
Accelererede og ukoordinerede udskrivninger

RESUMÉ
Formandskabet for Sundhedsdirektørkredsen har på seneste møde, drøftet problemstillingen om 
accelererede og ukoordinerede udskrivninger, som blev rejst i K22 og kort drøftet på det seneste 
møde i Sundhedsdirektørkredsen.

INDSTILLING

Det indstilles, at Sundhedsdirektørkredsen 

 Tager orienteringen til efterretning 

SAGSFREMSTILLING
Baggrund
Kommunerne oplever i højere grad udfordringer med hurtigere og uplanlagte udskrivninger. Kon-
kret ses en øget lukning af sengeafsnit på flere sygehuse og som konsekvens heraf en stigning i 
udskrivninger. Årsagen til at sygehusene lukker sengeafsnit bunder primært i udfordringerne med 
at rekruttere relevant arbejdskraft. 
For at få et bedre billede af problematikken har de syddanske kommuner givet en tilbagemelding 
på, om kommunerne oplever accelererede og ukoordinerede udskrivningsforløb fra sygehusene, 
som afviger fra normalen. 

Tilbagemelding fra kommunerne
De syddanske kommuner har, i en hurtig rundspørge (februar 2023), givet tilbagemeldinger på op-
levelser med de accelererede og ukoordinerede udskrivninger. 20 kommuner har meldt tilbage og 
heraf svarede 18 at de oplever accelererede og ukoordinerede udskrivninger.
Kommunerne beskriver, at der generelt er udfordringer med ukoordinerede og accelererede ud-
skrivningsforløb. Kommunerne oplever at borgerne ikke er færdigbehandlede ved udskrivning og at 
de dermed har brug for mere kommunal hjælp og efterspørger aflastningspladser.  Med de accele-
rerede udskrivninger oplever kommunerne også en øget grad af genindlæggelser, fordi borgerne 
ikke er færdigbehandlede.  
Ofte udskrives borgere uden forløbsplaner og uden de nødvendige remedier og medicin. Kommu-
nerne bruger dermed ekstra tid på koordinering med sygehus og almen praksis for at afklare behov 
og videre forløb. 
Kommunerne kan konstatere, at aftaler i SAM:BO i flere tilfælde ikke overholdes. Medarbejdere på 
sygehusene kender ofte ikke aftalerne i forbindelse med en udskrivning. Der er brug for at sikre ud-
bredt viden om SAM:BO hos alle, der udskriver en borger, herunder en sikring af, at man lever op 
til forpligtelserne i aftalerne inden udskrivningen gennemføres.

Kommunerne oplever typisk følgende udfordringer:
 Borgere udskrives med komplekse eller uklare behov
 Manglende eller mangelfuld behandlingsplan
 Mangelfuld plejeforløbsplan
 Udskrivelsesrapport mangler eller er mangelfuld



 Medicin mangler, og det fælles medicinkort FMK er ikke opdateret
 Udskrivelser med ingen eller kort varsel 
 Borger og pårørende får ikke besked om udskrivelse
 Varsling om udskrivelse ændres 
 Borgeren er ikke færdigbehandlet med genindlæggelser til følge
 Behandlingsansvaret er uafklaret eller utydeligt

Formandskabets drøftelse og beslutning
Formandskabet for Sundhedsdirektørkredsen har med udgangspunkt i ovenstående tilbagemel-
ding, drøftet hvad den videre proces skal være i forhold til at præsentere problemstillingen for re-
gionen. 
Formandskabet drøftede at der mangler et veldokumenteret datagrundlag der viser en stigning i 
accelererede og ukoordinerede udskrivninger. 
Det blev derfor besluttet at sekretariatet skriver en henvendelse til tværsektoriel afdeling i regionen, 
på vegne af kommunerne, hvor der gøres opmærksom på problemstillingen og efterspørges regio-
nale data, for eksempel antallet af §140 genoptræningsplaner, der kan understøtte den bevægel-
se, som kommunerne oplever. 
Hvis data underbygger den tendens, som kommunerne oplever, inviterer Formandskabet til dialog 
om en fælles løsning.

Formandskabet holder løbende Sundhedsdirektørkredsen orienteret om dialogen med regionen. 


