2010-2014 (pct.) 

Figur 2.3.4. Genindlæggelsesfrekvens, fordelt på aldersgrupper, 
2010-2014 (pct.)  (indeks=2010) 

  
Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 

Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut  
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. Antallet af borgere i aldersgruppen 
0-17 år er begrænset, hvorfor udviklingen i aldersgruppen ikke slår igennem i 
indikatoren. Idet der er tale om et begrænset antal indlæggelser i denne al-
dersgruppe, vil en ændring i antallet af indlæggelser for denne gruppe frem-
stå mere tydelig i den indekserede udvikling for aldersgruppen. 
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Der er betydelig spredning i genindlæggelsesfrekvensen blandt kommunerne, herunder også inden for de 
enkelte regioner, jf. figur 2.3.5. Den største spredning ses inden for Region Hovedstaden, hvor kommunen 
med den højeste genindlæggelsesfrekvens har fire gange så høj en frekvens som kommunen med den laveste 
frekvens. Til sammenligning er genindlæggelsesfrekvensen i kommunen med den højeste frekvens i Region 
Midtjylland og Region Syddanmark dobbelt så høj som frekvensen i kommunen med den laveste frekvens. I 
hovedparten af kommunerne i Region Sjælland er genindlæggelsesfrekvensen højere end landsgennemsnit-
tet. Det er samtidig også i Region Sjælland, at der ses relativt flest markante stigninger i genindlæggelsesfre-
kvensen på kommuneniveau fra 2013 til 2014. 

I Region Nordjylland har tre kommuner, Rebild, Hjørring og Frederikshavn Kommune, opnået et markant fald 
i genindlæggelsesfrekvensen fra 2013 til 2014 på knap 3 pct.point, hvilket ses i et samlet fald i genindlæggel-
sesfrekvensen fra 7,4 pct. til 6,1 pct. for hele regionen (jf. figur 2.3.1).  

Figur 2.3.5. Genindlæggelsesfrekvens, fordelt på kommuner opdelt efter regioner, 2013- 2014  

 

Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut. 
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår ikke i figuren. 

De ti kommuner med hhv. højest og lavest genindlæggelsesfrekvens 

Genindlæggelsesfrekvensen i de ti kommuner med højest frekvens er på omkring 9-10 pct., hvorimod gen-
indlæggelsesfrekvensen er på 3-4 pct. i de ti kommuner med lavest frekvens, jf. figur 2.3.6.  

Region Hovedstaden er, som nævnt ovenfor, den region, hvor variationen i genindlæggelsesfrekvensen på 
tværs af kommunerne er størst. Syv ud af de ti kommuner med den laveste genindlæggelsesfrekvens og fem 
ud af de ti kommuner med den højeste genindlæggelsesfrekvens i 2014 er placeret i Region Hovedstaden.  

Blandt de ti kommuner med den højeste genindlæggelsesfrekvens, er tre kommuner placeret i Region Sjæl-
land. Samtidig har ingen af kommunerne i regionen en synlig lav frekvens, hvilket kombineret er en del af 
forklaringen på den relativt høje genindlæggelsesfrekvens for Region Sjælland sammenholdt med de øvrige 
regioner, jf. figur 2.3.7.  
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Figur 2.3.6. Genindlæggelsesfrekvens, fordelt på kommuner med hø-
jeste og laveste genindlæggelsesfrekvens, 2013-2014   

Figur 2.3.7. Genindlæggelsesfrekvens fordelt på kommuner, 2014  

 
 

Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut. 
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Kommuner med færre end 10.000 indbyg-
gere indgår ikke i figuren. 

Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut. 
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Data for kommuner med færre end 10.000 
indbyggere indgår ikke i figuren. 

2.3.2. DE TI KOMMUNER MED DEN STØRSTE REDUKTION I INDIKATOREN FRA 2013 TIL 2014   

Nedenfor belyses udviklingen for de ti kommuner, hvor der er sket det største fald i genindlæggelsesfrekven-
sen fra 2013 til 2014. Udviklingen belyses i forhold til aldersgrupper og diagnosegrupper samt kommunernes 
kontaktmønster med borgeren/patienten, herunder om udviklingen afviger fra tendensen på landsplan.  

De ti kommuner, der har oplevet det største fald i genindlæggelsesfrekvensen fra 2013 til 2014, er Hjørring, 
Frederikshavn, Assens, Bornholm, Norddjurs, Tønder, Nordfyns, Kolding, Haderslev og Faaborg-Midtfyn, jf. 
figur 2.3.8.  

Otte ud af de ti kommuner havde en genindlæggelsesfrekvens i 2013, der lå over landsgennemsnittet. Re-
duktionen i disse kommuner har betydet, at kun to ud af de ti kommuner stadig befinder sig over landsgen-
nemsnittet i 2014.  
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Figur 2.3.8. Genindlæggelsesfrekvens for de ti kommuner med størst 
reduktion i indikatoren, 2013-2014   

Figur 2.3.9.  Andel af akutte genindlæggelser i forhold til samlet antal 
indlæggelser de ti kommuner med størst reduktion samt hele landet, 
2010-2014 

  
Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut.  
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret.  

Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.  
 

Gennemsnitlig har genindlæggelsesfrekvensen for de ti kommuner gennem de seneste fire år ikke været la-
vere end landsgennemsnittet, jf. figur 2.3.9 og tabel 2.3.2. Det er således først fra 2013 til 2014, at disse ti 
kommuner tilsammen har en lavere genindlæggelsesfrekvens end landsgennemsnittet. På den baggrund kan 
det ikke konkluderes, at der er tale om en generel tendens, når de ti kommuner bevæger sig under landsgen-
nemsnittet i 2014.  

Tabel 2.3.2. Genindlæggelsesfrekvens, de ti kommuner med størst reduktion i indikatoren samt landsgennemsnit, 2010-2014  

 
2010 2011 2012 2013 2014 Ændring,  

2013-2014, pct 
Ændring,  

2010-2014, pct. 
Gns. årlig ændring, 

pct. 

Hele landet 7 7 7 7 7 -1 -3 -1 

De ti kommuner 8 8 8 8 6 -24 -23 -6 
Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut. 
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret på landsplan. Den pct.-vise ændring er beregnet på de præcise tal (inklusive decimaler), og kan derfor ikke genskabes præ-
cist ud fra tabellen. 

Reduktion fordelt på aldersgrupper  

De tre kommuner, der har oplevet den største reduktion i genindlæggelsesfrekvensen, Hjørring, Frederiks-
havn og Assens Kommune, har særligt oplevet en reduktion inden for aldersgrupperne over 75 år, jf. figur 
2.3.10.  
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Figur 2.3.10. Ændring i genindlæggelsesfrekvens 2013-2014, fordelt på aldersgrupper og kommuner  

 

Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut. 

Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. Det skal bemærkes, at antallet af borgere er begrænset i aldersgruppen over 85 år. Udviklingen i denne aldersgruppe 
kan derfor afvige fra den samlede udvikling i kommunen. Værdier indsat for ’Hele landet’. 

Reduktion fordelt på diagnosegrupper  

Fordelt på diagnosegrupper er de største reduktioner i genindlæggelsesfrekvensen fra 2013 til 2014 i de ti 

kommuner sket i diagnosegrupperne ”Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande” og ”Undersøgelser, 

forebyggende forholdsregler mm. af personer uden sygdomstegn eller uden oplysning om diagnose”, jf. tabel 

2.3.3.   

Dette ligger i tråd med den overordnede fordelingen af, hvilke diagnosegrupper der medfører genindlæggel-

ser, jf. tabel 2.2.1., hvor disse diagnosegrupper også er blandt de hyppigst forekommende. På denne bag-

grund kan det således ikke konkluderes, at faldet i genindlæggelsesfrekvensen skyldes, at der har været rettet 

et særligt fokus på specifikke sygdomme, hvilket dog heller ikke kan udelukkes. 
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Tabel 2.3.3. Ændring i genindlæggelsesfrekvensen 2013-2014 (pct.point) og andel af ændringen i genindlæggelsesfrekvensen (pct.), fordelt på 
de ti diagnosegrupper med det største fald 2013-2014  

Diagnosegruppe 

Ændring i genindlæggel-
sesfrekvensen (pct.point) 

Andel af ændring  
(pct.) 

Ændring i genindlæggel-
sesfrekvensen (65+ år) 
(pct.point) 

Andel af ændring  
(65+ år) (pct.) 

De ti  
kommuner 

Hele  
landet 

De ti  
kommuner 

Hele  
landet 

De ti kom-
muner 

Hele lan-
det 

De ti kom-
muner 

Hele 
landet 

Symptomer og mangelfuldt definerede 
tilstande 

-0,20 0,04 10,47 - -0,28 -0,02 11,38 - 

Undersøgelser, forebyggende forholds-
regler mm. af personer uden sygdoms-
tegn eller uden oplysning om diagnose 

-0,17 -0,03 8,73 - -0,23 0,06 
9,38 

- 

Bronchitis, udvidede lunger og astma -0,15 0,00 8,09 - -0,22 -0,04 8,93 - 
Lungebetændelse -0,12 -0,02 6,35 - -0,19 0,04 7,78 - 
Personer i kontakt med læge eller syge-
hus med henblik på undersøgelse 

-0,10 -0,01 5,47 - -0,13 0,02 5,29 - 

Symptomatisk hjertesygdom -0,08 0,03 4,21 - -0,11 -0,01 4,27 - 
Sygdomme i blod og bloddannende or-
ganer 

-0,07 -0,02 3,90 - -0,10 0,00 4,15 - 

Tuberkulose, andre bakterielle syg-
domme samt kønssygdomme 

-0,06 0,01 3,39 - -0,09 -0,02 3,66 - 

Galdesten, galdeblære- og galdegangs-
betændelse 

-0,05 0,01 2,72 - -0,09 -0,04 3,47 - 

Andre iskæmiske/forkalkningsbetingede 
hjertesygdomme 

-0,05 -0,01 2,48 - -0,08 0,00 3,39 - 

I alt, de 10 diagnoser -1,07 0,02 55,82 - -1,54 -0,01 61,71 - 
Øvrige diagnoser -0,84 -0,07 44,18 - -0,95 -0,03 38,29 - 
I alt, alle diagnoser -1,91 -0,06 100,00 - -2,49 -0,04 100,00 - 
Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut. 

Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.  

Mulighed for forebyggelse via kontakt med borgeren  

Nedenfor belyses de ti kommuners kontaktmønster med ældre borgere (65+ år), herunder i forbindelse med 
genindlæggelse (jf. boks 2.1.3.)7, samt borgernes kontakt med almen praksis (jf. boks 2.2.3), herunder om 
kontaktmønstret for de ti kommuner afviger fra kontaktmønstret på landsplan.   

Set i lyset af variationen i omfanget og typen af kontakt med borgerne på 65+ år mellem de ti kommuner, 
kan kontaktmønstret ikke umiddelbart forklare faldet i indikatoren i de ti kommuner, idet analysen skal tolkes 
med et vist forbehold, jf. boks 2.3.3. 

                                                             
7 Det er hovedsageligt borgere over 65 år, der modtager kommunale pleje- og omsorgsydelser, hvorfor opgørelserne af disse ydelser alene er fore-
taget for personer på 65 år og derover. 
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Ses på borgernes kontakt8 med kommunerne og almen praksis ti dage forud for genindlæggelsen, var bor-
gerne i kontakt med enten kommunen og/eller almen praksis i 78 pct. af tilfældene i de ti kommuner i 2014, 
hvilket er højere end landsgennemsnittet på 72 pct., jf. figur 2.3.129.  

Fordelt på kommuner varierer andelen af akutte genindlæggelser, hvor borgeren var i kontakt med kommu-
nen og/eller almen praksis ti dage forud for indlæggelse fra 60 pct. for Norddjurs Kommune til 86 pct. for 
Nordfyns Kommune. 

                                                             
8 I opgørelsen af kommunale kontakter for borgere med akutte genindlæggelser medtages kun de observationer, hvor genindlæggelsen finder sted 
mindst 10 dage efter udskrivningsdatoen for den indlæggelse, der lå forud for genindlæggelsen. Ca. 40 pct. af genindlæggelserne finder sted mindst 
10 dage efter den første indlæggelse. Denne afgrænsning sikrer, at det alene er kontakten, som finder sted forud for genindlæggelsen, der tæller 
med i opgørelsen. 
9 Ses udelukkende på kommunal kontakt var hhv. 58 pct. og 50 pct. af borgerne i kontakt forud for genindlæggelsen i de ti kommuner og hele lan-
det.   

Boks 2.3.3. Kommunernes kontakt med borgere på 65+ år 

Der ses på kommunernes kontakt til borgere på 65+ år 
generelt samt fordelt på den enkelte kontakttype i 2014 
(jf. boks 2.1.3.).   

I alt havde kommunerne kontakt til 23 pct. af borgerne 
på 65+ år gennem mindst en af de fire nævnte kontakt-
typer, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet, jf. 
figur 2.3.11.  

Omfanget af kontakt varierer mellem kommunerne. 
Norddjurs Kommune var i kontakt med 10 pct. af bor-
gerne på 65+ år, mens de tre kommuner Frederikshavn, 
Bornholm og Tønder var i kontakt med 27 pct. af bor-
gerne. 

Opgjort for den enkelte kontakttype ses store variationer 
i kommunernes kontaktmønster. 4 pct. af borgerne på 
65+ år i Frederikshavn Kommune og Tønder Kommune 
var indskrevet på plejehjem, mens det gjaldt under 1 pct. 
af borgerne i Norddjurs Kommune. Andelen af borgere 
på 65+ år, der modtog hjemmesygepleje som den mest 
intensive kontakt, varierer fra 4,5 pct. i Norddjurs Kom-
mune til 22 pct. i Bornholm Kommune. Mellem 1 pct. og 
3 pct. af borgerne over 65 år havde personlig pleje som 
den mest intensive kontakttype. 6 pct. af borgerne på      

Figur 2.3.11.  Andel af borgere (65+ år) med kommunal kontakt fordelt 
på mest kontaktintensive type og ingen kommunal kontakt, 2014 

 
Kilde: Kommunernes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014) og CPR. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.  

65+ år i Frederikshavn Kommune modtog udelukkende praktisk hjælp, mens det samme gjaldt under 4 pct. af borgerne 
i de øvrige kommuner.  

De relativt lave andele af borgere, der ses at modtage personlig pleje og praktisk hjælp, kan hænge sammen med hen-
føringsmetoden, hvor borgere, der modtager hjemmesygepleje, desuden kan modtage personlig pleje og/eller praktisk 
hjælp, men alene indgår i opgørelsen af hjemmesygepleje. Den viste andel af borgere, der modtager disse ydelser, kan 
derfor fremstå mindre end det reelle niveau (jf. boks 2.1.3). 

24
27

18

27

10

27 25 25
20

26
23

21

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

H
jø

rr
in

g

Fr
ed

e
ri

ks
h

av
n

A
ss

en
s

B
o

rn
h

o
lm

N
o

rd
d

ju
rs

Tø
n

d
e

r

N
o

rd
fy

n
s

K
o

ld
in

g

H
ad

e
rs

le
v

Fa
ab

o
rg

-M
id

tf
yn

I a
lt

 d
e

 t
i k

o
m

m
u

n
e

r

H
e

le
 la

n
d

et

Pct.Pct.

Plejebolig Hjemmesygepleje

Personlig pleje Praktisk hjælp

Ingen kommunal kontakt (højre akse) Kommunal kontakt



 

35 

 

Figur 2.3.12.  Andel af akutte genindlæggelser, hvor borgere (65+ år) 
havde kommunal kontakt og/eller almen praksis kontakt 10 dage 
forud for genindlæggelsen, 2014 

Figur  2.3.13. Akutte genindlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) for 
borgere med kommunal og/eller almen praksis kontakt og uden kon-
takt 10 dage forud for indlæggelse, 2014 

  
Kilde: Landspatientregistret  og Sygesikringsregisteret, Statens Serum Institut, 
Komunernes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014). 
Anm.: ikke køns- og aldersstandardiseret. 

Kilde: Landspatientregistret og Sygesikringsregisteret, Statens Serum Institut, 
Kommunernes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014). 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 
Det bemærkes, at genindlæggelser i alt (højre akse) ikke svarer til indikatoren, 
som er genindlæggelsesfrekvens. 

Blandt de ti kommuner ses der ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem faldet i indikatoren i de ti 
kommuner og kontaktmønsteret i forbindelse med en akut genindlæggelse (jf.figur 2.3.8. og figur 2.3.12). 
Således har Assens Kommune og Bornholm Kommune oplevet lige store fald i indikatoren, mens kontaktni-
veauet er hhv. det næsthøjeste og det næstlaveste blandt de ti kommuner. Hjørring Kommune og Haderslev 
Kommune, som har oplevet hhv. det største og det næstlaveste fald i indikatoren blandt de ti kommuner, har 
begge kontakniveauer på niveau med landsgennemsnittet.     

Sammenholdes antallet af genindlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) og andelen af genindlæggelser med 
kontakt for de ti kommuner med landsgennemsnittet, er antallet af genindlæggelser lavere for de ti kommu-
ner, mens andelen af borgere i kontakt med kommunen og/eller almen praksis forud for genindlæggelsen er 
lidt højere end på landsplan, jf. figur 2.3.12 og figur 2.3.13. Nordfyns Kommune og Norddjurs Kommune har 
stort set det samme antal genindlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år), men har hhv. det højeste og det laveste 
kontaktniveau med borgerne (65+ år) forud for genindlæggelse. Hjørring Kommune og Faaborg-Midtfyn 
Kommune har hhv. det laveste og det næsthøjeste antal genindlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år), mens 
kontaktniveauet er stort set det samme for de to kommuner.    

Ses der på kommunernes kontakt i ti dage efter genindlæggelse er der ligeledes ingen umiddelbar sammen-
hæng med faldet i indikatoren. Hjørring Kommune og Haderslev Kommune, som har oplevet hhv. det største 
og det næstlaveste fald i indikatoren blandt de ti kommuner, har ikke et væsentligt forskelligt kontaktomfang 
til borgere efter genindlæggelse, jf. figur 2.3.8 og figur 2.3.14. I forlængelse heraf ses der ikke nogen entydig 
sammenhæng mellem kommunernes kontaktomfang og reduktionen i indikatoren.  
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Figur 2.3.14.  Andel af akutte genindlæggelser,  hvor borgere (65+ år) 
havde kommunal kontakt 10 dage efter genindlæggelsen, 2014 

Figur  2.3.15. Akutte genindlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) for 
borgere med kommunal kontakt og uden kontakt 10 dage efter gen-
indlæggelsen, 2014 

  
Kilde: Landspatientregistret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut, Kommuner-
nes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014). 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 

Kilde: Landspatientregistret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut, Kommuner-
nes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014). 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 

Der ses ikke et entydig mønster for kontakten til borgerne, herunder i forbindelse med genindlæggelse, der 
kan forklare faldet i eller niveauet for indikatoren i de ti kommuner. Det bemærkes, at der belyses en for-
holdsvis lille gruppe kommuner.  
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2.4 SOMATISKE FÆRDIGBEHANDLINGSDAGE  

Når en borger er færdigbehandlet på sygehus, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det kommunens op-
gave at give borgeren et relevant tilbud, f.eks. en plads på et plejehjem. Kan kommunen ikke umiddelbart 
give borgeren et tilbud på grund af ventetid eller andre forhold forlænges indlæggelsen unødigt.  

I 2014 var der ca. 40.000 færdigbehandlingsdage fordelt på ca. 7.000 indlæggelser.  

2.4.1. UDVIKLINGEN I SOMATISKE FÆRDIGBEHANDLINGSDAGE PR. 1.000 BORGERE 

Antallet af somatiske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere er på landsplan faldet med 12 pct. fra 2010 
til 2014. Der har dog været en mindre stigning i antallet af somatiske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 bor-
gere fra 2013 til 2014, jf. figur 2.4.1. 

Region Hovedstaden ligger over de øvrige regioner i perioden 2010 til 2014, jf. figur 2.4.1. Antallet af færdig-
behandlingsdage pr. 1.000 borgere i denne region er stort set uændret i 2014 sammenholdt med 2010 på 
knap 19 dage pr. 1.000 borgere, mens tallet er faldet i de øvrige regioner til et niveau på færre end to fær-
digbehandlingsdage pr. 1.000 borgere.  

Opgjort på kommuneniveau ses det også, at færdigbehandlingsdage særligt er et hovedstadsfænomen, jf. 
figur 2.4.2. Det høje antal færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere i Region Hovedstaden skyldes både et 
generelt højt niveau i flertallet af kommunerne i regionen, samt at en række kommuner ligger markant over 
landsgennemsnittet. Ud af de 29 kommuner i Region Hovedstaden ligger 19 kommuner over landsgennem-
snittet, hvoraf 14 kommuner ligger mere end dobbelt så højt.     

Figur 2.4.1. Antal somatiske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 bor-
gere, fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014 

Figur 2.4.2. Antal somatiske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 bor-
gere fordelt på kommuner, 2014  

 
 

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 
Anm.: Ikke  køns- og aldersstandardiseret grundet relativt få observationer på 
regionsniveau. 

Kilde: Landspatientregisteret  (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 
Anm.: Ikke  køns- og aldersstandardiseret grundet relativt få observationer på 
kommuneniveau. Data for kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår 
ikke i figuren. 

Der er en betydelig variation i antallet af færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere på tværs af kommuner 
inden for Region Hovedstaden, jf. figur 2.4.3. Således varierer niveauet i Region Hovedstaden fra mindre end 
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én til 58 færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere. Der ses også en variation i de øvrige regioner, hvor for-
skellen mellem top og bund dog er mindre. Det bemærkes endvidere, at der i de øvrige regioner er tale om 
relativt få observationer.  

Figur 2.4.3. Antal somatiske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere, fordelt på kommuner, 2013-2014   

 

Kilde: Landspatientregisteret  (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 

Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret grundet relativt få observationer på kommuneniveau. Kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår ikke i 

figuren. 
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut.  
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 
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Boks 2.4.1. Somatiske færdigbehandlingsdage på sy-
gehusniveau 

Opgjort på primærsygehuse ses, at antallet af fær-
digbehandlingsdage pr. 1.000 indlæggelser på det 
enkelte sygehus varierer på tværs af patienternes 
bopælskommune. 

Niveauforskellene inden for samme sygehus indi-
kerer, at der er forskel på, hvor hurtige kommu-
nerne er til at hjemtage borgerne efter færdigbe-
handling. Særligt på tværs af kommunerne, hvis 
primærsygehuse er Herlev Hospital og Amager og 
Hvidovre Hospital, er der forskel. 
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2.5 ALMENE GENOPTRÆNINGSPLANER 

Ved udskrivning af patienter skal lægen på sygehuset vurdere, om der er behov for genoptræning af patien-
ten. Hvis der er et genoptræningsbehov, skal lægen afgøre, hvilken type genoptræning der er behov for. 
Afhængig af karakteren og omfanget af patientens funktionsevnenedsættelse kan der ydes almen genoptræ-
ning på basalt eller avanceret niveau i kommunalt regi eller specialiseret genoptræning på sygehus10. Endvi-
dere skal der udarbejdes en individuel genoptræningsplan til patienten.  

2.5.1. UDVIKLINGEN I ANDEL GENOPTRÆNINGSPLANER FOR ALMEN GENOPTRÆNING 

Genoptræningsplaner for almen genoptræning har i perioden 2010 til 2014 udgjort en svagt stigende andel 
af alle genoptræningsplaner (almene og specialiserede). I 2010 udgjorde andelen 79 pct., mens den i 2014 
udgjorde 86 pct., jf. figur 2.8.1. 

Blandt de fem regioner ses samme stigende tendens i perioden 2010-2014. I 2014 er andelen af almene 
genoptræningsplaner højest i Region Hovedstaden og Region Sjælland (hhv. 88 pct. og 89 pct.), mens den er 
lavest i Region Nordjylland og Region Midtjylland (henholdvis 81 pct. og 82 pct).  

Andelen af almene genoptræningsplaner fordelt på sygehusniveau varierer mellem 76 pct. og 97 pct., jf. figur 
2.8.2. 

Hovedparten af sygehusene i Region Hovedstaden og Region Syddanmark er kendetegnet ved at have en 
relativ høj andel af almene genoptræningsplaner. Sygehusene i Region Nordjylland og Region Midtjylland har 
en relativt lavere andel af almene genoptræningsplaner.  

Den største spredning ses i Region Hovedstaden, hvor der er 20 pct. point mellem sygehuset med den laveste 
andel af almene genoptræningsplaner og sygehuset med den højeste andel. 

Figur 2.8.1 Andel genoptræningsplaner for almen genoptræning, for-
delt på regioner samt landsplan, 2010-2014 

Figur 2.8.2 Andel genoptræningsplaner for almen genoptræning, for-
delt på sygehuse opdelt efter regioner, pct., 2014  

  
Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 

Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret 

  

                                                             
10 Jævnfør de nye regler som fremgår af ”Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning 
fra sygehus” af 6. oktober 2014 er der pr. 1. januar 2015 mulighed for at yde specialiseret rehabilitering i kommunalt regi til  patienter med kompli-
cerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsevnenedsættelser af væsentlig betydning for flere livsområder, herunder oftest omfattende 
mentale funktionsnedsættelser (kilde: ” Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner”, 8/10 2014). 
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2.6 VENTETID TIL GENOPTRÆNING 

Ventetiden til genoptræning er det antal dage, der går, fra sygehuset har udarbejdet en genoptræningsplan 
og til den dato, hvor kommunen registrerer første genoptræningsydelse. Det er vigtigt, at perioder med ned-
sat funktionsevne efter udskrivning fra sygehus ikke forlænges unødigt, så patienten hurtigt kan vende til-
bage til et aktivt hverdagsliv.  

2.6.1. UDVIKLINGEN I VENTETID TIL GENOPTRÆNING 

I perioden 2010 til 2014 har median-ventetiden til almen genoptræning11 i kommunerne været faldende fra 
16 dage i 2010 til 14 dage i 2014 , jf. figur 2.6.1. 

Alt efter bopælsregion er der forskel på borgernes median-ventetid. Borgere i Region Sjælland og Region 
Midtjylland havde en ventetid på 13 dage i 2014, mens borgere i Region Syddanmark og Region Nordjylland 
havde en ventetid på henholdsvis 18 dage og 17 dage. I Region Hovedstaden var ventetiden 14 dage.  

I de ti kommuner med længst median-ventetid i 2014 var ventetiden mellem 21 dage og 32 dage, jf. figur 
2.6.2. I de ti kommuner med kortest ventetid var ventetiden mellem 3 dage og 11 dage. Fem af de ti kommu-
ner med længst ventetid er placeret i Region Syddanmark, hvilket kan bidrage til at forklare den høje median-
ventetid i regionen.   

Hovedparten af de ti kommuner med længst median-ventetid har haft en stigning i ventetiden fra 2013 til 
2014. Fredericia og Jammerbugt Kommune er således gået fra en ventetid på 17 dage i 2013 til en ventetid 
på henholdsvis 28 dage og 32 dage i 2014. Modsat har fire af kommunerne med kortest ventetid oplevet et 
fald fra 2013  til 2014, hvor Lemvig Kommune har reduceret ventetiden fra 12 dage til 3 dage. 

Figur 2.6.1. Ventetid til genoptræning, median, fordelt på regio-
ner samt landsplan, 2010-2014 (antal dage) 

Figur 2.6.2. Ventetid til genoptræning, median, fordelt på kommuner 
med kortest og længst ventetid til genoptræning, 2013-2014 (antal 
dage)  

  
Kilde: Landspatientregisteret og Register over Genoptræning efter Sundheds-
loven, Statens Serum Institut. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 

Kilde: Landspatientregisteret og Register over Genoptræning efter Sundhedsloven, 
Statens Serum Institut.  
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. Kommuner med færre end 10.000 indbyg-
gere indgår ikke i figuren. Langeland Kommune er udtaget pga. usikkerhed om regi-
strering. 

I Region Nordjylland og Region Syddanmark har de to kommuner, Jammerbugt Kommune og Fredricia Kom-
mune, en betydelig længere observeret median-ventetid end de øvrige kommuner i regionen, jf. figur 2.6.3. 

