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Budget/finansieringsforslag – Udbredelse og kortlægning af akutteams

Fremsat af: Det Konservative Folkeparti

Formål og indhold 

Hvilket problem vil I løse?

Hvordan foreslår I, at problemet løses?  

Akutteamet for Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal Kommuner har ved evaluering vist sig som 
en succes. Bl.a. i forhold til forebyggelse af genindlæggelser.

Der findes også andre akutteams i regionen.

De enkelte akutteams er bygget forskelligt op.

Der foreslås et tekststykke til budgettet, hvor regionen i de kommende sundhedsklynger 
ønsker at arbejde for udbredelse af akutteams, at styrke disse med flere opgaver/kompetencer 
og at organiseringen af disse sker efter en kortlægning af best practice.

Administrationens bemærkninger:

Nedenstående er et udtryk for administrationens umiddelbare bemærkninger til det fremsatte 
forslag. Der skal derfor tages forbehold for eventuelle ændringer i forbindelse med en 
eventuel endelig kvalificering af forslaget. Kvalificeringen vil kun finde sted, såfremt udvalget 
på mødet den 27. april 2022 prioriterer, at forslaget skal gå videre til den endelige 
udvælgelsesrunde i udvalget den 25. maj 2022.

Kommunerne har, som en del af den kommunale hjemmepleje, særlige akutte funktioner. 

Rammenerne for de kommunale akutfunktioner fremgår af Sundhedsstyrelsens 
”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen” fra 2017.  

Kvalitetsstandarderne indeholder ikke specifikke krav til kommunernes organisering af disse 
akutfunktioner, men stort set alle kommuner i Hovedstadsregionen har i valgt at etablere 
særlige akutteams. Herunder har en del kommuner valgt at samarbejde om disse akutteams.

De kommunale akutteams samarbejder tæt med regionens hospitaler, og almen praksis. 
Det praktiske samarbejde drøftes løbende i den nuværende samordningsudvalg.  
 
Det bemærkes, at det fra nationalt niveau er udmeldt, at der vil ske en revision af 
kvalitetsstandarderne for de kommunale akutfunktioner.  Der foreligger ikke en konkret 
tidsfrist for dette arbejde. 
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

2023 2024 2025 2026
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres 

Evt. uddybende beskrivelse:
Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes 
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget 
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional 
udvikling 2/3).
                        

Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

                   

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål:

Administrationen udfylder dette afsnit, når udvalget er færdig med de to udvalgsbehandlinger. 
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