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1. Resume 

KL har siden 2012 gennemført en årlig spørgeskemaundersøgelse i kommu-

nerne vedrørende sundhedsområdet. Data fra undersøgelsen bliver anvendt 

til at følge og dokumentere udviklingen af det nære sundhedsvæsen samt i 

KL’s løbende interessevaretagelse. Data på nogle områder indrapporteres 

også til Sundheds- og Ældreministeriet som led i opfølgningen på diverse 

handlingsplaner, bl.a. den ældre medicinske patient, demenshandlingspla-

nen, kræftplan IV mv. Data kan ligeledes anvendes i en drøftelse af udviklin-

gen i det nære sundhedsvæsen i den enkelte kommune og i KKR.  

 

Dette notat beskriver status i det nære sundhedsvæsen anno efteråret 2020, 

hvor den seneste undersøgelse er gennemført. Nedenfor ses et sammen-

drag af undersøgelsens resultater. 

 

Opgaveglidning og aftaler om opgaveoverdragelse  

• 99 pct. af kommunerne varetager opgaver, som før blev løst i syge-

husregi, og 87 pct. har i 2020 oplevet et øget pres fra sygehus i for-

hold til at overtage nye behandlingsopgaver fra sygehuset eller øge 

volumen i eksisterende behandlingsopgaver. 

• 90 pct. af kommunerne udfører intravenøs medicinsk behandling, 83 

pct. af kommunerne udfører parenteral ernæring (ernæring gennem 

blodbanen), mens omkring 70 pct. af kommunerne udfører hjemme-

dialyse. Omkring halvdelen af kommunerne udfører hjemmekemo og 

tager kapilærblodprøver.  

• Mange kommuner varetager opgaverne uden, at der foreligger en 

aftale om opgaveoverdragelse med sygehuset. Der mangler især af-

taler om kemoterapi, IV-behandling og parenteral ernæring.  

• Når der indgås aftaler om opgaveoverdragelse, sikrer aftalerne rela-

tivt ofte adgang til remedier, medicin og oplæring fra sygehus, mens 

det er langt vanskeligere at sikre økonomisk kompensation.  

 

Klarhed om behandlingsansvar  

• Kun 42 pct. af kommunerne har aftaler med læger på sygehus. Det 

er således i størstedelen af kommunerne uklart for det kommunale 

personale, hvem de skal kontakte på sygehuset om patientens be-

handling, medicingivning mv. Siden 2016 er der sket et relativt stort 

fald fra knap 70 pct. Faldet kan skyldes, at der i den mellemliggende 

periode er kommet langt mere fokus på praksis omkring samarbejde 

med læger om behandling, der varetages i kommunerne på lægens 

vegne. 

 

Multisygdom 

• Knap 90 pct. af kommunerne hjælper flere borgere med multisyg-

dom end for fem år siden.  

• Stort set alle kommuner oplever, at behandlingen af borgere med 

multisygdom er mere kompleks grundet øgede krav til koordination 

og samarbejde, ligesom den faglige indsats i sig selv er mere kom-

pleks.   

 

Hjemmepleje, sygepleje og akutfunktioner 

• I ca. 2/3 af kommunerne er hjemmesygeplejen organiseret som en 

mere eller mindre selvstændig enhed, mens hjemmesygeplejen er 
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organiseret tværfagligt sammen med hjemmeplejen i ca. 1/3 af kom-

munerne.  

• 82 pct. af kommunerne svarer, at de har flere borgere, der modtager 

mindst tre forskellige sygeplejeydelser på én gang, end for fem år si-

den. 

• Alle kommuner har oprettet en akutfunktion. Flere og flere kommu-

ner organiserer sig med akutteams. 

 

Kronisk sygdom 

• Stort set alle kommuner (over 97 pct.) har forebyggelsestilbud til bor-

gere med de store kroniske sygdomme, hjerte-kar, KOL, diabetes og 

kræft. Forebyggelsestilbud til borgere med muskel-skelet-lidelser 

ses hos godt 80 pct. af kommunerne, mens tilbud til angst og de-

pression ses i lidt under 60 pct. af kommunerne.  

• Ca. 60 pct. af kommunerne har tilbud målrettet særlige målgrupper 

af borgere med kronisk sygdom. Mest udbredt er tilbud til særligt ud-

satte borgere, fx psykisk sårbare, misbrugere, etniske minoriteter. 

• Knap en tredjedel af kommunerne har formaliserede samarbejder 

med andre kommuner, fx om deling af medarbejdere, borgere eller 

lokaler vedrørende tilbud til borgere med kronisk sygdom.  

 

Hjerneskade 

• Godt 90 pct. af kommunerne svarer, at avanceret genoptræning va-

retages af fagpersoner med særlige kompetencer og med den nød-

vendige volumen i kommunen. 42 pct. samarbejder med specialise-

rede tilbud og ni pct. med andre kommuner.  

• 85 pct. af kommunerne har en hjerneskadekoordinatorfunktion, 

mens lidt under halvdelen af kommunerne har et koordinerende 

team. Oftest varetages funktionerne af ergo- eller fysioterapeuter. 

 

Socialpsykiatri 

• Knap 80 pct. af kommunerne har nu et akuttilbud til borgere med 

psykiske lidelser, oftest med fast telefonisk åbningstid.  

• 66 pct. af kommunerne har et formaliseret samarbejde med hjem-

mesygeplejen i deres botilbud. I ca. 60 pct. af kommunerne er der 

ansat sundhedsfagligt personale på alle botilbud, mens knap 20 pct. 

af kommunerne har sundhedsfagligt personale på nogle botilbud. 

• Knap 90 pct. af kommunerne arbejder med at styrke kvaliteten af 

medicinhåndteringen i botilbud.  

 

Demens og palliation 

• 76 pct. af kommunerne har formuleret en demenspolitik.  

