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Spørgsmålet om multisyge patienter drejer sig helt overvejende om ældre patienter, og spørgsmålet 
har derfor i særlig høj grad ÆldreSagens interesse. 
 
Helt overordnet mener vi i ÆldreSagen, at problemet skal søges løst ved uddannelse og ansættelse 
af langt flere ”brede” læger. 
 
Aktuelt er den eneste større gruppe af bredt specialiserede læger de alment praktiserende læger, men 
det nytter ikke de multisyge patienter under indlæggelse.  
Børnelægerne er ligeledes bredt specialiserede; det er en noget mindre gruppe; deres forhold falder 
uden for ÆldreSagens interesseområde.  
Geriatere er også bredt specialiserede og de tager sig netop af ældre patienter med mange 
sygdomme, men det er en meget lille gruppe, og gruppen er alt for lille til at kunne klare de 
multisyge patienters mange og komplekse problemer under indlæggelse og ambulant.  
Dertil kommer helt usystematisk nogle meget små grupper af læger fra forskellige specialer og med 
særlig interesse for og ekspertise i multisyge patienters særlige forhold, nemlig akutlæger, palliative 
medicinere og gerontopsykiatere, men ingen af dem har et egentligt formelt speciale i Danmark – i 
modsætning til mange andre lande, vi normalt sammenligner os med. 
 
I ÆldreSagen finder vi den nuværende struktur i speciallægeuddannelserne uhensigtsmæssig, idet 
der alt for ensidigt satses på uddannelse af smalt specialiserede læger. Vi ser i ÆldreSagen med den 
største respekt og anerkendelse på betydningen af meget højt, men også smalt specialiserede læger 
til udredning og behandling af patienter med én og kun én meget specifik sygdom. Men Danmark er 
– stadig – et rigt samfund og burde derfor have råd til at uddanne både bredt og smalt specialiserede 
læger. Og skulle Danmark blive for fattigt til dette, så kan der strategisk ikke være tvivl om, at der i 
givet fald skulle satses på de ”brede” og ikke på de ”smalle” læger. Et argument om, at der ikke er 
råd til begge dele, og at man derfor koncentrerer sig om at uddanne næsten udelukkende ”smalle” 
læger som nu, savner fornuft. Med den igangværende demografiske udvikling med stadig flere 
ældre og dermed stadig flere multisyge øges behovet for ”brede” læger tiltagende. 
 
Multisyge patienter har brug for ”brede” læger både i den akutte fase og i den mere langsigtede 
fase.  
 
Til den langsigtede fase har vi i Danmark geriaterne, men der er som nævnt alt for få af dem.  
Til den kortsigtede fase har vi i Danmark ikke noget egentligt bredt akutlægespeciale, sådan som 
man har det i mange andre lande, men der er en del læger fra flere forskellige specialer, som har 
særlig interesse i den brede akutlægefunktion. 
Vi hilser det i ÆldreSagen stærkt velkommen, at der nu i flere regioner udbydes supplerende kurser 
i den brede akutlægefunktion til de læger, der har særlig interesse i dette område. Imidlertid er det 
ikke nok med supplerende kurser, hvis området skal have agtelse fra de øvrige specialer; det kræver 
et egentligt speciale. 
 
Vi opfordrer fra ÆldreSagens side kraftigt til,  
 

1. at der så hurtigt som muligt tages alle de nødvendige skridt til at uddanne og ansætte langt 



flere geriatere (langsigtet tiltag), 
 

2. at der oprettes et egentligt bredt akutlægespeciale, og at der uddannes og ansættes et 
større antal sådanne akutlæger (langsigtet tiltag), 

 
3. at man både landspolitisk, men ikke mindst regionspolitisk prioriterer og udstyrer de 

lokale sygehusledelser med et tydeligt og markant mandat til at få Fælles Akut 
Modtagelse (FAM) til at fungere optimalt. De akutlæger fra forskellige specialer, som i 
øjeblikket centralt forsøger at få FAM op at stå, skal til denne vigtige funktion i 
tilstrækkeligt og pålideligt omfang kunne trække på speciallæger fra de andre specialer – og 
med ledelsen i ryggen (tiltag på kortere sigt). 

 
Vi er i ÆldreSagen meget vel klar over, at for at dette kan lade sig gøre, skal et stort antal 
forskellige instanser alle blive enige om, at det er dette, man vil. Da disse instansers indbyrdes 
forhold nærmest kan beskrives som en blanding af mere eller mindre modsatrettede interesser, som 
kan spilles ud mod hinanden, frygter vi, at hvis ikke Regering og Folketing tager afgørende styring 
for at få vores opfordringer gennemført, så vil intet blive gjort, og ansvaret for dette vil belejligt 
kunne tildeles de andre instanser. 
 

• Undervisningsministeriet skal sørge for, at der optages flere på medicinstudiet. 

• Sammen med Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og de lægelige specialeselskaber skal 
Undervisningsministeriet sørge for betydeligt øget undervisning i de brede lægelige 
specialer, og der skal til dette formål skaffes flere lærekræfter. 

• De samme instanser skal blive enige om at oprette de foreslåede nye specialer eller 
subspecialer, sådan som man har det i lande, vi ellers sammenligner os med. Her tænkes 
først og fremmest på den brede akutlæge, men også på gerontopsykiatri og palliativ medicin. 

Regionerne skal oprette flere stillinger til det større antal læger med brede uddannelser, for 
ellers vil Lægeforeningen som fagforening være imod, at der optages flere på medicinstudiet. 

 
Supplerende ønsker vi at fremkomme med flg. bemærkninger: 

• Forløbskoodinatorer for sikring af den gode indlæggelse og udskrivning 

• Medicingennemgang i hjemmet 1 x årlig hos den ældre med. patient 

• Ansættelse af plejehjemslæger 

• Bedre samspil mellem de respektive EDB systemer 

• Journal eller Patientens bog følger ved indlæggelse og udskrivning 

• Hvordan støttes patienten, hvor der ingen pårørende er? 
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