                                                             
11 Median-ventetiden er den observerede ventetid hos borgeren, hvor 50 pct. af de observerede ventetider ligger hhv. under og over.   

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013 2014

Antal dageAntal dage

Nordjylland Midtjylland Syddanmark

Hovedstaden Sjælland Hele landet

0

5

10

15

20

25

30

35

0

5

10

15

20

25

30

35

Le
m

vi
g

Fu
re

sø

H
ad

e
rs

le
v

G
ri

b
sk

o
v

Sy
d

d
ju

rs

R
o

sk
ild

e

G
la

d
sa

xe

St
ru

er

K
ø

ge

G
e

n
to

ft
e

Tå
rn

b
y

A
al

b
o

rg

N
yb

o
rg

B
ill

u
n

d

O
d

en
se

Tø
n

d
e

r

D
ra

gø
r

H
vi

d
o

vr
e

Fr
ed

e
ri

ci
a

Ja
m

m
er

b
u

gt

Antal dageAntal dage

Kommuner med kortest ventetid til genoptræning (antal dage, median)

Kommuner med længst ventetid til genoptræning (antal dage, median)

2013

Landsgennemsnit, 2014



 

41 

 

Når der ses bort herfra er ventetiden i hovedparten af kommunerne i Region Nordjylland jævnt fordelt om-
kring landsgennemsnittet.  

I Region Syddanmark er median-ventetiden i hovedparten af kommunerne over landsgennemsnittet. Mod-
sat er ventetiden i hovedparten af kommunerne i Region Midtjylland og Region Sjælland på niveau med el-
ler under landsgennemsnittet, hvor en del kommuner i Region Sjælland har mindsket ventetiden fra 2013 
til 2014. 

Figur 2.6.3. Ventetid til genoptræning, median, fordelt på kommuner opdelt efter regioner, 2013-2014 (antal dage)  

 
Kilde: Landspatientregisteret og Register over Genoptræning efter Sundhedsloven, Statens Serum Institut. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. Kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår ikke i figuren. Alene kommuner med mindst 20 observationer indgår i 
figuren. Langeland Kommune er udtaget pga. usikkerhed om registrering. 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

0

5

10

15

20

25

30

35

Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark

Antal dageAntal dage

2014 Landsgennemsnit 2014 2013



 

42 

 

2.7 PATIENTOPLEVET KOMMUNIKATION 

Regioner og kommuner har i fællesskab ansvaret for den patientrettede forebyggelse, som skal forebygge, 
at en sygdom udvikler sig yderligere, samt begrænse eller udskyde komplikationer. Mange patienter, særligt 
den store gruppe af ældre medicinske patienter og patienter med kronisk sygdom, har ofte længere, tvær-
sektorielle behandlings- og plejeforløb med vekslende behov for tilbud på sygehus, i almen praksis og i det 
kommunale sundhedsvæsen. 

Målingen af den patientoplevede kommunikation og graden af sammenhæng i forløb skal på sigt ske på 
grundlag af tre mål: patientoplevet tilfredshed med samarbejdet mellem sygehus og den kommunale pleje, 
rettidigt fremsendte genoptræningsplaner og rettidigt fremsendte udskrivningsrapporter, hvor de to sidste 
mål er under udvikling.  

En vigtig markør for, hvordan samarbejdet mellem 
regioner og kommuner fungerer, er som nævnt pa-
tienternes oplevelse heraf. 

I 2013 lå andelen af patienter, som vurderede sam-
arbejdet mellem sygehuset og den kommunale 
hjemmepleje/hjemmesygepleje positivt, på 87 pct. 
og 91 pct. for henholdsvis indlagte og ambulante 
patienter, jf. figur 2.7.1. 

 

Figur 2.7.1. Tilfredshed med samarbejde mellem sygehus og den 
kommunale pleje fordelt på regioner, 2013, andel positive (pct.) 

 
Kilde: Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, Enhed for Evaluering 
og Brugerinddragelse. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 
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2.8 AKUTTE PSYKIATRISKE KORTTIDSINDLÆGGELSER 

Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser defineres som en akut indlæggelse på en psykiatrisk afdeling, hvor 
udskrivning enten finder sted på samme dag som indlæggelsen eller dagen efter indlæggelse (én overnat-
ning). En høj forekomst af denne type indlæggelser kan alt andet lige indikere et højt niveau af uhensigts-
mæssige indlæggelser, der kunne være forebygget. 

2.8.1. UDVIKLINGEN I AKUTTE PSYKIATRISKE KORTTIDSINDLÆGGELSER PR. 1.000 BORGERE 

Antallet af akutte psykiatriske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere på landsplan er steget svagt fra 1,8 
indlæggelser til godt 2,0 indlæggelser fra 2010 til 2012, hvorefter udviklingen har været stort set uændret, jf. 
figur 2.8.1.  

Der ses en betydelig variation i indikatorniveauet mellem regionerne. Region Hovedstanden skiller sig ud 

med det højeste antal akutte korttidsindlæggelser pr. 1000 borgere i perioden 2010 til 2014, mens Region 

Nordjylland har det laveste. Der er en stigende tendens i antallet af akutte korttidsindlæggelser pr. 1000 

borgere i Region Sjælland over perioden 2012-2014, mens Region Hovedstanden viser en faldende trend i 

samme periode.  

Andelen af akutte korttidsindlæggelser i forhold til det samlede antal indlæggelser i psykiatrien varierer lige-

ledes betydeligt på tværs af regionerne, jf. figur 2.8.2. Region Nordjylland og Region Syddanmark har over 

hele perioden en betragtelig mindre andel akutte korttidsindlæggelser end de øvrige regioner. 

Figur 2.8.1 Antal akutte psykiatriske korttidsindlæggelser pr. 1.000 
borgere, fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014 

Figur 2.8.2. Andel akutte psykiatriske korttidsindlæggelser i forhold 
til psykiatriske indlæggelser, fordelt på regioner samt landsplan, 
2014 

  
Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. 

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 

Kommunerne i Region Hovedstaden spænder fra at have det højeste antal akutte psykriatiske korttidsind-

læggelser pr. 1.000 borgere på over seks indlæggelser, til at ligge blandt de laveste med under én indlæg-

gelse. I Region Nordjylland ligger alle kommuner en del under landsgennemsnittet. Det samme gælder for 

kommunerne i Region Syddanmark på nær én kommune, jf. figur 2.8.3. 
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Figur 2.8.3. Antal  akutte psykiatriske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere, fordelt på kommuner opdelt efter regioner, 2013-2014 

 
Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 

Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret grundet relativt få observationer på kommuneniveau. Kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår ikke i figuren.      

Akutte psykiatriske korttsindlæggelser fordelt på diagnosegrupper   

Når der ses på andelen af akutte psykiatriske korttidsindlæggelser i forhold til antal indlæggelser inden for 

den enkelte diagnosegruppe og region, ses der ikke noget entydigt billede af, at der er større forekomst af 

akutte korttidsindlæggelser inden for nogle bestemte diagnoser, jf. figur 2.8.4. Det ses dog, at en lidt større 

andel af patienterne, der bliver indlagt med ”Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af 

brug af psykoaktive stoffer”, bliver akut korttidsindlagt. Region Hovedstaden skiller sig ud ved at have en høj 

andel akutte korttidsindlæggelser blandt deres patienter, der bliver indlagt for ”Ikke nærmere specificerede 

psykiske lidelser” i forhold til de øvrige regioner. 

Når man ser på omfanget af akutte korttidsindlæggelser inden for de forskellige diagnoser ses det, at volu-

men også er høj blandt patienter med diagnosen ’Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsa-
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Figur 2.8.4. Andel af akutte korttidsindlæggelser i psykiatrien i forhold til psykiatriske indlæggelser i den pågældende diagnosegruppe (pct.), 

fordelt regioner, 2014 

 

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut. 

Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 
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2.9 AKUTTE PSYKIATRISKE GENINDLÆGGELSER 

Akutte psykiatiske genindlæggelser kan være udtryk for et uhensigtsmæssigt forløb og kan skyldes kvalitets-

problemer ved den ydede behandling under og efter indlæggelse, hvormed genindlæggelse potentielt kunne 

have været undgået. Genindlæggelser er dog ikke i alle tilfælde undgåelige. Nogle genindlæggelser i psyki-

atrien kan således være nødvendige som led i et patientforløb. 

2.9.1. UDVIKLINGEN I DEN AKUTTE PSYKIATRISKE GENINDLÆGGELSESFREKVENS 

Andelen af genindlæggelser i forhold til det samlede antal indlæggelser i psykiatrien (genindlæggelsesfre-
kvensen) har været svagt stigende på landsplan i perioden 2010-2014, til 22 pct. i 2014, jf. figur 2.9.1. 

Der ses en variation i genindlæggelsesfrekvensen på tværs af regionerne, hvor Region Hovedstaden har den 
højeste frekvens gennem hele perioden, mens Region Nordjylland har den laveste.  

Figur 2.9.1 Genindlæggelsesfrekvens i psykiatrien, fordelt på regio-
ner samt landsplan, 2010-2014  

 

 

 

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut. 
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. 

 

Der ses generelt en stor variation i genindlæggelsesfrekvensen på tværs af kommunerne inden for de enkelte 
regioner, jf. figur 2.9.2 
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Region Nordjylland ligger alle kommuner under landsgennemsnittet. 
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Figur 2.9.3. Genindlæggelsesfrekvens i psykiatrien, fordelt på kommuner opdelt efter regioner, 2013-2014  

 

Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret grundet relativt få observationer på kommuneniveau. Kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår ikke i 
figuren. 

Psykiatriske genindlæggelser fordelt på diagnosegrupper  

Når der ses på andelen af genindlæggelser i forhold til alle psykiatriske indlæggelser inden for den enkelte 
diagnose og region, ses der en lille overvægt i andelen af genindlæggelser som følge af en primærindlæggelse 
(dvs. den indlæggelse der ligger til grund for genindlæggelsen) for ”Forstyrrelser i personlighedsstruktur og 
adfærd i voksenalderen”, jf. figur 2.9.4.  Region Midtjylland skiller sig ud ved at have en relativ høj andel af 
genindlæggelser som følge af en primærindlæggelse for ”Mental retardering” og ”Ikke nærmere specifice-
rede psykiske lidelser”, mens Region Hovedstaden har en relativ høj andel af genindlæggelser som følge af 
”Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af psykoaktive stoffer”. 

Når der ses på omfanget af genindlæggelser inden for de enkelte diagnoser ses, at volumen er relativt høj i 
2014 efter en indlæggelse for ”Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående 
psykoser samt skizoaffektive psykoser”, jf. bilag 1.  
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Figur 2.9.4. Andel af akutte genindlæggelser i psykiatrien i forhold til psykiatriske indlæggelser inden for den pågældende diagnosegruppe 

(pct.), fordelt på regioner, 2014 

 

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut. 

Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 
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2.10  PSYKIATRISKE FÆRDIGBEHANDLINGSDAGE 

Når en borger er færdigbehandlet på en psykiatrisk afdeling, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det 
kommunens opgave at give borgeren et relevant tilbud. Kan kommunen ikke umiddelbart give borgeren et 
tilbud på grund af ventetid eller andre forhold, forlænges indlæggelsen unødigt.  

2.10.1. UDVIKLINGEN I PSYKIATRISKE FÆRDIGBEHANDLINGSDAGE PR. 1.000 BORGERE  

Region Hovedstaden har omkring dobbelt så mange færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere som de øvrige 
regioner, jf. figur 2.10.1. 

Udviklingen i antal færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere har været faldende over perioden i alle regio-
nerne. På landsplan er antallet af færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere faldet fra godt 7 dage i 2010 til 5 
dage i 2014, svarende til et fald i indikatorniveauet på 32 pct. Det største fald er sket i Region Syddanmark, 
mens Region Nordjylland har haft det mindste fald. Region Syddanmark har som den eneste region haft en 
stigning i antal færdigbehandlingsdage fra 2013 til 2014, men er fortsat den region med det laveste antal 
dage pr. 1.000 borgere. 

Figur 2.10.2 visualiserer yderligere, at der primært er tale om et hovedstadsfænomen. Kun fire kommuner 
uden for Region Hovedstaden ligger således ikke i den laveste kategori med maks 6,5 færdigbehandlingsdage 
pr. 1.000 borgere.  

Figur 2.10.1. Antal psykiatriske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 bor-
gere, fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014 

Figur 2.10.2 Antal psykiatriske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 bor-
gere, 2014 

 
 

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret grundet relativt få observationer på re-
gionsniveau. 

    Kilde: Landspatientregisteret  (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret grundet relativt få observationer på 
kommuneniveau. Data for kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår 
ikke i figuren. 

Region Hovedstaden, som har det højeste antal færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere, har også den stør-
ste variation på tværs af kommunerne. Niveauet i Region Hovedstaden varierer fra én kommune med 25 
færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere til kommuner, der ligger blandt de laveste eller hvor der ingen 
færdigbehandlingsdage er, jf. figur 2.10.3. 
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Figur 2.10.3. Antal psykiatriske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere, fordelt på kommuner, 2013-2014   

 

Kilde: Landspatientregisteret  (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 

Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret grundet relativt få observationer på kommuneniveau. Kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår ikke i 

figuren. 

I 2014 var der 536 afsluttede indlæggelser, hvor patienten forblev indlagt efter denne var færdigbehandlet. 
Disse patienter lå i gennemsnit færdigbehandlet i 42 dage inden udskrivning. I forbindelse med halvdelen af 
disse indlæggelser lå patienten mere end 20 dage som færdigbehandlet, før denne blev udskrevet, jf. figur 
2.10.4.  

Derudover var der ved udgangen af 2014 81 færdigbehandlede personer, som endnu ikke var udskrevet12. 
Disse 81 personer havde på daværende tidspunkt i gennemsnit været færdigbehandlet i 105 dage, og 9 per-
soner havde ligget færdigbehandlet i mindst et år, dvs. hele 2014. 

Figur 2.10.4. Antal psykiatriske færdigbehandlingsdage, fordelt på indlæggelser afsluttet i 2014   

 

Kilde: Landspatientregisteret  (DRG-grupperet), Statens Serum Institut. 

Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 

                                                             
12 De 81 personer, som endnu ikke var udskrevet ved udgangen af 2014, indgår ikke i figur 2.10.4. 

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark

Færdigb. pr. 1.000 borgereFærdigb. pr. 1.000 borgere

2014 Landsgns.

7 20
42 48

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450
Færdigbehandlingsdage

Medianen
Første 
kvartil

Anden 
kvartilGns.



 

51 

 

3 INDIKATORER VEDRØRENDE BORGERE MED KOL OG DIABETES 

TYPE-2 

3.1 AKUTTE SOMATISKE INDLÆGGELSER FOR VOKSNE BORGERE MED KOL  

Antallet af akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere13 med KOL er steget på landsplan fra ca. 591 
indlæggelser i 2010 til ca. 634 indlæggelser i 2014, jf. figur 3.1.1. Stigningen i antallet af akutte indlæggelser 
pr. 1.000 borgere med KOL er mindst i Region Midtjylland og Region Syddanmark, mens den største stigning 
ses i Region Hovedstaden.  

Region Hovedstaden har ligget over landsgennemsnittet i perioden 2010 til 2014, hvor stigningen betyder, at 
antallet af akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med KOL er ca. 25 pct. højere i Region Hovedstaden i 2014 
sammenholdt med landsgennemsnittet. I Region Sjælland har antallet af akutte indlæggelser pr. 1.000 bor-
gere med KOL ligget på niveau med landsgennemsnittet i hele perioden.  

På tværs af aldersgrupper (65+ år) er antallet af akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med KOL steget i alle 
aldersgrupper, hvor stigningstakten er stort set den samme for de enkelte aldersgrupper, jf. figur 3.1.2.  

Figur 3.1.1 Antal akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere 
med KOL (18+ år), fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014  

Figur 3.1.2 Antal akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere 
med KOL (65+ år), fordelt på aldersgrupper, 2010-2014 (indekseret 
med 2010=100) 

  
Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet) og data på baggrund af revide-
rede RUKS algoritmer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut og CPR. 
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. 

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet) og data på baggrund af revide-
rede RUKS algoritmer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut og CPR.  
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 

Den observerede regionale forskel ses også på kommuneniveau, hvor det højeste antal af akutte indlæggel-
ser pr. 1.000 borgere med KOL ses i kommunerne i Region Hovedstaden, jf. figur 3.1.3. Antallet af akutte 
indlæggelser pr. 1.000 borgere med KOL varierer inden for den enkelte region, hvor variationen især er stor 
i Region Syddanmark og Region Nordjylland.  

Ses på fordelingen af kommuner med et lavt antal akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med KOL er de 
primært beliggende i Region Syddanmark, hvilket kan forklare det relativt lave regionsniveau.  

På landsplan udgjorde akutte indlæggelser 79 pct. af det totale antal indlæggelser for borgere med KOL i 
2014. Ses på andelen af akutte indlæggelser på tværs af sygehuse er der en synlig variation i, hvor stor en 
andel akutte indlæggelser udgør på det enkelte sygehus, herunder også inden for de enkelte regioner, jf. 

                                                             
13 Borgere på 18+ år. 
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figur 3.1.4. Den største forskel ses i Region Hovedstaden, hvor andelen af akutte indlæggelser varierer fra 
godt 30 pct. på Rigshospitalet til godt 90 pct. på Bornholms Hospital.   

Sygehusene med den højeste andel akutte indlæggelser er primært beliggende i Region Nordjylland og Re-
gion Hovedstaden, hvor andelen af akutte indlæggelser på tre af hospitalerne i hver af disse regioner over-
stiger 90 pct.  

To sygehuse, Rigshospitalet og Århus Universitetshospital, skiller sig ud ved at andelen af indlæggelser som 
udgøres af akutte indlæggelser er en del lavere end på de øvrige sygehuse.   

Figur 3.1.3. Akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere med 
KOL (18+ år), efter kommune, 2014  

Figur 3.1.4. Andel akutte somatiske indlæggelser i forhold til total 
antal indlæggelser for borgere med KOL (18+ år), efter sygehus, 
2014, pct. 

  
Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet) og data på baggrund af revide-
rede RUKS algoritmer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut og CPR. 
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Data for kommuner med færre end 10.000 
indbyggere indgår ikke i figuren. 
 

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet) og data på baggrund af revide-
rede RUKS algoritmer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut og CPR. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.  
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3.2 AKUTTE SOMATISKE INDLÆGGELSER FOR VOKSNE BORGERE MED DIABETES  TYPE-2 

Antallet af akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere14 med diabetes type-2 er faldet på landsplan fra 
ca. 429 indlæggelser i 2010 til ca. 407 indlæggelser i 2014, jf. figur 3.2.1. Tendensen dækker over forskellige 
udviklinger i de enkelte regioner. Der er en begrænset stigning i antallet af akutte indlæggelser pr. 1.000 
borgere med diabetes type-2 i Region Hovedstaden, mens antallet er faldet i de øvrige regioner.  

Region Hovedstaden har ligget over landsgennemsnittet i perioden 2010 til 2014, hvor udviklingen betyder, 
at antallet af akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med diabetes type-2 er ca. 25 pct. højere i Region Hoved-
staden i 2014 sammenholdt med landsgennemsnittet. I Region Sjælland har antallet af akutte indlæggelser 
pr. 1.000 borgere med diabetes type-2 ligget på niveau med landsgennemsnittet i hele perioden.  

På tværs af aldersgrupper (65+ år) er antallet af akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med diabetes type-2 i 
2014 uændret i forhold til 2010 blandt de 85+ årige, hvor antallet er faldet for de øvrige aldersgrupper, jf. 
figur 3.2.2.  

Figur 3.2.1 Antal akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere 
med diabetes type-2 (18+ år), fordelt på regioner samt landsplan, 
2010-2014  

Figur 3.2.2 Antal akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere 
med diabetes type-2 (65+ år), fordelt på aldersgrupper, 2010-2014 
(indekseret med 2010=100) 

  
Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet) og data på baggrund af revide-
rede RUKS algoritmer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut og CPR. 
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. 

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet) og data på baggrund af revide-
rede RUKS algoritmer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut og CPR.  
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 

Den observerede regionale forskel ses også på kommuneniveau, hvor det højeste antal af akutte indlæggel-
ser pr. 1.000 borgere med diabetes type-2 ses i kommunerne i Region Hovedstaden, jf. figur 3.2.3. Antallet 
af akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med diabetes type-2 varierer inden for den enkelte region, hvor 
variationen især er stor i Region Syddanmark og Region Midtjylland.  

Ses på fordelingen af kommuner med et lavt antal akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med diabetes type-
2 er de primært beliggende i Region Syddanmark og Region Nordjylland, hvilket kan forklare det relativt lave 
regionsniveau.  

På landsplan udgjorde akutte indlæggelser 73 pct. af det totale antal indlæggelser for borgere med diabetes 
type-2 i 2014. Ses på andelen af akutte indlæggelser på tværs af sygehuse er der en synlig variation i, hvor 
stor en andel akutte indlæggelser udgør på det enkelte sygehus, herunder også inden for de enkelte regioner. 
Den største forskel ses i Region Hovedstaden, hvor andelen af akutte indlæggelser varierer fra ca. 36 pct. på 
Rigshospitalet til knap 90 pct. på Bornholms Hospital, jf. figur 3.2.4.   

                                                             
14 Borgere på 18+ år. 
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Parallelt med opgørelsen af andelen af akutte indlæggelser for borgere med KOL er andelen af akutte ind-
læggelser for borgere med diabetes type-2 lavest for Rigshospitalet og Århus Universitetshospital, hvor 
akutte indlæggelser udgør hhv. ca. 36 og 54 pct. af indlæggelserne for borgere med diabetes type-2. 

I alle regioner er der sygehuse med en relativ høj andel akutte indlæggelser, og der ses ikke nogen geografisk 
koncentration.   

Figur 3.2.3. Akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere med di-
abetes type-2 (18+ år), efter kommune, 2014  

Figur 3.2.4. Andel akutte somatiske indlæggelser i forhold til total an-
tal indlæggelser for borgere med diabetes type-2 (18+ år), efter syge-
hus, 2014, pct.  

  
Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet) og data på baggrund af revide-
rede RUKS algoritmer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut og CPR. 
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Data for kommuner med færre end 10.000 
indbyggere indgår ikke i figuren. 
 

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet) og data på baggrund af revide-
rede RUKS algoritmer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut og CPR. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 
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3.3 AKUTTE SOMATISKE GENINDLÆGGELSER FOR VOKSNE BORGERE MED KOL 

Genindlæggelsesfrekevensen for borgere med KOL udgør ca. 13 pct. i 2014, og er dermed ca. 5 pct.point 
højere end for befolkningen generelt, jf. figur 3.3.1 (og figur 2.3.1). I 2010 var genindlæggelsesfrekvensen for 
borgere med KOL 12 pct., og der er således sket en mindre stigning de seneste fem år.  

Region Nordjylland har en relativt lav genindlæggelsesfrekvens for borgere med KOL i forhold til de øvrige 
regioner, og har nedbragt frekvensen fra 14 pct. i 2012 til godt 11 pct. i 2014. Region Nordjylland har også en 
relativt lav genindlæggelsesfrekvens for befolkningen generelt, som er nedbragt siden 2012.  

For ældre borgere med KOL (65+ år) er der sket en mindre stigning siden 2010 på landsplan, jf. figur 3.3.2. 
Inden for de enkelte aldersgrupper ses ikke en entydig tendens i udviklingen.   

Figur 3.3.1 Genindlæggelsesfrekvens for borgere (18+ år) med KOL, 
fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014, pct.  

Figur 3.3.2 Genindlæggelsesfrekvens for borgere med KOL (65+ år), 
fordelt på aldersgrupper, 2010-2014 (indekseret med 2010=100) 

  
Kilde: Landspatientregisteret og data på baggrund af reviderede RUKS algorit-
mer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut. 
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. 

Kilde: Landspatientregisteret og data på baggrund af reviderede RUKS algorit-
mer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut.  
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 

Der er betydelig spredning i genindlæggelsesfrekvensen for borgere med KOL mellem kommunerne inden 
for de enkelte regioner, jf. figur 3.3.3. Størst variation ses inden for Region Hovedstaden og Region Midtjyl-
land. Inden for de øvrige regioner er der et højere niveuau blandt kommunerne med de laveste genindlæg-
gelsesfrekvenser, hvorved spredningen mellem kommunerne med de højeste og laveste genindlæggelser in-
den for disse regioner er mindre.  

En væsentlig andel af kommunerne i Region Sjælland og Region Syddanmark har en relativ høj genindlæggel-
sesfrekvens, hvilket kan bidrage til at forklare den høje genindlæggelsfrekvens for disse regioner.  

På landsplan udgjorde akutte genindlæggelser 13 pct. af det totale antal indlæggelser for borgere med KOL i 
2014. Der er en synlig variation i genindlæggelsesfrekvensen på tværs af sygehuse, herunder også inden for 
de enkelte regioner, jf. figur 3.3.4.   

På fire sygehuse er genindlæggelsesfrekvensen for borgere med KOL under 10 pct., hvor den på to sygehuse 
er næsten 20 pct. Der ses nogen geografisk variation i fordelingen af sygehuse med hhv. høje og lave genind-
læggelsesfrekvenser. 
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Figur 3.3.3. Genindlæggelsesfrekvens for borgere (18+ år) med KOL, 
efter kommune, pct., 2014  

Figur 3.3.4. Genindlæggelsesfrekvens for borgere (18+ år) med KOL, 
efter sygehus, 2014, pct. 

  
Kilde: Landspatientregisteret og data på baggrund af reviderede RUKS algorit-
mer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut. 
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Data for kommuner med færre end 10.000 
indbyggere indgår ikke i figuren. 
 

Kilde: Landspatientregisteret og data på baggrund af reviderede RUKS algorit-
mer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 

 

  

0 5 10 15 20 25

0 5 10 15 20 25

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Amager og Hvidovre Hospitaler

Glostrup Hospital

Herlev Hospital

Nordsjællands Hospital

Bornholms Hospital

Holbæk Sygehus

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Nykøbing Sygehus

Roskilde og Køge sygehuse

Odense Universitetshospital

Sygehus Sønderjylland

Sydvestjysk Sygehus

Hospitalenheden Horsens

Fredericia og Kolding Sygehuse

Vejle-Give-Middelfart sygehuse

Århus Universitetshospital

Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenheden Vest

Regionshospitalet Randers

Sygehus Thy - Mors

Aalborg Universitetshospital

Sygehus Vendsyssel

Pct.

Pct.

Nordjylland

Midtjylland

Syddanmark

Sjælland

Hovedstaden



 

57 

 

3.4 AKUTTE SOMATISKE GENINDLÆGGELSER FOR VOKSNE BORGERE MED DIABETES 

TYPE-2 

Borgerne på 18+ år med diabetes type-2 har en genindlæggelsesfrekvens i 2014 på godt 10 pct., hvilket er 
stort set uændret siden 2010, jf. figur 3.4.1. Mønsteret på tværs af regioner afspejler mønsteret for borgere 
med KOL, dog på et lavere niveau, og mønsteret for befolkningen generelt, som har en lavere genindlæggel-
sesfrekvens end både borgere med KOL og borgere med diabetes type-2 (jf. figur 2.3.1 og 3.3.1).  

Siden 2010 er der sket et fald i genindlæggelsesfrekvensen for borgere med diabetes type-2 over 65 år, jf. 
figur 3.4.2. Genindlæggelsesfrekvensen for borgere (65+ år) med diabetes er faldet med ca. 7 pct. Det største 
fald ses i aldersgruppen 65-74 år, mens faldet i aldersgrupperne 75-84 årige og 85+ årige er noget mindre.  

Figur 3.4.1 Genindlæggelsesfrekvens for borgere (18+ år) med diabe-
tes type-2, fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014, pct.  

Figur 3.4.2 Genindlæggelsesfrekvens for borgere (65+ år) med diabe-
tes type-2, fordelt på aldersgrupper, 2010-2014 (indekseret med 
2010=100)   

  
Kilde: Landspatientregisteret og data på baggrund af reviderede RUKS algorit-
mer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut. 
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. 