• 94 pct. af kommunerne har personale med basale palliative kompe-

tencer, som kan aflægge hjemmebesøg døgnet rundt. 

 

Faste læger på plejecentre og botilbud 

• Ordningen med faste læger på plejecentre er fuldt implementeret i 

44 pct. af kommunerne, mens 22 pct. har faste læger på mere end 

halvdelen af deres plejecentre. Samlet set har 81 pct. af kommu-

nerne tilknyttet læger på et eller flere plejecentre.  

• Kun meget få kommuner har tilknyttet faste læger til botilbud.    

 

Socialtandpleje 
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• Knap 80 pct. har valgt at løfte opgaven i egen kommune.  

 

2. Opgaveglidning og opgaveoverdragelse  

I takt med udviklingen på sundhedsområdet sker der løbende en opgaveglid-

ning fra sygehusene til kommunerne. Denne opgaveglidning er generelt 

svær at påvise, bl.a. på grund af begrænsede data om kommunernes sam-

lede opgavevaretagelse på sundhedsområdet.  

 

KL's dataindsamling bidrager delvist til at dokumentere opgaveglidningen. 

Udfordringen er fortsat, at det er vanskeligt at være konkrete omkring bl.a. 

volumen i de nye opgaver.  

 

Opgaveglidning 

 

Figur 1 viser, at 99 pct. af kommunerne svarer, at deres hjemmesygepleje 

og/eller akutfunktioner varetager opgaver, som tidligere blev løst i sygehus-

regi.  

 

Figur 1. Andel kommuner, som varetager opgaver, som tidligere blev 

løst i sygehusregi, pct. 

 
 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 
N = 98 

 

For at belyse om der er tale om et aktuelt og øget pres for at påtage sig nye 

eller øgede opgaver fra sygehus, har KL siden 2018-dataindsamlingen 

spurgt konkret til dette.  

 

Figur 2 viser, at 87 pct. af kommunerne i 2020 har oplevet et øget pres fra 

sygehus i forhold til at overtage nye behandlingsopgaver fra sygehuset eller 

øge volumen i eksisterende behandlingsopgaver i forhold til det foregående 

år.  

 

I 2020 har lidt færre kommuner oplevet et øget pres fra sygehus, både for at 

overtage nye behandlingsopgaver og øge volumen i de behandlingsopgaver, 
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de allerede løser. Men fortsat oplever de fleste kommuner en form for opga-

vepres.  

 

 

 

 

Figur 2. Andel kommuner, der i hhv. 2018, 2019 og 2020 har oplevet et 

øget pres fra sygehus ift. at overtage nye behandlingsopgaver eller øge 

volumen i eksisterende behandlingsopgaver fra sygehus, pct. 

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2018, 2019 og 2020. 
N = 98 

 

 

 

Nu ser vi på, hvilke instrumentelle indsatser, som tidligere alene blev udført i 

sygehusregi, som er gledet ud til kommunerne, så de nu også løses her. Det 

skal understreges, at det ikke kun er enkeltstående instrumentelle indsatser, 

der udgør opgaveglidningen. Det er i høj grad også den stigende kompleksi-

tet i borgernes behov og øget koordinering som følge heraf. Det kan bl.a. til-

skrives, at borgeren er indlagt i kortere og kortere tid på sygehus.  

 

Figur 3 viser, at 90 pct. af kommunerne udfører intravenøs medicinsk be-

handling, og at 83 pct. af kommunerne udfører parenteral ernæring (ernæ-

ring gennem blodbanen), mens omkring 70 pct. af kommunerne udfører 

hjemmedialyse. Halvdelen af kommunerne udfører hjemmekemo, mens 

blodtransfusioner fortsat ikke er særlig udbredt.  

 

Fra 2020 spørges der også til blodprøver, og det ses, at 55 pct. udfører kapi-

lærblodprøver, mens 26 pct. udfører venøse blodprøver.  
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Figur 3: Andel kommuner, der løser specifikke instrumentelle indsat-

ser, pct.  

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2017, 2018, 2019 og 2020 
N = 98 

 

 

Aftaler om opgaveoverdragelse 

Nedenfor ses der på, i hvilket omgang kommunerne har indgået aftaler med 

sygehus om opgaveoverdragelse af konkrete behandlingsopgaver og hvad, 

der kendetegner aftalerne. 

 

Figur 4 viser, at 86 pct. af kommunerne har en aftale med sygehus om opga-

veoverdragelse på et eller flere områder.  

 

• Udviklingen er de seneste år gået mod, at flere sygehuse og kom-

muner indgår aftaler om opgaveoverdragelse på et eller flere områ-

der. 

• Det kan dog ikke udledes af tallene, at de indgåede aftaler er dæk-

kende for de sygehusopgaver, som kommunerne løser.  

• Dette er formentlig ikke tilfældet, idet aftalerne typisk kun omhandler 

en enkelt eller et par veldefinerede instrumentelle indsatser.  

• Yderligere er der forskel på, hvilket indhold aftalerne har, dvs. om af-

talen indebærer, at der følger økonomi, oplæring, remedier mv. med, 

når opgaven flytter, jf. figur 9.  
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Figur 4: Andel kommuner, der har en aftale om opgaveoverdragelse 

med sygehus på et eller flere områder, pct.  

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 
N = 98 

 

Figur 5 viser, hvor mange aftaler om opgaveoverdragelse kommunerne i 

gennemsnit har indgået med sygehuse/regionerne. På landsplan har kom-

munerne i gennemsnit indgået 2,2 aftaler om opgaveoverdragelse i 2020.  

• Der er betydelig forskel mellem regionerne. Kommunerne i Region 

Sjælland har gennemsnitligt 1,2 aftale, mens kommunerne i Region 

Syddanmark gennemsnitligt har 3,4 aftaler.  

