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Notat

Kommissorium
for styregruppen vedr. FAM

På sygehusledelsesmøde den 5. oktober 2010 blev det besluttet at nedsætte en styregruppe vedr.
FAM i Region Syddanmark. Kommissorium for styregruppen blev godkendt på sygehusledelsesmøde
den 11. januar 2011.

Baggrund
På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007 samt
Akutplanen af d. 20. december 2007 blev der i Region Syddanmark i 2008 iværksat en arbejdsproces
med henblik på udarbejdelsen af et regionalt koncept for fælles akutmodtagelser i Region
Syddanmark.
Arbejdet mundede ud i en rapport, og i Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region
Syddanmark er der opstillet en række anbefalinger vedr. FAM.
Det er en opgave for regionens fire sygehusenheder at etablere FAM i overensstemmelse med de
anbefalinger, som Rapport vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark opstiller.
Indførelsen af FAM på det enkelte sygehus vil i praksis ske som en gradvis proces – skridt for skridt.
Dette involverer såvel en regional som en lokal proces.

Formålet med styregruppen vedr. FAM er i forlængelse heraf:
• at sikre den nødvendige fremdrift på alle relevante områder indenfor FAM – herunder:
- STP
- Speciallæge bemanding
- Efteruddannelse af personalet til FAM
- Plejenormering
- Forskning
- Den lægelige videreuddannelse
- IT
- Det præhospitale område
- Tværsektorielt samarbejde
- Organisation og ledelse
• at koordinere initiativer vedr. FAM på tværs af regionen
• at følge og evaluere implementeringen af initiativer vedr. FAM

Organisation og arbejdsproces
Sygehusledelserne har udpeget Jens Peter Steensen, Direktør, OUH, som formand for styregruppen
vedr. FAM.
Styregruppen kan ad hoc inddrage relevante fagpersoner samt etablere underarbejdsgrupper i forhold
til specifikke opgaver.
Styregruppen refererer til sygehusledelserne og skal én gang årligt afrapportere til
sygehusledelseskredsen vedr. FAM samt ad hoc, hvor det skønnes relevant. Styregruppen mødes
kvartalvis eller efter behov.
Styregruppen sekretariatsbetjenes af Planlægnings- og udviklingsafdelingen, som ultimo 2010
fastlægger en møderække.

Styregruppens medlemmer
Formand Jens Peter Steensen, Lægelig Direktør, OUH
Henrik Villadsen, Direktør, OUH
Judith Mølgaard, Direktør, OUH
Dorthe Gylling Crüger, Lægelig Direktør, SLB
Hans Christian Thyregod, Lægelig Direktør, SLB
Bjarne Normark, Lægelig Direktør, SVS
Søren Aggestrup, Lægelig direktør, SHS
Anders Meinert Pedersen, Lægefaglig direktør, Psykiatrien
Helene Vestergaard, Afdelingschef, Planlægnings- og udviklingsafdelingen, Regionshuset
Evt. andre
Styregruppen sekretariatsbetjenes af Planlægnings- og udviklingsafdelingen ved
Mette Nygaard, AC-fuldmægtig, Planlægnings- og udviklingsafdelingen, Regionshuset
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