
Status for det tværsektorielle samarbejde omkring målgruppen al-
vorligt syge og døende (Den Sidste Tid) (DAK)

REFERAT
Sundhedsstrategisk Forum fortalte, at det tværsektorielle samarbejde omkring Den Sidste Tid har 
været drøftet ude i de lokale samordningsfora, og at den generelle tilbagemelding er, at samar-
bejdsaftalen fungerer. 

Sundhedsstrategisk Forum vurderede derfor, der ikke er behov for at sende en drøftelse om afta-
len ude i de lokale samordningsfora igen.

RESUMÉ
Det Administrative Kontaktforum besluttede i forbindelse med godkendelse af den reviderede 
Samarbejdsaftale om patienter med uhelbredelig, livstruende sygdom og kort forventet levetid på 
møde i juni 2019, at Følgegruppen for behandling og pleje skulle facilitere en temadrøftelse på et 
kommende møde vedr. den sidste tid i et tværsektorielt perspektiv.

Samtidig med den temadrøftelse, der blev bestilt af Det Administrative Kontaktforum, iværksatte 
Regionsrådet et regionalt arbejde omkring ”Den Sidste Tid” i forbindelse med Budget 2020. I kom-
missoriet for dette arbejde blev der lagt op til to spor (et regionalt og et tværsektorielt), hvor den 
videre tværsektorielle proces skulle afhænge af temadrøftelsen i Det Administrative Kontaktforum.

Indsatserne i relation til terminale patienter kører således i flere spor, og der arbejdes på den re-
gionale side med flere konkrete indsatser.

I indstillingen til temadrøftelsen var der lagt op til, at Det Administrative Kontaktforum skulle drøfte, 
hvordan der kunne arbejdes videre med området – eventuelt via en tværsektoriel arbejdsgruppe. 
Det blev drøftet, at denne arbejdsgruppe i givet fald skulle forankres under Følgegruppen for be-
handling og pleje. Det blev derfor besluttet, at Følgegruppen for behandling og pleje skulle udar-
bejde en række generiske spørgsmål til de lokale samordningsfora vedr. samarbejdet omkring al-
vorligt syge og døende med det formål at afklare, hvorvidt der var behov for en tværsektoriel pro-
ces for området. 

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Drøfter status 
 Drøfter forslaget om, at der lægges op til en drøftelse i SOF’erne om, hvorvidt der er behov 

for, at der iværksættes et lokalt arbejde i forhold til samarbejdet om alvorligt syge og døen-
de

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Ingen bemærkninger

BAGGRUND



Følgegruppen for behandling og pleje har på flere møder drøftet tilbagemeldingerne fra de somati-
ske samordningsfora. Af tilbagemeldingerne fremgår det, at samarbejdet grundlæggende fungerer 
tilfredsstillende i forhold til målgruppen alvorligt syge og døende, og at det er præget af stor vilje til 
at løfte opgaven og samarbejde på tværs af sektorerne. 

Følgegruppen anbefaler på denne baggrund, at der ikke iværksættes yderligere fælles tiltag i regi 
af sundhedsaftalen. Følgegruppen anbefaler dog, at der foretages en drøftelse i SOF-regi om, 
hvorvidt der er behov for, eller ønske om, at der iværksættes et lokalt arbejde i forhold til samar-
bejdet om alvorligt syge og døende.

INDSTILLING
Følgegruppen for behandling og pleje indstiller, at Det Administrative Kontaktforum 

 Tager status til efterretning
 Godkender at der lægges op til en drøftelse i SOF’erne om, hvorvidt der er behov for, at der 

iværksættes et lokalt arbejde i forhold til samarbejdet om alvorligt syge og døende.


