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Vi ønsker at styrke indsatsen for at reducere overbelægning på regionens hospitaler, som 

forsat er et problem. Indsatsen kan fx handle om styrket samarbejde omkring udskrivning og 

hjemsendelse af patienter.  

 

Administrationens kommentar 

Der er i Sundhedsaftalen stort fokus på at styrke det tværsektorielle samarbejde mellem 

hospitaler, almen praksis og kommuner. Der arbejdes i høj grad med samarbejdet omkring 

udskrivning, herunder at sikre rettidig og relevant kommunikation mellem sektorerne vedr. de 

konkrete patienter. Ligesom samordningsudvalgene i de enkelte planområder også 

samarbejder om konkrete løsninger, når der er perioder med spidsbelastning på hospitalerne.  

Tilsvarende er der i regi af sundhedsaftalen et stort samarbejde ift. at forebygge behov for 

indlæggelser. 

Det forventes, at arbejdet med den kommende sundhedsaftale også vil have fokus på at styrke 

dette samarbejde. Det kan derfor i regi af sundhedsaftalen være oplagt at afprøve nye 

samarbejdsmodeller, som særligt sigter mod reduktion af overbelægning.  

 

I Sundhedsudvalget har det Radikale Venstre stillet et lignende budgetforslag: Mindske 

risikoen for overbelægning. 

Administrationen har bl.a. givet følgende kommentarer til det forslag:  Der er på de enkelte 

hospitaler stort fokus på overbelægning, og der er igangsat forskellige målrettede indsatser. 

Dertil kan nævnes, at implementering af flere af anbefalingerne fra Udvalget for 

Sammenhængende Patientforløb kan bidrage til bedre koordinering af patientforløbene og 

færre unødvendige indlagte. Derudover er det forventningen, at der med implementeringen af 

Fremtidens Akuthospital i regionen vil ske en forskydning af kapaciteten og aktiviteten på det 

akutte område fra sengeafdelingerne. Det vil betyde, at op imod 70 % af patienterne forventes 

at blive behandlet i akutmodtagelserne uden behov for indlæggelse på en sengeafdeling. 

 

Sammenhæng til de politiske målsætninger  

Lighed i sundhed 

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

 
 2019 2020 2021 2022 

Løn til evt. nye årsværk     

Øvrig drift     

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift     
 

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): 
                         

Sundhedskassen x 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
                    

 
 


