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2.1 Beslutningssag: Energiklyngecenter Sjælland: Status og 
fremtid for det fælles center på klima- og energiområdet
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Supplerende bilagsnotat til sag KKR 12. november 2014;   

Energiklyngecenter Sjælland: Resultater og effekter  

Energiklyngecenter Sjælland er med til at få nye grønne energiløsninger til at blive til 

virkelighed. Det være sig biogas og andre bioenergianlæg, nye kollektive 

varmeforsyningsanlæg, vindkraft, solvarme, varmepumper, energieffektivisering og meget 

mere. Altså de løsninger, der skal bringe regionens kommuner hen imod uafhængighed af 

fossile brændsler, høj grad af forsyningssikkerhed og rimelige priser for energi. Det gør centret 

i tæt samarbejde med lokale politikere, kommunale planlæggere, forsyningsselskaber og en 

række andre interessenter. 

Bioenergi Sjælland 

Det har hidtil vist sig at være meget vanskeligt at få fx projektforslag for biogasanlæg i Region 

Sjælland til at nå hele vejen til realisering. Det har været vanskeligt at finde en økonomisk 

bæredygtig løsning, at skaffe pålidelige tal for de tilgængelige biomasseressourcer og den 

forventede gasproduktion, og at finde finansiering til det forberedende arbejde.  

Energiklyngecenter Sjælland har i de seneste to år arbejdet intenst med at finde løsninger på 

disse udfordringer. Det er sket i regi af Bioenergi Sjælland – et samarbejde mellem 13 

kommuner, to landbrugsorganisationer og flere vidensinstitutioner. Roskilde Universitet har 

været den drivende kraft i de tekniske analyser, og Energiklyngecenter Sjælland har ledet 

projektet. 

Projektet har resulteret i 56 konkrete projektmuligheder med sorte tal på bundlinjen, hvoraf de 

27 mest gennemarbejdede projektideer blev præsenteret og drøftet på konferencen den 30. 

september 2014 på Comwell Køge. De 27 mulige projekter er fordelt på syv biogasanlæg, fire 

projekter til omstilling af større byer til biomassebaseret varmeforsyning, to integrerede 

vedvarende energianlæg og 14 projekter om omstilling af landsbyer fra individuelle oliefyr til 

kollektiv varmeforsyning. 

På konferencen deltog 140 deltagere fra kommuner, forsyningsselskaber, landmænd mv. 

Deltagerne blev placeret ved borde efter geografisk område, og de konkrete projektforslag 

blev diskuteret, og der blev aftale næste skridt i forberedelsen af de mest interessante anlæg. 

Effekter for jobs, energiomkostninger og klima:  

Biogasanlæg: Biogasproduktion kræver ny arbejdskraft – både direkte ved anlægget og som 

afledet effekt hos landmænd, vognmænd, håndværkere m.fl. I forbindelse med udarbejdelse af 

pre-feasibility studies for konkrete anlæg er der blevet regnet grundigt på de resulterende 

jobeffekter. Etableres alle de 20 biogasanlæg, der lægges op til i Bioenergi Sjælland, vil der 

med et konservativt skøn blive skabt 1000 arbejdspladser i regionen. Spildvarmen fra 

biogasanlæggene kan endvidere bruges til at levere billig varme til fjernvarmesystemerne.  Se 

liste over de 20 biogasanlæg nederst i notat.  

”Olielandsbyer”: Ved etablering af kollektiv varmeforsyning i landbyer vil der være en 

væsentlig jobeffekt i form af behov for håndværkere til etablering af produktion, 

varmedistributionsnet og til energirenovering af bygninger. Derudover en jobeffekt i 

forbindelse med drift af halm- eller flisanlægget. Og ikke mindst kan de nye løsninger reducere 

varmeomkostningerne for forbrugerne med op til 35% i forhold til de nuværende 

omkostninger.  

Samlet set vurderes en målrettet satsning på bioenergi som minimum at kunne generere 1500 

nye arbejdspladser i Region Sjælland. 

Samtidig opnås en væsentlig klimaeffekt – Hvis de tilgængelige lokale biomasseressourcer 

(træ, halm, gylle mv) i regionen udnyttes, vil det give grundlag for en reduktion på 71% af det 

samlede reduktionsbehov i regionen frem til 2020 – eller 1,4 mio. tons CO2. 
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Andre initiativer 

Energiklyngecenter Sjælland er drivkraft i en række andre initiativer: 

STEPS-projektet: Hjælper kommunerne til at planlægge omstilling til fossiluafhængige 

energiløsninger. Ud over bioenergi handler det om blandt andet om andre typer af vedvarende 

energianlæg, udbygning af kollektive varmeforsyning, hvor det er hensigtsmæssigt og 

fremtidig brug af affald til energiformål – herunder tværkommunale samarbejdsprojekter. 16 

af regionens kommuner deltager. Tæt samspil med Roskilde Universitet. Energiklyngecenter 

Sjælland leder projektet. Afsluttes sommer 2015.    

