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Høring af udkast til akutplan for Region Syddanmark
Regionsrådet besluttede i forbindelse med budgetforlig for 2020, at der skulle udarbejdes en akutplan
for Region Syddanmark. Med akutplanen omsættes Sundhedsstyrelsens nationale anbefalinger til
den akutte sundhedsindsats fra 2020 til regionale tiltag. Herudover bygger akutplanen på forslag, der
indgik i Danske Regioners udspil fra 2018: Når du har brug for os – 24 nye indsatser når du bliver akut
syg eller kommer til skade.
Akutplanen for Region Syddanmark indeholder 32 indsatser, der blandt andet sigter mod på tværs af
sektorer at styrke samarbejdet i den sundhedsfaglige visitation, herunder ved at tilvejebringe en række
fælles værktøjer, der skal understøtte samarbejde og sammenhængende organisering på det akutte
område. En styrket sundhedsfaglig visitation skal blandt andet sikre, at den akutte patient får det rette
tilbud på det rette tidspunkt, hvad enten der er tale om en medicinsk eller kirurgisk patient, eller en patient med en psykisk lidelse. Andre indsatser retter sig mod lægevagten og samarbejdet med
sygehusenes akutfunktioner. Endelig retter nogle indsatser sig mod at sikre hurtige akutte hjerteforløb,
blandt andet via et tættere sundhedsfagligt samarbejde om hurtig diagnostik.
Det er vigtigt for Region Syddanmark at få bidrag og synspunkter fra vores mange samarbejdspartnere. Disse bidrag vil indgå i vores arbejde med den endelige udgave af akutplanen. Derfor håber vi,
at rigtig mange vil afgive høringssvar til regionsrådets forslag til akutplan for Region Syddanmark.
På den baggrund har Region Syddanmark på regionsrådets møde den 26. april 2021 besluttet at
sende udkast til akutplan i bred offentlig høring. Høringsperioden er 6. maj - 30. august 2021.
Høringsmaterialet vedrørende akutplanen er tilgængeligt på Region Syddanmarks høringsportal, så
øvrige interesserede organisationer, borgere mv. også har mulighed for at afgive et høringssvar.
Høringssvar skal afgives på Region Syddanmarks høringsportal.
Høringsfristen er mandag, den 30. august 2021.
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Høringssvarene bliver løbende offentliggjort på høringsportalen på Region Syddanmarks hjemmeside.
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