
Anmodning om opgørelse af egenbetaling for kommunale 
akutpladser  - bagudrettet kompensation 

Med bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om ændring af bekendtgørelse om 
hjemmesygepleje er det præciseret, at en kommunal akutplads er en del af 
hjemmesygeplejen, som alene er reguleret efter sundhedsloven. Præciseringen 
indebærer, at kost, linned, tøjvask o. lign. indgår som en del af det vederlagsfrie 
tilbud om hjemmesygepleje givet ved en kommunal akutfunktion, der er organiseret 
som en kommunal akutplads. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 28. februar 2019. 

Som led i forhandlingerne om økonomisk kompensation til kommunerne i den 
forbindelse er der indgået aftale mellem KL og Sundheds- og Ældreministeriet om, at 
den bagudrettede kompensation til kommunerne foretages efter følgende to-trins 
proces: 

1) Hver kommune fremsender en opgørelse over egenbetaling, som 
kommunen har opkrævet borgere, der i perioden 1. januar 2018 til og med 
28. februar 2019, har været henvist til kommunale akutpladser (der lever op 
til Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner, 
2017). 

På baggrund af de indkomne opgørelser tilbagebetaler Sundheds- og 
Ældreministeriet det beløb, som den enkelte kommune har opkrævet for 
den nævnte periode. Dette beløb udgør et á conto beløb.

Hver kommune vil få en frist på tre måneder til at besvare ministeriets 
henvendelse. Ministeriets á conto tilbagebetaling til kommunerne skal være 
afsluttet senest den 31. december 2019.

2) Hver kommune skal senest den 30. april 2020 fremsende en opgørelse over 
de faktiske beløb, der er blevet tilbagebetalt til borgere, der har været 
opkrævet egebetaling for kommunale akutpladser, jf. ovenfor, for perioden 
1. januar 2018 til 28. februar 2019. 

Afvigelser i det udbetalte beløb i forhold til det á conto beløb, som 
kommunerne har modtaget fra ministeriet, reguleres i det tidligere 
udbetalte á conto beløb. 

Reguleringen af beløb skal være afsluttet senest med udgangen af maj 
måned 2020.
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Side 2

For god ordens skyld bemærkes, at der er enighed med KL om den fremadrettede 
kompensation, som udgør 27,1 mio. kr. (2019 pl) i 2019 og 32,5 mio.kr. (2019 pl) fra 
2020 og frem, for så vidt angår bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om 
ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje. Disse midler vil blive overført til det 
kommunale bloktilskud. Den bagudrettede kompensation har derfor ingen betydning 
for den fremadrettede kompensation.

Videre proces
På baggrund af ovenstående skal Sundheds- og Ældreministeriet derfor anmode 
kommunen om at indsende en samlet opgørelse over egenbetaling som kommunen 
måtte have opkrævet borgere, der i perioden 1. januar 2018- til og med 28. februar 
2019, har været henvist til kommunale akutpladser. 

Opgørelsen skal være ministeriet i hænde senest den 6. december 2019. 
 
Herefter skal kommunerne senest den 30. april 2020 fremsende en opgørelse over de 
faktiske beløb, der er blevet tilbagebetalt til borgere, der har været opkrævet 
egenbetaling for kommunale akutpladser, jf. ovenfor, for perioden 1. januar 2018 til 
28. februar 2019. 

Til brug for udbetaling af á conto beløb, jf. ovenfor, skal vedlagte skema udfyldes og 
returneres til Sundheds- og Ældreministeriet samtidig med opgørelsen, jf. ovenfor. 

Skemaet bedes sendt til sum@sum.dk med kopi til chefkonsulent Bettina Heinesen 
(beh@sum.dk) og chefkonsulent Louise Filt (lfi@sum.dk).  

Kopi af dette brev er sendt til KL til orientering. 

Med venlig hilsen 

Louise Filt
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