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Kommissorium for arbejdsgruppe for kompetenceudvikling i forhold til geriatri 

 

Baggrund 

Sundhedsstyregruppen godkendte september 2017 en række principper for udgående og 
rådgivende funktioner samt anbefalinger til det videre arbejde. Herunder en anbefaling om, at 
afdække behovene for rådgivning på det geriatriske område samt at udarbejde forslag til en 
regional minimumsmodel for rådgivningstilbud til kommuner og almen praksis. Der er udviklet 
en fælles model, der skal styrke hospitalernes rådgivning i ældresygdomme (geriatri).  

Rådgivningen skal give praktiserende læger og kommunalt sundhedspersonale mulighed for at 
rådføre sig med sundhedspersonale på hospitalerne for at give borgeren den rette behandling i 
nærmiljøet og dermed eventuelt forebygge en indlæggelse eller en genindlæggelse. 
Rådgivning fra hospitaler skal således bidrage til at realisere det sundhedspolitiske mål i 
sundhedsaftalen 2015-18 om at reducere behovet for akutte indlæggelser. Styrket rådgivning 
skal også bidrage til at realisere de nationale mål for sundhedsvæsenet om bedre 
sammenhængende patientforløb samt styrket indsats for kronikere og ældre. 

Geriatri er valgt som emne for en styrket rådgivning, fordi den demografiske udvikling betyder, 
at der kommer flere borgere med geriatriske problemstillinger. Det betyder et øget behov for 
at forebygge, at ældre borgere bliver geriatriske patienter og for at kunne tilbyde den rette 
behandling til borgere med geriatriske problemstillinger. Styrket rådgivning fra hospitaler til 
almen praksis og kommuner i geriatri er et element i at understøtte dette. 
  
Modellen for geriatrisk rådgivning er godkendt i Sundhedsstyregruppen den 16. august 2018, 
herunder at der nedsættes en arbejdsgruppe til at udarbejde et fælles koncept for 
kompetenceudvikling og vedligeholdelse af kompetencer i forhold til geriatri. Konceptet skal 
kunne anvendes tværfagligt på tværs af de fem klynger. 

Opgaver 

Arbejdsgruppen skal udvikle forslag til et fælles koncept for kompetenceudvikling og 
vedligeholdelse af kompetencer i forhold til geriatri (ældresygdomme), herunder konkret 
beskrive: 
 

• fagligt indhold i kompetenceudvikling 
• målgrupper for kompetenceudvikling og vedligehold af kompetencer  
• formidlingsform (kurser, e-læring eller andet)  
• forankring af tilbud om kompetenceudvikling 
• økonomi for udbud af og deltagelse i kompetenceudviklingstilbuddene.  

 
Medlemmer 

• Catherine Hauerslev Foss, AUH (formand) 
• Lotte Kirring, geriater, Hospitalsenhed Midt  

• Lis Kaastrup, Ældre- og handicapchef, Skanderborg Kommune, 
lis.kaastrup@skanderborg.dk  

• Vibeke Eriksen, leder af Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering (inkl. hele sygeplejen), 
Viborg Kommune, ve@viborg.dk 



• Marianne Lentz, praktiserende læge og praksiskonsulent geriatri, 
mariannelentz@dadlnet.dk 

• Bente Gjørup, kontorchef Center for kompetenceudvikling, Region Midtjylland 
 
Gruppen sekretariatsbetjenes af Helene Bech Rosenbrandt, specialkonsulent, 
Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland.  
 
Formanden er ansvarlig for fremdriften i gruppens arbejde – herunder at gruppens leverancer 
følger de tidsfrister, der er angivet i gruppens arbejdsplan.  
 
Gruppen mødes efter behov og nedlægges, når opgaven er løst. 

Kompetence 

Gruppen har reference til Sundhedsstyregruppen, der skal godkende arbejdsgruppens forslag 
til koncept inden udmøntning.  
 
Tidsplan 

Dato Handling 

Uge 48 Godkendelse af kommissorium (formandskab for 
sundhedsaftalesekretariatet og formand for 
arbejdsgruppen) 

Uge 49-50 Udpegning og fastlæggelse af mødetidspunkter 

Januar  1. møde i arbejdsgruppen 
• indledende drøftelse af gruppens opgaver 

mhp input til og fordeling af opgaver frem 
mod 2. møde 
 

Februar 2. møde i arbejdsgruppen 
• fastlæggelse af fagligt indhold 
• fastlæggelse af målgrupper 
• fordeling af opgaver frem mod 3. møde 

 
Marts 3. møde i arbejdsgruppen 

• fastlæggelse af forankring  
• beskrivelse af økonomi 

 
 Mulighed for kommunale og regionale 

bemærkninger fra kommuner/Klinikforum inden 
behandling i Sundhedsstyregruppen 

3. maj 2019 Godkendelse i Sundhedsstyregruppen 

Medio maj 
2019 -  

Kompetenceudviklingstilbud udbydes af det sted, 
hvor det forankres. Sundhedsaftalesekretariatet 
medvirker til at formidle tilbuddet.   