Kilde: Landspatientregisteret og data på baggrund af reviderede RUKS algorit-
mer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut.  
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. 

Der er betydelig spredning i genindlæggelsesfrekvensen for borgere med diabetes type-2 mellem kommu-
nerne inden for de enkelte regioner, jf. figur 3.4.3. Den største variation ses inden for Region Hovedstaden 
og Region Midtjylland. En væsentlig andel af kommunerne i Region Sjælland og Region Syddanmark har en 
relativt høj genindlæggelsesfrekvens, hvilket kan forklare den relativt høje genindlæggelsfrekvens for disse 
regioner.  

På landsplan udgjorde akutte genindlæggelser 10 pct. af det totale antal indlæggelser for borgere med dia-
betes type-2 i 2014. Der er en synlig variation i genindlæggelsesfrekvensen på tværs af sygehuse, herunder 
også inden for de enkelte regioner, jf. figur 3.4.4.  

På tre sygehuse er genindlæggelsesfrekvensen for borgere med diabetes type-2 under 7 pct., hvor den på 
fem sygehuse er ca. 15 pct. eller derover. Der ses nogen geografisk variation i fordelingen af sygehuse med 
hhv. høje og lave genindlæggelsesfrekvenser. 

Mønstreret i variationen på tværs af sygehuse er på linje med mønsteret fundet for genindlæggelsesfrekven-
sen for borgere med KOL.    
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Figur 3.4.3. Genindlæggelsesfrekvens for borgere (18+ år) med diabe-
tes type-2, efter kommune, pct., 2014 

Figur 3.4.4. Genindlæggelsesfrekvens for borgere (18+ år) med diabe-
tes type-2, efter sygehus, 2014, pct.  

  
Kilde: Landspatientregisteret og data på baggrund af reviderede RUKS algorit-
mer pr. 13. marts 2015 , Statens Serum Institut. 
Anm.: Køns- og aldersstandardisret. Data for kommuner med færre end 10.000 
indbyggere indgår ikke i figuren. 

Kilde: Landspatientregisteret og data på baggrund af reviderede RUKS algorit-
mer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut. 
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardisret. 
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BILAG 1 SUPPLERENDE DATA VEDR. PSYKIATRISKE INDLÆGGELSER  

Figur B.1 Antal akutte korttidsindlæggelser i psykiatrien pr. 1.000 borgere, fordelt på diagnose og regioner, 2014 

 

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 

Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. Summen af tallene for diagnosegrupperne for hver region giver det samlede antal akutte korttidsindlæg-
gelser pr. 1000 borgere for regionen. 
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Figur B.2 Antal akutte genindlæggelser i psykiatrien pr. 1.000 borgere, fordelt på diagnose for primærindlæggelsen og regioner, 2014  

 

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR. 

Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. Summen af tallene for diagnosegrupperne for hver region giver det samlede antal akutte genindlæggelser pr. 
1000 borgere for regionen. 
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BILAG 2 METODE 

METODE GENERELT 

Metode for indikatorer baseret på Landspatientregisteret 

Indikatorer baseret på Landspatientregisteret (LPR) opgøres som udgangspunkt på baggrund af aktivitet på 
offentlige sygehuse for borgere med gyldig dansk bopælskommune. Raske ledsagere og raske nyfødte eks-
kluderes fra opgørelserne.  

Opgørelserne for de enkelte år baseres som udgangspunkt på årsopgørelsen af LPR og af det grupperede 
Landspatientregister, herefter: ’LPR (DRG-grupperet)’. Undtaget herfra er dog opgørelsen af forebyggelige 
indlæggelser15.  

Opgørelsesmetode og datakilde for de enkelte indikatorer er beskrevet særskilt i afsnittet ”Metode indikator-
specifik” nedenfor. 

Køns- og aldersstandarisering 

Resultater på lands-,regions- og kommuneniveau er for fem indikatorer vedkommende køns- og aldersstan-
dardiserede ved hjælp af direkte standardisering. Yderligere to indikatorer er standardiserede på lands- og 
regionsniveau. 

Den køns- og aldersstandardiserede indikatorværdi angiver værdien for en population, såfremt den havde 
samme køns- og alderssammensætning som den anvendte ”standardpopulation”, jf. boks. 

 

Den køns- og aldersstandardiserede indikatorværdi kan dermed benyttes til at sammenligne populationer, 
som er forskelligt sammensat med hensyn til køn- og aldersfordeling, fordi der justeres for effekten heraf. 

Nedenstående tabel viser en oversigt over de indikatorer, der er køns- og aldersstandardiseret og de an-
vendte standardpopulationer. 

  

                                                             
15 For forebyggelige indlæggelser er følgende datasæt anvendt for aktivitetsårene 2009-2011: Årsopgørelsen per 10. marts 2012 for aktivitetsår 
2009, 2010 og 2011 (Dk11.t_hel2009_10mar2012, Dk11.t_hel2010_10mar2012, Dk11.t_hel2011_10mar2012). 

Direkte standardisering 

Lad 𝑟𝑖𝑗𝑘 være værdien for indikator k  i standardiseringskategori j i populationen i. Den direkte standardiserede indikatorværdi 

for populationen i er da givet ved 
 

𝑟𝑖𝑘 = ∑ 𝑤𝑗
𝐽
𝑗=1 × 𝑟𝑖𝑗𝑘 

hvor 𝑤𝑗 er den andel af standardiseringsvariablen, der skal standardiseres til. Der gælder, at  

∑ 𝑤𝑗
𝐽
𝑗=1 = 1 
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Oversigt over anvendte standardpopulationer i forbindelse med direkte standardisering 

Indikator  Standardpopulation 

Forebyggelige indlæggelser blandt ældre (65+ år)  Befolkningen, 65+ år, 2009 

Akutte medicinske korttidsindlæggelser  Befolkningen, 2009  

Akutte genindlæggelser Indlæggelser i 2009 

Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser* Befolkningen, 2009 

Akutte psykiatriske genindlæggelser Indlæggelser i 2009 

Akutte indlæggelser for voksne borgere med KOL Befolkningen, 2009 

Akutte indlæggelser for voksne borgere med diabetes type-2 Befolkningen, 2009 

Akutte genindlæggelser for voksne borgere med KOL Indlæggelser i 2009 

Akutte genindlæggelser for voksne borgere med diabetes type-2 Indlæggelser i 2009 

* Standardiseret på landsniveu og regionsniveau. 

Opgørelsesniveauer 

Som udgangspunkt opgøres alle indikatorer på landsplan, fordelt på regioner og kommuner16. Regionsfordelt 
aktivitet opgøres med udgangspunkt i patientens bopælsregion med undtagelse af akutte genindlæggelser, 
som opgøres på sygehusregion, dvs. med udgangspunkt i hvilket sygehus aktiviteten leveres. Kommunefor-
delt aktivitet opgøres med udgangspunkt i patientens bopælskommune.  

Aldersgrupper 

Ved aldersopdelte resultater på regionsniveau er anvendt patientens alder på indlæggelsestidspunktet. 

Kontakter i kommunalt regi i forbindelse med indlæggelse 

For indikatorerne ’akutte genindlæggelser’, ’forebyggelige indlæggelser’ og ’akutte medicinske korttidsind-
læggelser’ er andelen af indlæggelser, hvor der forud for indlæggelsen er modtaget en kommunalpleje- eller 
omsorgsydelse, opgjort. For indikatorerne ’akutte genindlæggelser’ og ’forebyggelige indlæggelser’ er der 
desuden opgjort andelen af indlæggelser, hvor der efter indlæggelsen er modtaget kommunalpleje- eller 
omsorgsydelser.  

Andelen er køns- og aldersstandardiseret på kommuneniveau ved hjælp af direkte standardisering baseret 
på den relevante indlæggelsestype . 

Typer af kommunale pleje- og omsorgsydelser 

De kommunale ydelser er inddelt i fire typer af kommunale pleje- og omsorgsydelser: Plejebolig, hjemmesy-
gepleje, personlig pleje og praktisk bistand17 (ingen personlig pleje).  

Modtagere af flere ydelser henføres først til plejebolig, dernæst til hjemmesygepleje, personlig pleje i eget 
hjem og endelig praktisk hjælp i eget hjem. Hver indlæggelse indgår således alene i én af kategorierne.  

Borgeren er i kontakt med kommunen hvis; 

 borgeren inden for ti dage forud for/efter indlæggelsen har modtaget én eller flere af følgende pleje- 
og omsorgsydelser: hjemmesygepleje, personlig pleje og praktisk bistand (registreret i Elektronisk 
OmsorgsJournaldata (EOJ-data)), eller 

 borgerne på indlæggelses-/udskrivningstidspunktet bor i en kommunal plejebolig (Plejeboligoplys-
ninger) 

                                                             
16 For somatiske færdigbehandlingsdage laves desuden en opgørelse fordelt på primærsygehuse. 
17 Praktisk bistand inkluderer madservice. Det er ikke muligt at adskille madservice fra den øvrige praktiske  bistand, da praktisk bistand alene er 
opgjort i tid. Ved at definere madservice som praktisk bistand på 2 minutter eller derunder, skønnes madservice på baggrund af denne definition at 
udgøre ca. 1,5 pct. af de opgjorte kontakter, hvor borgeren alene modtager praktisk bistand (jf. Forebyggelse af indlæggelser – synlige resultater, 
2014).   
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For genindlæggelser gælder desuden, at genindlæggelsen skal finde sted minimum ti dage efter udskrivnings-
datoen for den indlæggelse, der lå forud for genindlæggelsen. 40 pct. af genindlæggelserne finder sted mi-
nimum 10 dage efter den første indlæggelse. Denne afgrænsning sikrer, at det alene er kontakten, som finder 
sted forud for genindlæggelsen, der tæller med i opgørelsen og ikke kontakt forud for den forudgående ind-
læggelse. For kommunal kontakt efter genindlæggelsen er der på samme vis et krav om, at der ikke må finde 
en ny indlæggelse sted i de første ti dage efter datoen for genindlæggelsesudskrivningen.   

Forbehold i data 

EOJ-data 

For flere kommuner må data betragtes som mangelfulde. Det gælder fx ved urealistisk lave indberetninger 
eller indberetninger, hvor der er sket over en halvering af antallet af kontakter i forhold til de forudgående 
år. Derudover er indberetningerne af personlig pleje og praktisk bistand i en vis udstrækning mangelfulde 
som følge af bl.a. manglende indberetning fra særligt de private leverandører. Ca. 50 pct. af borgerne, som 
udelukkende har modtaget praktisk hjælp, har valgt private leverandører18. Det indebærer en vis usikkerhed 
i omfanget af praktisk hjælp, særligt for de kommuner, hvor borgerne i højere grad benytter sig af private 
leverandører.  

Oplysninger om hjemmesygepleje er tilsvarende mangelfuldt indberettet. Herudover er der følgende forbe-
hold ved data: 

- ’Besøg af hjemmesygeplejen’ kan være udført af andre sundhedsfaglige personer end sygeplejersker, 
såfremt den ’sygeplejefaglige’ opgave er uddelegeret til andre faggrupper.  

- Sondringen mellem hjemmesygepleje (efter sundhedsloven) og hjemmepleje (efter serviceloven) i 
kommunerne kan være tolket forskelligt på tværs af kommunerne.  

Plejeboligoplysninger 

Oplysninger om plejeboligadresser er indberettet af kommunerne i 2011. Det betyder, at ændrede adresse-
oplysninger for nyoprettede eller lukkede plejehjem efter dette tidpunkt ikke implementeres i opgørelsen. 
Derudover kan der være fejl behæftet til plejeboligadresserne fra 2011, således at adressen i 2011 reelt set 
aldrig har været en plejebolig. Antallet af kontakter for borgere med bopæl i en plejebolig kan således være 
unøjagtige. 

Kontakter i almen praksis i forbindelse med indlæggelse 

For indikatorerne ’akutte genindlæggelser’ og ’akutte medicinske korttidsindlæggelser’ er andelen af indlæg-
gelser, hvor der inden for ti dage før indlæggelsen har været en fysisk kontakt til almen praksis, opgjort. 

Oplysningen er indhentet fra Sygesikringsregisteret, og en fysisk kontakt til almen praksis forud for indlæg-
gelsen dækker over en almindelig konsultation, sygebesøg og/eller andet fysisk fremmøde i almen praksis 
med en behandlingsdato, der ligger mellem en og ti dage før indlæggelsesdatoen.   

For indikatoren ’akutte genindlæggelser’ gælder desuden, at genindlæggelsen skal finde sted minimum ti 
dage efter udskrivningsdatoen for den indlæggelse, der lå forud for genindlæggelsen. Det er 40 pct. af gen-
indlæggelserne, der finder sted minimum ti dage efter den første indlæggelse. Denne afgræsning sikrer, at 
det alene er kontakt til almen praksis, der finder sted forud for genindlæggelsen, der tæller med i opgørelsen 
og ikke kontakt til almen praksis forud for den forudgående indlæggelse. 

Kontakter i kommunen og/eller almen praksis i forbindelse med indlæggelse 

For indikatorerne ’akutte genindlæggelser’ og ’akutte medicinske korttidsindlæggelser’ er andelen af ind-
læggelser, hvor der forud for indlæggelsen enten er modtaget en kommunalpleje- eller omsorgsydelse 
og/eller har fundet en fysisk kontakt til almen praksis sted, opgjort. 

                                                             
18 Danmarks Statistik, statistikbanken, tabel AED12 
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Andelen er køns- og aldersstandardiseret på kommuneniveau ved hjælp af direkte standardisering baseret 
på den relevante indlæggelsestype. 

Kommunale kontakter og kontakter i almen praksis er defineret som ovenstående. 

Voksne borgere med KOL og diabetes type-2 

Til denne analyse er populationen af de udvalgte kroniske sygdomme begrænset til borgere, der pr. 1. januar 
det givne år er registreret med hhv. diabetes type-2 og KOL på baggrund af de reviderede RUKS algoritmer 
pr. 13. marts 2015.  

Opgørelse af antal personer med kroniske sygdomme 

Opgørelse af antal personer med kroniske sygdomme er foretaget på baggrund af de reviderede RUKS algo-
ritmer og data udtrukket den 13. marts 2015. I data optræder personerne med de udvalgte sygdomme med 
en debutdato, der kan være første kontakt i Landspatientregisteret eller første medicinkøb på recept, og en 
slutdato og en årsag til slutdato (død, udrejst, forsvundet, rask meldt, ingen aktivitet). Personer optræder 
kun i data, hvis de har et gyldigt CPR-nummer og er eller har været bosat i Danmark. 

Antallet af personer med en given sygdom i et givet år, er opgjort som antallet af personer registreret med 
den pågældende sygdom pr. 1. januar det pågældende år. Ud over definition af sygdom gælder det, at man 
skal have dansk bopælskommune pr. 1. januar det pågældende år. Optællingen ekskluderer personer med 
den pågældende sygdom, når de ikke har haft nogen registeraktivitet i 10 år. Dette er gjort, for at antallet af 
personer med en given sygdom, har de samme forudsætninger hvert år, og det er dermed muligt at sam-
menligne over tid. Optællingen vil overestimere antallet af personer hvert år i forhold til optællinger baseret 
på de reviderede RUKS algoritmer, der betinger på fremtiden, og derfor ikke anvendes til at sammenligne 
over tid. 

METODE INDIKATORSPECIFIKT 

Akutte genindlæggelser (somatik og psykiatri) 

Mål  

Antal genindlæggelser (akut indlæggelse tidligst fire timer og senest 30 dage efter seneste udskrivelse) som 
andel af samlet antal indlæggelser, pct.  

Beskrivelse  

En genindlæggelse er defineret ud fra følgende kriterier:  

 Indlæggelsen finder sted tidligst fire timer og inden 30 dage efter forrige udskrivelse.  

 Indlæggelsen starter akut  

 Indlæggelsen må ikke være som følge af en henvisning fra et andet sygehus eller sygehusafsnit 

 Patienten må på indlæggelsestidspunktet ikke have en kræft- eller ulykkesdiagnose.  

Det sygehus, patienten har den første indlæggelse på (primær-indlæggelsen), tilskrives genindlæggelsen, uaf-
hængigt af om genindlæggelsen finder sted på et andet sygehus.  

Der tages højde for genindlæggelser på tværs af årsskiftet og sygehuse. Genindlæggelser, der finder sted 
inden 30. januar, og som efterfølger en indlæggelse i det foregående år, regnes således med som en genind-
læggelse i foregående år.  

En indlæggelse er i denne sammenhæng et forløb af tidssammenhængende indlæggelser på afdelinger inden 
for et sygehus, hvor der er mindre end 4 timer mellem afslutningen af en indlæggelse og starten af den næste 
indlæggelse.  
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Kilde  

Landspatientregisteret, Statens Serum Institut.  

 

Forebyggelige indlæggelser blandt ældre  

Mål  

Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 ældre (65+ år)  

Beskrivelse  

Forebyggelige indlæggelser er indlæggelser blandt borgere på 65 år eller derover, hvor aktionsdiagnosen 
hører til en af følgende diagnosegrupper: dehydrering, forstoppelse, nedre luftvejssygdom, blærebetæn-
delse, gastroenteritis, brud, ernæringsbetinget anæmi (blodmangel), sociale og plejemæssige forhold og/el-
ler tryksår.19 

Kilde  

Landspatientregisteret (DRG-grupperet LPR), Statens Serum Institut og Det Centrale Personregister. 
  

Akutte medicinske korttidsindlæggelser  

Mål  

Antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere  

Beskrivelse  

En akut medicinsk korttidsindlæggelse defineres som en akut indlæggelse på en medicinsk afdeling, hvor 
udskrivning enten finder sted på samme dag som indlæggelse eller dagen efter indlæggelse (én overnatning).  

Kilde  

Landspatientregisteret (DRG-grupperet LPR), Statens Serum Institut og Det Centrale Personregister.  
 

Dage, hvor færdigbehandlede fortsat er indlagt (somatik og psykiatri)  

Mål  

Antal færdigbehandlingsdage på somatiske sygehuse pr. 1.000 indbyggere  

Beskrivelse  

Antallet af dage beregnes som antal kalenderdage mellem to datoer. Færdigbehandlede patienter er patien-
ter som efter lægelig vurdering er færdigbehandlet, dvs. behandling er afsluttet eller indlæggelse er ikke en 
forudsætning for den videre behandling. Sygehusets administrative opgaver er desuden udført i et sådant 
omfang, at disse ikke er til hinder for, at kommunen kan hjemtage patienten.  

Kilde  

Landspatientregisteret (DRG-grupperet LPR), Statens Serum Institut og Det Centrale Personregister. 
 

 

                                                             
19 I parentes er aktionsdiagnosekoden (c_adiag_indf = aktionsdiagnosen på den første kontakt i sygehusforløbet fra LPR) for de forskellige diagno-

segrupper angivet: Dehydrering (DE869), Forstoppelse (DK590), Nedre luftvejssygdom (DJ12, DJ13, DJ14, DJ15, DJ18, DJ20, DJ21,  DJ22, DJ40, DJ41, 
DJ42, DJ43, DJ44, DJ45, DJ46, DJ47), Blærebetændelse (DN30, undtaget DN303 og DN304), Gastroenteritis (DA09), Brud (DS02, DS12, DS22, DS32, 
DS42, DS52, DS62, DS72, DS82, DS92), Ernæringsbetinget anæmi (DD50, DD51, DD52, DD53), Sociale og plejemæssige forhold (DZ59,  DZ74, DZ75), 
Tryksår (DL89). 
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Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser  

Mål  

Antal akutte psykiatriske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere  

Beskrivelse  

En akut psykiatrisk korttidsindlæggelse defineres som en akut indlæggelse på en psykiatrisk afdeling, hvor 
udskrivning enten finder sted på samme dag som indlæggelse eller dagen efter indlæggelse (én overnatning).  

Kilde  

Landspatientregisteret (DRG-grupperet LPR), Statens Serum Institut og Det Centrale Personregister.  
 

Akutte indlæggelser 

Mål  

Antal akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere  

Beskrivelse  

En akut indlæggelse defineres som indlæggelser, der sker akut til forskel fra planlagte indlæggelser. 

Kilde  

Landspatientregisteret (DRG-grupperet LPR), Statens Serum Institut.  
 

SUNDHEDSAFTALE-INDIKATORER 

Almene genoptræningsplaner 

Mål 

Andel genoptræningsplaner for almen genoptræning 

Beskrivelse 

Andelen af alle genoptræningsplaner, der er almene (dvs. ikke specialiserede) genoptræningsplaner. I opgø-
relsen af det totale antal genoptræningsplaner er egentræning udtaget.  

Kilde  

Landspatientregisteret, Statens Serum Institut. 
 

Ventetid til genoptræning i kommuner 

Mål  

Median ventetid til genoptræning, dage 

Beskrivelse  

Ventetid til kommunal genoptræning angiver ventetiden til almen genoptræning i kommunerne for borgere, 
der har fået udarbejdet en genoptræningsplan i sygehusregi.   
 
Ventetiden refererer til perioden mellem registreringen af dato for genoptræningsplan (GOP) og dato for 
første genoptræningsydelse indberettet af kommunerne.  

Kilde 

Landspatientregisteret og Register over Genoptræning efter Sundhedsloven, Statens Serum Institut. 
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Tilfredshed med med samarbejde mellem sygehus og den kommunale pleje 

Mål 

Andel af patienter med virkelig god/god vurdering af afdelings/ambulatories samarbejde med 
hjemme(syge)pleje, pct. 

Beskrivelse 

Andel af indlagte/ambulante patienter, der svarer ”Virkelig godt” eller ”Godt” på spørgsmålet: ”Hvordan vur-
derer du, at afdelingen og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om din udskri-
velse?” 

Kilde 

Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. 
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Notat med overblik over 

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet – synlige resultater 2015 

for Frederikshavn Kommune 
Af Sundhedsministeriets publikation, maj 2015 fremgår følgende resultater i uddrag: 

( Forhold / resultater, der vedrører Frederikshavn Kommune er indskrevet med rødt i teksten) 

2.1 Forebyggelige indlæggelser 

De ti kommuner med det laveste antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) er fortrinsvis 

placeret i Region Nordjylland og Region Midtjylland. Generelt er der flere kommuner i Region Nordjylland 

med relativt få forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) 

 

Figur 2.1.7. Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ 
år) fordelt på kommuner, 2014 

 

Figur 2.1.8. Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ 
år), de ti kommuner med størst  reduktion i indikatoren, 2013-2014 

 

 

2.2 Akutte medicinske korttidsindlæggelser 

De 10 kommuner, der har oplevet det største fald i akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 

borgere fra 2013 til 2014 er: 
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Viborg, Skive, Hjørring, Lejre, Frederikshavn, Guldborgsund, Thisted, Brønderslev, Stevns og Faxe Kommune 

Figur 2.2.8. Antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 
borgere, de ti kommuner med størst reduktion, 2013-2014   

 

Figur 2.2.7. Antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 
borgere fordelt på kommuner, 2014 

 

Figur 2.2.11.  Andel af borgere (65+ år) med kommunal kontakt 
fordelt på mest kontaktintensive type og ingen kommunal kontakt, 
2014 

 

Figur  2.2.12. Andel af akutte medicinske korttidsindlæggelser, hvor 
borgere (65+ år) havde kommunal og/eller almen praksis kontakt 10 
dage forud for indlæggelsen, 2014 
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2.3 Akutte somatiske genindlæggelser 

Genindlæggelsesfrekvensen i de 10 kommuner med højest frekvens er på omkring 9-10 pct., hvorimod 

genindlæggelsesfrekvensen er på 3-4 pct. i de ti kommuner med lavest frekvens. 

Figur 2.3.7. Genindlæggelsesfrekvens fordelt på kommuner, 2014

 

Figur 2.3.6. Genindlæggelsesfrekvens, fordelt på kommuner med 
højeste og laveste genindlæggelsesfrekvens, 2013-2014   

 

De 10 kommuner med den største reduktion af genindlæggelser fra 2013 – 2014 er: Hjørring, 

Frederikshavn, Assens, Bornholm, Norddjurs, Tønder, Nordfyns, Kolding, Haderslev og Faaborg-Midtfyn  

Figur 2.3.8. Genindlæggelsesfrekvens for de ti kommuner med størst reduktion i indikatoren, 2013-2014   
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De 3 kommuner, der har oplevet den største reduktion i genindlæggelsesfrekvensen: 

 Hjørring, Frederikshavn og Assens Kommune, har særligt oplevet en reduktion indenfor aldersgruppen 

over 75 år. 

 

 

Figur 2.3.10. Ændring i genindlæggelsesfrekvens 2013-2014, fordelt på aldersgrupper og kommuner 
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Figur 2.3.11.  Andel af borgere (65+ år) med kommunal kontakt fordelt 
på mest kontaktintensive type og ingen kommunal kontakt, 2014 

 

Kommunal kontakt eller kontakt med almen praksis 
før og efter en indlæggelse er en af ting, der har 
stor betydning i forhold til at undgå 
uhensigtsmæssige indlæggelser. 
Nedenfor vises andel af disse kontakter før og efter 
genindlæggelse. 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2.3.12.  Andel af akutte genindlæggelser, hvor borgere (65+ år) 
havde kommunal kontakt og/eller almen praksis kontakt 10 dage 
forud for genindlæggelsen, 2014 

 

 
Figur 2.3.14.  Andel af akutte genindlæggelser,  hvor borgere (65+ år) 
havde kommunal kontakt 10 dage efter genindlæggelsen, 2014 
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2.4 Færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene (somatiske) 
 
På landsplan er antallet af somatiske færdigbehandlingsdag faldet med 12 % fra 2010 til 2014. Der har dog 
været en mindre stigning i antallet på landsplan. Det skyldes resultatet i Region hovedstaden. 
I Region Nordjylland er antallet fortsat for nedadgående. 
 
Figur 2.4.2. Antal somatiske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere 
fordelt på kommuner, 2014 

 

Figur 2.4.1. Antal somatiske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere, 
fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014 

 

 
Frederikshavn Kommune har gennem de seneste år reduceret antallet af færdigbehandlingsdage markant, 
og har I dag et meget lavt antal. 
 
Af Frederikshavn Kommunes egen faktiske optællinger fremgår det, at antal færdigbehandlingsdag pr. år 
for borgere i Frederikshavn Kommune er: 
2011: 526  
2012: 350 
2013: 90 
2014: 48 
 

2.5 Almene genoptræningsplaner 
Genoptræningsplaner for almen genoptræning har i perioden 2010 til 2014 på landsplan udgjort en svagt 
stigende andel af alle genoptræningsplaner (almene og specialiserede). I 2010 udgjorde andelen 79 pct., 
mens den i 2014 udgjorde 86 pct.  
I Region Nordjylland er andelen af almene genoptræningsplaner i 2014 på 81 %. 
I Frederikshavn Kommune er andelen af almene genoptræningsplaner i 2014 på 86%. 
Sygehus Vendsyssel er et de 3 sygehuse, der har den højeste andel af almene genoptræningsplaner. 
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Figur 2.8.1 Andel genoptræningsplaner for almen genoptræning, 
fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014 

 
 

Figur 2.8.2 Andel genoptræningsplaner for almen genoptræning, 
fordelt på sygehuse opdelt efter regioner, pct., 2014 

 

 

2.6 Ventetid til genoptræning 
Ventetiden til genoptræning er det antal dage, der går fra sygehuset har udarbejdet en genoptræningsplan 
og til den dato, hvor kommunen registrerer første genoptræningsydelse. 
 

I perioden 2010 til 2014 har median-ventetiden 
til almen genoptræning1 i kommunerne været 
faldende fra 16 dage i 2010 til 14 dage i 2014. 
Meridian-ventetiden i 2014 i Region Nordjylland 
var 17 dage eller 18 dage (uoverensstemmelse 
mellem tekst og graf). 
Frederikshavn Kommunes egne tal på faktisk 
leveret opstart på genoptræning i 2014: 
Statistikken for ventetid har været opgjort lidt 
anderledes i 2014, fordi ventetiden pr. 1. sep. 
ændredes til 14 dage. Ventetiden for 1. halvår 
var 10,5 ventedage. Fra 1.sept til 31. dec. Var 
ventetiden 8,6 ventedage i gennemsnit. 
 
