
Ved Ninna Thomsen, sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns 
Kommune og næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget

KKR-mål for sundhed



KKR-mål for sundhed 
– bagrund og proces

KKR-mål for sunded erstatter 
de to tidligere rammepapirer  
for hhv. somatik og psykiatri

Temaerne i papiret er 
udvalgt af politikere 
fra kommunernes sundheds-
og socialudvalg 

To politiske dialogmøder

• 7. april 2016

• 12. oktober 2016



KKR-mål for sundhed
- budskaber

 Vi vil sikre effektive akuttilbud i det nære 
sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme 

 Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder 
borgere med akut psykisk krise 

 Vi vil forbedre de unges fysiske og mentale sundhed 

 Vi vil styrke sundheden hos borgere med psykiske 
lidelser 

 Vi vil øge fokus og effekt i rusmiddelbehandlingen 

 Vi vil optimere indsatsen for borgere med både psykiske 
lidelser og misbrug (dobbeltdiagnoser) 



KKR-målene indeholder ikke alt!

Vigtigt hensyn: At skabe et klart og enkelt papir 

Derfor: Alt er ikke med – vi har prioriteret områder, hvor vi 
lige nu har en særlig grund til at sætte ind.

Vi har bl.a. valgt disse temaer fra:

• Kronikerområdet 

• Børneområdet

• Demens, herunder yngre demente



Er der tale om nye opgaver?

• KKR-målene  handler om opgaver, som kommunerne 
allerede har

• KKR-målene  understøtter, at vi sammen løser opgaverne 
bedre og mere effektivt

• Nogle KKR-mål løses bedst i samarbejde med andre 
kommuner fx med fælles drift, og vil kræve anderledes 
prioriteringer i kommunerne. 

• KKR-målene skal vise en klar retning for de 29 
kommuner under ét  sundhedsaftale mm.



Forholdet til andre aftaler og dagsordener

• KKR-målene understøtter nationale dagsordener

• KKR-målene supplerer Sundhedsaftalen og Praksisplanen 
med et stærkt kommunalt fokus.

• Øvrige aftaler bortfalder ikke pga. KKR-målene.  



Hvad sker der efter i dag?

KKR-målene 
færdiggøres

Omkring 
årsskiftet 

2016/2017: 

KKR-mål 
udsendes til 
godkendelse 

i KB’er

Ultimo marts 
2017: 

Frist for 
godkendelse 

i KB’er

April 2017: 
Godkendelse 

i KKR-
Hovedstaden


