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Høringssvar vedrørende Styrket indsats for den ældre medicin-
ske patient 

FOA – Fag og Arbejde vil gerne benytte sig af muligheden for at kom-
mentere på ovennævnte høring.  

 

Generelle Kommentarer  

FOA – Fag og Arbejde finder, at et fagligt oplæg til en national hand-
lingsplan er et vigtigt element i at styrke kvaliteten i indsatsen for den 
ældre medicinske patient. Det er absolut nødvendigt med en særlig 
indsats overfor denne gruppe, da gruppen alt for længe har været en 
overset gruppe, og da antallet af ældre medicinske patienter vil vokse 
støt over det næste årti. Vi skal sikre, at den ældre medicinske patient 
oplever sundhedsvæsenet som sammenhængende og ikke som flere 
adskilte sektorer, hvor kommunikationen ikke fungerer i sektorover-
gangene. Her er det den ældre medicinske patient der betaler en dyr 
pris. Vi skal sikre en god kvalitet i sundhedsvæsenets ydelser alle ste-
der i sundhedsvæsenet. FOA – Fag og Arbejde mener dog, at der i 
nærværende faglige oplæg til en handlingsplan stadig er områder hvor 
indsatsen kunne styrkes yderligere på tværs af sektorer, fag og silo-
tænkning, hvis vi skal skabe en ny og styrket indsats for den ældre 
medicinske patient. Samtidig er vi også klar over, at vi befinder os i en 
tid med store ændringer i sundhedsvæsenet med ny sygehusstruktur, 
ny opgavefordeling mellem regioner og kommuner sammen med et sti-
gende antal af ældre medicinske patienter samt et fald i arbejdsstyr-
ken. Det er en udfordring der nødvendigvis må tænkes ind i handlings-
planen.     

  

Specifikke kommentarer 

Afsnit 3.1, s. 17, 2. sidste afsnit. Her står: Dette vil for de langt de 
fleste ældre medicinske patienter være i almen praksis samt i kommu-
nerne, hvor der imidlertid ikke er tradition for, at de kommunale front-
medarbejdere systematisk foretager tidlig opsporing af de nævnte til-
stande. De fagprofessionelle på det kommunale social- og sundheds-
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 område, er uddannet til at reagere på ændringer i borgerens almentil-
stand og sygdomstilstand. Så de fagprofessionelle er i stand til at fore-
tage disse observationer, og reagere på disse. Den kommunale organi-
sering på social- og sundhedsområdet fordrer, at ledelsen sikrer, at de 
fagprofessionelle er kompetenceudviklet til at varetage opgaverne i 
forhold til de borgernes behov og således også til de ældre medicinske 
patienter. Vi er enige i, at kompetenceudvikling og mulighed for efter-
uddannelse i forhold til jobfunktion altid skal være et hyppigt valg i 
kommunerne.   Herudover er vi enige i, at der naturligvis skal være en 
helt klar og synlig struktur i forhold til at give den ældre medicinske 
patient de forebyggende og sundhedsfremmende tilbud den enkelte 
ældre medicinske patient har brug for i det kommunale sundhedsvæ-
sen. 

Afsnit 3.2, s. 18. Her efterspørges systematiske let-anvendelige 
værktøjer i forhold til at kunne observere og beskrive funktionsniveau-
et. FOA – Fag og Arbejde vil foreslå, at man kunne overveje at se på 
ICF. Det er et allerede eksisterende værktøj, som eksempelvis Marse-
lisborg centeret1 arbejder efter som tværfaglig rehabiliteringsjournal. 
ICF er en del af fælles sprog. ICF modellen, som netop er en internati-
onal klassifikation af funktionsevne, der er udarbejdet af WHO. Kom-
munerne anvender ICF i fælles sprog. Det er tiltænkt som et admini-
strativt redskab, som udfoldes som metode i forhold til at beskrive bor-
gerens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse. Man kunne even-
tuelt hente inspiration i dette. Baggrunden for vores forslag vil muligvis 
også kunne styrke den faglige dokumentationsdel i den kommunale 
ældrepleje, hvor KL har påpeget, at der er plads til forbedring2 Det vil 
være en fordel, hvis de værktøjer der udvikles kan integreres i allerede 
eksisterende værktøjer som EOJ eller anden allerede eksisterende do-
kumentationsredskab.  

