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Til frikommunenetværket Nye samarbejdsformer på det  so-
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Kære frikommunenetværk 
 
Tak for jeres ansøgning om konkrete forsøg, som vi modtog d. 30. november 2016. 
Der er tydeligvis blevet leveret et stort arbejde med forsøgsudvikling på relativt kort tid. 
Regeringen har nu behandlet ansøgningerne og er nået frem til følgende beslutning. 

Regeringen har besluttet, at jeres ansøgning om Etablering af rammer for tværkom-
munale akutfunktioner skal afklares nærmere, inden der kan gives tilsagn om imøde-
kommelse. Regeringen finder dog ambitionen om øget samarbejde med en tværkom-
munal akutfunktion særdeles relevant. 

For del 1 af ansøgningen Udfordring af lov om kommunernes styrelse gælder, at der 
er behov for nærmere afklaring af, hvad der ønskes hjemmel til, som ikke kan ske 
indenfor eksisterende lovgivning, herunder hvorvidt den juridiske konstruktion beskre-
vet i ansøgningen er den mest hensigtsmæssige løsning, samt om I ønsker videre 
rammer for udveksling af personfølsomme oplysninger.  

For del 2 af ansøgningen Udfordring af autorisationsloven gælder, at det med inddra-
gelse af Styrelsen for Patientsikkerhed skal afklares, om det er sundhedsfagligt for-
svarligt at tillade sygeplejesker i en tværgående akutfunktion at varetage visse læge-
forbeholdte opgaver, uden at der foreligger delegation af opgaven fra en læge. 

For del 3 af ansøgningen Udfordring af lægemiddelhåndteringsvejledningen gælder, at 
det med inddragelse af Styrelsen for Patientsikkerhed skal afklares, om det er sund-
hedsfagligt forsvarligt at tillade sygeplejesker i den tværkommunale akutfunktion at 
medbringe medicin ved besøg hos borgeren samt at opbevare medicin, som ikke er 
knyttet til et cpr-nummer i den kommunale akutfunktion. 

Videre proces 

Vi er i dialog med jer for at aftale et møde med deltagelse af netværkskommuner, 
Sundheds- og Ældreministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor vi kan ud-
dybe afgørelsen samt drøfte, hvordan der kan arbejdes videre med ansøgningerne, 
der ikke er blevet imødekommet i første runde, frem mod næste ansøgningsrunde. 

Frist for næste ansøgningsrunde om konkrete forsøgshjemler er d. 1. maj 2017. An-
søgningsskema og vejledning kan findes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjem-
meside (www.oim.dk/arbejdsomraader/frikommuneforsoeg-ii). 
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