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Indsatsområde Milepæl Status Ansvarlig 
Rammer for 
lægedækning/ 
lægebetjening af 
kommunale 
akutpladser 

Beslutning om lægedækning af kommunale akutpladser 
og midlertidige pladser foreligger 31/12/15 
 

I april 2016 blev der opnået enighed mellem PLO og 
regionerne om rammer for decentral aftale vedr. 
sygebesøg og samtaleterapi, herunder at det 
forudsættes, at der er i alle regioner er indgået 
aftaler mellem parterne til ikrafttræden senest 1. 
oktober 2016. 

Praksisplanudvalget 

Udbygning af 
kommunale 
akutfunktioner 
 

Begrebsafklaring indeholdende definitioner af akutpladser 
og øvrige midlertidige kommunale pladstilbud udarbejdet 
31/12/15 
 

Godkendt i en 1. version. Der er fortsat et 
udviklingsområde ift. at opnå fælles opfattelse af 
hvad der ligger i henvisning.  
 

KOSU 

Fælles kortlægning af kapaciteten i kommunernes 
akutfunktioner udarbejdet 31/03/16 

Milepæl overholdt. KOSU 

Henvisningsretningslinjer for de kommunale akutpladser 
kortlagt 31/03/16 

Milepæl overholdt.  KOSU 

Delegation af 
forbeholdt 
sundhedsfaglig 
virksomhed 
 

Forslag til rammeaftale om delegation af forbeholdt 
sundhedsfaglig virksomhed udarbejdet  
31/12/15 
 
Materialet stilles til rådighed for alle klynger; aftaler skal 
indgås lokalt.  
 
Rammedelegation er en ramme for delegation af lægelig 
virksomhed til den kommunale sygepleje og er aftaler, 
der indgås mellem almen praksis og de enkelte 
kommuner. 

Temagruppen for behandling, pleje, træning og 
rehabilitering godkendte 16/12/15 forslag til en 
fælles rammedelegation med tilhørende instrukser 
for kommunale akutsygeplejersker ift. målinger af 
blodsukker, INR, CRP og hæmoglobin hos borgere/ 
patienter i Hjemmesygeplejen.  
 
Godkendelsen var 'med forbehold for PLO/PLOMs 
accept' – og denne afventes pt. 
 
 

PLO/PLO-M 

Milepæle vedr. Sundhedsaftalens indsatser på akutområdet –  

Godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget 19/10/15 

 

Status til Sundhedskoordinationsudvalget 29/9/16  

  Dato 16.09.2016

Sagsnummer 1-01-72-16-14 



 

Subakutte tider 
 

Hospitalsvisitationerne på alle akuthospitaler har adgang 
til at booke et tilstrækkeligt antal subakutte tider indenfor 
alle relevante somatiske specialer (afhængigt af hvilke 
specialer der findes på det enkelte hospital) 31/12/15  
 
Der følges op på erfaringerne med både antal subakutte 
tider og de praktiske procedurer ifm booking med henblik 
på evt. tilpasning af aktiviteten. 

Milepæl er overholdt.  
I uge 5 udsendtes information til almen praksis. 
Opfølgning på erfaringer og praktiske procedurer 
ventes gennemført 2. kvartal 2016 - herunder 
indhentning af praktiserende lægers og 
hospitalsvisitationernes vurdering af, om det 
tilgængelige antal tider er tilstrækkelige, eller der 
stadig er behov for udbygning af tilbuddene. 
 

Den regionale 
akutstyregruppe / 
Hospitalerne 

Rådgivning fra 
hospitaler til almen 
praksis 

De praktiserende læger og vagtlægerne har adgang til at 
kunne få relevant læge-til-læge sparring på 
bagvagtsniveau indenfor alle specialer 31/12/15. 
Kontakten kan ske via hospitalsvisitationerne eller evt. 
direkte til relevant bagvagt, jf. eksisterende aftaler.  
 

Milepæl er overholdt.  
I uge 5 udsendtes information til almen praksis.  

Hospitalerne 

Rådgivning fra 
hospitaler til 
kommuner  

Senest 4 måneder efter, at der fra Temagruppen for 
behandling, pleje, træning og 
rehabilitering/Arbejdsgruppen vedr. akutområdet 
foreligger en ønskeliste fra kommunerne om behov for 
telefonrådgivning, har akuthospitalerne forholdt sig til 
etablering af et aftalt og sammenligneligt system for 
kommunernes sundhedsfaglige personales adgang til 
faglig telefonrådgivning på akuthospitalerne. Indgangen 
til telefonrådgivningen forudsættes at være 
hospitalsvisitationerne.  

Kommunernes giver tilbagemelding på deres ønsker 
og behov senest 1/11/16, hvorefter ønskerne 
forelægges akuthospitalerne.  
 
 

Fællessekretariatet 
 
Den regionale 
akutstyregruppe/ 
hospitalerne ift. 
beskrivelse af tilbud 
og implementering  

Udgående 
funktioner 
 

Der iværksættes i efteråret 2015 en proces forankret i 
Akutfagligt råd, med inddragelse af Temagruppen for 
behandling, pleje, træning og 
rehabilitering/Arbejdsgruppen vedr. akutområdet med 
henblik på at undersøge eksisterede erfaringer, og 
afdække ønsker og behov. I processen afdækkes også 
ønsker og behov i forhold til tættere samarbejde med 
kommunerne om etablering af eventuelle udgående 
funktioner fra kommunerne ind på akuthospitalerne. 
Processen skal lede frem til input til en milepæl, som 
derefter behandles i Den regionale akutstyregruppe og 
Sundhedsstyregruppen i 1. kvartal 2016. 
 

Milepælen er forsinket. 
 
Kommuner og hospitalers eksisterende erfaringer 
med udgående funktioner fra somatik og psykiatri 
samt fremadrettede ønsker og behov er indsamlet 1. 
kvartal 2016. Resultatet indgår i arbejdet med den 
videre udvikling af udgående funktioner. 
Sundhedsstyregruppen behandler emnet 3/11/16. 

Fællessekretariatet  
 
Den regionale 
akutstyregruppe 
 

Tidlig opsporing af 
begyndende sygdom 
(TOBS) 

TOBS er implementeret i alle kommuner 31/12/16 
 

Milepæl ventes overholdt.  De enkelte 
kommuner 

 