Afsnit 3.6, s.23 afsnit 5. Her står: Ændring i den ældres fysiske og 
psykiske funktionsniveau, ernæringstilstand, faldtendens og isolation 
kan desuden erkendes i forbindelse med det forebyggende hjemmebe-
søg. Hvis man som borger allerede modtager personlig eller praktisk 
hjælp kan kommunen fravælge at tilbyde det årlige forebyggende 
hjemmebesøg3. Det er derfor alt for spinkelt at indskrive dette som en 
mulighed i en national handlingsplan. Det er de fagprofessionelles dag-
lige observationer hos den ældre medicinske patient, der er de vigtig-
ste at styrke.   
                                            
1 http://www.marselisborgcentret.dk/rehabilitering/ 
2 KL dokumentation og styring i hjemmesygeplejen, dec. 2010. 
3 Læs § 79a på  
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132411 
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 Afsnit 3.8, s. 24 afsnit 1. Her står Hovedparten af de fagprofessio-
nelle i kommunerne har en uddannelse af minimum et års varighed. 
FOA – Fag og Arbejde har tidligere i styregruppearbejdet forsynet Jer 
med tal omkring fordelingen af social- og sundhedshjælpere og social- 
og sundhedsassistenter ansat i kommunerne. I kommunerne er der an-
sat 39.675 social- og sundhedshjælpere og 20.586 social- og sund-
hedsassistenter4. Herudover er der 18.324 uudannede ansat. Herud-
over over er der ansat elever, hjemmehjælpere, sygehjælpere, pleje-
hjemsassistenter samt sygeplejersker, således at den samlede arbejds-
styrke udgør i omegnen af 115.000 fagprofessionelle med meget blan-
dede uddannelser.  

Den korteste uddannelse er social- og sundhedshjælperuddannelsen. 
Den varer 1 år og 7 måneder. Uddannelsen til social og sundhedsassi-
stent varer 3 år og 3 måneder5. Social og sundhedsassistentuddannel-
sen er ligesom sygeplejerskeuddannelsen omfattet af autorisation.  

Afsnit 3.8, s. 26. Her Står: Uddannelserne er udpræget monofaglige 
og forbereder derfor ikke i særlig høj grad fagprofessionelle til at arbej-
de i tværgående og tværfaglige teams. FOA – Fag og Arbejde er helt 
enige i, at et velfungerende samarbejde er afgørende for den samlede 
indsats. Det handler om at anerkende hinandens kompetencer og give 
plads til kompetenceudvikling, efteruddannelse og fleksibel opgaveva-
retagelse.  

Afsnit 5, s. 31 afsnit 4. Her står: Det er et krav til sundhedsaftaler, 
at regioner og kommuner skal beskrive, hvordan de vil medvirke til at 
sikre uhensigtsmæssige indlæggelser. FOA – Fag og Arbejde, mener at 
der må skulle stå reducere i stedet for at sikre.  

Afsnit 6.1, s. 39 afsnit 3. Her står: Skiftet fra sygehus til hjem kan 
være et skift i de fagprofessionelles fokus fra sygdom og behandling til 
hverdagsliv. Uden støtte fra de fagprofessionelle i kommunen kan det 
være vanskeligt for den ældre medicinske patient at fortsætte den 
igangsatte behandling i hjemmet.  

FOA- Fag og Arbejde mener, at der er lidt for meget silotænkning og 
manglende anerkendelse på tværs af sektorerne i denne formulering. 
De fagprofessionelle i primærsektoren er ikke kun uddannet til at hjæl-
pe borgeren i hverdagslivet. Både social- og sundhedsassistenter og 
sygeplejersker varetager sygepleje og eventuel delegeret behandling. 
Vi mener, at denne formulering skal kraftigt omdefineres, da det lyder 
                                            
4 FLD januar 2011 antal ansatte (hoveder) i kommunerne  
5 
http://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelsereudveud/sundhedo
msorgogpaedagogik/social-_og_sundhedsuddannelsen.aspx 
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 som om, det eneste sted, man får en adækvat behandling er på syge-
husene, hvilket er et meget uheldigt signal at sende med den nye sy-
gehusstruktur. FOA – Fag og Arbejde er helt enige i tankerne om at 
styrke kompetenceudviklingen på det kommunale område. Det bliver et 
felt der skal satses stærkt på. 

