
 

Mission 

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og 

beslutninger. 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet. 

 

 

DAGSORDEN –  5 .  MAJ 2020 

 

K K R  H O V E D S T A D E N  

Skriftlig procedure i KKR Hovedstaden 

 

 

Kære medlem af KKR Hovedstaden,  

  

Der er i tilknytning til COVID-19 situationen udarbejdet udkast (vedlagt) til 

rammeaftale mellem Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden og Praktise-

rende Lægers Organisation i Region Hovedstaden om ekstraordinære ud-

skrivelser fra regionens hospitaler.  

  

Rammeaftalen beskriver ansvars- og opgavefordelingen mellem hospitaler, 

kommuner og almen praksis i Region Hovedstaden i forbindelse med ekstra-

ordinære udskrivelser, som følge af COVID-19 epidemien. Region Hoved-

staden har med baggrund i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen mulighed for 

ekstraordinært at udskrive 20 pct. af de aktuelt indlagte patienter til kommu-

nal pleje. Det bemærkes, at der pt. ikke er noget, der tyder på, at en sådan 

situation bliver aktuel. Desuagtet vurderes det nyttigt at have aftalen para t. 

Afsnittet i rammeaftalen om honorering af almen praksis afventer resultat af 

forhandlinger mellem KL, Praktiserende Lægers Organisation og Danske 

Regioner. 

  

Kommunaldirektørkredsen anbefaler aftalen til tiltrædelse. Såfremt v i ikke 

hører fra dig inden den 14. maj 2020, betragter vi indstillingen som tiltrådt. 

  

Med venlig hilsen 

Steen Christiansen og Karsten Søndergaard 
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1. Regionalpolitiske sager  

 

 

1.1. Rammeaftale om ekstraordinære udskrivelser fra hospitaler 

SAG-2020-01775 ssan 

 

Baggrund 

Der er udarbejdet udkast til rammeaftale om ekstraordinære udskrivninger 

fra Region Hovedstadens hospitaler. Rammeaftalen beskriver ansvars- og 

opgavefordelingen mellem hospitaler, kommuner og almen praksis i Region 

Hovedstaden, hvis det mod forventning bliver aktuelt at lave ekstraordinære 

udskrivelser, som følge af COVID-19 epidemien.  

 

Det vil primært være de mest stabile, ikke færdigbehandlede patienter, der 

udskrives ekstraordinært. Kommunernes vil i sådanne tilfælde skulle udvide 

deres kapacitet til at varetage patienter. Opgaverne vil f.eks. være observa-

tion af patientens tilstand og udvikling i sygdom, IV-antibiotika, måling af in-

fektionstal samt IV-væskebehandling. Det er aftalt, at kommunerne får et 

varsel på mindst 7 dage før ekstraordinære udskrivninger evt. iværksættes.  

 

Der udestår i aftalen et afsnit om honorering af almen praksis. Denne del pt. 

forhandles centralt mellem KL, Praktiserende Lægers Organisation og Dan-

ske Regioner. 

 

Kommunaldirektørkredsen anbefaler, at KKR godkender aftalen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender vedlagte udkast til rammeaf-

tale om ekstraordinære udskrivelser i Region Hovedstaden  

 

Sagsfremstilling 

Region Hovedstaden har med baggrund i retningslinjer fra Sundhedsstyrel-

sen mulighed for ekstraordinært at udskrive 20 pct. af de aktuelt indlagte pa-

tienter til kommunal pleje. På den baggrund er der mellem Region Hoved-

staden, KKR Hovedstaden og Praktiserende Lægers Organisation udarbej-

det udkast til rammeaftale for forløbet af sådanne eventuelle udskrivelser.  

 

Rammeaftalen beskriver, hvordan ekstraordinære udskrivelser iværksættes, 

hvilke patientgrupper det drejer sig om, hvad samarbejdspartnernes roller 

er, og hvordan hospitalerne bedst muligt understøtter de ekstraordinære ud-

skrivelser. Rammeaftalen definerer, hvordan eksempelvis patienter med be-

hov for IV-behandling kan udskrives ekstraordinært. Hospitalerne beholder 
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behandleransvaret de første 24 timer, inden det overgår til almen praksis, og 

der følger medicin og behandlingsredskaber med ved udskrivning. 

 

Det bemærkes, at der pt. ikke er noget, der tyder på, at det bliver nødven-

digt at gennemføre ekstraordinære udskrivninger. Desuagtet vurderes det 

nyttigt at have aftalen parat.  

 

Region Hovedstaden opdaterer dagligt kommuneopdelte statistikker om ind-

lagte patienter fordelt på aldersgrupper, hospitaler og COVID-19 smittede. 

Link til kommuneopdelte statistik om COVID-19-smittede og indlagte. 

 

https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale/Vaerktoejskasse/Ledelsesinformation-og-data/Sider/Antal-indl%C3%A6ggelser-fordelt-p%C3%A5-kommuner.aspx

