
Orientering om fælleskommunalt høringssvar til Region Syddan-
marks Akutplan

REFERAT
Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning. 

RESUMÉ
Region Syddanmark sendte i starten af maj 2021 Regionens Akutplan i høring. Fælleskommunalt 
Sundhedssekretariat har udarbejdet et fælleskommunalt høringssvar til Akutplanen, som har været 
til behandling/orientering i kommunerne hvor det har været muligt for den enkelte kommune at bi-
drage med inputs, hvorefter det er sendt til drøftelse i K22 og KKR inden det er sendt til regionen.

INDSTILLING

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Tager orienteringen til efterretning. 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger til organisering af den akutte sundhedsindsats
samt Danske Regioners udspil på akutområdet, har Region Syddanmark udarbejdet
en ny Akutplan. Akutplanen beskriver indsatser i Region Syddanmark, der har til formål at sikre 
sammenhæng på tværs af sektorer for at borgere med akut opstået sygdom eller skade får rette til-
bud, uanset om det er hjælp til egenomsorg, hjælp fra kommunal akutfunktion, besøg hos eller af
egen læge/vagtlæge eller akutte ambulante besøg eller indlæggelse på et sygehus. 

Udarbejdelsen af Akutplanen 
Udarbejdelsen af Akutplanen har kørt i et regionalt spor. Region Syddanmarks Akutplan har
sammenhæng til det eksisterende Sundhedsaftalesamarbejde mellem kommuner og sygehuse, og 
er derfor væsentlig for både regionen og kommunerne i Syddanmark. 
Det Administrative Kontaktforum er løbende blevet holdt orienteret om arbejdet med Akutplan,
ligesom der har siddet kommunale repræsentanter i styregruppen og flere af de arbejdsgrupper 
som har stået for udarbejdelsen af Akutplanen.
De tiltag i Akutplanen, som direkte kommer til at kræve kommunale/tværsektorielle indsatser, vil ef-
ter Akutplanens endelige godkendelse i Regionsrådet blive videreudviklet i Følgegruppen for be-
handling og pleje, hvor kommunerne også er repræsenteret, som udarbejder en videre plan for dis-
se tiltag og for implementeringen af disse.

Fælleskommunalt høringssvar 
Fælleskommunalt Sundhedssekretariat laver altid fælleskommunale høringssvar til regionale pla-
ner og lignende. Dette for at sikre, at de kommunale perspektiver inddrages i disse, og for at de 22 
syddanske kommuner får mulighed for sammen at komme med konstruktive og relevante inputs til 
regionens udspil. Sekretariatet har derfor også udarbejdet et fælleskommunalt hørringsvar til Akut-



planen. Da Akutplanens tiltag kan få stor betydning for kommunerne og kræver inddragelse af 
kommunerne, er det i regi af Sundhedsstrategisk Forum tidligere besluttet, at både politiske og ad-
ministrative fora skulle have mulighed for at komme med inputs til høringssvaret, ligesom den en-
kelte kommune også havde mulighed for selv at indsende et høringssvar til regionen. 

Høringsperioden løb fra den 6. maj 2021 til den 30. August 2021 og det fælleskommunale hørings-
svar blev indsendt til regionen umiddelbart efter mødet i KKR.

Proces
 På møde den 28. januar 2021 blev Det Administrative Kontaktforum orienteret om forslag til 

indsatser i den kommende Akutplan.
 Udkast til Akutplan blev behandlet i marts 2021 i bl.a. Regions Syddanmarks koncerndirek-

tionen og koncernledelsesforum.
 Kommunekontaktudvalget blev præsenteret for Akutplanen den 12. marts 2021
 Sundhedskoordinationsudvalget drøftede forslag til Akutplan i forbindelse med høringsfa-

sen den 23. juni 2021.
 De lokale samordningsfora drøfter elementer i Akutplanen på møder fra marts 2021 og 

frem. 
 Akutplanen blev sendt i høring 6. maj 2021 frem til 30. august 2021. 
 Der er udarbejdet fælleskommunalt høringssvar som er i maj 2021, er sendt til kommente-

ring i kommunerne frem til 3. august 2021.
 De inputs som er kommet fra kommunerne, er indarbejdet i det endelige hørringsudkast 

hvorefter det er sendt til orientering og drøftelse i K22 og KKR.
 Det endelige høringssvar er sendt til regionen i slutningen af august. 

Det endelige hørringsvar er vedhæftet som bilag. Ligesom tids- og procesplan for Akutplanen også 
er vedhæftet.

Implementering
Det fremgår af Akutplanen at indsatser, der går på tværs af sektorer, skal finde sin endelige form i 
et samarbejde mellem Region Syddanmark og regionens kommuner, samt i mange tilfælde de 
praktiserende læger. Drøftelse heraf finder sted i Sundhedskoordinationsudvalget og Det Admini-
strative Kontaktforum. Den konkrete implementering af de tværsektorielle indsatser er i henhold til 
sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og regionens kommuner henlagt til Det Administrati-
ve Kontaktforum og den tværsektorielle følgegruppe for behandling og pleje. Aftaler om tværsekto-
rielle indsatser og disses implementering kan forudsætte tilpasning af eksisterende indsatser. Nye 
indsatser, der forudsætter tilførsel af ressourcer i kommunerne, drøftes med kommunerne. 
Udvikling af lægevagten skal ske i samarbejde med PLO Syddanmark, der driver lægevagten i Re-
gion Syddanmark. 
Andre indsatser indebærer ligeledes, at der igangsættes udviklingsprojekter, der nærmere kan af-
dække og beskrive konkrete løsninger, der kan fungere juridisk og teknisk. Det gælder eksempel-
vis indsatser, der skal muliggøre deling af data. 

BILAG 
 Fælleskommunalt høringssvar 


