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Spørgsmål:
Regionsrådsspørgsmål 057 og regionsrådsspørgsmål 085 omhandler begge udgående akutteams fra
AMA. Svarene omhandler de gode resultater, der var med udgående team fra Herlev, samt om det
nye tiltag på Frederiksberg Hospital mellem hospitalet og kommunen.
1. Hvis man skulle udbrede ideen om udgående teams, kræver det så aftaler med hver enkelt kommune? Eller kan man lave med enkelte kommuner i hvert område? Hvor stort befolkningsgrundlag
skal der til for at kunne oprette et fagligt og økonomisk fornuftigt tilbud?
2. Pågår der drøftelser med kommuner angående dette?
3. Hvor stor ville udgiften være for de 4 planområder, såfremt det lykkedes af lave aftaler med
kommunerne?
Svar:
Ad 1. Hvis man skulle udbrede ideen om udgående teams, kræver det så aftaler med hver enkelt
kommune? Eller kan man lave med enkelte kommuner i hvert område? Hvor stort befolkningsgrundlag skal der til for at kunne oprette et fagligt og økonomisk fornuftigt tilbud?
En aftale om etablering af udgående akut-team fra AMA kræver individuel tilslutning fra de enkelte
kommuner. Det er administrationens vurdering, at kommunernes holdning til at indgå i et samarbejde om udgående akut-funktioner vil være forskellig blandt andet som følge af forskelle i kommunernes interne organisering af hjemmeplejen.
De foreløbige erfaringer med etablering af akut-team indikerer, at en hensigtsmæssig størrelse på
befolkningsunderlaget for at sikre et fagligt og økonomisk rentabelt tilbud, er cirka 80.000 borgere
eller derover.
Spørgsmålet om et hensigtsmæssigt befolkningsunderlag vil afhænge af den måde ordningen organiseres på. Herunder vil blandt andet de opgaver, der lægges ind i tilbuddet samt ”åbningstiden”
spille en rolle i forhold til hvor stort et befolkningsunderlag, der bør være.

Ad. 2. Pågår der drøftelser med kommuner angående dette?
Regionsrådet har i forbindelse med udmøntningen af anden fase af 50 mio. kr. puljen givet tilsagn
om støtte til projekt mellem Herlev Hospital og Gladsaxe Kommune vedr. reetablering af akutteam.
Der pågår aktuelt en proces om konkretisering af projektet.
Der vil som en del af den regionale implementering af handlingsplan for Den Ældre Medicinske Patient blive foretaget en evaluering af erfaringerne med det tværsektorielle samarbejde om akutte
medicinske patienter. Herunder vil der blive gennemført en sundhedsøkonomisk analyse. Formålet
med evalueringen er at skabe et videngrundlag for beslutning om eventuelt iværksættelse af nye tiltag på området.

Ad 3. Hvor stor ville udgiften være for de 4 planområder, såfremt det lykkedes af lave aftaler med
kommunerne?
Udgifterne til etablering af akut-team fra AMA vil være helt afhængig af den model, der anvendes i
forbindelse med organiseringen af projektet. På baggrund af erfaringer fra henholdsvis Herlevprojektet og Frederiksberg-projektet kan det skønnes, at de regionale merudgifter til løn vil udgøre
mellem 8 og 12 mio. kr. såfremt der bliver etableret akutteam inden for alle planområder, der skal
dække alle kommuner.
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