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Til adressaterne på den vedlagte høringsliste   
 

Høring: Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved 
akut opstået sygdom og skade 

Sundhedsstyrelsen sender hermed den kommende udgivelse ”Anbefalinger for 
en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade” i of-
fentlig høring.  
 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2007 ’Styrket akutberedskab – planlæg-
ningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen’ og fra 2009 ’Den akutte ind-
sats i psykiatrien – planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen’ har 
de seneste 10 år dannet fagligt grundlag for en omfattende udvikling af det 
akutte sygehustilbud og den præhospitale indsats; blandt andet i form af en spe-
cialisering og centralisering af akutindsatsen, oprettelse af fælles døgnåbne 
akutmodtagelser og visiteret adgang for akutte patienter.  
 
Med henblik på at sikre et planlægningsgrundlag for de kommende 10 år for 
den videre udvikling af et samlet sundhedstilbud ved akut opstået sygdom og 
skade har Sundhedsstyrelsen gennemgået området. På baggrund heraf har sty-
relsen udarbejdet en række nye konkrete anbefalinger med det formål at bidrage 
til, at patienterne fortsat vil opleve at få en hurtig indsats afstemt deres behov 
og at indsatsen er af høj og ensartet kvalitet uanset geografi. Samtidig skal an-
befalingerne medvirke til at alle patienter får rette tilbud på rette sted, herunder 
mulighed for behandling i nærmiljøet, at der er sammenhæng i sundhedstilbud-
dene på tværs af faglighed og sektorgrænser.  
 
Udgivelsen er målrettet sundhedsprofessionelle, planlæggere og beslutningsta-
gere i sundhedsvæsenet og vil erstatte tidligere anbefalinger på området.   
 
Anbefalingerne er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen med rådgivning fra en tvær-
faglig følgegruppe samt en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af medlemmer 
med indgående kendskab til organisering, praksis og aktuelle udviklinger i for-
hold til sundhedsindsatser ved akut opstået sygdom og skade eller andet behov 
for sundhedsindsats uden for åbningstid i almen praksis. 
 
Organisationerne på høringslisten modtager høringsmaterialet, der ligeledes er 
tilgængeligt på Høringsportalen https://hoeringsportalen.dk/Hearing/De-
tails/63394.  
 
Høringssvar bedes fremsendt elektronisk til Sundhedsstyrelsen, Center for 
Planlægning på specialeplanlaegning@sst.dk senest mandag d. 6. januar 2020 
kl. 12.00 
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 Side 2 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Louise Stage på lost@sst.dk.  
 
Med venlig hilsen  

 
Helene B. Probst 
Centerchef, Planlægning 
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