• I Region Nordjylland er det sket en betydelig stigning i antallet af af-

taler siden sidste år. Dette skyldes formentlig en stigning i antallet af 

aftaler vedr. IV-behandling og kemoterapi.   

  

Figur 5: Gennemsnitligt antal aftaler om opgaveoverdragelse blandt 

kommunerne, særskilt for regioner, antal aftaler 

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2019 og 2020  
N = 98 
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Figur 6 viser, at de højere gennemsnit for antal aftaler i Region Nordjylland 

og Region Syddanmark skyldes et jævnt højt antal i kommunerne i de på-

gældende regioner.    

 

Figur 6. 
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Figur 7 viser, at aftalerne om opgaveoverdragelse relativt ofte sikrer adgang 

til remedier, medicin og oplæring fra sygehus, mens det er langt vanskeli-

gere at sikre, at der er økonomisk kompensation fra sygehusene.  

 

Blandt kommuner med en eller flere aftaler om opgaveoverdragelse med sy-

gehus (84 kommuner): 

• 64 pct. har svaret, at alle deres aftaler sikrer adgang til oplæring. 

• 61 pct. har svaret, at alle deres aftaler sikrer adgang til remedier og 

medicin. 

• 54 pct. har svaret, at alle deres aftaler sikrer et entydigt lægeligt be-

handlingsansvar.  

• 57 pct. har svaret, at alle deres aftaler er skriftlige.  

• Kun seks pct. har svaret, at alle deres aftaler sikrer fuld økonomisk 

kompensation fra sygehus, mens 15 pct. svarer, at alle deres aftaler 

sikrer delvis økonomisk kompensation.     
 

Figur 7: Andel kommuner, der svarer, at deres aftale(r) om opgaveover-

dragelse har følgende karakteristika, pct. 

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2020 
Anm.: Pct. beregnet af kommuner, som har indgået en eller flere aftaler om opgaveoverdra-
gelse med sygehus, og som har besvaret spørgsmålet. N = 84 

 

Sammenstilling af opgaveglidning og aftaler om opgaveoverdragelse  

Figur 8 viser, at der stort set ikke er regionale forskelle i, hvorvidt kommu-

nerne varetager opgaver, som tidligere blev løst i sygehusregi (idet stort set 

alle gør dette), mens relativt få kommuner i Region Sjælland har aftaler med 

sygehuset om opgaveoverdragelse på et eller flere områder.    
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Figur 8: Andel kommuner, som hhv. varetager opgaver, som tidligere 

blev løst i sygehusregi og har en aftale om opgaveoverdragelse på et 

eller flere områder, fordelt på regioner, pct.  

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2020. N = 98 

 

Figur 9 viser, for hver af de instrumentelle indsatser, at mange kommuner 

varetager specifikke opgaverne uden, at der foreligger en aftale om opgave-

overdragelse med sygehuset.  

 

• Der mangler især aftaler i forhold til kemoterapi, intravenøs medi-

cinsk behandling og parenteral ernæring, men også på andre områ-

der.   

Figur 9: Andelen af kommuner, som hhv. varetager specifikke opgaver 

og som har en aftale om opgaveoverdragelse ift. den specifikke op-

gave, pct. 

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2020 
Anm.: Pct. beregnet af kommuner, som varetager sygehusopgaver, som tidligere blev løst i sy-
gehusregi. N = 97 
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Figur 10 viser, at størstedelen af kommunerne varetager intravenøs medi-

cinsk behandling i alle regioner, men at det varierer, hvor stor en del, der har 

aftaler om opgaveoverdragelse.  

• I Region Hovedstaden og Region Sjælland er der stor forskel på an-

delen af kommuner, der varetager IV-behandling og andelen, der 

har en aftale om opgaveoverdragelse.    

Figur 10: Andel kommuner, som hhv. varetager intravenøs medicinsk 

behandling, og har en aftale om opgaveoverdragelse ift. intravenøs me-

dicinsk behandling, fordelt på regioner, pct. 

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2020 
N = 97 

 
Figur 11 viser, at der er regional variation ift. varetagelse og aftaler om pa-
renteral ernæring. 

 

• I Region Syddanmark og i Region Nordjylland er forskellen mindre, 

mens billedet i de øvrige regioner er, at rigtigt mange kommuner ud-

fører opgaven uden, at der er indgået aftale om opgaveoverdragelse 

med regionen.  
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Figur 11: Andel kommuner, som hhv. varetager parenteral ernæring og 

har en aftale om opgaveoverdragelse ift. parenteral ernæring fordelt på 

regioner, pct. 

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2020 
N = 97 
 

 

Figur 12 viser ligeledes, at der er stor regional variation i forhold til vareta-

gelse og aftaler om kemoterapi. 

 

• I Region Syddanmark og Region Nordjylland er der overensstem-

melse mellem antallet af kommuner, der varetager opgaven og an-

tallet, der har en aftale om opgaveoverdragelse.  

• I de øvrige regioner har kun en lille del af de kommuner, der vareta-

ger opgaven, en aftale. 
 

Figur 12: Andel kommuner, som hhv. varetager kemoterapi og har en 

aftale om opgaveoverdragelse ift. kemoterapi fordelt på regioner, pct. 

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2020 
N = 97 
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Figur 13 viser, at der er stor regional variation i forhold til varetagelse og af-

taler om hjemmedialyse. 

 

• Især i Region Sjælland, men også i Region Midtjylland, mangler der 

aftaler om hjemmedialyse.  
 

Figur 13: Andel kommuner, som hhv. varetager hjemmedialyse og har 

en aftale om opgaveoverdragelse ift. hjemmedialyse fordelt på regio-

ner, pct. 