Afsnit 7.3, s. 45 afsnit 5. Her står: Hjemmesygeplejersken eller ple-
jecentret kan opfordre praktiserende læge. Den ældre medicinske pati-
ent er ikke visiteret til hjemmesygeplejerske, men til hjemmesygeple-
je. I kommunerne er det ikke kun sygeplejersker der er ansat i hjem-
mesygeplejen, men også social- og sundhedsassistenter. Kommunerne 
er ikke ens organiseret i forhold til hjemmepleje og hjemmesygepleje. 
Men alle ældre medicinske patienter der modtager hjemmesygepleje 
efter lov om hjemmesygepleje, vil blive tilset af enten sygeplejerske el-
ler social- og sundhedsassistent, hvis patienten modtager hjemmesy-
gepleje. Der er i omegnen af 6000 sygeplejersker ansat i den kommu-
nale hjemmepleje, mens antallet af social- og sundhedsassistenter er 
mere end 20.0006. Derfor er det mere korrekt at ordet hjemmesyge-
plejerske erstattes med hjemmesygepleje, som er det den ældre medi-
cinske patient er visiteret til.  

I bekendtgørelse om hjemmesygepleje står der7: 

§ 3. Kommunalbestyrelsen kan tilrettelægge hjemmesygeplejen ved 
selv eller i samarbejde med andre kommuner at ansætte sygeplejer-
sker, social- og sundhedsassistenter og andet personale eller ved at 
indgå aftale med private leverandører om varetagelse af opgaver i 
hjemmesygeplejen. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte at 
tilrettelægge hjemmesygeplejen således, at kommunen både anvender 
egne ansatte og private leverandører ved udførelse af opgaverne. 

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at hjemmesygeplejen udføres af 
autoriserede sygeplejersker og andre personalegrupper med de nød-
vendige uddannelsesmæssige kvalifikationer efter Sundhedsstyrelsens 
nærmere retningslinjer. 

Anbefaling 20, s. 47. Her står: at Regionerne bør iværksætte en ud-
bygning af de elektroniske medicineringssystemer og Fælles medicin-
kort med beslutningsstøtte samt et centralt allergiregister med henblik 
på at øge patientsikkerheden. FOA – Fag og Arbejde er også optaget af 
at vi i det danske sundhedsvæsen skal optimere kvalitet og patientsik-
kerhed. Vi mener dig, at der allerede er forslag i Regionernes digitalise-

                                                                                                             
 
6 Kilde: FLD udtræk august 2010 
7 Kilde: Bekendtgørelse om hjemmesygepleje. I medfør af § 139 og 
§§264 og 265 i sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005.  
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 ringsstrategi med oprettelse af en fælles E- journal, der skal sikre ud-
veksling af data mellem de forskellige regioners EPJ, er indtænkt et al-
lergiregister. Hvis ikke det er tilfældet ville det være en mulighed at 
placere allergiregisteret i forbindelse med dette.  

 

Faktuelle rettelser 

Konsekvent rette betegnelsen frontmedarbejder, medarbejder, sund-
hedsprofessionelle til fagprofessionelle. 

Eksempelvis benævnes de fagprofessionelle også som de kommunale 
frontmedarbejdere (s. 17), frontmedarbejdere (sidste afsnit s. 18). 
Fagprofessionelle (frontmedarbejdere) (Afsnit 3.8, s. 24). Samarbejdet 
med kommunens personale i hjemmet og i plejecentrene (afsnit 3.8, s. 
25 afsnit 2 under almen praksis), bør erstattes med de fagprofessionel-
le i den kommunale hjemmepleje og på plejecentrene. Medarbejderne 
indenfor lægemiddelområdet bør ændres til de fagprofessionelle (dæk-
ker alle faggrupper på primærområdet der deltager i medicineringspro-
cessen) 

S. 45, 1. linje. Afsnit 7.4, s. 46 afsnit 1: Her står: Med indførelsen af 
det Fælles Medicinkort får læger og andre sundhedsprofessionelle mu-
lighed for at danne sig et hurtigt overblik over patientens aktuelle me-
dicin. Bør rettes til fagprofessionelle, eller de fagprofessionelle der har 
adgang til FMK.   

Rette sidetallene så de passer til henvisningerne (s.18). Det kan dog 
være det blot er i høringsudgaven, at de har forskubbet sig.  

 

Afsluttende bemærkninger 

FOA – Fag og Arbejde vil meget gerne fremover deltage i styregruppe-
arbejdet omkring den ældre medicinske patient. Vi har været glade for 
at deltage i arbejdet som Sundhedsstyrelsen har igangsat under udar-
bejdelsen af det faglige oplæg til en national handlingsplan.  

 

Venlig hilsen 

 

Karen Stæhr 

Sektorformand 


