
Strategisk temadrøftelse om akutområdet i Region Syddanmark
(DAK)

REFERAT
Der er en generel undren over, at arbejdsgruppen er nedlagt uden hensyntagen til at sikre den 
kommunale involvering i den videre proces. 
Det er vigtigt at udtrykke over for regionen, at kommunerne ønsker at være involveret i hele pro-
cessen med akutplanen, da planen har stor betydning for de enkelte kommuner. 

RESUMÉ
Det Administrative Kontaktforum har bedt Følgegruppen for behandling og pleje om at rammesæt-
te en strategisk temadrøftelse vedr. akutområdet.

Som indledning til temadrøftelsen vil der blive holdt et kort oplæg ved formandskabet for den stå-
ende arbejdsgruppe for akutområdet vedrørende det tværsektorielle set-up omkring implementerin-
gen af de tværsektorielle spor i akutplanen.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Temadrøftelsen har til hensigt både at drøfte organiseringen omkring samarbejdet med implemen-
tering af Region Syddanmarks Akutplan og en mere strategisk drøftelse om visioner og perspekti-
ver for fremtidens akutområde.

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum bemærker, at det er nødvendigt med en drøftelse af 
akutområdet, men at det gennem drøftelserne på mødet i Det Administrative Kontaktforum ikke vil 
være muligt at sikre arbejdsgruppen under Følgegruppen for behandling og pleje et mandat til at 
påbegynde indsatser i Region Syddanmarks Akutplan med et tværsektorielt sigte. Der er behov for 
mere konkrete drøftelser i forhold til konsekvenser (økonomi og ressourcer) af de indsatser i akut-
planen der går på tværs af sektorerne, førend at kommunerne kan forpligte sig. 

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Drøfter hvorledes kommunerne ser samarbejdet omkring implementeringen af de tværsek-
torielle indsatser i Region Syddanmarks Akutplan fra 2021.

 Drøfter det kommunale perspektiv for udviklingen af det tværsektorielle akutområde i Syd-
danmark

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

 Drøfter udviklingen af det tværsektorielle akutområde i fremtiden i Region Syddanmark 

SAGSFREMSTILLING



Baggrund
Det Administrative Kontaktforum har bedt Følgegruppen for behandling og pleje om at rammesæt-
te en strategisk temadrøftelse vedr. akutområdet.

Som indledning til temadrøftelsen vil der blive holdt et kort oplæg ved formandskabet for den stå-
ende arbejdsgruppe for akutområdet vedrørende det tværsektorielle set-up omkring implementerin-
gen af de tværsektorielle spor i akutplanen, som blev godkendt i regionsrådet den 29. november 
2021.

Med dette som bagtæppe lægges der op til en bred, strategisk drøftelse af, hvordan Det Admini-
strative Kontaktforum ser det tværsektorielle akutområde udvikle sig i fremtiden. Der tages afsæt i 
følgende spørgsmål:

 Hvordan ser det ideelle akutte forløb ud i det nære og sammenhængende sundhedsvæ-
sen?

 Hvordan kan vi tværsektorielt finde løsninger, der er proaktive ift. de udfordringer vi står 
overfor i nær fremtid – herunder demografi, rekruttering, kompetencer m.v.?    

 Hvordan kan indsatser i akutplanen understøtte løsningen på ovenstående udfordringer?
 I hvor høj grad ønskes ensartethed på tværs af klynger og kommuner i forhold til implemen-

tering af fremtidige indsatser på akutområdet?
 Hvordan skaber vi bedre sammenhæng mellem det akutte somatiske og psykiatriske områ-

de?

Spørgsmålene drøftes i mindre grupper sammensat med repræsentation fra de forskellige sekto-
rer. Hver gruppe præsenterer afslutningsvis deres drøftelser i plenum.

Temadrøftelsen skal være med til at sikre en fælles forståelse af akutområdet og områdets udvik-
ling samt sikre retning og mandat til arbejdsgruppen fra Det Administrative Kontaktforum.