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2020 
N = 97 

 

3. Klarhed om behandlingsansvar og brug af delega-
tion  

En stor del af hjemmesygeplejens opgaver er forbeholdt læger og varetages 

derfor på delegation, dvs. at personalet agerer som lægens medhjælp og 

under lægens tilsyn. Entydighed omkring den behandlingsansvarlige læge 

på sygehus eller i almen praksis er derfor afgørende for at sikre smidige for-

løb. Entydighed sikrer bl.a., at personalet i akutfunktionen ved, hvor de skal 

rette en henvendelse, hvis der opstår usikkerhed om patientens behand-

lingsforløb.  

 

Figur 14 viser, at der fra 2016 til 2019 er sket et fald i kommuner, som finder, 

at deres aftaler med sygehusene sikrer entydighed i forhold til lægeansvaret 

for patienternes behandling. I 2020 er der sket en lille stigning igen, så ande-

len er tilbage på niveauet for 2018. Der er dog stadig sket et stort fald siden 

2016.   

 

• Kun 42 pct. af kommunerne har aftaler med læger på sygehus. Det 

er således i størstedelen af kommunerne uklart for det kommunale 
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personale, hvem de skal kontakte på sygehuset om patientens be-

handling, medicingivning mv. Siden 2016 er der sket et relativt stort 

fald fra knap 70 pct.   
 

Figur 14: Er der indgået aftaler med sygehuset, så det er entydigt for 

personalet i hjemmesygeplejen, hvem de skal kontakte ved spørgsmål 

om patientens behandling mv., pct. 

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 
Anm: Angiver andel kommuner, der har indgået aftaler med læger på sygehus, så det er enty-
digt for personalet i den kommunale hjemmesygepleje, hvem de skal kontakte ved spørgsmål 
omkring patientens behandling, medicingivning mv. N = 98 

 

 

Figur 15 viser, at der er stor regional variation i, om kommunerne svarer, at 

behandlingsansvaret på sygehuset er klart. 

 

• 68 pct. af kommunerne i Region Syddanmark mener, at behand-

lingsansvaret er klart for størstedelen af patienterne, mens det kun 

gælder 24 pct. i Region Sjælland.  
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Figur 15: Er der indgået aftaler med sygehuset, så det er entydigt for 

personalet i hjemmesygeplejen, hvem de skal kontakte ved spørgsmål 

om patientens behandling mv., fordelt på regioner, pct. 

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2020 
Anm: Angiver andel kommuner, der har indgået aftaler med læger på sygehus, så det er enty-
digt for personalet i den kommunale hjemmesygepleje, hvem de skal kontakte ved spørgsmål 
omkring patientens behandling, medicingivning mv. N = 98 
 

Figur 16 viser, at 43 pct. af kommunerne har aftaler med alment praktise-

rende læger om brug af konkrete rammedelegationer i forhold til konkrete 

patienter i lægens praksis og at 15 pct. planlægger at indgå aftaler inden for 

et halvt år.  

 

• Der er sket en markant stigning i brugen af konkrete rammedelegati-

oner siden 2016. De seneste år ses der dog igen et mindre fald i 

brugen af konkrete rammedelegationer.  

 

En konkret rammedelegation gør, at kommunens personale inden for en af 

lægen defineret ramme kan varetage en række undersøgelses- og behand-

lingsopgaver på patienter, der er kendt af lægen, uden først at skulle konsul-

tere lægen.   
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Figur 16: Andel kommuner, der har aftaler med alment praktiserende 

læge om brug af konkrete rammedelegationer, pct.  

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 
N = 98 

 

Figur 17 viser, at 45 pct. af kommunerne anvender rammedelegationer til 

undersøgelsesopgaver til en afgrænset patientgruppe (fx til blodprøver eller 

måling af blodsukker på en borger med diabetes) fra en læge ansat i kom-

munen, fx praksiskonsulent. Det er en stigning i forhold til de foregående år.  

 

Rammedelegationer til undersøgelsesopgaver gør, at kommunens perso-

nale kan varetage en række undersøgelsesopgaver på en defineret og af-

grænset patientgruppe (fx borgere med diabetes) uden først at skulle kon-

sultere en læge.   

Figur 17: Andel kommuner, der anvender rammedelegationer til under-

søgelsesopgaver til en afgrænset patientgruppe udarbejdet af en læge 

ansat i kommunen, fx en praksiskonsulent, pct. 

 

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020  
N = 98 
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Figur 18 og 19 viser, hvordan brugen af rammedelegationer fordeler sig på 

tværs af landets kommuner. 

 

Figur 18 viser, at der anvendes konkrete rammedelegationer i forhold til kon-

krete patienter i lægens praksis i de fleste kommuner fordelt over hele lan-

det. Dog anvendes delegationerne i mindre grad i Region Hovedstaden, 

hvor en større andel kommuner svarer, at de ikke har behov (48 pct. hvor 

landsgennemsnittet er 24 pct.).   

 

Figur 19 viser, at billedet er nogenlunde det samme ved brugen af ramme-

delegationer til undersøgelsesopgaver til en afgrænset patientgruppe. Her er 

andelen af kommuner, der benytter rammedelegationer tilsvarende lavest i 

Region Hovedstaden. Her skyldes det dog mere, at kommunerne ikke har en 

læge ansat, der kan udarbejde delegationen, end at der ikke er behov.     
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Figur 18. 
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Figur 19. 
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4. Multisygdom 

Borgerne udskrives tidligere fra sygehus, de har flere kroniske sygdomme 

og mere komplekse forløb præget af større uforudsigelighed. Kommunerne 

skal derfor i højere grad end tidligere håndtere multisyge borgere med kom-

plekse forløb.  

 

Multisygdom defineres af Sundhedsstyrelsen som samtidig optræden af to 

eller flere kroniske sygdomme hos en person, hvor én sygdom ikke nødven-

digvis er mere central end de andre. 

 

Knap 90 pct. af kommunerne svarer, at kommunens sundheds- og plejeper-

sonale hjælper flere borgere med multisygdom end for fem år siden.  

 

99 pct. svarer, at der - alt andet lige – er større kompleksitet forbundet med 

behandlingen/plejen af borgere med multisygdom end borgere med en en-

kelt lidelse. 