Efter de seneste politiske beslutninger, er der 
gjort tiltag i Frederikshavn Kommune, så 
ventetiden fremadrettet skal nedbringes til 5 
dage + 2 dage til behandling i Visitationsenheden 
fremadrettet. 
 

Figur 2.6.2. Ventetid til genoptræning, median, fordelt på kommuner med 
kortest og længst ventetid til genoptræning, 2013-2014 (antal dage) 
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Figur 2.6.1. Ventetid til genoptræning, median, fordelt på regioner 
samt landsplan, 2010-2014 (antal dage) 

 

Figur 2.6.2. Ventetid til genoptræning, median, fordelt på kommuner med 
kortest og længst ventetid til genoptræning, 2013-2014 (antal dage) 

 

 
 

2.7 Patientoplevet kommunikation og sammenhængende forløb 

Målingen af den patientoplevede kommunikation og graden af sammenhæng i forløb sker på grundlag af 
tre mål: patientoplevet tilfredshed med samarbejdet mellem sygehus og den kommunale pleje, rettidigt 
fremsendte genoptræningsplaner og rettidigt fremsendte udskrivningsrapporter.  

 

I 2013 lå andelen af patienter (landsplan), som 
vurderede samarbejdet mellem sygehuset og den 
kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje 
positivt, på 87 pct. for indlagte og 91 pct. For 
ambulante patienter. 

Resultaterne i Nordjylland ligger over 
landsgennemsnittet. 

Figur 2.7.1. Tilfredshed med samarbejde mellem sygehus og den 
kommunale pleje fordelt på regioner, 2013, andel positive (pct.) 
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2.8 Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser 

Antallet af akutte psykiatriske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere på landsplan er steget svagt fra 1,8 
indlæggelser til godt 2,0 indlæggelser fra 2010 til 2012, hvorefter udviklingen har været stort set uændret. 

Region Nordjylland har det laveste antal akutte psykiatriske indlæggelser. 

I Region Nordjylland ligger alle kommuner en del under landsgennemsnittet. 

 

Figur 2.8.1 Antal akutte psykiatriske korttidsindlæggelser pr. 1.000 
borgere, fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014 

 

Figur 2.8.2. Andel akutte psykiatriske korttidsindlæggelser i forhold til 
psykiatriske indlæggelser, fordelt på regioner samt landsplan, 2014 
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2.9 Akutte psykiatriske genindlæggelser 
 

Andelen af genindlæggelser i forhold til det samlede 
antal indlæggelser i psykiatrien 
(genindlæggelsesfrekvensen) har været svagt 
stigende på landsplan i perioden 2010-2014, til 22 
pct. i 2014. 

Region Nordjylland har den laveste 
genindlæggelsesfrekvens.  

I Region Nordjylland ligger alle kommuner under 
landsgennemsnittet 

 

Figur 2.9.1 Genindlæggelsesfrekvens i psykiatrien, fordelt på regioner 
samt landsplan, 2010-2014 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Psykiatriske færdigbehandlingsdage 

Udviklingen i antal færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere har været faldende over perioden i alle 
regionerne. På landsplan er antallet af færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere faldet fra godt 7 dage til 5 
dage, svarende til et fald i indikatorniveauet på 32 pct. 

Region Nordjylland har haft det mindste fald. 
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Figur 2.10.1. Antal psykiatriske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 
borgere, fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014 

 

Figur 2.10.2 Antal psykiatriske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 
borgere, 2014 

 

 

 

3.1 Akutte somatiske indlæggelser for voksne borgere med KOL 
 
Antallet af akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere2 med KOL er steget på landsplan fra ca. 591 
indlæggelser i 2010 til ca. 634 indlæggelser i 2014. Stigningen i antallet af akutte indlæggelser pr. 1.000 
borgere med KOL er mindst i Region Midtjylland og Region Syddanmark, mens den største stigning ses i 
Region Hovedstaden (25 % i perioden 2010 til 2014). 
Antallet af akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med KOL varierer inden for den enkelte region, hvor 
variationen især er stor i Region Syddanmark og Region Nordjylland. 
 
På landsplan udgjorde akutte indlæggelser 79 pct. af det totale antal indlæggelser for borgere med KOL i 
2014. 

Sygehusene med den højeste andel akutte indlæggelser er primært beliggende i Region Nordjylland og 

Region Hovedstaden, hvor andelen af akutte indlæggelser i tre af hospitalerne i hver af disse regioner 

overstiger 90 pct. (Herunder Sygehus Vendsyssel)  
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Figur 3.1.3. Akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere med KOL 
(18+ år), efter kommune, 2014 

 

Figur 3.1.4. Andel akutte somatiske indlæggelser i forhold til total 
antal indlæggelser for borgere med KOL (18+ år), efter sygehus, 2014, 
pct.

 

 

3.2 Akutte somatiske indlæggelser for voksne borgere med diabetes type 2 
Antallet af akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 
borgere med diabetes type-2 er faldet på landsplan 
fra ca. 429 indlæggelser i 2010 til ca. 407 
indlæggelser i 2014. 

Antallet af akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere 
med diabetes type-2 har en begrænset stigning i 
Region Hovedstaden, mens antallet er faldet i de 
øvrige regioner.  

På tværs af aldersgrupper (65+ år) er antallet af 
akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med diabetes 
type-2 steget blandt de 85+ årige, hvor antallet er 
faldet for de øvrige aldersgrupper. 

Figur 3.2.1 Antal akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere med 
diabetes type-2 (18+ år), fordelt på regioner samt landsplan, 2010-
2014  
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Ses der på fordelingen af kommuner med et lavt antal akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med diabetes 
type-2 er de primært beliggende i Region Syddanmark og Region Nordjylland, hvilket kan forklare det 
relativt lave regionsniveau. 

I alle regioner er der sygehuse med en relativ høj andel akutte indlæggelser, og der ses ikke nogen 
geografisk koncentration.  Sygehus Vendsyssel ligger relativt højt. 

Figur 3.2.3. Akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere med 
diabetes type-2 (18+ år), efter kommune, 2014

 

Figur 3.2.4. Andel akutte somatiske indlæggelser i forhold til total 
antal indlæggelser for borgere med diabetes type-2 (18+ år), efter 
sygehus, 2014, pct. 
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3.3 Akutte genindlæggelser for voksne borgere med KOL 

Genindlæggelsesfrekvensen for borgere med KOL 
udgør ca. 13 pct. i 2014, og er dermed ca. 5 
pct.point højere end for befolkningen generelt. I 
2010 var genindlæggelsesfrekvensen for borgere 
med KOL 12 pct., og der er således sket en mindre 
stigning de seneste fem år.  

Region Nordjylland har en relativt lav 
genindlæggelsesfrekvens for borgere med KOL i 
forhold til de øvrige regioner, og har nedbragt 
frekvensen fra 14 pct. i 2012 til godt 11 pct. i 2014.  

Genindlæggelsesfrekvensen for Sygehus Vendsyssel 
er relativt lav. 

Region Nordjylland har også en relativt lav 
genindlæggelsesfrekvens for befolkningen generelt, 
som er nedbragt siden 2012.  

 

Figur 3.3.1 Genindlæggelsesfrekvens for borgere (18+ år) med KOL, 
fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014, pct. 

 

 

Figur 3.3.3. Genindlæggelsesfrekvens for borgere (18+ år) med KOL, 
efter kommune, pct., 2014 

 

Figur 3.3.4. Genindlæggelsesfrekvens for borgere (18+ år) med KOL, 
efter sygehus, 2014, pct. 
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3.4 Akutte somatiske genindlæggelser for voksne borgere med diabetes type 2 
 

Borgerne på 18+ år med diabetes type-2 har en 
genindlæggelsesfrekvens i 2014 på godt 10 pct., 
hvilket er stort set uændret siden 2010. 
 
Siden 2010 er der sket et fald i 
genindlæggelsesfrekvensen for borgere med 
diabetes type-2 over 65 år.  
I Region Nordjylland ses faldet først fra 2013, men 
status i 2014 er nu, at Region Nordjylland har den 
laveste genindlæggelsesfrekvens. 
 

Figur 3.4.1 Genindlæggelsesfrekvens for borgere (18+ år) med diabetes 
type-2, fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014, pct. 

 

 
 
 
På landsplan udgjorde akutte genindlæggelser 10 pct. af det totale antal indlæggelser for borgere med 
diabetes type-2 i 2014.  
Der er en synlig variation i genindlæggelsesfrekvensen på tværs af sygehuse, herunder også inden for de 
enkelte regioner. 
Sygehus Vendsyssel er blandt de 3 sygehuse, hvor genindlæggelsesfrekvensen for borgere med type 2 
diabetes er under 7 pct. 
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Figur 3.4.3. Genindlæggelsesfrekvens for borgere (18+ år) med 
diabetes type-2, efter kommune, pct., 2014 

 

Figur 3.4.4. Genindlæggelsesfrekvens for borgere (18+ år) med 
diabetes type-2, efter sygehus, 2014, pct. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25

0 5 10 15 20

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Amager og Hvidovre Hospitaler

Glostrup Hospital

Herlev Hospital

Nordsjællands Hospital

Bornholms Hospital

Holbæk Sygehus

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Nykøbing Sygehus

Roskilde og Køge sygehuse

Odense Universitetshospital

Sygehus Sønderjylland

Sydvestjysk Sygehus

Hospitalenheden Horsens

Fredericia og Kolding Sygehuse

Vejle-Give-Middelfart sygehuse

Århus Universitetshospital

Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenheden Vest

Regionshospitalet Randers

Sygehus Thy - Mors

Aalborg Universitetshospital

Sygehus Vendsyssel

Pct. 

Pct. 

Nordjylland 

Midtjylland 

Syddanmark 

Sjælland 

Hovedstaden 



Bilag: 6.3. Pdf af 72213-15_v2_Notat til KL om tiltag i Frhavn for at nedbringe
antallet af genindlæggelser .pdf

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 24. august 2015 - Kl. 13:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 86615/15



 

Frederikshavn Kommune 

Rådhus Allé 100 

9900 Frederikshavn 

 

Tel.: +45 98 45 50 00 

post@frederikshavn.dk 

www.frederikshavn.dk 

CVR-nr. 29189498 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. april 2015 

Kommunernes Landsforening 

Center for Social og Sundhed  

Att.: Lise Holten 

  

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe 

genindlæggelser  

  

 

I Frederikshavn Kommune er der siden begyndelsen af 2013 arbejdet systematisk 

med forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser. Der er foretaget 

undersøgelser af egne forhold, søgt inspiration hos andre og iværksat konkrete 

initiativer.  

Der kan således ikke siges, at være én bestem indsats, der har været afgørende 

for det gode resultat med nedbringelsen af genindlæggelser for ældre over 75 år. 

Det er derimod en samlet indsats med en lang række af initiativer, der også 

strækker sig længere tilbage i tiden.  

I Frederikshavn er der stort politisk fokus på sundhedsområdet, herunder også på 

at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.  

 

På alle niveauer i organisationen arbejdes der målrettet med fokus på borgernes 

resurser og understøttelsen af at gøre dem selvhjulpne.  

 
Der er ligeledes opmærksomhed på den udfordring, at 32% af 
sundhedsomkostningerne går til 1% af borgerne. 

Kommunen anvender kommunaløkonomiske sundhedsdata (KØS), sundhedsatlas 
samt kommunalt omsorgssystem til at generere faktuel viden om, hvor vi skal 
sætte ind. 

Desuden er der er stort fokus på viljen til samarbejde. Et godt samarbejde, hvor vi 

ser hinanden som hinandens forudsætninger. Det drejer sig om samarbejde: 

 

 internt i kommunen  

 i Kommunalt Lægeligt Udvalg  

 med Sygehus Vendsyssel  

 tværkommunalt 

 

 

 

Sagsnummer:   

13/15737 

Dok. 72213-15 

 

Sagsbehandler: 

Chefkonsulent i Sundhed og Pleje  

Marianne Skrubbeltrang 

 

Direkte telefon.:  

9845 5207 

  



 

 

 

 

 

 

Side2/6 
I den forbindelse kan det nævnes, at parterne i Nordjylland har et stærkt 

samarbejde, som er forankret i den regionale Sundhedsaftale. 

 

Nedenstående oplistning er et forsøg på, at give overblik over og indblik i hvad, 

der i Frederikshavn Kommune i dag bidrager til resultatet af nedbringelse af 

genindlæggelser. 

 

 
Sundhedspolitik 
Politisk er der stort fokus på sundhed i Frederikshavn Kommune.  
 
Der blev således i 2008 vedtaget Sundhedspolitik med stærkt fokus på 
kronikerområdet. Den har været afgørende for implementeringen af hele 
kronikerindsatsen. 
 
I 2013 har en ny Sundhedspolitik styrket fokus på 5 rammeområder: 

 Ulighed i Sundhed 

 Den kompetente borger 

 Sundhedsfremme 

 Forebyggelse 

 På tværs – fra vugge til grav 
 

Sundhedscentre og Træningscentre i kommunens 3 hovedbyer 
Ved kommunesammenlægningen i 2007 etablerede kommunen Træningscentre 
lokalt i Skagen, Frederikshavn og Sæby. 
Allerede i 2009 foretog kommunen en omlægning fra Sund By til 3 reelle 
Sundhedscentre i tæt tilknytning til Træningscentrene. 
Her har såvel den borgerrettede som den patientrettede forebyggelse sin 
forankring med følgende indsatser: 
 

 Kronikerindsatser for borgere med KOL, diabetes, hjertekar og kræft 
(Start 2009) Region Nordjylland har tidligt været i front med 
tværsektorielle fora, hvor rammeaftalerne på de enkelte kroniske 
sygdomme blev udarbejdet. 

 
 Telesår  

 Teledi@log på hjerteområdet (Start 2012) 

 TeleCare Nordprojektet: Selv-monitorering – KOL-patienter (Start 2013)  

 Dysfagiprojektet: Forebyggelse og afhjælpning af fejlsynkning (Start 2014) 
Projektet er i samarbejde med phd studerende fra Sygehus Vendsyssel.  
 
Projektets målgruppe er den gruppe af patienter, som har rigtig mange 
indlæggelser grundet dysfagiproblematikker. Der er udvalgt 
borgere/patienter, for hvem, der er gjort en tværfaglig og tværsektoriel 
indsats. Der er målt på livskvalitet, antal indlæggelser (før og efter 
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interventionen), kontakter til egen læge og naturligvis de økonomiske 
omkostninger generelt (både kommunale og regionale). 
I den kommunale del har sygeplejersker, ergoterapeuter, diætister og det 
kommunale køkken indgået i projektet.  
Sideløbende med projektet, der ført viden ud i organisationen. 
(Projektbeskrivelse for phd projektet er vedlagt) 

 Fokus på ernæringstruede borgere. (Start jan. 2013)  

o Ansættelse af 3 kostfaglige medarbejdere under ledelse af en 
diætist. Fokus har været uddannelse af frontpersonalet. 

o Ernæringsscreening af borgerne.  
o Individuelle indsatser til de ernæringstruede. 

 Fokus på forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år 

Desuden har Sundheds- og Træningscentrene: 

 
 Balancehold 
 Kostvejledning af diætist 
 Vægttabshold 
 Vægtsamtaler 
 Forebyggelse af vægttab hos ernæringstruede 
 Besøg af kostfaglig medarbejder (når borger er visiteret til madservice) 
 Sundhedssamtaler 
 Rygestopkurser 
 Information nye 65årige 
 Forebyggende hjemmebesøg 
 Rehabiliteringsteam omkring borgere med særlige behov: Samarbejde 

mellem CAM, CSSM, CSP, CHP, CU 
 

Forløbsnære audits med det sigte at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. 

I 2013 – 2014 gennemførte s flere audits med deltagelse af Visitationsenheden, 
plejecentre / hjemmeplejen, Den kommunale Sygepleje og i relevante audits også 
sygehuset. (Beskrivelse af projektet med resultater er vedlagt) 

 

Forløbsnære audits er en kvalitativ metode - defineret som fagpersoners 

systematiske gennemgang af komplekse borgerforløb i forbindelse med 

indlæggelse med henblik på at vurdere kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser 

og sammenhængen i indsatsen – identificere problemstillinger og afdække 

årsager.  

Læringspunkter fra disse audits er: 

Det er vigtigt med: 
 Tidlig opsporing 
 Kommunikation og samarbejde (med borger, pårørende, mellem de 

professionelle SSH, SSA, sygeplejerske, læge, sygehus) 
 Dokumentation 
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 Kendskab til faggrænser – hvad kan jeg - hvornår skal ny faggruppe 

ind i billedet? 

 

I forlængelse af disse læringspunkter er flere tiltag sat i værk: 

 Indføring af Triage og ændringsskema på plejecentre og i hjemmeplejen / 

Den kommunale Sygepleje (2015) 

 Fokus på opkvalificering af dokumentationen (Den nødvendige – 

rettidige – og tilpas fyldestgørende dokumentation) (2015) 
 Udviklingsvisitator inddrages hurtigt i koordinering af udskrivningsforløb, 

der ser ud til at blive særligt komplekse (Start 2013) 

 

Samtidig har Social- og Sundhedsmyndighed (Visitationsenheden, Socialenheden, 

Hjælpemiddelenheden og Kontraktenheden) gennemgået kursus i relationel 

koordinering. 

 

 

Strukturændring i Center for Sundhed og Pleje  

I 2014 ændres strukturen fra en opdeling i geografiske områder til en opdeling i 4 

faglige områder: 

 Plejecentre 

 Hjemmeplejen 

 Sundhed og sygepleje (Den kommunale Sygepleje + Sundhedscentrene og 

kommunale madservice under samme ledelse) 

 Aktivitet og træning (Aktivitetscentre og træningscentre) 

 

I den nye struktur arbejder Sundhedscentre og Træningscentre fortsat tæt 

sammen om de tidligere nævnte opgaver.  

Den nye faglige opdeling i Center for Sundhed og Pleje har sat fokus på den faglige 

kvalitet til bedste for borgeren.  

 

Der er i perioden 2012 – 2014 op til strukturændringen gennemført omfattende: 
 Kompetenceudvikling af frontpersonale:  

o Efteruddannelse af sygeplejen (også med henblik på at kunne 
håndtere den udadgående subakut / akutfunktion) 

o Efteruddannelse af SSAere 

o Efteruddannelse af SSHere 

 Der er udarbejdet kompetenceprofiler for sygeplejersker, SSAer og SSHer 
(2012) 

 
 Indført ”Længst muligt i eget liv” (rehabilitering)(Medio 2011) 

 
 Indført OPTUR på plejecentrene: Rehabilitering af borgere, der bor på 

plejecentrene (Ultimo 2014) 
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 Indført PPS: Elektronisk program med Praktiske Procedurer i Sygepleje, 

der understøtter kvaliteten i håndtering af sygepleje og pleje. (Ultimo 
2014) Nationale kliniske retningslinjer har tæt forbindelse til PPS. 

 Demensfrekvens: Kompetenceudvikling af medarbejdere bl.a. i forhold til 
smerteudredning og  –lindring. Har også fokus på disse borgeres somatiske 
sygdomme (Primo 2015) 

 Faldforebyggelsesprojekt (Primo 2014) 

 Oprettelse af flere sygeplejeklinikker (2014) 

 Styrkelse af UTHarbejdet (2014) 
 

Sundhedsaftale om forløbskoordinering 

I forlængelse af Sundhedsaftale om forløbskoordinering arbejdes der med: 
  

 Opfølgende hjemmebesøg efter sygehuskontakt. Egen læge og den 
kommunale sygeplejerske deltager. 

 Subakut/akut udgående funktion: Lægerne i almen praksis kan rekvirere 
et besøg af en kommunal sygeplejerske til en borger indenfor en time. 

 Oprustning af det faglige niveau i forhold til borgere, der har været 
indlagt. Sker på Kastaniegården, som har midlertidige aflastningspladser. 

 

Kommunalt lægeligt udvalg - KLU 
I Frederikshavn Kommune er der et godt samarbejde med lægerne i almen 
praksis. Kort efter kommunesammenlægningen blev samarbejdet i Kommunalt 
Lægelig Udvalg indledt, og allerede i 2008 blev der ansat en praksiskonsulent. 
 
I Frederikshavn arbejdes der med et KLU med deltagelse af politikere, direktør og 
chefer,  og fra 2014 også med en repræsentant fra Sygehus Vendsyssel. 
Desuden er der etableret en praksisnær undergruppe med læger og mere 
praksisnære ledere, der tager sig af de samarbejdet på det mere driftsorientere 
niveau. 

 

Samarbejde med Sygehus Vendsyssel 
Samarbejdet mellem sygehus og kommune/almen praksis er af særdeles stor 
betydning for det sammenhængende og kvalitativt gode patient/borger forløb.  
 
Arbejdet er forankret i Samarbejdsforum for somatisk sygehus i klynge Nord, hvor 
Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Hjørring Kommune samt Sygehus Vendsyssel 
deltager. 
Frederikshavn Kommune prioriterer dette samarbejde højt. Som det ses af 
ovenstående er der flere fælles projekter og en god løbende dialog. 
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I uge 4 i 2014 og 2015 har Sygehus Vendsyssel  (Klinik Akut)i samarbejde med 
kommunerne foretaget en Patientinventerings undersøgelse. 
Gennem interviews opnås der ved ankomst til Klinik Akut indsigt i, hvor borgeren 
kommer fra, hvem der har henvist, hvorfor borgeren kommer til sygehuset, om en 
sygehuskontakt kunne være undgået osv…….. 

Alt sammen nyttig viden i et forebyggelsesperspektiv. 
 

Opgaveflytning 
I Region Nordjylland er der stort fokus på opgaveflytning mellem sektorerne. 
Dette for at kunne give borgeren en sundhedsydelse i den sektor, der er mest 
hensigtsmæssig. 
Når opgaver for større patientgrupper overdrages, sker det gennem en aftalt 
beskrivelse af opgaven og omkostningerne. En overdragelse godkendes af Den 
administrative Styregruppe for Sundhedsaftalen. 
 

 Opgaveoverdragelse i konkretsager: Frederikshavn Kommune har indledt 
et samarbejde mellem Sygehus Vendsyssel og områdeleder af den 
kommunale sygepleje, der løbende mødes og afhjælper problematikker i 
forbindelse med opgaveoverdragelse. 
 

 

Jeg håber, at ovenstående har givet indsigt i, hvordan vi arbejder i Frederikshavn 
kommune. Er der noget, der ønskes uddybet, er I velkommen til at vende tilbage. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Rikke Albrektsen 

Social- og Sundhedsdirektør 
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skab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirma-
er. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt 
1.000 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har næsten 48.800 medarbejdere i 135 lande. 

 

I forbindelse med etablering af det fælles Kørselskontor i Frederikshavn kommune blev 

der nedsat en styregruppe med det formål at sikre, at der skabes tværgående forståelse 

i det enkelte center, herunder bibringe til fælles økonomisk interesse for et kørselskon-

tor.  

Styregruppen har nedsat en samarbejdsgruppe for hvert kørselsområde. Samarbejds-

grupperne har gennemarbejdet BDOs anbefalinger i Visitationsprojektet, og har beskre-

vet fordele og ulemper ved hver anbefaling. Styregruppen har efterfølgende besluttet 

hvilke anbefalinger, der implementeres, og BDOs udkast til kvalitetsstandarder og pro-

cedurer er justeret i henhold til beslutningen.  

 

Styregruppen for Kørselskontoret d. 7. januar 2015  
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1 BILAG 2:  
KVALITETSSTANDARDER 

1.1 KØRSEL TIL LÆGE- OG SPECIALLÆGE 

Om ordningen 

Lovgrundlag Som borger har man adgang til læge og speciallæge efter Sund-

hedslovens § 59 og § 64. 

I visse tilfælde yder kommunen befordring eller befordringsgodtgø-

relse med hjemmel i Sundhedslovens § 170 og i Bekendtgørelse nr. 

1266 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter Sundhedslo-

ven. 

Hvad er formålet med 
ydelsen? 

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra 
alment praktiserende læge/nærmeste speciallæge med henblik på 
at kompensere borgere med bevægelseshandicap og heraf følgen-
de manglende evne til egen transport. 

Hvad hjælper kommu-
nen med? 

Udgangspunktet er, at man som borger selv skal transportere sig til 
og fra alment praktiserende læge/nærmeste speciallæge. I visse 
tilfælde kan kommunen sørge for transporten eller betale befor-
dringsgodtgørelse. 

Hvem er omfattet af 
ydelsen? 

Borgere, der er omfattet af ordningen: 
 
Borgere, som er bosat i Frederikshavn Kommune og som tilhører 
sikringsgruppe 1. 

Borgere, som modtager social pension kan visiteres til kørsel eller 
befordringsgodtgørelse til alment praktiserende læge eller special-
læge. 

Borgere, der er henvist til speciallæge, kan få kørsel eller befor-
dringsgodtgørelse, såfremt speciallægen er beliggende mere end 
50 km. fra borgerens bopæl, og hvis omkostningen til transporten 
overstiger 60 kr. 

Der kan ydes godtgørelse for kørsel til/fra speciallæge uden hen-
visning ved besøg hos speciallæge i øjensygdomme (oftalmologi),  
eller speciallæge i øre-næse-halssygdomme (oto-rhino-laryngologi) 
samt hos speciallæge i gynækologi og obstetrik ved svangerskabs-
afbrydelse inden udløbet af 12. uge. 

Borgere har ret til godtgørelse for befordring med ambulance eller 
særligt sygekøretøj til og fra akut skadebehandling hos alment 
praktiserende læge eller speciallæge, hvis personens tilstand gør 
det nødvendigt. 

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen 

Principper for tildeling 
af befordring eller 

Borger, der er omfattet af ordningen og selv kan transportere sig 
til alment praktiserende læge/nærmeste speciallæge via kollektiv 
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godtgørelse trafik, egen bil eller andet (herunder at ægtefælle eller anden 
pårørende kan køre), ydes godtgørelse til billigst forsvarlige trans-
portmiddel. 

I visse tilfælde har kommunen mulighed for at visitere til kørsel 
via NT Flextrafik. Dette er gældende for borgere, der ikke er i 
stand til at benytte alternative transportmidler. 

Kommunen træffer afgørelse om kørselstype eller befordrings-
godtgørelse fra gang til gang. I visse tilfælde visiteres kørsel eller 
befordringsgodtgørelse til et længerevarende forløb eller en fast 
bevilling. 

Hvad er indeholdt i 
ydelsen? 

Er borger visiteret til kørsel foregår dette via NT Flextrafik. 

Borger kan forvente en vis omvejskørsel - blandt andet som følge 
af, at der kan være andre borgere med i bilen til/fra alment prak-
tiserende læge/nærmeste speciallæge. Omvejskørslen kan være 
op til 100 % af borgerens direkte transporttid fra A til B. 

Borger må påregne op til 15 minutters ventetid ved afhentnings-
tidspunkt, såfremt dette ikke medfører forsinkelse til behandling. 
Ankomst planlægges til maksimalt 30 minutter før aftalte behand-
lingstidspunkt. 

Borger må påregne op til 45 minutters ventetid ved afhentning hos 
læge/speciallæge. 

 

Er borger visiteret til befordringsgodtgørelse gælder følgende for-
hold: 

1) Der ydes godtgørelse svarende til transport til egen alment 
praktiserende læge nærmeste speciallæge. 

2) Der ydes godtgørelse med et beløb svarende til det efter 

forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel. 

3) Udgiften til transport til/fra læge/speciallæge skal over-
stige 25 kr. i alt (gældende for borgere, der modtager 
pension efter de sociale pensionslove) 

4) Udgiften til transport til/fra speciallæge skal overstige 60 
kr. i alt og afstanden fra bopæl til speciallæge skal mini-
mum være 50 km. (gældende for borgere, der ikke modta-
ger pension efter de sociale pensionslove) 

Befordringsgodtgørelse udbetales på baggrund af dokumentation 
fra borger. 

 

En ledsager til en patient, der modtager befordring eller befor-
dringsgodtgørelse, har ret til befordring eller befordringsgodtgø-
relse, når ledsagelsen er nødvendig på grund af patientens alder 
eller helbredstilstand. 

