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Faktaark: Kroniske sygdomme – Forløbsplan til borgere med kronisk sygdom
Patienter, der får konstateret en kronisk sygdom som fx diabetes, KOL eller gigt, skal have en
klar plan for deres behandlings – og rehabiliteringsforløb. De skal have en behandling af høj
kvalitet – uanset hvor i landet de bor.
Derfor indfører regeringen forpligtende forløbsplaner, der udvikles for en række kroniske sygdomme. Bliver man fx ved et målrettet sundhedstjek diagnosticeret med en kronisk sygdom
skal man modtage en forløbsplan, der beskriver hvilket standardforløb man kan forvente fra
sundhedsvæsenet.
Forløbsplanerne skal sammen med initiativet om målrettede sundhedstjek bidrage til, at patienter, der har en kronisk sygdom hurtigere bliver undersøgt og får den rigtige behandling. Og
at der bliver en mere ensartet behandling af patienter med kroniske lidelser, uanset hvor i
landet man bor.
Samlet prioriteres mere end 700 mio. kr. over perioden 2015-2018 til forløbsplaner og 325
mio.kr. årligt, når initiativet er fuldt indfaset.
Forløbsplaner
 Der indføres forløbsplaner, der udvikles trinvist startende med lungesygdommen KOL og diabetes
og derefter udvalgte muskelskeletlidelser som fx gigt. Planerne gives til patienterne, så de er klar
over, hvilken plan der ligger for deres sygdom.


Planerne beskriver hvilket standardforløb en patient med fx diabetes eller gigt kan forvente. Den
enkelte patients behandling tilpasses individuelt efter patientens behov.



Planerne stiller samtidig krav til sundhedsvæsenets aktører om kvaliteten i indsatsen. Det vil i høj
grad handle om behandling i almen praksis og rehabilitering/patientuddannelse i kommunerne.



Det faglige grundlag Den praktiske gennemførelse af planerne gennemføres i tæt samarbejde
med relevante faglige selskaber og aktører i sundhedsvæsenet.

Tabel 1 Udgifter til forløbsplan, mio. kr.

2015 2016 2017 2018

I alt

Udarbejdelse af forløbsplaner

5

5

4

3

17

Indførelse af planernes krav til tilbud og forløb

50

120

201

322

693

Samlet initiativ

55

125

205

325

710

Tiltaget er et element i regeringens satsning på bedre kvalitet og mere effektiv behandling for
mennesker med kronisk sygdom. Målet er at antallet af akutte indlæggelser og genindlæggelser nedbringes med 20 pct. frem mod 2025. Samlet prioriteres knap 1,5 mia.kr. 2015-2018 til
en række målrettede tiltag i forhold til mennesker med kroniske lidelser.