 

Figur 20 viser, at størstedelen af kommunerne mener, at den større kom-

pleksitet forbundet med behandling/pleje af multisyge patienter primært skyl-

des, at koordination og samarbejde mellem sektorer er mere kompleks. Lige 

over en tredjedel mener, at kompleksiteten skyldes, at den faglige indsats i 

sig selv er mere kompleks.    

 

Figur 20. Andel kommuner, der angiver forskellige årsager til den 

større kompleksitet forbundet med behandling/pleje af multisyge pati-

enter, pct.  

  
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2020 
N = 97 
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5. Hjemmepleje og -sygepleje 

Figur 21 viser, hvordan kommunerne har organiseret hjemmesygeplejen.  

• På landsplan har under en tredjedel af kommunerne organiseret 

hjemmesygeplejen som selvstændige enheder udkørende fra en 

særskilt lokalitet. 

• En tredjedel har organiseret hjemmesygeplejen som selvstændige 

enheder med egen ledelse udkørende fra en fælles lokalitet med 

hjemmeplejen. 

• Og cirka en tredjedel har organiseret hjemmesygeplejen som en 

tværfaglig enhed under samme ledelse som det øvrige personale i 

hjemmeplejen 

• I Syddanmark og til dels også i Sjælland organiserer op mod halvde-

len af kommunerne hjemmesygeplejen særskilt, mens næsten halv-

delen af kommunerne i Hovedstaden og Nordjylland har organiseret 

hjemmesygeplejen tværfagligt sammen med hjemmeplejen.   

 

Figur 21. Hvordan er kommunens hjemmesygepleje organiseret. 

Fordelt på regioner, pct.   

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2020 
N = 98 

 

 

Det fremgår i øvrigt af undersøgelsen at: 

• 97 pct. af kommunerne angiver, at hjemmesygeplejen i dag sam-

menlignet med for fem år siden, bruger mere tid på at koordinere 

borgernes behandlings-, pleje- og/eller rehabiliteringsforløb.  
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• 82 pct. af kommunerne svarer, at de sammenlignet med for fem år 

siden har flere borgere, der modtager mindst tre forskellige sygeple-

jeydelser på én gang. Otte pct. svarer, at antallet er det samme, 

mens 10 pct. ikke ved det.  

 

 

Af figur 22 fremgår det, at en stor del af kommunerne i Region Syddanmark 

har organiseret hjemmesygeplejen som selvstændige enheder, udkørende 

fra en særskilt lokalitet. Dette gælder få kommuner i Region Hovedstaden og 

Midtjylland.   
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Figur 22.  
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6. Akutfunktioner i hjemmesygeplejen 

Der er med handlingsplanen for en styrket indsats for den ældre medicinske 

patient prioriteret i alt 445 mio. kr. i perioden 2016-2019 og herefter årligt 

170 mio. kr. til at styrke de kommunale akutfunktioner i regi af hjemmesyge-

plejen. Midlerne er bl.a. afsat til at understøtte kapacitetsopbygning, udstyr 

og sygeplejefaglige kompetencer, der er nødvendige for, at kommunerne fra 

2018 kan efterleve de kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i 

hjemmesygeplejen, som Sundhedsstyrelsen offentliggjorde den 4. april 

2017. 

 

Figur 23 viser, at mens andelen af kommuner, der har en akutfunktion har 

ligget omkring de 80 pct. i 2016-2017 og 99 pct. i 2018-2019, har alle kom-

muner i 2020 etableret en akutfunktion.   

 

• 17 pct. af kommunerne oplyser i den forbindelse, at de samarbejder 

med andre kommuner om varetagelse af indsatser i akutfunktionen, 

mens otte pct. planlægger det.   

  

Figur 23: Andel kommuner med en akutfunktion, pct.  

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 
N = 98 

 

Figur 24 viser, at ca. 90 pct. af kommunerne har et akutteam, mens knap 60 

pct. har akutpladser. Siden 2015 er der sket en stigning i andelen af kommu-

ner med akutteam, som nu er den mest udbredte form for akutfunktion. Om-

vendt er der sket et fald af kommuner, som har akutpladser. 
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Figur 24: Kommuner med en akutfunktion, som har hhv. akutteam eller 

akutpladser, pct. af kommuner med akutfunktion  

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020. 
N = 81 (2015), 79 (2016), 77 (2017), 98 (2018), 98 (2019), 98 (2020) 

 

Figur 25 viser personalesammensætningen i hhv. akutteams og akutpladser.  

 

• I stort set alle kommuner udgøres personalet i akutteams udeluk-

kende af sygeplejersker.  

• Ved akutpladserne er der en mere blandet sammensætning af syge-

plejersker og social- og sundhedsassistenter.  

 

Da der først fra 2020 er spurgt om personalesammensætningen særskilt for 

akutpladser og -teams, kan dette ikke sammenlignes med tidligere år. Det 

kan dog nævnes, at der siden 2017 både er sket en stigning i antallet af 

kommuner, hvor den overvejende andel af medarbejdere i akutfunktionen er 

sygeplejersker.      
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Figur 25. Sammensætning af kompetencer i kommunernes akutplad-

ser- og teams, pct. af kommuner med hhv. akutpladser- og teams  

 

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet 2020.  
N = 91 (teams) og 62 (pladser).   

 

 

Figur 26 viser, at hovedparten af henvisningerne til kommunernes akutfunkti-

oner kommer fra kommunens egen hjemmesygepleje og de praktiserende 

læger.  