Nødvendiggør ledsagelsen mere end 12 timers fravær fra hjem-
met, har ledsageren også ret til befordring eller befordringsgodt-
gørelse til ud- eller hjemrejse uden ledsagelse af patienten. 

En ledsager, der har ret til befordring eller befordringsgodtgørel-
se, har ved rejser, der nødvendiggør at ledsageren overnatter 
uden for hjemmet, også ret til overnatning eller overnatningsgodt-
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gørelse (hoteldispositionsbeløb) og time- og dagpenge efter lave-
ste sats i Finansministeriets cirkulære om time- og dagpenge m.v. 

Hvad indeholder ydel-
sen ikke? 

Denne kørselsordning dækker ikke befordring eller befordrings-
godtgørelse til: 

Tandlæge, fodterapeut, psykolog, privat praktiserende fysiotera-
peut, kiropraktor og lignende. 

Hvad koster ydelsen 
for borgeren? 

Der er ikke egenbetaling for borgeren, såfremt borger er blevet 
visiteret til befordring eller befordringsgodtgørelse ud fra de krite-
rier, der er beskrevet i denne kvalitetsstandard. 

Hvordan foregår visita-
tion? 

Borgere visiteres til ydelsen hos Frederikshavn Kommunes kørsels-
kontor. 

Når borger henvender sig første gang, vurderes behovet for kørsel 
ud fra faste kriterier vedr. borgers funktionsniveau. Der meddeles 
enkeltbevilling og behovet for kørsel vurderes fra gang til gang.  

Ved en midlertidig bevilling indsættes slutdato, og bevillingen 
ophører denne dag.  

Ved behov for varig bevilling udfylder borger et ansøgningsskema. 
Funktionsniveauet vurderes ud fra journaloplysninger og indhentel-
se af oplysninger fra relevante fagpersoner, herunder evt. ind-
hentning af lægeattest. 

Hvordan bestilles 
ydelsen? 

Bestilling af befordring eller befordringsgodtgørelse foretages af 
kørselskontoret ved telefonisk henvendelse fra borger. 

Klagevejledning Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse kan påklages 
til Patientombuddet. 

Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet, §5, stk 1. nr. 9. (jf. www.patientombuddet.dk). 

 
 
 

1.2 KØRSEL TIL GENOPTRÆNING 

Om ordningen 

Lovgrundlag Som borger har man adgang til optræning efter Servicelovens § 86 

samt Sundhedslovens § 140. 

I visse tilfælde yder kommunen befordring med hjemmel i Service-

lovens § 117 eller befordring/befordringsgodtgørelse med hjemmel 

i Sundhedslovens §§ 172-173 samt bekendtgørelse nr. 1266 om 

befordring eller befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven. 

Hvad er formålet med 
ydelsen? 

Kørsel efter Servicelovens  § 117 og kørsel efter Sundhedslovens § 
172: 

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra 
genoptræning og vedligeholdelsestræning for at kompensere bor-
gere med bevægelseshandicap og heraf følgende manglende evne 
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til egen transport. 

Hvad hjælper kommu-
nen med? 

Udgangspunktet er, at man som borger selv skal transportere sig til 
og fra genoptræning. I visse tilfælde kan kommunen sørge for 
transporten eller betale befordringsgodtgørelse. 

Hvem er omfattet af 
ydelsen? 

Kørsel Servicelovens § 117: 

Borgere der er omfattet af ordningen: 

1. Borgere som på grund af betydelig, varig fysisk eller psy-
kisk nedsat funktionsevne ikke er i stand til at varetage 
egen befordring til træning bevilliget jf. sel § 86 

Bemærk, at borgere uden adgang til offentlig transport ikke af den 
grund får ret til fri befordring. 

Hvis ægtefælle eller samlever har mulighed for at køre borger, 
ydes ikke befordring. 

Borger skal anvende det træningssted, hvor den nødvendige træ-
ning efter kommunens vurdering kan foregå 

Borger betaler på baggrund af det ugentlige befordringsbehov et 
fast månedligt abonnement, der fastsættes af kommunen 

Ved længerevarende afbrydelse af træningsforløbet afmelder bor-
ger befordring til Visitationsenheden. 

Kørsel/kørselsgodtgørelse efter Sundhedslovens § 172: 

Borgere, der er omfattet af ordningen: 

1) Borger modtager pension efter de sociale pensionslove, og 
som er bevilliget genoptræning efter Sundhedslovens § 140 

2) Borger modtager pension og  har en samlet udgift til og fra 
træningsstedet med det  billigste forsvarlige befordrings-
middel på over 25 kr 

3) Borger der ikke modtager pension, hvor afstanden mellem 
borgeres bopæl og træningsstedet overstiger 50 km, og 
udgiften til billigste forsvarlige befordringsmiddel i alt 
overstiger 60 kr 

4) Borger der ikke modtager pension, hvis helbredstilstand 
udelukker transport med kollektive befordringsmidler. 
Manglende adgang til kollektive befordringsmidler beretti-
ger ikke til kørsel. 

Befordring ved borgers frie valg af genoptræningssted, beregnes 
på baggrund af afstanden til eller fra det genoptræningssted, hvor 
nødvendig genoptræning efter kommunens vurdering kan foregå.  

Kommunen visiterer ikke til kørsel til specialiseret genoptræning, 
som foregår på sygehuset. Sygehusene administrerer kørslen. 
Kommunen finansierer denne udgift. 

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen 

Principper for tildeling 
af befordring eller 
godtgørelse 

Kørsel Servicelovens § 117: 

I visse tilfælde har kommunen mulighed for at visitere kørsel via 
Flextrafik til borgere, der ikke er i stand til at benytte alternative 
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transportmidler. 

Kommunen træffer afgørelse om befordring ud fra en konkret indi-
viduel vurdering af borgers funktionsniveau. 

Hvis ægtefælle eller samlever har mulighed for at køre borger til 
træningen, bevilliges ikke kørsel. 

Kørsel efter sundhedslovens § 172: 

Hvis man som borger er omfattet af ordningen og selv kan trans-
portere sig til almen genoptræning (via kollektiv trafik, egen bil 
mv.) ydes godtgørelse til billigste mulige transportmiddel. 

I visse tilfælde har kommunen mulighed for at visitere kørsel via 
Flextrafik til borgere, der ikke er i stand til at benytte alternative 
transportmidler. 

Kommunen træffer afgørelse om befordringstype eller befor-
dringsgodtgørelse ud fra en konkret individuel vurdering af borgers 
funktionsniveau. 

Hvad er indeholdt i 
ydelsen? 

Er borger visiteret til befordring foregår dette via NT Flextrafik. 
Der kan ikke vælges alternative transportformer. 

Omsorgskørsel dækker transport fra dør til dør og evt. hjælp til at 
forcere fortove og trapper. Det er vigtigt, at borger er klar på det 
fastlagte tidspunkt. 

Borger kan forvente en vis omvejskørsel, blandt andet som følge 
af, at der kan være andre borgere med i køretøjet. Omvejskørslen 
kan være op til 100 % af borgers direkte transporttid fra A til B. 

Som borger må man påregne op til 15 minutters ventetid ved af-
hentningstidspunktet, såfremt dette ikke medfører forsinkelse i 
forhold til træningen. Ankomsttidspunktet planlægges til maksi-
malt 30 minutter før det aftalte tidspunkt. 

Som borger må man påregne op til 45 minutters ventetid ved af-
hentning på træningsstedet. 

Der kan forekomme afvigelser i kørselstidspunktet både på ud- og 
hjemturen. 

I forhold til den daglige køreplanlægning er det vigtigt, at borger 
afbestiller kørsel så tidligt som muligt, og senest dagen før. Afbe-
stilling skal ske til Kørselskontoret. 

Frederikshavn Kommune vil periodisk følge op på borgersfunkti-
onsnedsættelse og borgers mulighed for selv at varetage befor-
dring til træningsstedet. Hvis borger undervejs selv bliver i stand 
til at transportere sig til træningsstedet, bortfalder bevillingen.  

Kørsel Servicelovens § 117: 

Kørsel til træning kan bevilliges i op til 3 gange ugentlig. 

Bevillingsperioden er individuel, og gælder så længe Frederikshavn 
kommune vurderer, at borger er berettiget til kørsel. Kommunen 
vil ved 1. træning, løbende og efter 4 uger revurdere kørselsbeho-
vet. 

Borger oplyses om, at de selv skal kontakte Visitationsenheden og 
afmelde kørslen, hvis de selv bliver i stand til at komme til træ-
ning. 
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Der er egenbetaling for borger. 

Kørsel efter Sundhedslovens § 172: 

Er man som borger visiteret til befordringsgodtgørelse gælder føl-
gende forhold: 

• Der ydes godtgørelse svarende til transport til det genop-
træningssted, som kommunen har visiteret til. 

• Der ydes godtgørelse med et beløb svarende til det efter 

forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel. 

• Udgiften til transport til/fra genoptræning skal overstige 
25 kr. i alt (gældende for borgere, der modtager pension 
efter de sociale pensionslove) 

• Udgiften til transport til/fra genoptræning skal overstige 
60 kr. i alt, og afstanden fra bopæl til genoptræningsste-
det skal minimum være 50 km. (gældende for borgere, der 
ikke modtager pension efter de sociale pensionslove) 

Befordringsgodtgørelse udbetales på baggrund af dokumentation 
fra borgeren. 

Der er ingen egenbetaling for borger. 

En ledsager til en borger, der modtager befordring eller befor-
dringsgodtgørelse, har ret til befordring eller befordringsgodtgø-
relse, når ledsagelsen er nødvendig på grund af borgers alder eller 
helbredstilstand. 

Nødvendiggør ledsagelsen mere end 12 timers fravær fra hjem-
met, har ledsageren også ret til befordring eller befordringsgodt-
gørelse til ud- eller hjemrejse uden ledsagelse af borger. 

En ledsager, der har ret til befordring eller befordringsgodtgørel-
se, har ved rejser, der nødvendiggør, at ledsageren overnatter 
uden for hjemmet, også ret til overnatning eller overnatningsgodt-
gørelse (hoteldispositionsbeløb) og time- og dagpenge efter lave-
ste sats i Finansministeriets cirkulære om time- og dagpenge m.v. 

Hvad koster ydelsen 
for borgeren? 

Kørsel Servicelovens § 117: 

Betaling af omsorgskørsel sker via en abonnementsordning, hvor 
borger tegner et abonnement på baggrund af det ugentlige antal 
ture, som borger er visiteret til. 

Betaling for abonnement sker kvartalsvis bagud. 

Det er ikke muligt at sætte abonnementet i bero, hvilket betyder, 
at borger vil blive afkrævet betaling for abonnementet, uanset om 
ordningen benyttes eller ikke benyttes. 

Er borger gennem længere tid forhindret i at deltage i træningen, 
eksempelvis som følge af længerevarende sygdom eller indlæggel-
se, skal Visitationsenheden kontaktes. Herefter afmeldes kørsels-
ordningen fra efterfølgende måned. 

Ønsker borger på et senere tidspunkt at genoptage træning og 
kørsel, skal borger kontakte Visitationsenheden, som på ny vil 
vurdere sagen.  

Ønsker borger kørsel ud over det, der er visiteret til, er det for 
borgers egen regning. 
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Kørsel Sundhedslovens § 172: 

Der er ikke egenbetaling for borgeren, såfremt borger er visiteret 
til befordring eller befordringsgodtgørelse ud fra de kriterier, der 
er beskrevet i denne kvalitetsstandard. 

Hvordan foregår visita-
tion? 

Borger eller pårørende skal kontakte Visitationsenheden, Center 
for Social og Sundhedsmyndighed, som ud fra en konkret individuel  
vurdering træffer afgørelse om tildeling af kørsel.  

Senest to uger efter henvendelsen har borger krav på at visitator 
vurderer sagen. Visitator sender umiddelbart efter en afgørelse til 
borger. 

Borger kan forvente opstart af kørslen i den efterfølgende uge, 
medmindre andre forhold taler imod. 

Borger kontakter selv kørselskontoret, når borger har fået en kør-
selsbevilling og kender sine træningstider. 

Ved første fremmøde på træningscenteret vil borgers kørselsbehov 
blive afklaret yderligere. 

Når en borger er visiteret til ordningen, vil Frederikshavn Kommu-
ne periodisk følge op på borgerens funktionsniveau og behov for 
kørsel. 

Hvordan bestilles 
ydelsen? 

Bestilling af befordring eller befordringsgodtgørelse foretages af 
borger ved telefonisk henvendelse til Kørselskontoret. 

Klagevejledning Kørsel servicelovens § 117: 

Kommunens afgørelser om hjælp efter denne bestemmelse kan 
ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

Kørsel Sundhedslovens § 172: 

Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse kan påklages 
til Patientombuddet. 

Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet, § 5, stk. 1. nr. 9. (jf. 
www.patientombuddet.dk). 

 

 

1.3 KØRSEL TIL SPECIALUNDERVISNING OG SPECIAL-SFO 

Om ordningen 

Lovgrundlag Elever, der er visiteret til specialundervisning efter Folkeskolelo-

vens § 20, kan i visse tilfælde modtage befordring eller befor-

dringsgodtgørelse med hjemmel i Folkeskoleloven § 26 og i Be-

kendtgørelse nr. 25 om befordring af elever til folkeskole efter 

Folkeskoleloven. 

Elever som er visiteret til en special-SFO-plads efter Servicelovens 

§ 36 kan modtage kørsel efter Servicelovens § 41. 
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Hvad er formålet med 
ydelsen? 

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra 
specialundervisning i folkeskolen med henblik på at sikre at ele-
verne får mulighed for at følge den daglige undervisning, samt 
mulighed for at benytte special-SFO. 

Hvad hjælper kommu-
nen med? 

Udgangspunktet er, at forældrene selv står for transporten eller at 
eleven benytter sig af bussen på lige fod med de øvrige elever. 
Her kan kommunen yde befordringsgodtgørelse eller betalt skole-
kort. I særlige tilfælde kan kommunen sørge for transporten. 

Hvem er omfattet af 
ydelsen? 

Følgende elever er omfattet af ydelsen: 

 Elever i 0.-3. klasser, der har længere end 2,5 km. 

 Elever i 4.-6. klasse, der har længere end 6 km. 

 Elever i 7.-9. klasse, der har længere end 7 km. 

 Elever i 10. klasse, der har længere end 9 km. 

 Elever i 0.-6. klasse, hvis skolevejen er erklæret trafikfar-

lig.  

 

Derudover kan der være specialklasseelever, som skønnes kørsels-

berettigede ud fra en individuel vurdering af den pågældendes 

elevs evne til at begå sig i trafikken. Den individuelle vurdering 

foretages ud fra: 

 Færdselsevne (orienteringsevne, afledelighed og fysiske 

handicaps mv.). 

 Adfærdsmæssige problemer. 

 Elevens udviklingsniveau. 

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen 

Principper for tildeling 
af befordring eller 
godtgørelse 

Hvis forældrene har mulighed for at transportere eleven selv kan 
der ydes befordringsgodtgørelse hvis: 

- Eleven er berettiget til kørsel jf. ovenstående afsnit 
- Der ikke er en billigere forsvarlig mulighed for transport fx 

skolebus eller andre kørsler via Flextrafik som allerede kø-
rer i området for at hente andre elever.  

Elever over 4. klasse, hvor forældrene ikke selv har mulighed for 
transport, vil som udgangspunkt blive visiteret til at benytte sko-
lebussen eller øvrig kollektiv transport.  

I visse særlige tilfælde kan kommunen visitere eleven til kørsel via 
Flextrafik.  

Hvad er indeholdt i 
ydelsen? 

Er man som elev visiteret til befordring foregår dette med kom-
munens skolebusordning, normal kollektiv trafik eller via NT Flext-
rafik.  

Kørslen med skolebus eller normale busruter foregår efter den 
fastlagte køreplan.  

Ved kørsel med Flextrafik køres der som udgangspunkt kun mellem 
elevens folkeregisteradresse og skole. Det er således kun muligt at 
eleven hentes eller afleveres til flere adresser i helt særlige til-
fælde ud fra en helhedsvurdering af elevens totale situation.  

Kørslen forgår som udgangspunkt som samkørsel med andre elever. 
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Der må derfor også forventes en vis omvejskørsel, men det til-
stræbes at køretiden ikke overtiger 60 min. hver vej for kørsel 
inden for Frederikshavn Kommune og op til 90 min. ved kørsel til 
andre kommuner. 

For kørsel med skolebus og Flextrafik tilrettelægges der med 1 
morgenkørsel og 1-2 hjemkørsler afhængig af skolen.  

Ved kørsel til special-SFO er der 1 morgenkørsel og 1- 2 hjemkørs-
ler. Forældre har ikke mulighed for selv at bestemme disse tids-
punkter. 

Der visiteres som udgangspunkt ikke til enetransport. Hvis der skal 
bevilliges enetransport skal følgende pædagogiske tiltag være 
afprøvet:  

 Visuel struktur (forberedelse) i forhold til, hvor eleven skal 

hen til og fra skole. 

 Placering i bussen/taxa. 

 Yndlingsbeskæftigelse med som underholdning. 

 Afskærmning i forhold til lyde, evt. med høretelefoner med 

musik eller lignende. 

 Ligeledes bør en evt. opdeling af ruten, så der er færre elever 

med bussen, have været vurderet som en mulig løsning på 

problemet. 

Hvis der undtagelsesvis bevilliges enetransport, revurderes beho-
vet løbende.  

Hvad indeholder ydel-
sen ikke? 

Denne ordning berettiger ikke til befordring eller befordringsgodt-
gørelse hvis: 

1. Eleven er indskrevet på en privat/friskole 
2. Eleven går på en skole uden for skoledistriktet hvis eleven 

ikke er henvist af kommunen til denne skole. 

Derudover dækker ordningen ikke: 

 Kørsel af elever som ikke er visiteret til specialundervisning 

 Kørsel til og fra SFO 

 Kørsel til særlige klubtilbud  

Hvad koster ydelsen 
for borgeren? 

Ved befordringsgodtgørelse kompenseres der efter statens laveste 
takst. Der kompenseres for strækningen fra hjemmet til special-
skole/special-SFO. 

Der er ingen egenbetaling ved visitering til skolekort eller kørsel 
via Flextrafik. 

Hvordan foregår visita-
tion? 

Specialskolen visiterer til kørsel til specialklasserne. Der foretages 
en individuel vurdering af, om eleven kan benytte almindelig sko-
lebus/kollektiv transport eller om eleven skal køres med Flextra-
fik. Hvis eleven skal køres med Flextrafik afdækkes, om denne 
kørsel kan varetages af forældre mod betaling af befordringsgodt-
gørelse. 

Når eleven starter i 5. klasse gennemføres som udgangspunkt et 
kortere bustræningskursus i samarbejde med elevens forældre. 

Der følges op på kørselsbehovet på forældresamtaler og efter be-
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hov. 

Visitering til kørsel mellem hjemmet og special SFO foretages af 
Center for Familie/Center for Unge. Sagsbehandler foretager en 
vurdering af forældres mulighed for selv at køre, afstand til Spe-
cial SFO samt barnets alder, og barnets fysiske og psykiske funkti-
onsniveau.  

Hvordan bestilles 
ydelsen? 

Skolerne bestiller skolekort og kørselskontoret bestiller Flextrafik.  

Befordringsgodtgørelse udbetales, når forældre afleverer kørsels-
regnskab til Kørselskontoret. Kørselsregnskabet skal være bekræf-
tet af skolen.  

Ved opstart på ny skole eller ved flytning må der forventes en 
sagsbehandlingstid på 5-8 dage før kørslen/skolekort kan oprettes. 
I denne periode dækker kommunen ikke kørselsudgifterne til evt. 
taxa.  

Klagevejledning Beslutninger og afgørelser om skolekørsel, som træffes af kommu-
nalbestyrelsen, kan ikke indbringes for en højere administrativ 
myndighed. Se Folkeskoleloven § 51 stk. 2. 

Afgørelse om befordring mellem hjemmet og special SFO eller 
befordringsgodtgørelse kan påklages til Ankestyrelsen efter revur-
dering af sagen i Center for Familie/Center for Unge. 

 

 
 
 

1.4 KØRSEL TIL SÆRLIGE DAGTILBUD OG AFLASTNING 

Om ordningen 

Lovgrundlag Børn som er visiteret til: 

Særlige dagtilbud efter SEL § 32 

Aflastning/plejefamilier efter SEL § 52 stk. 3.5 eller § 84/ § 44 

Jf. Servicelovens § 41 har forældre mulighed for selv at admini-

strere kørslen i forbindelse med bevilling af § 84/ § 44 

 

I visse tilfælde kan kommunen yde befordring eller befordrings-

godtgørelse med hjemmel i Servicelovens § 41. 

Hvad er formålet med 
ydelsen? 

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra 
særlige dagtilbud og aflastning, i de tilfælde hvor forældrene ikke 
selv har mulighed for at køre. 

Hvad hjælper kommu-
nen med? 

Udgangspunktet er, at det er forældrenes ansvar at få transporte-
ret deres barn til og fra særlige dagtilbud og aflastning. I visse 
tilfælde kan kommunen sørge for transporten eller betale befor-
dringsgodtgørelse. 
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Hvem er omfattet af 
ydelsen? 

Børn, der kan være omfattet af ordningen: 
 

1) Børn der er bevilliget aflastning 

2) Børn der er indskrevet i specialdaginstitution 

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen 

Principper for tildeling 
af befordring eller 
godtgørelse 

Hvis forældrene har mulighed for at transportere barnet selv kan 
der ydes befordringsgodtgørelse hvis: 

- Institutionen ligger længere væk end nærmeste normalin-
stitution. 

- Der skal være tale om en reel merudgift for forældrene. 
- Der ikke er en billigere forsvarlig mulighed for transport 

I visse tilfælde har kommunen mulighed for at visitere kørsel via 
Flextrafik til barnet, hvis alle andre kørselsmuligheder er udeluk-
ket. 

Hvad er indeholdt i 
ydelsen? 

I særlig tilfælde hvor forældre ikke har mulighed for at køre til 
særlige dagtilbud og aflastning kan kørslen foregå med NT’s Flext-
rafik-ordning.  

Der kan forventes en vis omvejskørsel som følge af, at der vil være 
andre børn i bilen. Det tilstræbes, at transporttiden for intern 
kommunekørsel er max. 60 minutter og max. 90 minutter for eks-
tern kommunekørsel.  

Der visiteres som udgangspunkt ikke til enetransport. Hvis der skal 
bevilliges enetransport skal følgende pædagogiske tiltag være 
afprøvet:  

 Visuel struktur (forberedelse) i forhold til, hvor eleven skal 

hen til og fra institution. 

 Placering i bussen/taxa. 

 Yndlingsbeskæftigelse med som underholdning. 

 Afskærmning i forhold til lyde, evt. med høretelefoner med 

musik eller lignende. 

 Transporten skal have været afprøvet i en længere periode, 

før der kan bevilges enetransport. 

 Ligeledes bør en evt. opdeling af ruten, så der er færre elever 

med bussen/taxa, have været vurderet som en mulig løsning 

på problemet. 

 

Hvis der undtagelsesvis er bevilliget enetransport, revurderes be-

hovet løbende. 

Kørslen kan som udgangspunkt kun foretages til og fra barnets 
folkeregisteradresse ved kørsel til særlige dagtilbud. Det er såle-
des kun muligt at barnet hentes/afleveres til flere adresser i helt 
særlige tilfælde ud fra en helhedsvurdering af familiens totale 
situation. 

Kørsel til aflastning er undtaget fra dette i de tilfælde, hvor bar-
net køres mellem aflastningsinstitution og dagtilbud/special-
SFO/særligt klubtilbud.  
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Det gælder for kørsel til alle ordninger, at der som udgangspunkt 
er mulighed for ét afhentningstidspunkt og ét afleveringstidspunkt. 
Dette tidpunkt vil blive bestemt ud fra barnets placering på ruten. 
Det er således ikke muligt for forældrene selv at ønske et tids-
punkt for afhentning og aflevering. Tidspunktet kan endvidere 
blive justeret i løbet af året i forbindelse med nye børn på ruten 
og i forbindelse med ferier.  

Befordringsgodtgørelse udbetales på baggrund af dokumentation 
fra forældre ved henvendelse til kørselskontoret. 

Hvad indeholder ydel-
sen ikke? 

Denne kørselsordning dækker ikke befordring eller befordrings-
godtgørelse til: 

1. Kørsel til regionale dagtilbud for døve og blinde 
2. Kørsel til normal-SFO 
3. Kørsel til almindelige dagtilbud/børnehaver 
4. Kørsel til almindelige klubtilbud 

Hvad koster ydelsen 
for borgeren? 

Ved befordringsgodtgørelse kompenseres efter statens laveste 
takst. Der kompenseres kun for den strækning som svarer til den 
reelle merudgift. 

Der er ingen egenbetaling ved visitering til kørsel via Flextrafik. 

Hvordan foregår visita-
tion? 

Bevilling af kørsel til aflastning/plejefamilier bliver vurderet af 
Center for Familie/Center for Unge i forbindelse med, at de visite-
rer til en aflastningsplads/plejefamilie. Sagsbehandler foretager 
en vurdering af forældres mulighed for selv at køre, afstand til 
institution samt barnets alder, og barnet fysiske og psykiske funk-
tionsniveau.  

Alternativt afsøges mulighed for at aflastningsforældre kan hen-
te/bringe barnet. 

Ved bevilling til kørsel af børn til særlige dagtilbud udbetales der 
som udgangspunkt befordringsgodtgørelse for kørsel i de tilfælde, 
hvor kørslen udløser en reel merudgift. I særlige tilfælde, fx hvor 
barnet har behov for at blive kørt med handicapbil og forældrene 
ikke selv har mulighed for dette, kan der søges om befordring ved 
at rette henvendelse til Visitationsudvalget.  

Hvordan bestilles 
ydelsen? 

Kørselskontoret bestiller kørslen via Flextrafik.  

Befordringsgodtgørelse udbetales, når forældre afleverer kørsels-
regnskab til Kørselskontoret. Kørselsregnskabet skal være bekræf-
tet af institutionen.  

Ved opstart på ny institution eller ved flytning må der forventes en 
sagsbehandlingstid på 5-8 dage før kørslen kan ændres. I denne 
periode dækker kommunen ikke kørselsudgifterne til evt. taxa. 

Klagevejledning Kørsel til aflastning/plejefamilie 

Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse kan påklages 
til Ankestyrelsen efter revurdering af sagen i Center for Fami-
lie/Center for Unge. 

Kørsel til særlige dagtilbud jf. § 32 

Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse kan påklages 
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til Ankestyrelsen efter revurdering af sagen i Visitationsudvalget. 

 
 
 

1.5 KØRSEL TIL AKTIVITETSCENTER 

Om ordningen 

Lovgrundlag Kommunens tilbud om omsorgskørsel til kommunens dagcentre og 

daghjem for demente er reguleret efter Servicelovens § 79.  

Her fremgår det, at Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller 

give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende 

sigte efter Servicelovens § 79. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte 

retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbudde-

ne. 

Hvad er formålet med 
ydelsen? 

Omsorgskørsel er transport til og fra kommunens aktivitetscentre 
og daghjem.  
 
Kørslen tilbydes brugere, som på grund af nedsat fysisk, psykisk 
eller social funktionsevne ikke er i stand til at varetage egen be-
fordring til og fra aktivitetscentre og dagtilbud. 
  

Hvad hjælper kommu-
nen med? 

Udgangspunktet er, at man som borger selv skal transportere sig til 
og fra det visiterede aktivitetstilbud. I visse tilfælde kan kommu-
nen visitere til en midlertidig kørselsordning. 

Hvem er omfattet af 
ydelsen? 

Borgere, der får pension eller er over 60 år og bor i kommunen, er 
i målgruppen for kommunens dag- og aktivitetstilbud.  

Af disse borgere, er borgere som grundet nedsat fysisk, psykisk 
eller social funktionsevne og som ikke er i stand til at varetage 
egen transport til og fra aktivitets- og dagcentre, i målgruppen for 
en midlertidig kørselsordning.  

