
Godkendelse af sager til det kommende møde i Sundhedssamar-
bejdsudvalget den 8. maj 2023 (SSS)

RESUMÉ
Punktet indeholder en liste over de sager, der forventes at skulle behandles på det kommende
møde i Sundhedssamarbejdsudvalget den 8. maj 2023.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
På det kommende møde i Sundhedssamarbejdsudvalget er det fastlagt, at temadrøftelsen skal 
være hjemmebehandling. Denne temadrøftelse har de kommunale medlemmer af Sundhedssam-
arbejdsudvalget peget på, at de ønskede til drøftelse, og her var det særligt vinklen med opgaveg-
lidning, de fandt interessant.  

Formandskabet for Sundhedsdirektørkredsen ønsker, at Sundhedssamarbejdsudvalget også drøf-
ter indlæggelse i eget hjem, og hvad Regionen gør sig af overvejelser om behandling i eget hjem, 
så politikerne kan få en forståelse for hvilken virkelighed, der venter.  

INDSTILLING
Det indstiller, at Sundhedsdirektørkredsen

 Tager sagen til orienteringen
________________________________________________________________________

INDSTILLING
Koordinationsgruppen indstiller, at Strategisk Sundhedsstyregruppe

 Drøfter indhold til den kommende temadrøftelse om hjemmebehandling
 Godkender, at ovenstående punkter dagsordenssættes på mødet i Sundhedssamarbejds-

udvalget den 8. maj 2023

SAGSFREMSTILLING
Følgende punkter forventes dagordenssat på mødet i Sundhedssamarbejdsudvalget den 8.
maj 2023:

1. Godkendelse af høringsversionen af Sundhedsaftalen 2024-2027
2. Gensidig orientering fra sundhedsklyngerne 
3. Temadrøftelse om hjemmebehandling*
4. Godkendelse af samarbejdsaftale for børn, unge og gravide med overvægt
5. Skriftlig orientering om høringssvar fra Sundhedssamarbejdsudvalget til regionens forslag 

til omorganisering af børne- og ungdomspsykiatrien 
6. Øvrig gensidig orientering

*uddybende forslag til temadrøftelsen om hjemmebehandling

Hvad gør vi allerede på om-
rådet? Har vi en samar-
bejdsaftale? 

Hvad er de væsentligste udfordrin-
ger?

Relevante oplægsholdere



Syddanmark har vi en del af-
taler om hjemmebehandling, 
blandt andet: 

 Peritonealdialyse i 
eget hjem

 Behandling af patien-
ter med lavpotent ke-
moterapi i eget hjem

 Blodprøvetagning i 
eget hjem

 IV-behandling i nær-
området

Flere og flere borgere behandles i 
eget hjem. Dette sker både som svar 
på et ønske fra borgerne selv, men 
det sker også i høj grad som en del af 
den nationale tendens, hvor man øn-
sker at flytte behandlingen fra syge-
hus til hjem. 

I takt med, at der bliver færre senge-
pladser og behandlingsformerne bli-
ver mere avanceret, er det en nød-
vendighed, at flere behandles i eget 
hjem. Gevinsterne er, at det kan ska-
be mere bedre og mere trygge ram-
mer for patienten, og at der kan frigi-
ves plads på sygehusene. Ulemperne 
kan være, at det skaber det modsatte, 
hvis ikke behandlingen i eget hjem er 
gennemtænkt, og hvis ikke der er af-
sat de rette ressourcer og kompeten-
cer til at håndtere opgaven

Patientperspektivet: ved at invite-
re formand for Danske Patienter 
med ind. Det kunne også være 
relevant at invitere vores egne 
patient- og pårørenderepræsen-
tanter med ind på mødet til den 
drøftelse.

Forskningsvinkel: medforfattere 
af den videnskabelige udgivelse: 
”Når hospitalet flytter hjem: en 
undersøgelse af patienters ople-
velse af at være indlagt i eget 
hjem”, Gitte Sylvester Jensen, 
Michala Eckhardt (UCSyd) Op-
læg med perspektiver fra de tre 
sektorer (kommuner, sygehuse 
og almen praksis) med udgangs-
punkt i en af de samarbejdsafta-
ler, vi har i Syddanmark.