 

• En tredjedel af henvisningerne kommer fra kommunernes egen 

hjemmesygepleje  

• Cirka en tredjedel af henvisningerne kommer fra almen praksis 

• 11 pct. af henvisningerne kommer fra sygehuse 

• 11 pct. af henvisningerne kommer fra vagtlæger/1813  

• 5 pct. af henvisningerne kommer fra visitationen  

• 9 pct. af henvisningerne kommer fra andre, herunder borger/ pårø-

rende eller socialpsykiatriske botilbud 
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Figur 26: Henvisninger til kommunernes akutfunktioner, fordelt på for-

skellige samarbejdspartnere, pct. af alle henvisninger, gennemsnit 

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet 2020.  
N = 98.   

 

 

Figur 27 viser, at mange kommuner i Region Syddanmark og Region Hoved-

staden udelukkende har akutteams, mens langt de fleste kommuner i Re-

gion Midtjylland både har akutteams og pladser.  
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Figur 27.  
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7. Kronisk sygdom 

Kommunerne har i efterhånden mange år haft dækkende forebyggelsestil-

bud til borgere med kronisk sygdom. Fokus er i stigende grad på udvikling af 

kvaliteten og sikring af, at de rette borgere får og gennemfører tilbuddene. 

 

Figur 28 viser, at stort set alle kommuner har forebyggelsestilbud til borgere 

med de store kroniske sygdomme, hjerte-kar, KOL, diabetes og kræft. Fore-

byggelsestilbud til borgere med muskel-skelet-lidelser ses hos godt 80 pct. 

af kommunerne, mens tilbud til angst og depression ses i lige under 60 pct. 

af kommunerne.  

  

Figur 28: Andel kommuner, som har forebyggelsestilbud til borgere 

med kronisk sygdom, pct.  

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020. 
Anm: Pga. databrud i 2018 kan tidsserie for muskel-skeletlidelser ikke vises længere tilbage. 
N = 98 

 

Figur 29 viser, at ca. 60 pct. af kommunerne har forebyggelsestilbud målret-

tet særlige målgrupper af borgere med kronisk sygdom. Mest udbredt er 

målrettede tilbud til særligt udsatte borgere, fx psykisk sårbare, misbrugere, 

etniske minoriteter. 
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Figur 29: Andel kommuner med forebyggelsestilbud, som er målrettet 

særlige målgrupper af borgere med kronisk sygdom, pct. 

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2017, 2018, 2019 og 2020 
N = 97 (2017), 98 (2018, 2019 og 2020) 

 

Figur 30 viser, at cirka en tredjedel af kommunerne på landsplan har indgået 

formaliserede samarbejder med andre kommuner, fx om deling af medarbej-

dere, borgere eller lokaler vedrørende forebyggelsestilbud til borgere med 

kronisk sygdom.  

• Størstedelen af samarbejderne ses blandt kommuner i Region Ho-

vedstaden. 

• Der ses i Region Sjælland en svag tendens til, at færre kommuner 

samarbejder om forebyggelsestilbud om end niveauet ligger på et 

højere niveau end de fleste andre regioner.  

  

Figur 30: Andel kommuner, som har indgået et formaliseret samarbejde 

(fx om medarbejdere, borgere eller fælles lokaler) med andre kommu-

ner om forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom, pct. 

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2017, 2018, 2019 og 2020 
N = 98 
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Hjerterehabilitering fase 2 er en behandling, der bl.a. omfatter fysisk træning, 
kostintervention, rygestop, patientuddannelse samt psykosocial indsats. 
Fase 2 hjerterehabilitering overgår i stigende grad fra sygehuse til kommu-
ner.   
 
Figur 31 viser, at der er meget stor regional variation i, om kommunerne har 
overtaget hjerterehabilitering fase 2. Cirka halvdelen af kommunerne på 
landsplan har implementeret hjerterehabilitering fase 2 fuldt ud, mens knap 
en tredjedel har det under implementering.    

• Alle kommuner i Region Midtjylland har hjerterehabilitering fase 2 
fuldt implementeret, mens det gælder for 20-30 pct. i Region Hoved-
staden og Sjælland.   

 
 
Figur 31. Andel kommuner, der angiver forskellige statusser på imple-
mentering af hjerterehabilitering fase 2, pct.  
 

 
 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2020 
N = 98 
 
 

 

8. Hjerneskade 

Hjerneskadeområdet er under stor politisk bevågenhed. Kommunerne kriti-

seres bl.a. i Rigsrevisions beretning om indsatsen over for borgere med hjer-

neskade fra 2016 for ikke at tilpasse indsatserne efter sværhedsgrad af bor-

gernes funktionsnedsættelse. I 2020 udkom sundhedsstyrelsen med nye an-

befalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade. 

Formålet med disse er bl.a. at vejlede kommunerne om visitation til genop-

træning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade, som har fået 

en genoptræningsplan fra et sygehus.  
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Borgere med en kompleks hjerneskade er ofte i kontakt med mange fagper-

soner under et rehabiliteringsforløb. Det kan derfor være svært for den en-

kelte borger med erhvervet hjerneskade og dennes familie at bevare over-

blikket i et rehabiliteringsforløb. Kommunerne har derfor arbejdet med koor-

dinerende funktioner på området i mange år og fortsætter med at arbejde 

med koordinerende teams og/eller hjerneskadekoordinator funktion.  

 

Figur 32 viser, at godt 90 pct. af kommunerne svarer, at avanceret genop-

træning varetages af fagpersoner med særlige kompetencer inden for deres 

fagområde og med den nødvendige volumen i kommunen. 42 pct. samarbej-

der med specialiserede tilbud og ni pct. med andre kommuner.  
 

Figur 32: Andel kommuner, der på forskellig vis implementerer Sund-

hedsstyrelsens anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med 

erhvervet hjerneskade ift. genoptræning på avanceret niveau (med hen-

blik på at sikre særlige kompetencer og nødvendig volumen), pct. 

 

 
 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2017,2018, 2019 og 2020.  
N = 98 

 

Figur 33 viser, at 85 pct. af kommunerne har en hjerneskadekoordinator-

funktion, mens lidt under halvdelen af kommunerne har et koordinerende 

team.  
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Figur 33: Andel kommuner med en hjerneskadekoordinatorfunktion el-

ler et koordinerende team, pct.  