For borgere, der ikke er berettiget til kørsel, kan der henledes 
opmærksomhed på Frederikshavn Kommunes kvalitetsstandard 
vedrørende Flexhandicap og Flextur. 

Vilkår for befordring 

Principper for tildeling 
af befordring  

Hjælp til selvhjælp er et centralt princip indenfor Frederikshavn 
Kommunes ældreområde. Det handler grundlæggende om, at det 
er kommunens mål at gøre borger i stand til at klare sig selv i så 
høj grad som muligt, også når det gælder transport.  

Borger kan få tildelt kørsel til dagcenter eller daghjem, såfremt 
vedkommende ikke selv er i stand til at transportere sig til dag-
centret. Det vil sige, at borger ikke har mulighed for at gå, cykle 
eller benytte offentlige transportmidler. Derudover skal borger 
ikke kunne benytte bil eller andre transportmidler som scooter, 
crosser eller lignende til transporten. Hvis ægtefælle eller samle-
ver har mulighed for at transportere borger, ydes ikke befordring.  
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Kørsel til aktivitetscentre 

Frederikshavn kommune benytter et fast koncept for individuel 
vurdering af borgerens aktuelle formåen, i forhold til at transpor-
tere sig selv til og fra kommunens aktivitetscentre.   

Når der sker henvendelse til aktivitetscenteret om visitation til 
omsorgskørsel skal borger bidrage med oplysninger om sin formåen 
i forhold til at transportere sig selv, og da tildelingen af en kør-
selsordning er midlertidig,  vil der i aktivitetscenteret foretages en 
løbende opfølgning på, om borger fortsat har behov for at være 
visiteret til kørselsordningen.  

Der visiteres kun til en kørselsordning til det nærmeste aktivitets-
center. Der er således ikke mulighed for kørselsordninger til andre 
aktivitetscentre. 

Kørsel til daghjem 

Som udgangspunkt visiteres kun til en kørselsordning til det nær-
meste daghjem, og kun i helt særlige tilfælde kan der visiteres til 
kørsel til et andet daghjem, ud fra en helhedsvurdering af borgers 
totale situation.   

Hvad er indeholdt i 
ydelsen? 

Der visiteres altid til en midlertidig kørselsordning et fast antal 
dage om ugen. 

Er borger visiteret til befordring foregår dette via NT Flextrafik i 
ordningen Flexaktivitet. Der kan ikke vælges alternative transport-
former. 

 Borgerne må ikke samkøre på tværs af kørselsordninger. 

 Borger tilstræbes maksimalt at sidde i bilen i 60 minutter 

for intern kommunekørsel og 90 minutter for ekstern 

kommunekørsel. 

 Afhentning af borger på hjemadressen og ved institutio-

nen/centret sker til et på forhånd aftalt tidspunkt; trafik-

ken på dagen kan skabe mindre forsinkelser eller tidligere 

ankomst. 

 Borger skal hentes ved tilbuddets afslutning, dog maksi-

malt 10 minutter efter. 

 Aflevering og afhentning på Institutionen sker inden for det 

mellem ”center” og kørselskontor aftalte tidsinterval.  

Hvad indeholder ydel-
sen ikke? 

 Omsorgskørsel udover det ugentlige antal dage, borger er 
visiteret til 

 Omsorgskørsel til aktivitetscentre, der ikke er det nær-
mest beliggende fra borgers bopæl  

Hvad koster ydelsen 
for borgeren? 

Betaling af dagcenterkørsel sker via en abonnementsordning, hvor 

der tegnes et abonnement på baggrund af det ugentlige antal tu-

re, borger er visiteret til. Den månedlige pris for abonnementet 

afhænger af, hvor mange dage, borger er visiteret til kørsel: 

1 -3 ugentlige kørsler tur/retur:      297 DKR 

4-5 ugentlige kørsler tur/retur:      494 DKR 
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Taksten opkræves kvartalsvis bagud. Der betales for hele måneder  

fra den måned, kørslen starter og til kørslen ophører. Hvis start- 

og slutdato overskrides med 1 måned udover hele måneder, beta-

les for en hel måned. 

Hvordan foregår visita-
tion? 

Kørsel til Aktivitetscenter: 

Borger henvender sig til leder af Aktivitetscenteret, som forestår 
visitationen. Visitator indhenter oplysninger om borgers funktions-
niveau, og undersøger borgers evne til at klare egen transport 
uden bevilling til en kørselsordning – i tråd med kommunens prin-
cipper om hjælp til selvhjælp.  

Behovsvurdering sker på baggrund af et fast koncept for individuel 

behovsvurdering. 

Behovet for borgers kørselsbevilling følges på gruppemøder samt i 
løbende dialog med borger, hvor der er fokus på borgers funkti-
onsniveau.   

Kørsel til Daghjem: 

Demenskoordinator, som visiterer til Daghjem, henvender sig til 

leder af Daghjemmet, der har visitationskompetencen til kørsel i 

forbindelse med transport til Daghjemmet.  

Behovsvurdering sker på baggrund af et fast koncept for individuel 

behovsvurdering. 

Behovet for borgers kørselsbevilling sker løbende. 

Hvordan bestilles 
ydelsen? 

Aktivitetscenter eller Daghjem bestiller kørslen hos Kørselskonto-
ret, og informerer borger om tidspunkt for kørslen. 

Klagevejledning Afgørelser om visitation til kørsel til kommunens visiterede aktivi-
tetscentre kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

 
 
 

1.6 KØRSEL MED HANDICAPPEDE VOKSNE 

Om ordningen 

Lovgrundlag Kommunens tilbud om kørsel til beskyttet beskæftigelse (Service-

lovens § 103) eller aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 

104) for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funkti-

onsevne eller særlige sociale problemer er reguleret gennem Ser-

vicelovens § 105, stk. 2 og i Bekendtgørelse nr. 483. 

Hvad er formålet med 
ydelsen? 

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra 
beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud med hen-
blik på at kompensere borgere med betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og heraf 
følgende manglende evne til egen transport. 

Hvad hjælper kommu- I visse tilfælde yder kommunen befordring eller befordringsgodtgø-
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nen med? relse for personer som benytter kommunens Servicelovens §§103 

eller 104 tilbud. 

Ved befordring til beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103) 

gælder følgende retningslinje: 

 Personer, der udfører lønnet arbejde i beskyttet beskæfti-
gelse, skal selv afholde udgiften til daglig befordring til og 
fra virksomheden inden for en afstand af 10 kilometer fra 
virksomheden. Nødvendige befordringsudgifter derudover 
skal afholdes af kommunen. 
 

For de nødvendige befordringsudgifter som kommunen skal afholde 
til beskyttet beskæftigelse gælder følgende retningslinjer: 

 Kommunen skal kun afholde de nødvendige udgifter, der 
ligger inden for den billigste befordringsmulighed. 

 Udgiften til befordring for den enkelte borger kan i den 
forbindelse ikke overstige 30 pct. af vedkommendes ind-
tjening ved den beskyttede beskæftigelse efter fradrag af 
skat. 

Dog opkræves ikke beløb under bagatelgrænsen på 25 kr. 
 
Ved befordring til aktivitets- og samværstilbud (§ 104) gælder 
følgende retningslinje: 

 Kommunen skal afholde udgiften til befordring for perso-
ner med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsev-
ne, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud. 

Hvem er omfattet af 
ydelsen? 

Borgere, der er omfattet af ordningen: 

1) Borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer, der er visiteret til 

aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse. 

2) Borgere hvor Frederikshavn Kommune har betalings- og handle-
forpligtelse. 

Ovenstående forhold skal være opfyldt for at kunne blive visiteret 
til befordring eller befordringsgodtgørelse. 

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen 

Principper for tildeling 
af befordring eller 
godtgørelse 

Hjælp til selvhjælp er et centralt princip indenfor kommunens 
handicapområde. Det handler grundlæggende om, at det er kom-
munens mål at gøre borgeren i stand til at klare sig selv i så høj 
grad som muligt, også når det gælder transport.  

Kommunens princip for tildeling af befordring til beskyttet be-
skæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud er, at kommunen 
med afsæt i lovgivningen ønsker, at man som borger anvender den 
billigste relevante befordringsmulighed. Her foretages en individu-
el vurdering, hvor der tages højde for borgerens funktionsniveau 
og mulighed for selv at bidrage aktivt til egen transport.  

Ved befordring til hhv. beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og 
samværstilbud (Servicelovens §§ 103 og 104) betyder dette: 

 at kommunen henviser borger, der selv kan sørge for be-

fordring, til at gøre dette i egen bil eller med kollektive 

transportmidler. Borger kan efterfølgende få udlæg til 

kørslen refunderet af kørselskontoret. 

 at kommunen kan henvise borger, der ikke har adgang til 
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egen bil eller kollektiv transportmuligheder, til ordningen 

flextur, hvor borger selv kan forudbestille taxikørsel. Bor-

ger kan efterfølgende søge om befordringsgodtgørelse hos 

kørselskontoret   

 at en borger med særlige behov som følge af funktionsned-
sættelser kan tilbydes en fast kørselsordning med taxi el-
ler taxibusser af kommunen. Dette vil ske i tilfælde, hvor 
det ikke vurderes at borger kan transportere sig til be-
skæftigelses – og aktivitets- og samværstilbuddet på anden 
vis. 

Kommunen træffer afgørelse om befordringstype eller befor-
dringsgodtgørelse efter en konkret individuel vurdering baseret på 
fast koncept for individuel behovsvurdering. 

Hvad er indeholdt i 
ydelsen? 

Er man som borger visiteret til befordringsgodtgørelse ydes der 
godtgørelse med et beløb svarende til det billigste, forsvarlige 
befordringsmiddel. 

Befordringsgodtgørelse udbetales af kørselskontoret på baggrund 
af dokumentation fra borger. 

Er man som borger visiteret til befordring i en fast kørselsordning 
foregår dette via NT Flextrafik i ordningen Flexaktivitet.  

Der kan ikke vælges alternative transportformer. 

For serviceniveauet i kørslen gælder følgende:  

 Borger må ikke samkøre på tværs af kørselsordninger. 

 Det tilstræbes, at borger maksimalt sidder i bilen i 60 mi-

nutter for intern kommunekørsel og 90 minutter for eks-

tern kommunekørsel. 

 Afhentning af den enkelte borger på hjemadressen og ved 

institutionen/centret sker til et på forhånd aftalt tids-

punkt; trafikken på dagen kan skabe mindre forsinkelser 

eller tidligere ankomst. 

 Aflevering og afhentning på Institutionen sker inden for det 

mellem ”center” og kørselskontor aftalte tidsinterval. For 

kørsel af handicappede voksne er der ikke aflevering før 

tilbuddets starttidspunkt.  

 Borger skal hentes ved tilbuddets afslutning, dog maksi-

malt 10 minutter efter1.  

 Særlige forhold, der knytter sig til enkelte borgere, aftales 

mellem kørselskontoret og NT. 

Hvad indeholder ydel-
sen ikke? 

Denne kørselsordning dækker ikke befordring eller befordrings-
godtgørelse til: 

 Ydelser der ikke har lovhjemmel i Servicelovens §§ 103 

                                                 
1 Der skal gøres opmærksom på at aftalen vedrørende afhentningstidspunkt er jf. Frederikshavn Kommunes aftale med NT vedr. 

serviceniveau for kørslen. De 10 minutter er det som benyttes i NT’s planlægningssystem. NT gør dog opmærksom på, at de så vidt 
muligt forsøger at afhente ved tilbuddets afslutning, men der kan i visse tilfælde fx ved dårligt vejr eller forsinkelser, forekomme op 
til 10 minutters ventetid. 
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og/eller 104 

Hvad koster ydelsen 
for borgeren? 

Personer, der udfører lønnet arbejde i beskyttet beskæftigelse 

efter Servicelovens § 103 skal selv afholde udgiften til daglig be-

fordring til og fra virksomheden inden for en afstand af 10 kilome-

ter fra virksomheden. Nødvendige befordringsudgifter derudover 

skal afholdes af kommunen. Kommunen skal kun afholde de nød-

vendige udgifter, der ligger inden for den billigste befordringsmu-

lighed. 

Udgiften til befordring må ikke overstige 30 % af borgers indtjening 

ved den beskyttede beskæftigelse efter fradrag af skat.  

Der er ikke egenbetaling for borger, der er visiteret jævnfør § 104 

(aktivitet- og samværstilbud), såfremt borger er blevet visiteret til 

befordring eller befordringsgodtgørelse ud fra de kriterier, der er 

beskrevet i denne kvalitetsstandard. 

Hvordan foregår visita-
tion? 

Borger bliver visiteret til befordring eller befordringsgodtgørelse i 
forbindelse med en indskrivningssamtale på det beskyttede be-
skæftigelsestilbud/aktivitets- og samværstilbud, hvor tilbuddets 
ledelse samt af myndighedsfunktionen i Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed deltager.  

Borgers behov for kørsel vil blive afklaret gennem brug af et sam-
taleskema samt indhentelse af relevante oplysninger. Ud fra en 
vurdering af dette vil borger blive visiteret til befordring, hvis 
borger opfylder kravene for denne ordning. 

Hvis en borger er visiteret til befordring, vil Frederikshavn Kom-
mune periodisk følge op på borgers evne til at benytte kollektiv 
transport gennem en revisitering. 

Hvordan bestilles 
ydelsen? 

Det er kørselskontoret, der foretager bestilling af den konkrete 
kørsel 

Klagevejledning Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse kan påklages 
til Ankestyrelsen. 

 
 

1.7 INDIVIDUEL HANDICAPKØRSEL (FLEXHANDICAP) 

Om ordningen 

Lovgrundlag Borgere som er svært bevægelseshæmmede har mulighed for at 

modtage individuel handicapkørsel efter Lov om trafikselskaber § 

11. 

Hvad er formålet med 
ydelsen? 

Flexhandicap sikrer svært bevægelseshæmmede et kollektivt tra-
fiktilbud, som ligger ud over den kørsel, der er dækket af anden 
lovgivning. Flexhandicap er et tilbud, der giver bevægelseshæm-
mede mulighed for mobilitet på linje med borgere, der anvender 
den almindelige kollektive trafik. Formålet er således at ligestille 
svært bevægelseshæmmede borgere i samfundet med borgere 
uden fysiske handicap, for så vidt angår transportmuligheder med 
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kollektiv trafik. 

Se en nærmere beskrivelse af Flexhandicap på Nordjyllands Trafik-
selskabs hjemmeside www.nordjyllandstrafikselskab.dk  

Hvad hjælper kommu-
nen med? 

Kommunen har mulighed for at visitere de borgere, som opfylder 
kravene til flexhandicap-ordningen, hvilket giver borger mulighed 
for individuel handicapkørsel, hvor kommunen dækker dele af 
omkostningerne.  

Ordningen omfatter kørsel til fritidsaktiviteter som fx indkøb, fri-
tidsaktiviteter,familiebesøg, kulturelle arrangementer og lignen-
de.  

Frederikshavn Kommune har besluttet, at der ikke er begrænsnin-
ger i formålet med kørslen. 

Der visiteres til 104 årlige enkeltture. 

Hvem er omfattet af 
ydelsen? 

 
Kriterier for at blive optaget i Flexhandicap: 

 Borger er svært bevægelseshæmmet 

 Borger er bevilliget et ganghjælpemiddel som er visiteret 
af kommunen. 

 Borger er fyldt 16 år (lovens minimumskrav er 18 år) 

 Borger bor i kommunen 

 Borgers handicap varer længere end 12 måneder 
 

I tilfælde, hvor der er tvivl om varigheden af handicappet, kan 
borger optages midlertidigt i den individuelle handicapkørsel, 
hvorefter der foretages en revisitering. 
 
Alle ovenstående forhold skal være opfyldt for at kunne blive visi-
teret Flexhandicap. Kravet om et visiteret ganghjælpemiddel kan i 
de tilfælde, hvor borgeren er så svært bevægelseshæmmet, at det 
ikke muliggør brug af ganghjælpemiddel, udelades. 

 
Handicap, som ikke alene berettiger til optagelse: 

 Blindhed og svagt syn 

 Døvhed 

 Nedsat orienteringsevne 

 Demens 

 Psykiske handicaps 

 Lungelidelser og allergier 
 
Lang afstand til almindelig kollektiv rutetrafik er ikke begrundelse  
for optagelse i ordningen. 
 
Præcisering: 
Borger, der er berettiget til et ganghjælpemiddel men ikke kan 
anvende det på grund af handicap, kan også visiteres til individuel 
handicapkørsel. Dette kan fx være svært bevægelseshæmmede, 
der pga. nedsat funktion i armene ikke kan anvende et ganghjæl-
pemiddel. 
 
Borger der er bevilget et ganghjælpemiddel af andre årsager end 
et fysisk bevægelseshandicap kan ikke optages i den individuelle 
handicapkørsel. Dette kan fx være lungehandicappede, der pga. 
begrænset mobilitet er bevilget et ganghjælpemiddel til at hvile 
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sig på, eller borger der er bevilget et ganghjælpemiddel til trans-
port af indkøb. Borger der har fået bevilget et ganghjælpemiddel 
til transport af ilt kan af denne grund ikke optages i ordningen. 
 

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen 

Principper for tildeling 
af befordring eller 
godtgørelse 

Ordningen omfatter kun befordring. Der udbetales ikke befor-
dringsgodtgørelse.  

Hvad er indeholdt i 
ydelsen? 

Er man som borger visiteret til individuel handicapkørsel foregår 
dette via NT Flexhandicap.  

Kørslens omfang: 

Flexhandicap-ordningen giver mulighed for at borger kan blive 
tildelt op til 104 enkeltrejser om året. Hvis borger optages i løbet 
af et kalenderår, bliver turantallet nedsat forholdsmæssigt. 

Borger skal være indstillet på at køre med andre borgere, og det 
skal forventes, at der kan køres omveje på op til dobbelt så langt 
som den direkte rejse.  

Borger kan ikke forvente, at Nordjyllands Trafikselskab kan stille 
en vogn til rådighed i det ønskede tidspunkt. Ved bestilling vil 
borger blive tildelt en tur op til 1,5 time før eller efter det ønske-
de tidspunkt. Derudover skal borger være opmærksom på, at det 
reelle afhentningstidspunkt kan være op til 30 min. før eller efter 
det aftalte tidspunkt.  

Ledsagere: 

Borger kan ansøge kommunen om at få en gratis ledsager med, 
hvis der er et behov for en ledsager til at hjælpe i forbindelse med 
kørslen. Man har endvidere mulighed for at tage op til to medrej-
sende med, som skal betale samme takst for turen som den viste-
rede borger. 

Rejser over regionsgrænser samt landsdækkende rejser: 

Nordjyllands Trafikselskab tilbyder at arrangere rejser overalt i 
landet.  

 Det er en forudsætning, at der altid benyttes handicapven-
lige tog eller busser på en så stor del af rejsen som muligt. 

 Der kan ikke bevilliges taxi på hele rejsen uanset lægeer-
klæring 

 Taxikørslen til og fra toget/bussen betales af brugeren ef-
ter samme principper om egenbetaling som ved normale 
rejser. Dog bliver egenbetalingen for den samlede rejse 
opkrævet på turen i Region Nordjylland. 

 Der kan ikke rejses internt i andre regioner end Region 
Nordjylland og Region Midtjylland. 

For nærmere beskrivelse af mulighederne for disse rejser kontakt 
Nordjyllands Trafikselskab www.nordjyllandstrafikselskab.dk  

Hvis borger har brug for trappemaskine, skal borger selv betale for 
denne ydelse. Prisen pr. tur for at købe denne ekstra hjælp er ca. 
250 kr. pr. tur. Nordjyllands Trafikselskab skal gøres opmærksom 
på dette ved bestilling af kørslen.  
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Hvad koster ydelsen 
for borgeren? 

Der betales et årligt abonnement for at være medlem at Nordjyl-
lands Trafikselskabs flexhandicap-ordning. Herudover skal borger 
betale en takst pr. kørt kilometer.   
 
Borger kan ved bestilling af kørslen få oplyst en pris. Denne skal 
afregnes kontant med chaufføren efter endt rejse. 
 
Uddybende information om Flexhandicap findes på Frederikshavn 
Kommunes og NT´s hjemmesider, under ”Bestillings- og udførel-
sesstandard for flexhandicap” 

Hvordan foregår visita-
tion? 

Borger visiteres til ydelsen hos kommunes kørselskontor. Visitatio-
nen sker på baggrund af et ansøgningsskema som borger kan hente 
på Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside : 
www.ntflexhandicap.dk, eller ved henvendelse til kommunens 
kørselskontor. 

Kørselskontoret skal træffe en begrundet afgørelse indenfor 4 uger 
efter ansøgningstidspunktet.  

Kørselskontoret revisiterer bevillingerne 1 gang årligt. 

Hvordan bestilles 
ydelsen? 

Borger bestiller kørslen direkte hos Nordjyllands Trafikselskab. 
Dette kan ske telefonisk mellem kl. 07 og kl. 20 alle ugens dage, 
dog senest 2 timer før ønsket afhentningstidspunkt, eller på inter-
nettet hele døgnet via: https://www.turbestilling.dk/nthandicap/   

Klagevejledning Afgørelse om befordring kan påklages til Frederikshavn kommune. 
Klage over kørslen skal ske til Nordjyllands Trafikselskab. 

 
 
 
 
 

2 BILAG 3:  
PROCEDURER FOR VISITATION,  
BESTILLING OG OPFØLGNING 

2.1 KØRSEL TIL LÆGE- OG SPECIALLÆGE 

Visitation/funktionsvurdering: 

En borger, der ønsker kørsel til læge/speciallæge, skal kontakte kørselskontoret telefonisk. 

Ved første henvendelse fra borger, forklarer kørselskontoret, at man som udgangspunkt har 
ret til kørsel eller godtgørelse ud fra kriterierne beskrevet i kvalitetsstandard: afstandskrite-
rier, beløbsstørrelser, befordringstyper mv. Borger informeres om rettigheder og forpligtigel-
ser i relation til kørsel (fx at borger ikke er berettiget til kørsel, hvis en ægtefælle eller an-
den pårørende kan køre borger). 

Der kan visiteres til enkelttur, til en midlertidig ordning, eller en  varig ordning.  
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Visitation til enkelttur: 

Borgers kørselsbehov afdækkes ved gennemgang af samtaleskemaet i arbejdsgangsbeskrivel-
sen. 

Hvis det fremgår tydeligt af telefonsamtalen med borger, at vedkommende er forhindret i at 
kunne transportere sig selv grundet et midlertidigt sygdomsforløb, fx lungebetændelse, 
brækket ben mv., visiteres borger til en enkelttur. 

Efter gentagne bevillinger til enkeltture vurderes, om der er grundlag for en midlertidig eller 
varig bevilling, og ansøgningsskema sendes til borger. 

Visitation til midlertidig bevilling: 

Borgers kørselsbehov afdækkes ved samtale med borger. Ved bevilling aftales samtidig en 
dato for bevillingens ophør.  

Visitation til varig ordning: 

Borger rekvirerer ansøgningsskemaet vedr. kørsel til læge/speciallæge ved henvendelse til 
kørselskontoret. Skemaet udfyldes og returneres til kørselskontoret. 

Hvis  borger ikke er i stand til at udfylde ansøgningsskemaet, visiteres der på baggrund af 
oplysninger i omsorgssystem og fra hjemmeplejen eller visitator. 

Når det drejer sig om kørsel til behandlingssted, visiteres med baggrund i oplysninger fra 
sagsbehandler.  

Kørselskontoret vurderer ud fra ansøgningsskemaet, om borger har et klart varigt kørselsbe-
hov – ligeledes undersøges oplysninger om borger i omsorgssystemet. Ved tvivlstilfælde kon-
taktes visitator/hjemmeplejen eller andre relevante fagpersoner. 

Hvis dette ikke giver fyldestgørende oplysninger vedr. borgers funktionsniveau indhentes 
lægeerklæring, og borger kontaktes telefonisk for yderligere oplysninger. 

Der udstedes kun varig bevilling ved varigt behov.  

Visitation af ledsagelse: 

Der foretages en individuel vurdering ud fra borgers funktionsniveau, alder og helbredstil-
stand ved visitering til en ledsager. 

Bevilling og bestilling: 

Bestilling af kørsel: 

Kørselskontoret visiterer og indtaster turene direkte i NT’s turbestillingssystem. 

Ved en enkeltbestilling indhentes alle nødvendige data. 

Ved varige kørselsordninger skal borger ikke gennem visitationsprocessen, når vedkommende 
bestiller kørsel næste gang. Borgers stamdata er gemt, og medarbejderen på kørselskontoret 
bestiller kørsel ud fra et allerede kendt servicebehov hos borger. 

Hvis borger er visiteret til kørsel til nærmeste speciallæge, tjekker kørselskontoret, om der 
er benyttet nærmeste speciallæge i forhold til borgers adresse. Såfremt der er tvivl om det-
te, kontaktes borger med henblik på at afklare, om der er en gyldig årsag til, at nærmeste 
speciallæge ikke er benyttet, eks. ferielukning. 

Godtgørelse: 

Borgers udlæg for kollektiv transport eller transport i egen bil dækkes efter de gældende 
regler. Udlæg skal indsendes/afleveres til kørselskontoret sammen med dokumentation for 
afholdt udgift, borgers adresse og lægens/speciallægens adresse. 

Hvis borger har været hos speciallæge, tjekker kørselskontoret, om der er benyttet nærme-
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ste behandlingssted i forhold til borgers adresse. Såfremt der er tvivl om dette, skal borger 
kontaktes med henblik på at afklare, om der er en gyldig årsag til, at nærmeste speciallæge 
ikke er benyttet, eks. ferielukning. Hvis der ikke er en gyldig årsag, refunderes udlæg sva-
rende til kørsel til nærmeste speciallæge. 

Opfølgning: 

Ved enkeltbevillinger vurderes borgers behov for kørsel ved hver bestilling, og evt. ændret 
behov noteres i journalen. 

Ved midlertidige bevillinger er stopdato ført i systemet, og bevillingen ophører ved stopdato. 

Varige bevillinger revurderes 1 gang årligt.  

Budgetopfølgning og –ansvar: 

Hver måned sender NT en liste over kørte ture til kørselskontoret. Kørselskontoret kontrolle-
rer listen, hvorefter NT sender faktura til kørselskontoret.  

Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned 
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med budget.  

 

2.2 KØRSEL TIL GENOPTRÆNING 

Visitation/funktionsvurdering: 

Der skelnes mellem kørsel til genoptræning efter Servicelovens § 86 og Sundhedslovens § 
140. 

På dialogmøder mellem Terapeutgruppen og Visitationsenheden drøftes udvalgte borgersager 
(eksempelvis sager, hvor der kan være tvivl om vurderingen) med henblik på at sikre et har-
monisk serviceniveau og ensartet visitationsproces til kørsel/kørselsgodtgørelse. 

Som et led i vurderingen af kørselsbehovet overvejes altid, om Frederikshavn Kommunes 
arbejde med træning til egen transport kan spille en rolle i borgers genoptræningsforløb – 
således at borgeren gennem genoptræningsforløbet vil kunne trænes til egen transport. 
Overgang til egen transport undervejs i genoptræningsforløbet eller med henblik på egen 
transport til eksempelvis efterfølgende dagcenteraktiviteter. Eksempelvis ved at borger 
modtager leveret kørsel til træning, men som et led i træningen selv skal tage bussen hjem. 

 

Visitation til kørsel efter Servicelovens § 117: 

Borgers kørselsbehov afdækkes af en visitator fra Visitationsenheden. Visitator foretager 
funktionsvurdering, herunder vurdering af mobilitetsevner og kørselsbehov ud fra de ned-
skrevne retningslinjer i Visitationsenheden. 

Visitator informerer om borgers rettigheder og forpligtigelser i relation til kørsel. Fx at bor-
ger ikke er berettiget til kørsel, hvis en ægtefælle eller anden pårørende kan køre borgeren, 
når det drejer sig om kørsel bevilliget jf. sel § 117. 

Hvis visitator vurderer, at borger er ude af stand til at benytte kollektive transportformer 
eller til selv at transportere sig til genoptræning eller vedligeholdelsestræning, visiteres til 
kørsel via NT-ordninger. Dette sker altid ud fra en konkret, individuel vurdering. 

