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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.
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1.

Regional politiske sager

1.1.

Regional udmøntning af national aftale om aflastning af sygehusene som følge af covid-19-pandemien
SAG-2021-06311 ssan
Baggrund
Der er mellem Region Hovedstaden, Praktiserende Lægers Organisation
Hovedstaden og KKR Hovedstaden indgået aftale om kommunal aflastning
af sygehusene i Region Hovedstaden. Dette følger som udmøntning af national aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL om, at kommunerne
skal etablere 300 midlertidige pladser på landsplan til at aflaste sygehusene,
hvis antallet af covid-19-indlæggelser i den kommende tid stiger ud over det
niveau, sygehusenes intensivafdelinger kan håndtere. Aktivering af aftalen
forudsætter, at der udstedes nødbekendtgørelser på social- og sundhedsområdet, hvis den aktiveres. Konkret vil hovedstadskommunerne samlet
skulle stille 95 midlertidige pladser til rådighed, hvis aftalen aktiveres.
Den regionale udmøntningsaftale beskriver ansvars- og opgavefordelingen
mellem hospitaler, kommuner og almen praksis ved ekstraordinære udskrivelser til de midlertidige pladser. Det vil primært være de mest stabile, ikke
færdigbehandlede patienter, der kan udskrives til beredskabspladserne.
Det er aftalt, at kommunerne løbende orienteres om udviklingen i smitten og
at parterne tilstræber et varsel på 7 dage, før aftalen aktiveres. Det bemærkes, at der pt. ikke er noget, der tyder på, at en sådan situation bliver aktuel.
Desuagtet vurderes det nyttigt at have aftalen parat.
Kommunaldirektørkredsen har godkendt aftalen den 28. december 2021.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Som følge af beslutningen fra Folketingets Epidemiudvalg er udarbejdet regional udmøntningsaftale om 95 midlertidige beredskabspladser i hovedstadskommunerne (udmøntningsaftale og kommunefordeling i bilag).
Kommunerne skal etablere beredskab til at kunne varetage opgaver som
f.eks. observation af patientens tilstand og udvikling i sygdom, IV-antibiotika,
måling af infektionstal samt IV-væskebehandling. Hospitalerne beholder be-
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handleransvaret de første 72 timer, inden det overgår til almen praksis, og
der følger medicin og behandlingsredskaber med ved udskrivning.
Region Hovedstaden orienterer løbende kommunaldirektører, sundhedsdirektører og kontaktpersoner om udviklingen i antal covid-smittede, indlagte
og evt. kapacitetsudfordringer på hospitalerne. Dette muliggør tidlig varsling
og inddragelse af kommunerne inden aktivering af aftalen.
Herudover opdaterer regionen flere gange ugentligt kommuneopdelte statistikker om indlagte patienter fordelt på aldersgrupper, hospitaler og covid-19
smittede.
Link til kommuneopdelte statistik om COVID-19-smittede og indlagte
Bilag:
-

Regional udmøntning af kommunal aflastning af hospitaler i Region Hovedstaden

-

Kommunefordeling af 95 midlertidige beredskabspladser
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