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020.  
N = 98 

 

Figur 34 viser, at cirka 60 pct. af de kommuner, som har en hjerteskadekoor-

dinator(funktion), har ansat en eller flere ergoterapeuter i stillingen/stillin-

gerne. Fysioterapeut er også en relativt udbredt uddannelsesbaggrund 

blandt hjerneskadekoordinatorerne.  

 

Figur 34: Andel kommuner med en hjerneskadekoordinator(funktion), 

hvis hjerneskadekoordinator(er) har følgende basisuddannelser, pct.  

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2020 
N = 95 
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9. Socialpsykiatri 

De senere års udvikling på socialområdet har været karakteriseret ved en 

støt stigende tilgang af borgere med behov for hjælp og støtte i den kommu-

nale socialpsykiatri. Sideløbende har ændringer i det regionale sundheds-

væsen medført stigende krav til både indhold og omfang af den støtte, som 

kommunerne yder til voksne med psykiske problemstillinger. Der er også 

kommet skærpet fokus på ulighed i sundhed såvel som patientsikkerhed. 

Samtidig har kommunerne gennem flere år haft fokus på at udvikle lettilgæn-

gelige og uvisiterede akuttilbud målrettet mennesker i psykisk krise.  

 

I flere år tilbage har ca. 70 pct. af kommunerne haft akuttilbud til borgere 

med psykiske lidelser, med henblik på at forebygge (gen)indlæggelser. I 

2020 er tallet steget til 79 pct.   

 
Figur 35 viser, at blandt de 79 pct. af kommunerne, som har akuttilbud til 

borgere med psykiske lidelser, er tilbud med fast telefonisk åbningstid mest 

udbredt. Der ses en faldende andel kommuner, der tilbyder akuttilbud med 

overnatningsmulighed over de seneste år, dog med en lille stigning i 2020. 

Tilbud med udgående støtte ses forholdsvis konstant over de seneste år hos 

omkring en tredjedel af kommunerne.  

 

• Udviklingen hvor en mindre andel kommuner vælger at have akuttil-

bud med overnatningsmulighed, svarer til den udvikling der ses på 

det somatiske område, hvor andelen af kommuner med fysiske akut-

pladser også har været for nedadgående de sidste år.  

 
Figur 35: Typer af akuttilbud til borgere med psykiske lidelser, pct. af 

kommuner med et akuttilbud 

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 
N = 68 (2016 og 2017), 69 (2015 og 2018) , 71 (2019), 77 (2020) 

 
Figur 36 viser, at 66 pct. af kommunerne har et formaliseret samarbejde 

med hjemmesygeplejen i deres botilbud. Der er her sket en stigning siden 

2017. Herudover ses, at 59 pct. af kommunerne har ansat sundhedsfagligt 
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personale på alle botilbud, mens 19 pct. af kommunerne har sundhedsfagligt 

personale på nogle botilbud.  

 

• Der er over de seneste fire år sket en udvikling i retning af, at flere 

kommuner har sundhedsfagligt personale tilgængeligt for botilbud.  

 

Figur 36: Andel kommuner med sundhedsfaglige kompetencer i social-

psykiatriske botilbud, pct.  

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2017, 2018, 2019 og 2020.  
N = 98 (2017 og 2018), 97 på spørgsmål om ansat sundhedspersonale og 98 på spørgsmål om 
samarbejde med hjemmesygeplejen (2019), 98 (2020).  

 

Figur 37 viser, at knap 90 pct. af kommunerne har tiltag for at styrke kvalite-

ten af medicinhåndteringen, fx efteruddannelse, medicininstrukser, kompe-

tenceprofiler, medicinpædagogik, metoder fra ”I sikre hænder” mv.  

 

• Der har gennem de sidste syv år været en let stigende tendens.  

 

Figur 37: Andel kommuner, der har gjort tiltag for at styrke kvaliteten af 

medicinhåndteringen, pct.  

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020.  
N = 98 
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10. Demens  

Kommunerne arbejder løbende med at udvikle indsatsen til borgere med de-

mens. Udfordringen vil kun vokse de kommende år, hvor andelen af ældre 

stiger i befolkningen. I januar 2017 udkom regeringens demenshandlings-

plan, som bl.a. definerer et mål om, at alle 98 kommuner skal være demens-

venlige. Handlingsplanen indeholder bl.a. midler til praksisnært kompetence-

løft i kommuner og regioner, træningspakker, dag- og aflastningstilbud til 

borgere med demens og deres pårørende mv.  

 

Figur 38 viser, at 76 pct. af kommunerne har formuleret en demenspolitik, 

mens ca. 7 pct. vil gøre det i løbet af det næste halve år. Dette er nøjagtigt 

samme status som sidste år. Siden 2018 har lidt flere kommuner formuleret 

en demenspolitik.  

 

Figur 38: Andel kommuner med en demenspolitik, pct. 

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2017, 2018, 2019 og 2020.  
N = 98 

 

Figur 39 viser, at kommunerne over en bred kam har styrket indsatsen på 

demensområdet, bl.a. i form af støtte til pårørende, samarbejde med frivil-

lige, kompetenceudvikling af personalet, samarbejde med regionernes de-

mensudredningsenheder, fysisk træning mv.  
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Figur 39: Andel kommuner, der har iværksat særlige indsatser for at 

styrke kommunens indsats på demensområdet, pct. 

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2017, 2018, 2019 og 2020.  
Anm.: I 2017 er der ikke spurgt til tilbud til yngre borgere med demens og samarbejde med frivil-
lige. I 2017 og 2018 er der ikke spurgt til formaliseret samarbejde med regionens demensudred-
ningsenheder. I 2020 er der yderligere spurgt til demenscafeer, demensvenlige højskoler og 
dagcentre samt samtalegrupper. N = 98 

 

Endelig kan det nævnes, at samtlige kommuner har ansat en eller flere de-

menskoordinatorer.  

