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Plan i forbindelse med høring af Sundhedsstyrelsens rapport 
”Gennemgang af akutberedskabet” 
 
Sundhedsstyrelsen udsendte d. 21. december 2006 deres rapport 
”Gennemgang af akutberedskabet”, som omfatter en række anbefa-
linger til regionernes tilrettelæggelse af akutberedskabet.  

Dato 10.01.2007

Journalnr. 1-9-2-7

 
Rapporten er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen med bistand fra en 
ekspertgruppe samt den tværgående regionale baggrundsgruppe. 
Akutrapporten har været behandlet i Det Rådgivende Udvalg. Rappor-
ten er sendt i bred høring hos de videnskabelige selskaber, faglige 
organisationer, regioner og patientforeninger. Høringsfristen er 1. 
marts 2007.  
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Rapporten ”Gennemgang af akutberedskabet” vedlægges dette brev. 
Bilag til rapporten findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 
www.sst.dk under nyheder.  
 
Med henblik på at Regionsrådet kan afgive høringssvar inden 1. marts 
2007 foreslås følgende plan for høringsprocessen i Region Midtjyl-
land: 
 
Den 6. februar 2007 kl. 17.00 – 19.30: Åben temadrøftelse om akut-
rapporten 
 
Der afholdes åben drøftelse den 6.februar 2007 i Regionsrådssalen, 
Viborg. Der planlægges efter, at Lone de Neergaard, Sundhedsstyrel-
sen orienterer om akutrapporten og baggrunden herfor. Endvidere vil 
repræsentanter fra de relevante specialeråd redegøre for problema-
tikker i forhold til akutområdet i Region Midtjylland. Der vil være lej-
lighed til debat og drøftelse af akutrapporten.  
 
Formålet med det åbne temamøde er at give Regionsrådet input og 
rådgivning i forhold til formulering af et høringssvar til Sundhedssty-
relsen.  
 
Til det åbne møde inviteres: Regionsrådet, kommunerne i Region 
Midtjylland, specialerådene i Region Midtjylland, Sundhedsbrugerrå-
det, hospitalsledelserne og pressen. Det annonceres i pressen, at der 
afholdes åben høring og at alle er velkomne. Invitation vedlægges. 

http://www.sst.dk/
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Den 7. februar 2007 kl. 10.00 – 12.00, Regionsrådssalen, Viborg: 
Temadrøftelse for Regionsrådet 
 
Temadrøftelse for Regionsrådet alene, hvor de enkelte anbefalinger 
fra Sundhedsstyrelsens akutrapport bliver gennemgået og drøftet 
med administrationen samt repræsentanter fra hospitalsledelserne i 
Region Midtjylland. 
 
Den 27. februar 2007 Regionsrådsmøde:  
Forslag til høringssvar behandles i Regionsrådet. 
 
Den 28. februar 2007:  
Høringssvar fremsendes til Sundhedsstyrelsen. 
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