
Høring: Samarbejdsaftale omkring gravide og børn tilknyttet 
Familieambulatoriet Plus i Region Syddanmark  
(Tidligere: ”Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet i Region 
Syddanmark omkring gravide med et risikoforbrug af alkohol, rusmidler og/eller vanedannende 
medicin”) 
Det Administrative Kontaktforum godkendte i januar 2017, at arbejdet med revisionen af 

”Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet i Region Syddanmark omkring 

gravide med et risikoforbrug af alkohol, rusmidler og/eller vanedannende medicin” skulle igangsættes.  

Følgegruppen for behandling og pleje har i henhold til denne beslutning udarbejdet vedlagte udkast til en 

revideret samarbejdsaftale på området, som hermed sendes i høring hos relevante parter.  

Som det fremgår af aftaleudkastet, er der stillet forslag om, at aftalen omdøbes, hvilket dels skyldes et 

ønske om en forkortelse og præcisering af titlen og dels, at der er truffet politisk beslutning om, at den 

målgruppe, samarbejdsaftalen omhandler, fremadrettet er tilknyttet det, der benævnes 

Familieambulatoriet Plus.  

I revisionen er hovedvægten lagt på at sikre en række præciseringer af juridisk karakter samt specificeringer 

i forhold til samarbejde og ansvarsfordeling.  

Høringsudkastet sendes hermed i høring hos relevante parter, som fremgår af vedlagte høringsliste. Alle 

høringsparter er velkomne til at indhente relevante informationer fra øvrige parter i egen organisation eller 

tværsektorielle udvalg, eksempelvis lokale samordningsfora og kommunale lægelige udvalg.  

Afgivelse af høringssvar og høringsfrist 

Vi henstiller til, at høringssvar skrives i et separat dokument (ikke i Samarbejdsaftalen). Høringssvaret til 

Samarbejdsaftalen kan indskrives i kommentarfeltet eller afgives på hjemmesiden: 

www.regionsyddanmark.dk/wm504870 

Høringsfristen er torsdag den 16.november 2017. 

For så vidt angår spørgsmål til høringen, kan disse rettes til Konsulent Magnus Falby, Tværsektorielt 

Samarbejde, Region Syddanmark på telefon: 51 70 97 32 eller til Proceskonsulent Ida Bohn, Børn- og 

Ungeforvaltningen, Odense kommune på telefon: 20 51 09 46. 

Den videre proces 

Følgegruppen for behandling og pleje forestår tilretningen af samarbejdsaftalen på baggrund af de 

indkomne høringssvar, og efterfølgende godkender Det Administrative Kontaktforum den tilrettede 

samarbejdsaftale på det førstkommende møde i 2018. 

Med venlig hilsen 

Birthe Mette Pedersen og Michael Skriver Hansen 
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