11. Palliation 

I forbindelse med Kræftplan IV er der afsat midler til at løfte den basale palli-

ative indsats for patienter og pårørende i kommunerne, herunder til at styrke 

kvaliteten og sammenhængen i indsatsen. Der var afsat i alt 79,5 mio. kr. fra 

2017-2020 til kommunerne. Det forventedes bl.a., at midlerne skulle være 

med til at understøtte implementering af Sundhedsstyrelsens nye anbefalin-

ger for den palliative indsats. Derudover skulle midlerne bidrage til at styrke 

sundhedspersonalets kompetencer i forhold til at identificere palliative behov 

hos borgere i hjemmet.   

Figur 40 viser, at 94 pct. af kommunerne har personale med palliative kom-

petencer på basalt niveau, som har mulighed for at aflægge hjemmebesøg 

døgnet rundt. Dette er på niveau med de foregående år.  
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Figur 40: Andel kommuner, der har personale med palliative kompeten-

cer på basalt niveau, som kan aflægge hjemmebesøg døgnet rundt, 

pct.,  

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2017, 2018, 2019 og 2020.  
N = 98 

 
Figur 41 viser, at kommunerne løbende planlægger en række indsatser som 

skal sikre og løfte kompetenceniveauet blandt sundhedsfagligt personale i 

forhold til den basale palliative indsats.  

• Lidt under halvdelen af kommunerne har palliative netværk på tværs 

af kommuner. Der er sket et lille fald siden sidste år.  

• Omkring 80 pct. af kommunerne tilbyder efteruddannelse af rele-

vante medarbejdere og videnspredning med regionalt palliativt team. 

Dette er nogenlunde konstant over de seneste år  

Figur 41: Andel kommuner, der planlægger løbende videndeling med 

henblik på at sikre og løfte kompetenceniveauet blandt det sundheds-

faglige personale ift. den basale palliative indsats, pct. 

 

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2017, 2018, 2019 og 2020 
N = 98 
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12. Faste læger på plejecentre og botilbud 

I perioden 2016-2019 skulle ordningen med fasttilknyttede læger på pleje-

centre indfases. Der er givet yderligere midler for perioden 2020-2021. 

 

I 2017 blev der indgået en allonge til aftalen om faste læger på plejecentre 

om også at tilknytte læger til længerevarende botilbud efter §108 i servicelo-

ven. Denne ordning skal implementeres i perioden 2017-2020. 

 

Figur 42 viser, at implementeringen af ordningen fortsat er i fremdrift. Ord-

ningen med faste læger på plejecentre er fuldt implementeret i 44 pct. af 

kommunerne, mens 22 pct. af kommunerne har faste læger på mere end 

halvdelen af deres plejecentre. Samlet set har 81 pct. af kommunerne til-

knyttet læger på et eller flere plejecentre.  

  

Figur 42: Andel kommuner, der angiver forskellig status på implemen-

tering af faste læger på plejecentre, pct. 

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020. 
Anm: I 2016-undersøgelsen var det ikke muligt at svare: "Valgt andre modeller og "Ej muligt at 
indgå aftaler med læger". I 2018-, 2019- og 2020-undersøgelsen er det ekspliciteret, at fripleje-
boliger også tæller med.  
N = 98 

 

Figur 43 viser, at meget få kommuner har tilknyttet faste læger til botilbud-

dene. Ca. 20 pct. af kommunerne har endnu ikke startet processen omkring 

tilknytning af faste læger til botilbud. Dette er samme andel som sidste år. 

Ca. 45 pct. af kommunerne har ikke den type botilbud, som aftalen omfatter.  
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Figur 43: Andel kommuner, der angiver forskellig status på implemen-

tering af faste læger på botilbud, pct.  

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2017, 2018, 2019 og 2020.  
N = 98 

13. Socialtandpleje 

Med Finanslovsaftalen for 2020 blev der afsat midler til at etablere en kom-

munal socialtandpleje for socialt udsatte, fx hjemløse.  

 

Figur 44 viser, at størstedelen af kommunerne har valgt at løfte socialtand-

pleje-opgaven i egen kommune.   

 

Figur 44. Andel kommuner, som varetager socialtandpleje-opgaven på 

forskellig vis, pct.     

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2020.  
N = 98 
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Figur 45 viser, at af de 76 kommuner, der selv varetager opgaven, har de 

fleste placeret socialtandplejen sammen med et af de eksisterende tilbud.  

 

Figur 45. Andel kommuner, som har placeret socialtandpleje-opgaven 

forskellige steder, pct. af kommuner, der varetager opgaven selv    

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2020.  
N = 76 

 

 

 

14. Dokumentation og anvendelse af sundhedsdata 

Staten har i regi af Sundhedsdataprogrammet afsat driftsmidler til at styrke 

synlighed og åbenhed om resultater og bedre brug af data i kommunerne. 

Driftsmidlerne er varige på bloktilskudsaktstykket fra 2020 og udgør 17,6 

mio. kr. (20-pl). Midlerne skal understøtte kommunens drift og it-mæssige til-

pasninger i brugen af Fælles Sprog III og den kommende fælleskommunale 

gateway mv. 

 

Figur 46 viser, at flest kommuner har anvendt midlerne til implementering af 

Fælles Sprog III vedr. hjemmeplejen, hverdagsrehabilitering og træning iht. 

serviceloven (§§ 83, 83a, 84a, 86) og sygeplejen iht. sundhedsloven (§138). 
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Figur 46. Andel kommuner, der har anvendt midler fra Sundhedsdata-

programmet til diverse initiativer, pct.     

 

 
Kilde: KL's dataindsamling på sundhedsområdet, 2020.  
N = 98 
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