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1. Revidering af forståelsespapir om udskrivelser under COVID-19-epidemien 

 
Indstilling 

 

At DKS drøfter revidering af forståelsespapir om udskrivelser under COVID-19-epidemien 

  

Sagsfremstilling 

Sundhedsstyregruppen har taget initiativ til en revidering af det fælles forståelsespapir om udskrivelser 

under COVID-19 epidemien. Forståelsespapiret beskriver forskellige faser under epidemien med tilhø-

rende opgave- og ansvarsfordeling mellem sektorerne. Formålet er at sikre et fælles sprog og en fælles 

forståelse. 

 

På mødet præsenterer Lone Rasmussen, Skanderborg Kommune, de ændringer i forståelsespapiret, som 

der arbejdes med aktuelt.  

 

Baggrund 

I revideringen af forståelsespapiret lægges der op til, at det fælles udgangspunkt ikke skal være en fase 

1, hvor indlagte borgere med COVID-19 først blev udskrevet til kommunal pleje, når de er smittefri. I ste-

det bliver udgangspunktet, at borgere med COVID-19 på lige fod med andre patientgrupper udskrives, når 

de ikke længere har behov for hospitalsbehandling.  

 

Da forståelsespapiret blev udarbejdet i foråret 2020, blev der af hensyn til risikoen for smitte lagt vægt på, 

at indlagte borgere med COVID-19 skulle forblive indlagte, så længe de kunne smitte, også selvom de 

ikke længere havde brug for hospitalsbehandling. Baggrunden for denne løsning var, at pleje og herunder 

isolation af borgere, der kan smitte med COVID-19, var en ny opgave. Desuden var der begrænset ad-

gang til værnemidler. Efterfølgende er der blevet opbygget kompetencer generelt i sundhedsvæsenet i 

forhold til at kunne håndtere risiko for smitte med COVID-19. Der er faglige retningslinjer på området og 

adgang til værnemidler i alle sektorer.   

 

Dertil kommer, at hospitalerne nu skal behandle patienter med COVID-19 samtidig med, at den alminde-

lige aktivitet opretholdes, og udsatte behandlinger fra foråret skal gennemføres. Presset på kapaciteten 

på hospitalerne er derfor samlet set større nu end i foråret, hvor der blev lukket ned for store dele af den 

almindelige aktivitet på hospitalerne.  

 

Samlet set udfordrer det den oprindelige faseinddeling i forståelsespapiret.  

 

Det skal understreges, at det fælles udgangspunkt fortsat er, at patienter først udskrives, når de er færdig-

behandlede i hospitalsregi. Der forventes derfor ikke ændringer i borgerens sædvanlige behov for prakti-

serende læge, hvorfor samarbejdet mellem kommune og almen praksis følger eksisterende honorerings-

aftaler. Dog vil kontakten til egen læge skulle foregå via telefon, videokonsultation (borger) eller den kom-

munale akutfunktion.  

 

Forståelsespapiret (fra 3. april 2020) kan findes på www.sundhedsaftalen.rm.dk (i boksen på forsiden om 

COVID-19): https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/sundhedsaftalen-2019-2022/samarbejdsaftaler/covid-19/  
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Referat 

Lone Rasmussen, direktør i Skanderborg Kommune, præsenterede de ændringer, som der arbejdes med 

i forståelsespapiret om udskrivelser under COVID-19-epidemien. Fokus er på at patienter, der er færdig-

behandlet på hospitalet, udskrives som andre patienter selvom de evt. fortsat kan smitte. Det foreslås 

også, at kommunerne stiller værnemidler til rådighed for praktiserende læge ved evt. sygebesøg.  

 

Der var opbakning til ændringerne med den bemærkning, at der skal være tydelighed om, udskrivelser 

skal varsles som vanligt samt hvornår det reviderede forståelsespapir træder i kraft.  

 

 

 