Borger oplyses om egenbetaling. 

Visitation til kørsel efter Sundhedslovens § 172: 
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Visitation tager udgangspunkt i borgers genoptræningsplan (GOP), der modtages elektronisk 
fra sygehuset. Ønsker borger kørsel, skal borger kontakte Visitationsenheden, der vurderer 
borgers kørselsbehov ud fra GOP samt en gennemgang af spørgsmålene fra samtaleskemaet. 

Under telefonsamtalen informeres om borgers rettigheder og forpligtigelser i relation til 
kørsel. 

Ud fra denne samtale med borger vurderes, hvordan borger kan komme til genoptrænings-
centeret: 

1) Hvis borger selv kan transportere sig, ydes der godtgørelse til billigste, forsvarlige 
transportmiddel (ud fra kriterierne i kvalitetsstandarden). 

2) Hvis borger ikke selv kan transportere sig, visiteres der til kørsel via NT-ordninger (ud 
fra kriterierne i kvalitetsstandarden). 

Ved første fysiske fremmøde skal borgers kørselsbehov vurderes indgående af den trænende 
terapeut, hvorefter der eventuelt kan ændres i afgørelsen om befordringsgodtgørelse eller 
befordring med NT (ved at terapeut retter henvendelse til visitationen om en ændring i be-
hovsvurderingen). Trænende terapeut vurderer kørselsbehovet løbende og igen efter 4 uger. 

Bevilling og bestilling: 

Bestilling af kørsel efter Servicelovens § 117: 

Visitator tager stilling til adgangen til kørselsordningen, samt hvilket serviceniveau der skal 
være i selve kørslen. Der afsendes en bestillingsmail til kørselskontoret, hvor serviceniveauet 
klart angives. 

Borger ringer selv til kørselskontoret. 

Kørselskontoret bestiller efterfølgende kørsel i NT’s turbestillingssystem. 

Kørselskontoret varetager borgers egenbetaling gennem det månedlige abonnement. 

Bestilling af kørsel efter Sundhedslovens § 172: 

Kørselskontoret varetager borgers egenbetaling gennem det månedlige abonnement. 

Bestilling af kørsel efter Sundhedslovens § 172: 

Visitator tager stilling til adgangen til kørselsordningen. I forbindelse med dette afsendes en 
bestillingsmail til kørselskontoret, hvor serviceniveauet klart angives. 

Borger ringer selv til kørselskontoret når bevillingen foreligger. 

Kørselskontoret bestiller efterfølgende kørsel i NT´s turbestillingssystem. 

Godtgørelse efter Sundhedslovens § 140: 

En borgers udlæg for kollektiv transport eller transport i egen bil dækkes efter de gældende 
regler jf. kvalitetsstandarden. Udlæg skal indsendes/afleveres til kørselskontoret sammen 
med dokumentation for afholdt udgift, dokumentation for afholdt genoptræning, borgerens 
adresse og genoptræningsstedets adresse. 

Opfølgning: 

Borgers kørselsbehov revurderes af terapeuten ved første fremmøde og løbende samt syste-
matisk hver 4. uge.  Denne revurdering tager udgangspunkt i de nedskrevne retningslinjer i 
Visitationsenheden. 

Hvis der forekommer ændringer i forhold til borgerens behov for kørsel – både hvad angår 
spørgsmålet om kørsel/ingen kørsel samt det nødvendige serviceniveau i kørslen – skal dette 
præciseres ved henvendelse til Visitationsenheden samt ved fremtidige kørselsbestillinger 
hos kørselskontoret. 
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Budgetopfølgning og – ansvar: 

Hver måned sender NT en liste over kørte ture til kørselskontoret. Kørselskontoret kontrolle-
rer listen. NT sender faktura til kørselskontoret. 

Kørselskontoret udskriver kvartalsvis regning på abonnement til borger for kørsel bevilliget 
efter servicelovens § 86  

Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned 
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med budget. 

 
 
 

2.3 KØRSEL TIL SPECIALUNDERVISNING OG SPECIAL-SFO 

Visitation/funktionsvurdering: 

Specialskolen visiterer til kørsel til specialklasserne. Der foretages en individuel vurdering af, 
om eleven kan benytte almindelig skolebus/kollektiv transport eller om eleven skal køres 
med Flextrafik. Hvis eleven skal køres med Flextrafik afdækkes, om denne kørsel kan vareta-
ges af forældre mod betaling af befordringsgodtgørelse. 

Vurdering af kørselsbehovet sker ud fra de i loven fastsatte afstandskriterier samt i henhold 
til det godkendte serviceniveau.  

Afstandskriterierne er følgende: 

·    Elever i 0.-3. klasser, der har længere end 2,5 km. 

·    Elever i 4.-6. klasse, der har længere end 6 km. 

·    Elever i 7.-9. klasse, der har længere end 7 km. 

·    Elever i 10. klasse, der har længere end 9 km. 

·    Elever i 0.-6. klasse, hvis skolevejen er erklæret trafikfarlig. 

Derudover foretages en individuel vurdering af eleven, hvis vedkommende ikke er berettiget 
til kørsel jf. afstandskriterierne. Den individuelle vurdering foretages ud fra:  

·      Færdselsevne (orienteringsevne, afledelighed og fysiske handicaps mv.). 

·      Adfærdsmæssige problemer. 

·      Elevens udviklingsniveau. 

Når eleven starter i 5. klasse gennemføres som udgangspunkt et kortere bustræningskursus i 
samarbejde med elevens forældre. Der visiteres således kun til kørsel via Flextrafik for ele-
ver i 5. klasse i meget særlige tilfælde. 

Visitering til kørsel mellem hjemmet og special SFO foretages af sagsbehandler i center for 

Familie/Unge.  

 

Hvis der bevilliges kørsel skal forældrene gøres opmærksomme på, at evt. arbejdstider ikke 

kan påvirke tidspunktet for elevens afhentning. Da der som udgangspunkt er tale om samkør-

sel for alle typer kørsel vil tidspunkt for afhentning afhænge af elevens placering på ruten. 

Der vil være 1 morgenkørsel og 1-2 hjemkørsler fra specialundervisning og special SFO.  

 

Der køres som udgangspunkt kun til og fra elevens folkeregisteradresse. Det er således kun 

muligt at eleven hentes/afleveres på flere adresser i helt specielle tilfælde ud fra en hel-

hedsvurdering af elevens totale situation. Hvis eleven som følge af dette ikke har behov for 
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afhentning/aflevering alle hverdage, skal der ligge en fast aftale om hvilke dage det drejer 

sig om. Der er ikke mulighed for at ændre disse dage løbende af hensyn til planlægningen af 

kørslen. 

 

Der ændres ikke på ringetiderne for specialklasserne på enkelte dage i løbet af året. 

 

Der visiteres som udgangspunkt ikke til forskellige typer kørsel og serviceniveau for ud- og 

hjemrejser. Serviceniveauet for kørslen skal således ikke variere i forhold til om der er visi-

teret efter FSL § 26 eller SEL § 41.  

I enkelttilfælde, hvor der er variation mellem de to former for visitering til kørsel, vurderer 

de involverede visitatorer, om der er grundlag for at videregive sagen til behandling i ”Fami-

lien i Centrum” 

 

I akutte situationer og ved akutte behov for kørsel kan der ekstraordinært bestilles engangs-

ture med Taxa. 

Bevilling og bestilling: 

Bevilling og bestilling af kørsel: 

Lederen af Specialskolen bevilliger kørslen. Bevillingen meddeles kørselskontoret på et bevil-
lingsskema, som indeholder de nødvendige oplysninger for indberetning af kørslen.  

Ved bevilling af kørsel mellem hjem og special SFO bevilliger Center for Familie/Center for 
Unge kørslen. Bevillingen meddeles kørselskontoret på et bevillingsskema, som indeholder de 
nødvendige oplysninger for indberetning af kørslen.  

Kørselskontoret  bestiller kørslen i HD skole. 

Godtgørelse: Befordringsgodtgørelse udbetales, når forældre afleverer kørselsregnskab til 
kørselskontoret. Kørselsregnskabet skal være bekræftet af skolen.  

Opfølgning: 

Skolelederen er forpligtet til at følge op på kørselsbehovet på forældresamtaler og efter 
behov. 

Skolelederen har pligt til at bustræne elever, når de starter i 5. klasse, hvor det er relevant.  

Sagsbehandler i Center for Familie/Unge foretager lovpligtig opfølgning jf. SEL § 41 1 gang 
årligt.  

Ved ændringer i kørselsbehovet informerer skolen straks kørselskontoret om dette. 

Evt. behov for en fordyrende kørsel, drøftes med kørselskontoret for en vurdering og evt. 
alternativ løsning, før der gives bevilling.   

Skolen stiller en kontaktperson til rådighed for chaufføren. 

Budgetopfølgning og – ansvar: 

Hver måned sender NT en liste over kørte ture til kørselskontoret. Kørselskontoret kontrolle-
rer listen, hvorefter NT sender faktura til kørselskontoret. 

Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned 
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med budget.  
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2.4 KØRSEL TIL SÆRLIGE DAGTILBUD OG AFLASTNING 

 

Visitation/funktionsvurdering: 

Der betales som udgangspunkt kun befordringsgodtgørelse for kørsel til særlige dagtilbud og 
aflastning. I særlige tilfælde fx hvor barnet har behov for at blive kørt med handicapbil, men 
hvor familien ikke har en handicapbil til rådighed, kan der søges om befordring ved at foræl-
drene retter henvendelse til deres sagsbehandler i Center for Familie/Center for Unge.  

Der visiteres ud fra Oplysningsgrundlag, hvor kørsel indgår. 

Ved visitering til befordringsgodtgørelse eller eventuel kørsel skal sagsbehandlerne være 
særligt opmærksomme på:  

1. Forældrenes mulighed for selv at transportere barnet. Hvis en familie er bevilliget en 
handicapbil kan der som udgangspunkt ikke bevilliges kørsel.  
 

2. Der skal være tale om en reel merudgift for forældrene, hvis der skal udbetales be-
fordringsgodtgørelse. Dette betyder, at beliggenheden af forældrenes arbejdsplads 
også skal inddrages for at afdække om det er en reel merudgift at aflevere barnet.  

Hvis der bevilliges kørsel skal forældrene gøres opmærksomme på, at evt. arbejdstider ikke 
kan påvirke tidspunktet barnet kan blive hentet på. Da der som udgangspunkt er tale om 
samkørsel for alle typer kørsel vil tidspunkt for afhentning afhænge af barnets placering på 
ruten. Der vil derudover kun være ét afhentningstidspunkt og ét afleveringstidspunkt. Foræl-
dre gøres opmærksomme på, at det ikke er muligt at få barnet afhentet/afleveret til forskel-
lige adresser.  

Der køres som udgangspunkt kun til og fra barnets folkeregisteradresse. Det er således kun 
muligt at barnet hentes/afleveres på flere adresser i helt specielle tilfælde ud fra en hel-
hedsvurdering af familiens totale situation. Hvis barnet som følge af dette ikke har behov for 
afhentning/aflevering alle hverdage, skal der ligge en fast aftale om hvilke dage det drejer 
sig om.  

Hvis der skal visiteres til enekørsel er det et krav at følgende pædagogiske tiltag er afprøvet: 

· Visuel struktur (forberedelse) i forhold til, hvor eleven skal hen til og fra skole. 

· Placering i bussen/taxaen. 

· Yndlingsbeskæftigelse med som underholdning. 

· Afskærmning i forhold til lyde, evt. med høretelefoner med musik eller lignende. 

· Transporten skal som udgangspunkt have været afprøvet i en længere periode, før der kan 

bevilges enetransport. 

· Ligeledes bør en evt. opdeling af ruten, så der er færre elever med bussen, have været 

vurderet som en mulig løsning på problemet. 

 

Hvis der undtagelsesvis er visiteret til enetransport, revurderes behovet løbende. 

Bevilling og bestilling: 

Bevillling og bestilling af kørsel: 

Sagsbehandler i Center for Familie/Center for Unge bevillinger kørslen. Ved kørsel til særlige 
dagtilbud bevilliger Visitationsudvalget kørslen. 

Kørselsbevillingen overgår til Center for Unge, når den unge fylder 15 år, medmindre Center 
for Familie forinden meddeler kørselskontoret, at den unge forbliver i regi af Center for Fa-
milie.  
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Bevillingen meddeles kørselskontoret på et bevillingsskema, som indeholder de nødvendige 
oplysninger for indberetning af kørslen.  

Kørselskontoret bestiller kørslen i NT’s turbestillingssystem. 

Godtgørelse: 

Befordringsgodtgørelse udbetales, når forældre afleverer kørselsregnskab til kørselskontoret. 
Kørselsregnskabet skal være bekræftet af institutionen.  

Før udbetaling kontakter kørselskontoret den bevilligende sagsbehandler for bekræftelse af, 
at befordringsgodtgørelse er bevilliget. 

Opfølgning: 

Sagsbehandlerne i Center for Familie/Center for Unge er forpligtiget til at følge op på fami-
liens kørselsbehov som fast punkt på deres samtaler omkring merudgift. Dette sker 1 gang 
årligt. 

Lederen af den særlige daginstitution er forpligtet til at følge op på familiens kørselsbehov 
som et fast punkt på det årlige tværgående statusmøde vedr. barnet. 

Hvis en kørsel ikke længere er nødvendig, afmelder sagsbehandler straks kørslen hos kørsels-
kontoret.  

Budgetopfølgning og – ansvar: 

Hver måned sender NT en liste over kørte ture til kørselskontoret. Kørselskontoret kontrolle-
rer listen, hvorefter NT sender faktura til kørselskontoret. 

Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned 
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med budget.  

 
 
 

2.5 KØRSEL TIL AKTIVITETSCENTRE 

Visitation/funktionsvurdering: 

Leder af aktivitetscenteret er ansvarlig for visitation til omsorgskørsel. 

For at blive visiteret til kørsel til aktivitetscentre skal borger henvende sig til aktivitetscen-
teret.  

Ved første henvendelse fra borgeren, forklarer leder af aktivitetscenteret, at der gælder en 
række særlige krav for at blive visiteret til ordningen, samt at der er en egenbetaling for at 
deltage i kørselsordningen. Der kan i udgangspunktet visiteres til en fast midlertidig ydelse 
med et defineret sluttidspunkt med afsæt i kommunens principper om hjælp til selvhjælp. 
For demente borgere med et varigt behov kan der dog fraviges fra en midlertidig ordning, og 
tilbydes en fast varig ordning. Borgere der er visiteret til daghjem bliver således altid kon-
taktet af daghjemmet og vil i udgangspunktet blive visiteret til en kørselsordning.   

Leder af aktivitetscenteret vurderer på baggrund af samtalen og oplysninger i omsorgssyste-
met, om borger har et betydeligt kørselsbehov, og ikke råder over transportmidler i husstan-
den, der kan sikre transport til aktivitetscentre. Ved tvivlstilfælde kan visita-
tor/hjemmepleje kontaktes.  

Som udgangspunkt bevilliges alle kørselsordninger til aktivitetscentre med en slutdato efter 
12 måneder. 
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Bevilling og bestilling: 

Bestilling af kørsel: 

Såfremt borger er visiteret til befordring til aktivitetscentre vil der være tale om en visitati-
on til en fast midlertidig kørselsordning. Det vil sige, at der er tale om en ordning med et 
defineret start- og sluttidspunktet for ordningens løbetid. Derudover vil der være tale om en 
ordning, hvor det angives hvilke dage og tidspunkter borger skal hentes til tilbuddet og brin-
ges hjem igen. For borgere på daghjem visiteres til en varig ordning indtil borger udvisiteres 
af daghjemmet. 

Kørselskontoret er ansvarlig for bestillingen af den konkrete kørsel i HD skole.  Ved tildeling 
af en midlertidig fast kørselsordning skal kørselskontoret anvende et fast skema for bestilling 
af kørsel. Skabelonen skal indeholde oplysninger om: 

 Borgers stamdata 

 Kørselsordningens start- og sluttidspunkt 

 Hvilke ugedage og tidspunkter for borgers kørsel 

 Afhentningssted og afleveringssted 

 Visiteret til hjemmehjælp 

 Serviceniveauet for kørsel, herunder forsædeplads/bagsædeplads, lift/rampe mv. 

Hvis borger er forhindret til at komme i aktivitetscenteret/daghjemmet, kontakter centeret 
kørselskontoret, så kørslen afmeldes. 

Ved fornyelse eller ændringer i en midlertidig fast kørselsordning udfylder leder af aktivi-
tetscenteret et nyt bestillingsskema. 

Opfølgning: 

Der sker løbende opfølgning på bevillingen, når der er borgergennemgang af den enkelte 
borger i centeret, og kørselskontoret orienteres om ændringer. 
 
Opfølgningen tager udgangspunkt i borgers aktuelle situation, og har til formål at afdække 
om borgers tilstand har ændret sig positivt, således at borger ikke længere er berettiget til 
en fast midlertidig ordning. 

Budgetopfølgning og – ansvar: 

Hver måned modtager kørselskontoret en liste over kørte ture fra NT. Kørselskontoret kon-
trollerer listen, hvorefter NT sender faktura til kørselskontoret. 

Kørselskontoret videresender faktura til aktivitetscenteret til gennemlæsning og kontrol. Ved 
fejl underrettes kørselskontoret. Kørselskontoret udskriver regning til borger kvartalsvis.  

Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned 
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med budget.  

 
 
 

2.6 KØRSEL MED HANDICAPPEDE VOKSNE 

Visitation/funktionsvurdering: 

Ledelsen på tilbuddet samt Myndighedsfunktionen i Center for Social- og Sundhedsmyndighed 
er ansvarlig for visitation til befordringsgodtgørelse eller befordring til Servicelovens §§ 103 
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og 104. Visitationen sker i forbindelse med indskrivningssamtalen på tilbuddet, hvor begge 
parter deltager. 

Afgørelse om visitation til ordningen sker i forlængelse af myndighedens visitation til selve 
§§103 eller 104.    

Afgørelsen skal basere sig på kommunens faste koncept for individuel behovsvurdering, og 
skal følge princippet om, at kommunen tildeler befordringsgodtgørelse og befordring ud fra 
billigst mulige relevante transportform for borgere med nedsat fysisk, psykisk eller socialt 
funktionsniveau. Det indebærer, at: 

 Der skal altid først tages stilling til om borgerens selv kan varetage transport til gen-
gæld for befordringsgodtgørelse, herunder egen transport i bil/cykel/til fods, evt. 
med hjælp fra pårørende, kollektiv transport og/eller flextur.  

 Hvis transport med befordringsgodtgørelse ikke er tilstrækkeligt til at sikre borgers 
transport skal den individuelle behovsvurdering tage hensyn til følgende faktorer 

 Der tildeles som udgangspunktet en fast ordning. Borgers behov for kørsel revurderes 
ved opfølgningsmøde 3 måneder efter opstart. 

 Der skal ved vurderingen tages stilling til, om borger med fordel kan modtage en dif-
ferentieret ordning – fx egen transport mod befordringsgodtgørelse i sommerhalvåret 
og befordring i form af en midlertidig fast ordning i vinterhalvåret. 
  

Oplysninger til grund for afgørelse fra visitation baserer sig på et fast koncept for individuel 
behovsvurdering, hvor oplysninger om borgerens samlede funktionsniveau indgår. For så vidt 
muligt indhentes oplysninger på baggrund af den sagsbehandling, der findes sted i forbindel-
se med selve visitationen til kerneydelsen (dvs. § 103 eller § 104). 

Bevilling og bestilling: 

Bestilling af kørsel:  

Kørselskontoret er ansvarlig for bestillingen af den konkrete kørsel i HD skole.  Ved tildeling 
af en fast kørselsordning skal bestilling af kørsel ske på en fast skabelon til kørselskontoret. 
Skabelonen skal indeholde oplysninger om: 

 Borgers stamdata 

 Kørselsordningens start- og sluttidspunkt 

 Hvilke ugedage og tidspunkter for borgers kørsel 

 Afhentningssted og afleveringssted 

 Serviceniveau for kørsel, herunder forsædeplads/bagsædeplads, lift/rampe mv. 

Ved ændringer i en fast kørselsordning sendes en mail fra Aktivitetscenteret med oplysning 
om ændringerne. 

Godtgørelse: 

En borgers udlæg dækkes efter de gældende regler. Udlæg skal indsendes/afleveres til kør-
selskontoret sammen med dokumentation for afholdt udgift, borgers adresse samt tilbuddets 
adresse.  

For refusion af udlæg gælder følgende retningslinjer: 

 for transport i egen eller pårørendes bil/cykel afregnes månedligt via et kilometer-
regnskab 

 for kollektiv transport afregnes via godtgørelse af måneds-, kvartal-, halvårs- eller 
helårskort  

 for flextur afregnes via månedligt via et udlægsregnskab, herunder kvitteringer 

Opfølgning: 
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Der skal altid ske opfølgning på bevillingen efter de første 3 måneder i ordningen.  

Der sker løbende revurdering af den enkelte borgers behov for kørsel i forbindelse med styr-
kelse af borgers selvhjulpenhed, herunder om borger i højere grad selv kan bidrage aktivt til 
egen transport.  

Budgetopfølgning og – ansvar: 

Der udarbejdes i samarbejde mellem den budgetansvarlige og den visitationsansvarlige tyde-
lige budgetforudsætninger for kørslen 

Kørselskontoret er ansvarlig for indsamling af ledelsesinformation for kørselsområdet, og 
forbruger følges tæt i Styregruppen for kørselskontoret som består af den budgetansvarlige 
og de visitationsansvarlige.  

Der aftales ift. budgetopfølgningsprocessen forpligtende ansvar- og sanktionsmuligheder ift. 
de visitationsansvarlige ved hhv. overforbrug eller mindre forbrug i forhold til det samlede 
budget til området. 

 
 
 

2.7    INDIVIDUEL HANDICAPKØRSEL (FLEXHANDICAP)   

Visitation/funktionsvurdering: 

En borger, der ønsker at blive optaget i NT’s flexhandicapordning skal udfylde ansøgnings-
skemaet og sende det til kørselskontoret. 

Der er følgende kriterier for at blive optaget i flexhandicapordningen.  

 Borger er svært bevægelseshæmmet (også med støtte af ganghjælpemiddel) 

 Borger benytter et ganghjælpemiddel, som er visiteret af kommunen. 

 Borger er fyldt 16 år 

 Borger i kommunen 

 Borgers handicap varer længere end 12 måneder 
 

Alle ovenstående forhold skal være opfyldt for at kunne blive visiteret til Flexhandicap. 

Handicap som ikke alene berettiger til optagelse: 

 Blindhed og svagt syn 

 Døvhed 

 Nedsat orienteringsevne 

 Demens 

 Psykiske handicaps 

 Lungelidelser og allergier 
 
Lang afstand til almindelig kollektiv rutetrafik er ikke begrundelse for optagelse i ordningen. 
Samtidig skal sagsbehandler være opmærksom på, at der ikke kan visiteres til kørsel alene på 
baggrund af de ovennævnte handicap.  

I ansøgningsskemaet skal borger oplyse følgende: 

- Beskrivelse af handicap 
- Oplysninger om ganghjælpemidler  
- Behov for hjælp i forbindelse med transport 
- Hvilke transportmidler borger er i stand til at benytte 
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Kørselskontoret samstemmer oplysningerne i ansøgningsskemaet med tilgængelige oplysnin-
ger i omsorgssystemet. Her skal kørselskontoret være særlig opmærksom på, at borger som 
minimum skal være visiteret til et ganghjælpemiddel. Borgere, som må anses for at være så 
svært bevægelseshæmmede, at de ikke kan benytte et ganghjælpemiddel, kan undtages fra 
dette krav.  

Borgers behov for trappemaskine, solokørsel og forsædekørsel o.l. afdækkes. Borger oplyses 
om, at udgift til trappemaskine dækkes af borger.  

Der kan visiteres til gratis ledsagere hvis det vurderes, at borger har brug for hjælp til at 
komme ind og ud af køretøjet. Hjælpen skal være af et sådant omfang, at det ikke kan for-
ventes, at chaufføren kan yde denne hjælp. De visiterede ledsagere må ikke være borgere, 
som selv er berettiget til at blive optaget i ordningen.   

Borger skal gøres opmærksom på, at kørslen udføres efter den vedtagne kvalitetsstandard.  
Borger skal endvidere gøres opmærksom på, at der ikke er mulighed for at få taxa til lands-
dækkende kørsler og kørsler over regionsgrænser. Her vil borger blive henvist til at benytte 
toget på de strækninger, hvor det er muligt.  

Bevilling og bestilling: 

Roller og arbejdsdeling: 

Fra 1. januar 2015 er arbejdsdelingen mellem NT og Frederikshavn Kommune delt mellem 
visitering til kørselsordningen og udførelsen af kørslen. 

Kommmunens ansvar er  

 Visitering af borger 

 Fastsættelse af serviceniveauet i forhold til visiteringen 

NT´s ansvar er  

 Kørselsordningens udførelse 

 Fastsættelse af serviceniveauet for kørslen 

Bevilling: 

Borger ansøger kørselskontoret om optagelse i Flexhandicapordningen (i bobælskommunen).  

Kørselskontoret foretager en vurdering af, om borger opfylder kravene til at kunne optages i 
ordningen, og tager stilling til serviceniveauet. 

Afgørelse om bevilling eller afslag i Flexhandicapordningen meddeles borger skriftligt af Kør-
selskontoret. Afgørelse vedlægges klagevejledning til borger.  

Kørselskontoret opretter borger i NT systemet” Web-solen”, hvorefter borger fra NT modta-
ger en opkrævning på medlemskab. Når abonnementet er betalt kan borger bestille kørsel. 

Bestilling af kørsel: 

Når borger er berettiget til optagelse i flexhandicapordningen, bestiller borger den ønskede 
kørsel hos NT. 

Dette kan gøres enten telefonisk hos NT eller på internettet. Borger opfordres til at bruge 
den internetbaserede løsning, da dette er billigere rent administrativt.  

Afmelding: 

Hvis borger ikke længere skal deltage i Flexhandicap, skal borger udmeldes af ordningen. 
Kørselskontoret sikrer, at der sker en framelding i ”Web-solen”. Framelding ske, hvis borgers 
tilstand forbedres, så borger ikke længere opfylder betingelserne, hvis borger fraflytter 
kommunen eller ved dødsfald. Borger kan også efter eget ønske udtræde af ordningen.   
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Opfølgning: 

Alle bevillinger revisiteres 1 gang årligt, hvor det sikres, at visitationskriterierne er opfyldt 
for den enkelte borger.  

Budgetopfølgning og –ansvar: 

Hver måned sender NT en liste over kørte ture til kørselskontoret sammen med en faktura 
for disse ture. Kørselskontoret kontrollerer listen og melder tilbage til NT, hvis der er tvivl 
om faktureringsgrundlaget.  

Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned 
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med det periodiserede budget.  
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Handicaprådet Budget 2015 (august)
2014 2015 2016 2017

Budget  223.120  326.397

Bogførte Udgifter  77.943  30.266  -  -

Mellemsum 145.177 296.131 0 0

Heraf disponeret:
Tilgængelighedsudvalget  40.000  40.000
Handicapmesse 2015  170.000
Konference under messen ??
Trykning af tilgængelighedspjece  20.000

Forplejning 2015  3.500
Juleafslutning  6.000
I alt  60.000  219.500  -  -

Restbudget til disposition  85.177  76.631  -
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19. august  2015 

Region Nordjylland 

Att. Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet 

Høringssvar – Etablering af udgående teams på apopleksiområdet 
 

Region Nordjyllands oplæg vedr. etablering af udgående teams på apopleksiområdet 

er nu gennemgået administrativt. Høringssvaret fremsendes med forbehold for endelig 

politisk godkendelse på Sundhedsudvalgets møde 8. september 2015. Eventuelle 

ændringer, vil blive fremsendt derefter. 

 

Høringssvar 

Frederikshavn Kommune finder tankegangen om udgående teams på 

apopleksiområdet interessant. Det er positivt, at der er fokus på at sikre en 

tværsektoriel koordinering med dialog om behandling i overleveringsperioden, og at 

borgeren ikke får ”en mellemstation” på en anden sygehusafdeling.  

