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Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. akutområdet 
 
Temagruppen vedr. behandling, pleje, træning og rehabilitering har nedsat arbejdsgruppen 
vedr. akutområdet til at udarbejde udkast til rammer, definitioner og dokumenter til 
værktøjskassen ift. at udvikle og konkretisere sundhedsaftaleindsatserne på akutområdet. 
Indsatserne skal bidrage til en opfyldelse af de politiske mål om, at flere borgere er trygge i 
sektorovergange, og at behovet for akutte indlæggelser reduceres. 
 
Opdrag: 
Arbejdsgruppen skal arbejde med følgende områder: 
 
Kommunale akutfunktioner: 

- Fælles beskrivelse af kapacitet i kommunale akutfunktioner 
- Udarbejdelse af visitationsretningslinjer til kommunale akutfunktioner 
- Præcisering af rammerne for samarbejdet ml. kommunale akutfunktioner og regionale 

behandlingstilbud, herunder kortlægning af indlæggelses- og udskrivelsesmønstre 
(patient flow) 

- Rammer for lægedækning/lægebetjening af kommunale akutpladser – 
målgruppebeskrivelse - hvilke borgere drejer det sig om?  

 
 
Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed 

- Udarbejdelse af rammeaftale om delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed 
 
Samarbejde om subakutte hospitalsfunktioner 
 
Samarbejde om telefonisk rådgivning og vejledning fra hospitalet 

- afklaring af behov for vejledning og rådgivning  
 
Økonomiske konsekvenser for borgeren 
Det er en del af Sundhedsaftalen, at forudsætninger for behandling i eget hjem/nærmiljø er så 
ens som muligt i hele regionen, herunder de økonomiske konsekvenser. 
 
Tidsplan: 
Arbejdsgruppen nedsættes til opstart primo 2015.  
Vigtige milepæle er kapacitetsbeskrivelse, præcisering af rammer for 
lægedækning/lægebetjening, visitationsretningslinjer og tilgængelighed til den kommunale 
akutfunktion. I sammenhæng hermed rammeaftale om delegation af forbeholdt sundhedsfaglig 
virksomhed og økonomiske konsekvenser for borgeren.  
 
Arbejdsgruppen har en snitflade til arbejdet i praksisplansudvalget, og der vil skulle ske 
koordinering af arbejdet i praksisplanudvalget og arbejdsgruppen.  
 
Reference: 
Arbejdsgruppen refererer til Temagruppen vedr. behandling, pleje, træning og rehabilitering. 
 
Sammensætning: 
Følgende deltager i arbejdsgruppen: 

• Peter Mikkelsen, ældrechef, Favrskov Kommune 
• Anja Thoft Bach, akutchef, Aarhus Kommune 
• Birthe T Larsen, områdeleder, Hedensted Kommune 
• Vibeke Staack, chefkonsulent, Silkeborg Kommune 
• Gitte Nørgaard, områdechef, Herning Kommune  
• Bente Dam, oversygeplejerske, Hospitalsenheden Midt  
• Kirsten Rahbek, oversygeplejerske, AUH  
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• Steen Husted, ledende medicinsk overlæge, Hospitalsenheden Vest 
• Susanna Deutch, ledende overlæge, fælles akutmodtagelse RH Randers 
• Anne Brøcker, chefkonsulent, Sundhedsplanlægning Region Midtjylland  
• Karsten Rejkjær Svendsen, formand PLO-M 
• Praksiskonsulent (afventer udpegning) 
• Helene Rosenbrandt, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland (sekretær)  
• Kirsten Vinther Løgsted, Holstebro Kommune (sekretær)  
• Majbritt Blohm, Aarhus Kommune (ad hoc medl. fra kvalitetsgruppen)  
• Ingvild Olsen, Hospitalsenheden Midt (ad hoc medl. fra kvalitetsgruppen)  
• Lone Juulsgaard, Herning kommune (ad hoc medl. fra økonomigruppen) 
• Ad hoc repræsentant/inddragelse fra psykiatrien 

 
Deltagerkredsen kan suppleres ad hoc. 


