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Dette notat beskriver formaliseret samarbejde og erstatter Sundhedsstyrelsens notat ’Formaliseret samarbejde’ af 26. februar 2010.
Sundhedsstyrelsens grundtanke i specialeplanlægning er ’øvelse gør mester’,
hvilket generelt medfører en samling af sygehusfunktioner. Samling af funktioner på færre sygehuse vil styrke kvaliteten, da det medfører mulighed for
at opbygge større erfaring, rutine og udvikling som følge af større patientvolumen. Derudover understøtter en samling af sygehusfunktioner samarbejdet
på tværs af specialer og styrker de faglige miljøer.
Sundhedsstyrelsen forudsætter generelt, at ethvert sygehus indgår i et tæt og
fleksibelt samarbejde med andre sygehuse, der varetager tilsvarende eller
samhørende funktioner. Dette er væsentligt for at sikre størst mulig videndeling og effektiv ressourceudnyttelse.
Sundhedsstyrelsen er opmærksom på, at der over de kommende år vil ske
mange store ændringer i sygehusvæsenet som følge af bl.a. Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning og regionernes hospitalsplaner. Der vil derfor i en
kortere eller længere periode kunne være behov for samarbejde af forskellig
karakter på tværs af sygehuse og afdelinger, fx formaliseret samarbejde, udefunktioner m.m.
Formaliseret samarbejde betyder, at samarbejdende sygehuse indgår en gensidig forpligtende skriftlig aftale. Hensyn til patientvolumen, ressourceforbrug, uddannelse samt overordnede landsdækkende og regionale hensyn,
herunder geografiske forhold, kan tale for, at der etableres tværgående formaliseret samarbejde om konkrete funktioner inden for og på tværs af regioner. Derudover er der i nogle tilfælde behov for formaliseret samarbejde
mellem sygehuse, som kan omhandle grupper af sygdomme. Et formaliseret
samarbejde kan også i visse tilfælde eventuelt omfatte udefunktion fra et sygehus til et andet.
Der kan etableres formaliseret samarbejde for alle typer funktioner dvs. både
på hoved- og specialfunktioner. De samarbejdende sygehuse varetager den
konkrete funktion efter de aftalte krav til visitation, udredning, monitorering
og behandling. Det formaliserede samarbejde kan foregå mellem to ligestillede sygehuse eller mellem to sygehuse, hvor det ene sygehus alene har det
samlede overordnede ansvar.
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Indhold i en formaliseret samarbejdsaftale
Det formaliserede samarbejde skal være beskrevet i en fælles samarbejdsaftale. Nedenstående forhold bør beskrives i den formaliserede samarbejdsaftale, hvis det er relevant for den givne funktion:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definition og afgrænsning af patientgruppe, herunder evt. afgrænsning af de dele af patientforløbet, samarbejdsaftalen omhandler
Visitationsregler og indikation for udredning og behandling
Kliniske retningslinjer for patientbehandling
Samarbejdende specialer ved varetagelsen af funktionen
Bemanding af funktionen på det samarbejdende sygehus, herunder
beskrivelse af personalets kompetencer og erfaring
Vagtberedskab
Det lægelige samarbejde mellem sygehusene
Samarbejde om kvalitetssikring og -udvikling
Uddannelse/udveksling af personale
Kapacitets- og aktivitetsniveau for de samarbejdende sygehuse
Evt. beskrivelse af interhospital transport ved akut eller elektiv overflytning af patienter
Samarbejde omkring forskning og udvikling inden for de pågældende funktioner
Samarbejde omkring uddannelse, herunder efter- og videreuddannelse
Andre relevante samarbejdsområder

Sundhedsstyrelsen anbefaler i øvrigt, at det formaliserede samarbejde generelt styrkes via udvikling af systematiserede samarbejdsformer, fx i form af
fælles journaler, fælles konferencer, konsulentfunktion samt eventuelt fælles
ansættelse og personaleudveksling.
Formaliseret samarbejde om specialfunktioner
Formaliseret samarbejde om varetagelse af specialfunktioner forudsætter
Sundhedsstyrelsens godkendelse. I Sundhedsstyrelsens specialevejledninger
angives det, hvilke sygehuse der er godkendt til varetagelse af specialfunktioner, samt hvilke krav disse sygehuse skal kunne opfylde. Kravene gælder
også for specialfunktioner, som varetages i et formaliseret samarbejde.
Når Sundhedsstyrelsen godkender en specialfunktion til varetagelse i et formaliseret samarbejde med et andet sygehus betyder det, at den konkrete specialfunktion kan varetages på den navngivne sygehusmatrikel, hvis det sker i
et formaliseret samarbejde med et andet sygehus, der er godkendt til varetagelse af samme specialfunktion.
Formaliseret samarbejde giver bl.a. mulighed for, at specialfunktioner kan
varetages med høj kvalitet på flere sygehuse, end der ellers ville være grundlag for, og kan således kvalitetssikre funktioner, hvor der ikke selvstændigt
kan leves op til alle krav og forudsætninger, og dette giver mulighed for at
tage konkrete geografiske hensyn, hvor det er hensigtsmæssigt.
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Det overordnede ansvar for funktionen og/eller sygdomsområdets drift og
den løbende sikring og udvikling af høj kvalitet i behandlingen påhviler den
ansvarlige region/det private sygehus.
Det konkrete indhold i den formaliserede samarbejdsaftale kan variere afhængig af konkrete forhold inden for de rammer, der er givet i den relevante
specialevejledning samt i Sundhedsstyrelsens godkendelsesskrivelser.
Formaliserede samarbejdsaftaler om specialfunktioner skal indsendes til
Sundhedsstyrelsen med henblik på godkendelse, såfremt Sundhedsstyrelsen
anmoder herom. Sundhedsstyrelsens godkendelse af et formaliseret samarbejde om en specialfunktion sker på baggrund af en konkret vurdering af
samarbejdsaftalen, og hvorvidt samarbejdsaftalen lever op til Sundhedsstyrelsens vejledning vedr. den konkrete specialfunktion/gruppe af sygdomme.
Status for formaliserede samarbejde om specialfunktioner skal indgå i de årlige statusrapporter til Sundhedsstyrelsen om varetagelsen af specialfunktioner.
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