De udgående teams kan bidrage til at sikre et tættere samarbejde med vidensdeling og 

god koordinering for borgere med apopleksi, og dermed lette overgangen fra 

sygehusindlæggelse til eget hjem - med supplerende rehabilitering fra kommunen. 

Ligeledes er det positivt, at det åbner muligheden for lettere tilbageløb til 

sygehusbehandling, hvis det er nødvendigt.  

Frederikshavn Kommune mener dog, at høringsoplægget er meget overordnet og 

efterlader en lang række spørgsmål. Det gælder såvel fagligt, samarbejdsmæssigt, 

som økonomisk. 

Jævnfør ”Sundsaftale til sikring af tværsektoriel koordineret opgaveflytning” blev der i 

2014 igangsat en tværsektorielt arbejdsgruppe, der udarbejdede en beskrivelse af en 

opgaveflytning på neurorehabiliteringsområdet. Arbejdet blev dog aldrig forelagt Den 

administrative Styregruppe. Det undrer Frederikshavn Kommune, at dette oplæg ikke 

indgår i nærværende høring? 

Med den korte beskrivelse, der nu foreligger i høringen, bliver forudsætningerne for 

opgaveoverdragelsen meget uklare! Med etableringen af udgående teams på 

apopleksiområdet, er der reelt tale om en opgaveoverdragelse, som de udgående 

regionale teams skal være med til at understøtte. 

Hvis en opgaveoverdragelse skal ske med succes for borgeren, er det nødvendigt, at 

der foreligger et dybdegående oplæg. Det gælder såvel fagligt, samarbejdsmæssigt, 

som økonomisk. I den form høringsoplægget foreligger her, er opgaveoverdragelsen 

samt samarbejdet med det udgående team og økonomien meget uigennemsigtig.  Der 

er brug for en nærmere uddybning og konkretisering, så forudsætningerne er klare.   

 

 

Sagsnummer:   

15/22464 

Sagsbehandler: 

Chefkonsulent i Sundhed og Pleje  

Marianne Skrubbeltrang 

 

Direkte telefon.:  

9845 5207 
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Eksempler på behov for uddybning: 

Fagligt og samarbejdsmæssigt 

 Det er væsentligt, at målgruppen indenfor apopleksipatienter (patienttyperne) 

bliver helt præciseret i dialog med kommunerne. At kriterier bliver tydelige. At 

alle borgere med apopleksi i den vedtagne målgruppe uanset geografisk 

bopæl får mulighed for at blive tilknyttet det udgående team. Det gælder også 

borgere med kognitive skader. 

 Under særlige opgaver for apopleksiteamet bliver punkterne meget 

overordnede. Der er behov for mere uddybning. Eksempler: 

o Ordet evt. bruges flere gange om det udgående teams opgaver. 

(Dermed bliver det uklar hvad det udegående team påtager sig) 

o Behov for yderligere afklaring af og gensidig forståelse af, hvad der 

forstås ved, at den optimale tværfaglige efterbehandling og sygepleje, 

der skal ydes i samarbejde mellem udgående teams og det 

kommunale sundhedspersonale. Hvordan forventes det at ske i 

praksis, herunder opgavefordelingen i hjemmet? Kommer der nye 

behandlingsopgaver, som kommunen skal løse? (Borgeren er ikke 

færdigbehandlet) 

o Oplægget beskriver, at genoptræningsplanen først udarbejdes, når 

borgeren er i eget hjem. Som det er i dag, kan kommunen kun 

begynde genoptræning efter modtagelse af genoptræningsplan fra 

sygehuset. Oplægget kræver aftale om ny praksis. 

o Den specialiserede genoptræning har hidtil kun foregået på sygehuse. 

Denne træning skal fortsat bibeholdes i sygehusregi, fordi den kræver 

tæt lægesamarbejde og i nogle tilfælde specialudstyr. Hvordan skal 

det ske i denne model? 

o Ansvaret for borgeren er ikke entydigt placeret, når borgeren på 

papiret ikke er udskrevet og der foretages behandling og udredning i 

eget hjem. 

o Hvem har ansvaret for hjælpemidler (afprøvning og levering af 

hjælpemidler) 

o Hvordan håndteres boligmæssige indretninger i hjemmet i en 

midlertidig periode? Er boligen egnet? Kommunerne kan kun bevillige 

varige ændringer. 

o Hvor lang tid kan et indlæggelsesforløb stå åbent, og hvor lang tid er 

der tilbageløbsmulighed? Er hotline åben i døgndrift?  

Det forventes, at der som en selvfølge, i hvert enkelt tilfælde laves en udredning af: 

 Hvor borgeren bedst vil profitere af et rehabiliteringsforløb? 

 Om rehabiliteringen VIL kunne foregå i borgerens eget hjem? 

(Helhedssituationen i eget hjem skal indgå. Ligeledes de lovmæssige 

begrænsninger, der er for, hvad der kan foregå i eget hjem. 

 

 

Kompetencebehov i det udgående team 

 Kompetencer på højt niveau (diplomniveau) og alle i teamet bør have 

neuropsykologiske kompetencer. 
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Økonomi 

 Hvordan takseres afregningen i perioden, hvor der er tilknytning til det 

udgående team? Bliver der tale om DGI takster – hvilke? 

 Hvis der bliver tale om aktivitetstal ved 250 patienter, hvordan prioriteres 

borgerne så?  

 Der angives, at et gennemsnitsforløb vurderes at medføre udgifter for 

hjemkommunen på ca. kr. 1000. Dette holdes op mod en forventning om 

mindre kommunal medfinansiering. Hvordan fremkommer denne beregning? 

 Er der set bort fra de kommunale udgifter, der kommer for perioden fra borgers 

tidligere hjemkomst til det tidspunkt, hvor borger ville være kommet hjem efter 

færdigbehandling på sygehuset. Det drejer sig om udgifter, der måske er mere 

intensive og med hyppigere frekvens på: 

o Genoptræning 

o Sygepleje 

o Hjemmepleje  

o Levering af specialkost 

o Hjælpemidler 

o Boligindretning 

o Koordinering (møder/samtaler m.v.) 

 Forslaget vil få indflydelse på kommunens serviceniveau på genoptræning, da 

målgruppen i denne tidlige fase formentlig vil kræve daglig genoptræning.  

 Der er behov for en aftale om, hvem der leverer hjælpemidler (Regionen 

bevilliger midlertidige hjælpemidler – kommunen varige). 

 Behov for afklaring af evt. midlertidig boligindretning. (Kommunen kan kun 

bevillige boligindretning, når der er tale om varigt funktionstab og behov). 

 

Konklusion 

Frederikshavn Kommune, vil anbefale følgende: 
1. Regionen og kommunerne i fællesskab udarbejder en dybdegående 

beskrivelse, der giver klarhed over såvel de faglige, samarbejdsmæssige og 

økonomiske forudsætninger / konsekvenser ved tidligere rehabilitering i eget 

hjem med understøttelse af udgående teams. 

2. At der sker en faglig vurdering af om borgerne, med denne model, vil få det 

behandlings- og rehabiliteringsforløb de profiterer bedst af i denne tidlige fase - 

og på niveau med nuværende tilbud i sygehus-regi? 

3. Hvis der er belæg for at indsatsen igangsættes, køres den i en forsøgsperiode, 

hvor der evalueres på en række parametre, herunder afledte konsekvenser for 

kommunerne, set i et bredere perspektiv, og det vurderes, om indsatsen 

genererer udgifter andre steder i det kommunale system. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anders Broholm 

Formand for Sundhedsudvalget 
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Apopleksiteam og Neurorehabilitering i eget hjem – kommunale 

snitflader 

Der er i Region Nordjylland i 2014 etableret et accelereret patientforløb og samling af 

den akutte apopleksi behandling ved det neurologiske speciale på Aalborg Universi-

tetshospital (det akutte apopleksiafsnit). Det betyder en hurtigere, specialiseret ud-

redning, hvor en diagnose kan stilles tidligere, og hvor behandling kan igangsættes 

hurtigere, og hvor der generelt opleves kortere forløb og færre skader.   

 

En stor gruppe patienter vil efter vurdering og behandling i fase I have behov for hos-

pitalsbaseret neurorehabilitering i fase II, med efterfølgende udskrivelse til hjem-

kommunen (se fig. 1). En anden gruppe vil kunne udskrives umiddelbart fra det akut-

te apopleksiafsnit til eventuel opfølgning i kommunalt regi. Endelig vil en gruppe af 

patienter med fordel kunne følges ud af sygehuset og sikres den afsluttende behand-

ling, udredning, vurdering og/eller opstart af genoptræning i eget hjem.  

 

Figur 1. Faseinddeling af hjerneskaderehabilitering 

 

 

For alle faser gælder det at patienten skal sikres en sufficient og faglig kompetent 

udredning og behandling med sikring af en tvær- og neurofaglig vurdering af neuro-

rehabiliterings behov med ledsagende opstart af relevant neurorehabiliterings tilbud. 

Det er vigtigt at sikre et sammenhængende patientforløb uden forsinkelser i indsat-

sen.  

 

I henhold til Sundhedsstyrelsens "Forløbsprogrammet for rehabilitering af voksne 

med erhvervet hjerneskade" fra 2011 hænger effekten af den samlede indsats for 

patienten sammen med den organisering af indsatsen, der laves. Et bærende element i patientforløbet 

er et tæt koordineret teambaseret interdisciplinært samarbejde og medvirken af relevante fagpersoner 

på relevante tidspunkter. Dette bør derfor være det bærende princip i organiseringen af patientforløbet 

på både regionalt og kommunalt niveau. Det planlægges derfor at oprette et udgående team til dette 

formål - Det udgående apopleksiteam. 

 

Beskrivelse af det udgående apopleksiteam 

Apopleksiteamet i Region Nordjylland vil være et neurofagligt erfarent og kompetent tværfagligt team 

(læge, sygeplejerske, ergo- og fysioterapeut med mulighed for inddragelse af eventuelt øvrige aktører 

som bl.a. talepædagog og neuropsykolog). Apopleksiteamet vil være integreret i det akutte apopleksiaf-

snit 6Ø på Aalborg Universitetshospital og være udgående her fra. Hovedopgaven vil være i et tæt 

samarbejde med apopleksipatientens hjemkommune, at tilrettelægge og medvirke i en sikker overleve-

ring fra hospitalsindlæggelse til hjemmet. 
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Apopleksiteamets formål: 

 At sikre afslutning af det akutte forløb og en god overlevering med evt opfølgning for apoplek-

sipatienter i eget hjem efter indlæggelse. 

 At udbygge samarbejdet til primærsektor til gavn for apopleksipatienten og pårørende. 

 At medvirke til øget neurofaglig kompetenceudvikling ved kommunalt personale via praksisnær 

undervisning i borgerens hjem. 

 
Særlige opgaver for apopleksiteamet: 

 Under borgerens indlæggelse  

- Tidligt samarbejde og dialog med patientens hjemkommune om udskrivningsplaner, herunder 

at iværksætte hurtig sagsbehandling i såvel hospitalsregi som i hjemkommunen. 

- Direkte klinisk arbejde omkring patienten under indlæggelse, indsamling af data, vurdering af 

funktionsevne efter apopleksi, samarbejde med pårørende.  

- Planlægning af videre behandling og pleje i patientens eget hjem. 

- Aftale om evt. fælles møde i patientens hjem ved ankomst til hjemmet. 

 

 Ved overlevering og evt. opfølgning i eget hjem  

- Sikker overlevering til kommunalt personale i patientens hjem. 

- Evt. neurofaglig vurdering i patientens eget hjem.  

- Relevant information om sygdommen gives til patient, pårørende og samarbejdsparter. 

- Optimal tværfaglig efterbehandling og sygepleje ydes i samarbejde med kommunalt sund-

hedspersonale.  

 

 Ved afslutning af apopleksiteamets arbejde i eget hjem  

- Apopleksiteamets læger skriver afsluttende epikrise til den praktiserende læge, som overtager.  

- Apopleksiteamets terapeut og/eller sygeplejerske sikrer, at der er afsluttet med en tværfaglig 

status til kommunalt personale. Kommunens personale vil have mulighed for at komme i kontakt 

med apopleksiteamet via en hotline. 

 

Det overordnede formål med at sikre en ordning i eget hjem efter udskrivelsen er således at varetage 

sygehusopgaver, som ikke er afsluttet, når patienten udskrives, samt at sikre en hensigtsmæssig over-

levering i overgangen mellem sygehus og kommune. Derved vil patientforløbene ofte kunne planlægges 

sådan, at det undgås, at patienterne overflyttes til et kort forløb på rehabiliteringsafsnit eller lokalt medi-

cinsk afsnit (varighed af få dage) inden udskrivning og overlevering til kommunen. 

 

Vurderingen af den akutte apopleksipatient med behov for et rehabiliterings/genoptrænings-tilbud i 

kommunal regi efter udskrivelsen munder blandt andet ud i udfærdigelsen af en Genoptræningsplan. 

Dette dokument indeholder en beskrivelse af personens funktionsevne, som kan danne grundlag for 

kommunens planlægning af en rehabiliteringsindsats. Denne beskrivelse vil i forhold til personer med 

erhvervet hjerneskade også skulle omfatte bevægelsesmæssige, mentale, sansemæssige og sproglige 

funktionsområder. For mange patienter vil Genoptræningsplanen, den plejemæssige plan og den læge-

faglige behandlingsplan kunne kvalificeres betydeligt ved at færdiggøre undersøgelser og vurdering i 

patientens hjem i det umiddelbare efterforløb af indlæggelsen på det akutte apopleksiafsnit på Aalborg 

Universitetshospital. Dette afviger fra vejledningen på genoptræningsområdet og bør derfor aftales 

nærmere. 
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Det foreslås at der i sundhedsaftalen ved en kommende revision tilføjes et afsnit omkring følge-hjem 

funktionens sammensætning på begge sider, målsætning med patientens neurorehabiliteringsforløb og 

klare retningslinjer for overdragelsestidspunktet. Når patienten ikke længere har behov for specialisere-

de ydelser som, jævnfør Sundhedsloven og forløbsprogrammet, klassificeres som sygehusydelser, kan 

patienten overdrages til videre forløb i kommunerne.  

 

Herefter vil overdragelsen, som skrevet tidligere, ske i en faglig og uddybende facon mellem hovedaktø-

rerne på apopleksitemaet og modtagerholdet fra kommunal side. Der er i forløbet også medregnet tilba-

geløbsmuligheder, såfremt patienten skal have sygehusydelser efter tidligere endt forløb i sygehusregi. 

Dette skal ses som en smidiggørelse af processerne mellem det regionale- og kommunale forløb, hvor-

for samarbejdet mellem begge myndigheder styrkes til fordel for patienten. 

 

Aktivitet og økonomi 

Erfaringerne fra Region Midt viser, at ca. 35 % af patienterne kan sikres et fagligt velkvalificeret tilbud i 

den udgående funktion. Det vil i Region Nordjylland svare til ca. 450 patienter om året på sigt. Der plan-

lægges dog indledningsvist med et lavere aktivitetsniveau svarende til ca. 250-300 patienter. Dette skyl-

des blandt andet, at aktiviteten skal afstemmes med den planlagte omlægning af den stationære neuro-

rehabilitering, som er beskrevet i ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis”, ligesom der er behov for at 

der indledningsvist opsamles erfaringer omkring det udgående teams virke.   

 

I forhold til den forventede aktivitet fordelt ud på kommunernes population fordeler patienterne sig som 

følger. 

 

Kommune Fordelingsnøgle (i procent) 
Aktivitet v. 450 patienter 

(antal patienter) 

Aktivitet v. 250 pati-

enter (antal patien-

ter) 

Brønderslev 6 27 15 

Frederikshavn 10,5 47 26 

Hjørring 11 50 28 

Jammerbugt 7 32 18 

Læsø 0,5 2 1 

Mariagerfjord 7 32 18 

Morsø 3,5 16 9 

Rebild 5 23 13 

Thisted 8 36 20 

Vesthimmerland 6,5 29 16 

Aalborg 35 158 88 

I alt 100 450 250 

* Opgjort på baggrund af indbyggertal 

 

Erfaringerne fra Region Midtjylland viser, at et gennemsnitlig forløb ved det udgående team medfører 

udgifter for hjemkommunen på ca. 1000 kr. Da der vil være tale om et tilbud, som er et alternativ til en 

indlæggelse på et af regionens kommende tre neurorehabiliteringscentre, vil kommunerne spare udgif-

terne til den kommunale medfinansiering i forbindelse med disse forløb. Erfaringerne fra Region Midtjyl-

land viser, at etableringen af det udgående team ikke medfører øgede udgifter for kommunerne.  
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Igangsætning 

Som led i udmøntningen af ”Plan for sygehuse og speciallpraksis” er Region Nordjylland på nuværende 

tidspunkt ved at justere den samlede organisering af den stationære aktivitet på neurorehabiliteringsom-

rådet. Denne omlægning ventes afsluttet 1. januar 2016, hvor også det udgående apopleksiteam forven-

tes at starte op. 
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Bilag 1: Kompetencebehov i opgavevaretagelsen  
 

Grundlæggende for opgavevaretagelsen er, at indsatsen forudsætter tilstrækkelige neurofaglige kompe-

tencer udover grunduddannelsesniveau for alle involverede faggrupper, samt at fagpersonerne har kom-

petencer indenfor interdisciplinært samarbejde.  

 

Tværfaglige kompetencer: 

 

 Erfaring og egenskaber samt viden om tværfaglig teambaseret samarbejde  

 Indgående kendskab til patientkategorien  

 Neuropædagogiske kompetencer  

 Validerede vidensområder  

 Basisviden ift. at vurdere behov for andre faggruppers indsats  

 Tovholder ift. patientforløb – sundhedsfaglig kontaktperson  

 

Koordinationskompetence indenfor:  

 

 Målsætning med patienten ift. Plan, Handling, Status  

 Samarbejde med relevante parter; patient, pårørende, interne og eksterne samarbejdspartnere  

 Kommunikative kompetencer  

 

Monofaglige kompetencer  

 

Sygeplejefaglige kompetencer:  

 

Kompetencer indenfor observation af vitale parametre og tilhørende interventioner samt screening og 

observation i forhold til sufficient ernæring, udskillelser, medicinsk compliance og comorbiditet. Desuden 

kompetencer indenfor observation, guidning og integration af nye handlingsmønstre i forbindelse med 

personlig hygiejne, spisning mm. Endelig kompetencer i relation til emotionelle kriser og kriseinterventio-

ner.  

 

Ergoterapeutiske kompetencer  

 

Kompetencer indenfor undersøgelses- og behandlingsmetoder relateret til screening og vurdering af 

patientens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse, særligt i forhold til ansigt, mund og svælg, dag-

ligdags aktiviteter, kognition, social/emotionel status samt evt. behov for hjælpemidler.  

 

Fysioterapeutiske kompetencer  

 

Kompetencer indenfor undersøgelses- og behandlingsmetoder relateret til screening og vurdering af 

patientens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse, særligt i forhold til styrke, udholdenhed, stabili-

tet, bevægelighed, balance, respiration, forflytning, lejring, stand - og gangfunktion, social/emotionel sta-

tus samt evt. behov for hjælpemidler.  

 

Lægefaglige kompetencer  

 

Lægen har det overordnede behandlingsansvar for patienten, indtil overlevering til almen praksis, og 

vurderer, hvornår patienten kan afslutte forløbet, som derefter overgår til egen læge. Lægen vil kunne 
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konsulteres af udgående personale i den konkrete opgaveløsning, således at alle indsatser gives under 

lægelig supervision. Lægen i følge-hjem funktionen er ansvarlig for medicinafstemning, og giver egen 

læge besked ved afslutning af forløbet. Den lægefaglige kontaktinformation gives til borgeren ved over-

gangen til et ambulant forløb. Lægen skal således have bred faglig kompetence indenfor den akutte ud-

redning og behandling, da en plan for eventuel videre udredning samt øvrig iværksat medicinsk terapi 

skal foreligge og beskrives i korrespondance (evt. udskrivningsbrev) til praktiserende læge. Herudover 

skal lægen også have kompetencer i det tværfaglige arbejde med planlægning og udførelse af neurore-

habiliteringsforløb. 

 

Neuropsykologiske kompetencer 

 

Kompetencer i vurderingen af adfærdsmæssige, psykiske og kognitive følgevirkningers tilgængelig for 

behandling og/eller genoptræning. Udfærdigelse af Genoptræningsplanen. Neuropsykologisk undersø-

gelse af status med henblik på afklaring af sygemelding og erhvervsmæssig afklaring. Vurdering af be-

hov for andre psykologiske behandlings eller støttebehov  
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Magtanvendelse 2014 Dato: 13. august 2015 

 
Lovhjemmel  
Jf. Servicelovens § 82 pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med 
betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på egne 
interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte.  
Reglerne for administrationen af § 82 beskrives yderligere i Servicelovens 
kap. 24 §§ 124-137. Det overordnede formål med bestemmelserne er at 
begrænse brugen af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til et 
minimum og kun det mest nødvendige. Der må således aldrig benyttes magt, 
såfremt handlingen kunne være erstattet med pædagogiske hjælpemidler eller 
almen omsorg.  
 
Derudover skal der forud for enhver magtanvendelse og andre indgreb i 
selvbestemmelsesretten altid forsøges at opnå borgerens frivillige medvirken 
til en nødvendig foranstaltning. Der foreligger normalt ikke magtanvendelse, 
hvis en foranstaltning sættes i værk med borgerens udtrykkelige og gyldige 
samtykke.  
 
Yderligere skal anvendelsen af magt altid stå i rimelighed i forhold til, hvad der 
ønskes opnået. Magtanvendelsen skal desuden altid udøves så skånsomt 
som muligt i en så kort periode som muligt, og der skal altid tages størst mulig 
hensyn til den pågældende, således der ikke forvoldes unødig krænkelse eller 
ulempe.  
 
Disse regler og bestemmelser er gældende for borgere med betydelig og varig 
nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt social 
pædagogisk bistand efter §§ 83-87, behandling efter §§ 101 og 102 eller 
aktiverende tilbud efter §§ 103 og 104, og som ikke samtykker til 
foranstaltninger efter §§ 125-129. Det er en forudsætning, at der forligger den 
nødvendige dokumentation for den psykiske funktionsnedsættelse.  
 
Typer af magtanvendelse:  
 
§ 125 Personlige alarm- og pejlesystemer  
 
§ 126 Anvendelse af fysisk magt i form af fastholdelse i personlige hygiejne 
situationer eller føre en person til et andet opholdsrum.  
 
§ 127 Anvendelse af fysisk magt for at hindre en person i at forlade boligen 
eller føre denne tilbage til boligen.  
 
§ 128 Anvendelse af magthjælpemidler (fastspænding af person til kørestol, 
seng mv.)  
 
§ 129 Optagelse af person i bestemt botilbud  
 
  

 

Forfatter: 

Lars B. Leen 

 

Emne: 

Magtanvendelse 2014 
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Som udgangspunkt betragtes det som værende ulovligt magtanvendelse, hvis 
det ikke udtrykkeligt er nævnt som lovligt efter §§ 125-129. Yderligere skal det 
bemærkes, at Straffelovens almindelige bestemmelser om nødværge og 
nødret altid vil være gældende.  
 
Indberetningspligten  
Center for Sundhed og Ældre skal udfylde registreringsskemaer for alle 
magtanvendelser, der foretages i henhold til §§ 125-129 i Serviceloven. Derpå 
sendes de til Center for Social- og Sundhedsmyndighed for juridisk vurdering 
af indgrebet i forhold til den gældende lovgivning på området. Center for 
Social- og Sundhedsmyndighed samler derefter op på alle 
magtanvendelsesindgreb én gang årligt.  
 
Registreringer i 2014  
I 2014 blev der gennemført nedenstående magtanvendelser i henhold til de 
enkelte paragraffer. 
 
Tabel 1: Oversigt vedr. antal af magtanvendelser i Frederikshavn Kommune 
fordelt på paragraffer. 
 

Område § 125 §§ 126 og 

126a 

§ 127 § 128 § 129 I alt 

Nord 0 29* 1 1 1 32 

Midt  0 3 0 0 0 3 

Syd 0 11 1 0 0 12 
*11 af de 29 magtanvendelser er ved den samme borger 

  
Ovenstående giver anledning til en række kommentarer for hvert enkelt 
område. Årsagen er, at magtanvendelsesområdet ikke er et område, hvor man 
kan sige, at det er entydigt godt eller skidt, når der registreres mange tilfælde 
af magtanvendelse. Grunden er, at det ofte kan være én eller to borgere, der 
udgør en speciel udfordring for plejepersonalet og derfor gør magtanvendelse 
nødvendig. Derimod kan det også være alarmerende, såfremt der er steder, 
hvor der ikke er registeret nogen form for magtanvendelse, idet dette kan 
betyde, at man ikke får registeret brugen af magt. Dog giver ovenstående 
billede ikke grund til denne bekymring. Det overordnede indtryk er, at alle 
magtanvendelsessager bliver indberettet korrekt til Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed.  
 
Område Nord 
I område Nord har der været 29 fastholdelser jf. SEL § 126 i personlig 
hygiejne situationer, hvilket er et markant fald sammenlignet med 2013, hvor 
der var 43 fastholdelser. Personalet er fuldt ud bevidst om, at fastholdelsen er 
så kortvarig og skånsom som mulig. Dog er der sket en stigning på 
henholdsvis § 128 og § 129 området i forhold til 2013, hvor disse ikke blev 
benyttet. Her har der været 1 fastspændning med en blød stofsele på en 
kørestol. Det er meget væsentligt at bemærke, at denne ikke er blevet 
anvendt i sengen, men udelukkende når borgeren er i kørestolen. Derudover 
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er der en enkelt borger som er blevet forflyttet til et botilbud uden for 
kommunen jf. SEL § 129.  
 
Område Midt 
I område Midt er der umiddelbart sket et markant fald i magtanvendelser jf. 
SEL § 126 fra 15 tilfælde i 2013 til 3 tilfælde i 2014. Yderligere er det værd at 
bemærke, at på samtlige andre magtanvendelsesparagraffer er der ikke blevet 
anvendt magt.  
 
Område Syd 
I område Syd er der umiddelbart sket en markant stigning i magtanvendelser 
jf. SEL § 126 fra 5 tilfælde i 2013 til 11 tilfælde i 2014. Derudover er der sket 
en lille stigning jf. SEL § 127, hvor man en enkel gang har været nødsaget til 
at føre en dement borger tilbage til boligen.  
 
 
 
Jf. ovenstående er det tydelig at der er sket et fald i benyttelsen af 
magtanvendelse i 2014, hvilket kan skyldes mange faktorer. 1) Arbejdet med 
magtanvendelse har fået mere og tydeligere fokus på den socialpædagogiske 
indsats, hvilket er med til at forebygge anvendelsen af magt, og 2) der er ift. 
2013 blevet taget hånd omkring de særligt udfordrende borgere.  
 
Herudover er det endnu engang vigtigt at pointere, at en stigning eller fald i 
indberetningsniveauet nødvendigvis ikke kan tolkes som henholdsvis negativt 
eller positivt. Det vigtige element er læring af de konkrete tilfælde for at kunne 
forebygge fremtidig magtanvendelse, samt at indberetningerne registreres 
korrekt og foretages af hensyn til borgerens retssikkerhed. På baggrund af 
ovenstående ses der ikke nogle problematikker i denne retning, og niveauet 
for magtanvendelse ligner niveauet fra foregående år, da de enkelte udsving 
kan forklares ud fra konkrete tilfælde af borgere.  
 
Kompetenceudvikling  
Målet er, at plejepersonalet kan varetage plejeopgaverne uden at anvende 
magt. Derfor har Center for Sundhed og Ældre stort fokus på at udvikle 
kompetencer, der skal fokusere på de socialpædagogiske ressourcer. Dette 
har bl.a. betydet øget fokus omkring musikterapi, hvor der arbejdes med sang 
og musik overfor borgere, der i visse situationer før har været utrygge og 
derfor udadreagerende. Med tiltaget er det lykkes plejepersonalet i flere 
tilfælde at undgå den samme grad af magtanvendelse. 
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