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Akutområdet
Regeringen vil sikre hurtigere og bedre hjælp ved akut sygdom.
Konkrete forslag
Tilførsel af ekstra akutberedskaber
Regeringen ønsker at styrke akutberedskabet med 5-10 ekstra ambulancer, akutlægebiler
eller akutbiler i de dele af landet, hvor behovet er størst. Det skal kunne mærkes for de
borgere, som bor i områder, hvor responstiden i dag er længst.
Taskforce for et robust og trygt 1-1-2 akutsystem
Regeringen nedsætter en Taskforce for et robust og trygt 1-1-2 akutsystem, som skal
tilvejebringe løsninger, så der på tværs af landets regioner er tilstrækkelig robusthed i de
telefoniske alarmsystemer, når borgerne ringer 1-1-2 – også i perioder med
spidsbelastning. Regeringen vil igangsætte arbejdet inden udgangen af 2021.
Flere hjerteløbere i hele landet
Regeringen iværksætter en indsats, der skal sikre flere hjerteløbere i hele landet i form af
en kampagne, hvor Forsvarsministeriets koncern, herunder bl.a. Hjemmeværnets frivillige,
opfordres til at tilmelde sig hjerteløberordningen.
Udvikling og styrkelse af kommunale akuttilbud
Kommunale akutfunktioner er et tilbud til borgere, der ikke nødvendigvis har behov for en
sygehusindlæggelse, men som har særlige observations-, pleje- eller behandlingsbehov.
Regeringen ønsker, at de kommunale akutfunktioner styrkes, så de i endnu højere grad
kan løfte behandlingsindsatsen i nærmiljøet og bidrage til at forebygge, at borgerne får
behov for indlæggelse og behandling på et sygehus. Det skaber tryghed at kunne blive
behandlet i nærmiljøet. Et eksempel på et af de områder, som kan styrkes, er opdaterede
krav til IV-behandling (intravenøs behandling) i akutfunktionerne, hvor der i dag ses store
variationer i samarbejdet omkring patienter med behov for fortsat IV-behandling.
Det udadvendte og rådgivende akutsygehus
Regeringen vil understøtte den nære akutindsats ved, at kommunerne får en direkte
adgang til rådgivning og understøttende kompetencer fra relevante specialister fra
akutsygehusene. De 21 sundhedsklynger skal danne rammen for forpligtende
samarbejdskonstruktioner.
Næste skridt
Tiltagene kræver tæt involvering af relevante aktører på området, hvor indholdet vil blive
konkretiseret yderligere.
Regeringen vil oprette en ansøgningspulje, hvor regionerne kan ansøge om tilførsel af et
eller flere nye akutberedskaber (biler).
Regeringen foreslår, at Taskforce for et robust og trygt 1-1-2 akutsystem består af Danske
Regioner (formand), Sundhedsministeriet/Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og

repræsentanter fra de regionale akutorganisationer. Som det første skal der udarbejdes et
kommissorium for arbejdet.
Kampagneaktiviteter i forbindelse med udbredelse af hjerteløberordningen vil ske med
inddragelse af relevante aktører, samt et partnerskab mellem Sundhedsministeriet og
Forsvarsministeriet.
De øgede krav til akutfunktionerne vil blive udarbejdet af Sundhedsstyrelsen med
inddragelse af relevante faglige aktører, som vil revidere den eksisterende
’Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen’. Herefter skal
kravene implementeres i landets kommuner i tæt samarbejde med regioner og almen
praksis i regi af de 21 sundhedsklynger.
Tiltaget om det udadvendte og rådgivende akutsygehus skal løftes i regi af de 21
sundhedsklynger, hvor regioner, kommuner og almen praksis i samarbejde skal udvikle
løsninger på tværs af patientens samlede forløb på det akutte område. Dette vil bl.a.
foregå med udgangspunkt i krav og anbefalinger til organiseringen i regi af
’Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen’. Opstarten af
sundhedsklyngernes arbejde indledes i 2022. Opstarten af tiltaget indtænkes heri.
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