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PRIM 

Sagsnr. 04-9999-221       

 

  

 

Til adressaterne på vedlagte høringsliste 

 

 

Høringsbrev: Anbefalinger for organisering af forløb for mennesker med 

multisygdom 

 

Sundhedsstyrelsen sender hermed `Anbefalinger for organisering af forløb for mennesker med 

multisygdom´ i høring. 

 

Formålet med anbefalingerne er at samle eksisterende erfaringer med at tilbyde sammenhæn-

gende forløb til mennesker med multisygdom, udarbejde anbefalinger for tilrettelæggelse af 

forløb for mennesker med multisygdom, samt at give anbefalinger til områder, hvor der er be-

hov for, at ny viden opbygges. Publikationen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, med bidrag 

fra en bredt sammensat følgegruppe, som led i aftalen om satspuljen på sundhedsområdet 

2018-2021, hvor der blev afsat midler til initiativet ”Mere viden om multisygdom”. 

 

Som det fremgår af anbefalingerne er der endnu sparsom viden om, hvordan man mest hen-

sigtsmæssigt organiserer forløb og indsatser til mennesker med multisygdom. Generelt er re-

sultaterne for spredte og modeller og forskningsprojekter for forskellige til at sammenligne på 

tværs og drage konklusioner om én overlegen model. Publikationen kan dog bidrage med vi-

den om en række karakteristika og udfordringer forbundet med multisygdom, samt komme 

med eksempler på virksomme måder at organisere forløb på i sundhedsvæsenet, som kan 

komme mennesker med multisygdom og komplekse forløb til gavn.  

 

Jf.  høringslisten så er anbefalingerne sendt i bred høring. For de organisationer, hvor det er 

relevant, beder vi jer inddrage relevant bagland, samt de organisationer, som I repræsenterer. 

Hvis I vurderer, at der er relevante høringsparter, der ikke fremgår af høringslisten, vil Sund-

hedsstyrelsen bede jer om at videresende høringsmaterialet. 
  

Høringssvar bedes fremsendt elektronisk til Sundhedsstyrelsen, Enhed for Primær Sundheds-

væsen, på sstprim@sst.dk senest mandag den 24. oktober 2022 kl. 14.00. 

Høringssvaret bedes fremsendt i en vedhæftet fil. 

 

I mailens emnefelt bedes flg. tekst anført: ”Høring: Anbefalinger for organiseringen af forløb 

til mennesker med multisygdom, `navn på høringspart´ samt sagsnr. 04-9999-221”. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretær Karen Sommer Jakobsen, kasj@sst.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Line Riddersholm 

Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 

Primære Sundhedsvæsen 


