
Godkendelse af prioritering af indsatser fra den tværsektorielle ar-
bejdsgruppe på akutområdet. (DAK)

RESUMÉ

Det Administrative Kontaktforum havde på møde den 27. januar 2022 en temadrøftelse om akut-
området. I forbindelse med drøftelsen blev det aftalt, at den tværsektorielle arbejdsgruppe på akut-
området skulle komme med et oplæg til prioritering af tværsektorielle indsatser på det akutte om-
råde.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Ingen bemærkninger

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Drøfter og godkender arbejdsgruppens forslag til prioritering af indsatser på akutområdet

INDSTILLING

Følgegruppen for Behandling og Pleje indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

Drøfter og godkender arbejdsgruppens forslag til prioritering af indsatser på akutområdet

SAGSFREMSTILLING
Baggrund

Som tidligere aftalt, og i overensstemmelse med Akutplanen og Sundhedsaftalen 2019-2023, vil 
implementeringen af de tværsektorielle akutte indsatser ske via den tværsektorielle arbejdsgruppe 
på akutområdet under Følgegruppen for Behandling og Pleje. 

Følgegruppen har valgt at nedsætte en stående, tværsektoriel arbejdsgruppe for det akutte områ-
de, hvor opgaven vedrørende implementering af tværsektorielle indsatser på akutområdet er pla-
ceret. Arbejdsgruppen har fået til opgave

 at give en status på de akutte indsatser, hvor implementeringen er igangsat, 
 og udarbejde et forslag til, hvordan man skal prioritere de akutte indsatser, hvor implemen-

teringen endnu ikke er igangsat.

Det er forventningen, at de lokale samordningsfora skal stå for den lokale implementering af akut-
planens tværsektorielle indsatser. 

Prioritering af indsatser
Arbejdsgruppens opgaveportefølje, herunder forslag til prioritering, er vedlagt som bilag. 

Arbejdsgruppen prioriterer de tre indsatser, som indgår i Sundhedsaftalen 

1) Forebyggelse af gentagne indlæggelser



2) Tværsektoriel understøttelse af kommunale akutfunktioner
3)  Fleksible indlæggelser. 

Der vil være fokus på at udarbejde leverancer, anbefalinger og konkrete indstillinger til følgegrup-
pen for Behandling og Pleje inden for alle disse tre indsatser i 2022. Arbejdsgruppen vil bidrage 
med en trinvis opgaveløsning, så Følgegruppen for Behandling og Pleje har mulighed for at under-
støtte arbejdsgruppen og sætte retningen for arbejdet løbende. Der vil endvidere foregå en løben-
de vurdering af akutplanens indsatser og deres relevans for de udvalgte indsatser på akutområdet  
i Sundhedsaftalen. 

De indsatser i Akutplanen, som naturligt hører under Sundhedsaftalens indsatser, vil blive inklude-
ret i opgaveporteføljen for 2022. Øvrige indsatser i Akutplanen vil først blive inkluderet i opgavepor-
teføljen med leverancer i 2023-2024. Arbejdsgruppen vil dog løbende have fokus på alle indsatser 
i Akutplanen.

BILAG 
 Forslag til prioritering af tværsektorielle indsatser på akutområdet


