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Faktaark – Vederlagsfri behandling på kommunale akutpladser  
 
Med finanslov for 2019 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om, at borgere ikke skal 
kunne opkræves egenbetaling for kost, linned, tøjvask o. lign. ved ophold på en kommunal 
akutplads.   
 
I takt med, at kommunerne varetager et stigende antal komplekse opgaver på 
sundhedsområdet, har flere kommuner etableret akutfunktioner i hjemmesygeplejen, der 
kan varetage særlige sygeplejefaglige opgaver, som ikke kan håndteres i den almindelige 
hjemmesygepleje. Kommunale akutfunktioner kan fx organiseres som udkørende 
akutteams eller som kommunale akutpladser. Der har vist sig at være uklarhed om, 
hvorvidt kost, linnedvask, rengøring o. lign. indgår som en del af det vederlagsfrie tilbud 
om hjemmesygepleje, når hjemmesygeplejen ydes via en akutfunktion, der er organiseret 
som en kommunal akutplads.  
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at borgere ikke skal kunne opkræves 
egenbetaling for kost, linned, tøjvask o. lign ved ophold på en kommunal akutplads. En 
nærmere vurdering har vist, at der er behov for at præcisere reglerne for, hvad der indgår 
i det vederlagsfrie tilbud om hjemmesygepleje givet ved en akutfunktion organiseret som 
en kommunal akutplads.  
 
I forlængelse heraf er parterne enige om, at det i regelgrundlaget præciseres, at begrebet 
kommunal akutplads er en del af hjemmesygeplejen, som alene er reguleret efter sund-
hedsloven. Præciseringen indebærer, at kost, linned, tøjvask o. lign. indgår som en del af 
det vederlagsfrie tilbud om hjemmesygepleje givet ved en akutfunktion, der er organiseret 
som en kommunal akutplads. 
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Fakta om kommunale akutpladser i hjemmesygeplejen 
Kommunerne har efter sundhedslovens § 138 ansvar for at tilbyde 
vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med 
ophold i kommunen.  
 
Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan man i kommunen 
vil organisere tilbuddet til borgere, der har behov for sygeplejefaglige 
ydelser. Flere kommuner har gennem de seneste år etableret 
akutfunktioner i hjemmesygeplejen til varetagelse af særlige 
sygeplejefaglige opgaver.  
 
Formålet med akutfunktioner kan fx være at forebygge forværring af 
sygdom og dermed forebygge indlæggelser på sygehus eller at følge op på 
behandlingsindsatsen efter udskrivelse fra sygehus. Indsatsen i en 
akutfunktion erstatter ikke en sygehusindlæggelse. Borgere som på 
baggrund af en lægehenvisning modtager tilbud om en akutplads er således 
enten færdigbehandlet fra sygehuset eller har behov for en forebyggende 
indsats. 
 
Kommunernes akutfunktioner skal fra 2018 leve op til ”Kvalitetsstandarder 
for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen” (Sundhedsstyrelsen 
2017) bl.a. ift. tilrettelæggelse, målgruppe, kompetencer, udstyr og indsats.  
 
Det er ikke stillet krav om udbredelse af akutfunktioner eller organiseringen 
heraf. Det er således op til kommunen at tilrettelægge organiseringen. 
Kommunale akutfunktioner organiseres i dag typisk som udkørende teams 
til borgere i eget hjem/plejebolig eller som midlertidige døgnophold på 
særlige kommunale pladser (dvs. som en akutplads), der kan betragtes som 
en ny pladstype i kommunalt regi.      
 
Den del af hjemmesygeplejen, der – i overensstemmelse med 
kvalitetsstandarden for kommunale akutfunktioner – håndteres af en 
kommunal akutfunktion, ydes enten i borgerens eget hjem/plejebolig og på 
aflastningspladser og midlertidige pladser, hvis akutfunktionen er 
organiseret som et udkørende team, eller på særlige kommunale 
akutpladser, hvis akutfunktionen er organiseret som faste pladser. 
 
En akutplads i regi af hjemmesygeplejen er en plads på fx et 
rehabiliteringscenter, plejecenter mv. i kommunen. Akutpladser i 
kommunen er typisk fleksible pladser i den forstand, at de også kan bruges 
til øvrige kommunale ophold fx midlertidig ophold, rehabilitering mv.   
En akutplads i regi af hjemmesygeplejen er en plads på fx et 
rehabiliteringscenter, plejecenter mv. i kommunen. Akutpladser i 
kommunen er typisk fleksible pladser i den forstand, at de også kan bruges 
til øvrige kommunale ophold fx midlertidig ophold, rehabilitering mv.   
 


