
Gensidig orientering om corona-situationen
(DAK)

REFERAT
Der udtrykkes en uklarhed omkring test-kapaciteten fremover, når alle restriktioner frafalder.  
Der stilles desuden spørgsmål ved, hvorvidt isolationspladserne i kommunerne skal opretholdes. 
Dette afsøger KKR-sekretariatet hos KL. 
Slutteligt rettes der opmærksomhed mod senfølgeklinikkerne, og hvad der skal ske med disse 
fremover. Bør de skaleres ned, da mange af senfølgerne kan varetages i det ordinære genoptræ-
nings- og rehabiliteringsspor ude i kommunerne? 

RESUMÉ
Der gives en gensidig orientering om corona-situationen i Syddanmark og en orientering om den 
regionale udmøntningsaftale vedr. aflastning af sygehusene.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Information om transport, hvis aftale om aflastning aktiveres:
Region Syddanmark har besluttet at befordring af patienter, der ifm. frigivelse af sengepladser 
overflyttes til kommunal beredskabsplads, skal transporteres iht. regional forpligtelse. Kommunal 
beredskabsplads er IKKE aflastning men sidestilles med indlæggelse, hvorfor forpligtelsen for 
transport ikke påhviler kommunen. Dvs. patienten skal transporteres siddende eller liggende mel-
lem sygehus og kommunal beredskabsplads. Regionen tilbyder ligeledes befordring mellem den 
kommunale beredskabsplads og hjemmet, såfremt patienten opfylder gældende betingelser for be-
fordring.
Alle kørselskontorer og AMK i regionen er orienteret herom.

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Drøfter den aktuelle corona-situation i kommunerne

INDSTILLING
Koordinationsgruppen indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 Drøfter den aktuelle corona-situation
 Tager den gensidige orientering til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Under hele corona-pandemien har Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner arbejdet 
tæt sammen og indgået flere fællesaftaler. Efter en pause siden sommerferien 2021 blev den tvær-
sektorielle taskforce for håndtering af corona genaktiveret, og der har været afholdt tre møder i de-
cember 2021.  



Regional udmøntning af aftale om kommunal aflastning af sygehusene 
Den 21. december 2021 udsendte regeringen, KL og Danske Regioner Aftale om kommunal aflast-
ning af sygehusene. Dette, da den stigende smitte med Omikronvarianten udgør en stigende be-
kymring, som vil kunne føre til en betydelig ekstra belastning af sygehusene. 
Parterne er enige om at etablere et beredskab af midlertidige pladser i kommunerne, for patienter 
som kun er indlagt i kortere tid. I Syddanmark svarer det til 63 pladser.
Den regionale udmøntning af aftalen findes som bilag og blev godkendt af formandskabet for Det 
Administrative Kontaktforum den 22. december 2022.

BILAG 
 Regional udmøntning af aftale om kommunal aflastning af sygehusene


