
Orientering om endeligt forslag til Akutplan for Region Syddanmark
(DAK)

REFERAT

Kurt Espersen deltog på mødet og orienterede om behandlingen af de indkomne kommunale hø-
ringssvar til Akutplanen. 

Forslag til endelig Akutplan sendes til politisk godkendelse i regionen i perioden november 2021 til 
januar 2022.

Kurt Espersens præsentation om behandling af høringssvar til den endelige Akutplan er tilføjet 
som bilag til sagen og starter fra slide nummer 8. 

RESUMÉ
Det Administrative Kontaktforum forelægges hermed til orientering endeligt forslag til Akutplan for 
Region Syddanmark. Forslaget behandles politisk i regionen i perioden november 2021 – januar 
2022. 

Akutplanen har været i en bred offentlig høring i perioden 6. maj – 30. august 2021. Ved høringen 
indkom 41 høringssvar, der samlet indeholdt cirka 300 bemærkninger. 

Høringssvarene har medført enkelte tilretninger af akutplanen. 

Sundhedsstrategisk Forum har på møde den 3. november 2021 fået forelagt en gennemgang af 
relevante høringssvar samt behandlingen af disse. Nærværende punkt er derfor alene til oriente-
ring.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Kurt Espersen vil på mødet i Sundhedsstrategisk Forum den 3. november orientere om behandlin-
gen af de kommunale høringssvar og hvilke tilretninger af akutplanen det har medført.

INDSTILLING
Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Tager orienteringen til efterretning.

INDSTILLING
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum

 Tager orienteringen om status på Akutplanen til efterretning.

SAGSFREMSTILLING



Baggrund
Det Administrative Kontaktforum forelægges hermed til orientering endeligt forslag til akutplan for 
Region Syddanmark og processen for godkendelse. Forslaget behandles politisk i perioden 
november 2021 – januar 2022. 

Akutplanen har været i en bred offentlig høring i perioden 6. maj – 30. august 2021. Ved høringen 
indkom 41 høringssvar, der samlet indeholdt cirka 300 bemærkninger. 

Høringssvar har medført enkelte tilretninger af Akutplanen. Revision af Akutplanen omhandler pri-
mært præcisering af teksten i forhold til eksempelvis lægeligt ansvar, samarbejde mellem psykia-
trisk og somatisk akutmodtagelse, modtagelse af patienter i psykiatrien i Svendborg og Middelfart, 
brug af udgående funktioner i psykiatrien, mulighed for at udvikle eksisterende digitale platforme 
på tværs af sektorer, sammenhæng til øvrige regionale planer, samt større fleksibilitet i den fore-
slåede brobyggerordning for børnefamilier. Herudover foreslås det at igangsætte en afdækning af 
kontakter i hhv. psykiatrisk akutmodtagelse og socialpsykiatrien i kommuner, medens der afventes 
nationale principper for visitation til psykiatrisk akutmodtagelse.  

Til orientering har Region Syddanmark i Budgetaftalen for 2022 afsat midler til implementering af 
Akutplanen. 

Forslag til den endelige version af Akutplanen indgår som bilag 1, mens forslag til Akutplan med 
markering af alle ændringer siden politisk behandling af høringsversion i marts 2021 indgår som bi-
lag 2. 

Oversigt over høringssvar samt bearbejdning heraf fremgår af bilag 3. Høringssvar, der har ført til 
ændringer i akutplanen, er markeret med gul baggrund. 

Alle høringssvar kan læses på regionens hjemmeside. 
Link: https://regionsyddanmark.dk/wm531117

Proces

I henhold til tids- og procesplanen behandler sundhedsudvalget, psykiatri- og socialudvalget, det 
præhospitale udvalg, udvalget for det nære sundhedsvæsen samt regionsrådet i november/decem-
ber 2021 endeligt forslag til Akutplan. Akutplanen forelægges desuden til fornyet godkendelse i ja-
nuar 2022 i det nyvalgte regionsråd. 

BILAG 
 Endelig version af Region Syddanmarks Akutplan 
 Forslag til Akutplan med markering af alle ændringer siden politisk behandling af hørings-

version i marts 2021 
 Oversigt over høringssvar samt bearbejdning heraf
 Kurt Espersens præsentation – Begynder på slide 8

https://regionsyddanmark.dk/wm531117