STEPS Erhverv-projektet: Udvider STEPS med fokus på at de deltagende kommuner inspirerer 

erhvervsvirksomheder til at gennemføre energieffektivisering og omstilling til vedvarende 

energiløsninger. Syv kommuner deltager som partnere. Afsluttes sommer 2015.    

PRIMES: EU-støttet projekt, der hjælper kommuner til at indarbejde energieffektivitet i 

indkøbsudbud. Afsluttes 2016. 

Diverse projekter under Region Sjællands Grøn Satsning, blandt andet indsats for 

energieffektivisering i SMV-virksomheder.  

Effekter for jobs, energiomkostninger og klima:  

Alle projekterne har fokus på at nå kommunerne klimamål og har mulighed for at skabe 

erhvervsvækst og nye arbejdspladser i regionen. Samtidig kan aktiviteterne være med til at 

sikker energiforsyning til rimelige priser og dermed være med til at gøre det mere attraktivt at 

bosætte sig i kommunen. 

Energiklyngecenteret har sammen med Roskilde Universitet tidligere vurderet, at initiativerne 

med et konservativt skøn kan skabe grundlaget for op til 4.200 nye jobs. 

Gearing af kommunernes investering 

I 2014 betaler kommunerne 1,3 mio. kr. af et samlet driftsbudget på 7,3 mio. kr. Region 

Sjælland bidrager med 1,5 mio. kr. Resten af midlerne skaffes fra Energistyrelsen og EU. Der 

er således en gearingsfaktor på fem. 

Centret har med de igangværende projekter centret har været med til at tilvejebringe 

projektmidler på i alt 26,2 mio. kr., som anvendes af centret selv og andre projektpartnere til 

nytte for kommunerne i Region Sjælland. 

Generelt har centret haft en god succesrate ved projektansøgninger. Centret har siden 2011 

været involveret i syv større projektansøgninger til nationale og EU-fonde. Heraf er fem 

projektet blevet bevilget. 

Fremtidig rolle for centret 

Centret kommer til at spille en vigtig rolle i forbindelse med implementeringen af de planlagte 

anlæg og indsatser i kommunerne. Samtidig kommer centret til at være en væsentlig aktør i 

Region Sjællands satsninger på det grønne område. Opgaverne vil blandt andet bestå i at: 

 Organisere det forberedende arbejde for anlægsprojekter, herunder bringe de 

relevante aktører sammen og skaffe midler til indledende analyser 

 Hjælpe med at skaffe EU-finansiering til projektmodning   

 Hjælpe med at skaffe finansiering til implementering af projektet, herunder 

lånefinansiering 

 Formidle erfaringer og gode løsninger til alle kommuner i regionen 

Centret er i øjeblikket ved at forberede en række ansøgninger til blandt andet EU-puljer – det 

forudsætter dog grønt lys fra KKR til en fortsættelse af centrets virke.  

Læs eventuelt mere om centrets arbejde i bilagsnotatet fra KKR-møde 9/9-2014 
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Bilag: Liste over biogasanlæg og ”olielandsby-projekter” 

Bioenergi Sjælland har fremlagt 20 forslag til nye biogasanlæg og indtil videre 14 forslag til 

mindre flis- og halmanlæg og fjernvarme i landbyer, der i øjeblikket opvarmes med oliefyr. De 

foreslåede anlæg er hovedsageligt placeret i de kommuner, der har deltaget som partnere.   

Stevns Kommune: Biogasanlæg i Varpelev integreret i gartneri og lokal fjernvarmeforsyning.  

Arnøje – 45 boliger omstilles til fjernvarme. 

Lejre Kommune: Økologisk biogasanlæg på kvæggylle og halm. 

Næstved Kommune: Biogasanlæg nord for Næstved by. Skelby – 107 boliger omstilles til 

fjernvarme. 

Kalundborg Kommune: Biogasanlæg i Kalundborg. Havnsø – 370 boliger omstilles til 

fjernvarme.  

Holbæk Kommune: Biogasanlæg ved Tuse/Gislinge. Biogasanlæg ved Merløse. Ny Hagested: 

62 boliger omstilles til fjernvarme. Analyse af anvendelse af biogas fra udvidelse af Biovækst 

Audebo.  

Faxe Kommune: Biogasanlæg med restprodukter fra Faxe Bryggeri.  

Orup - 73 boliger omstilles til fjernvarme.  

Guldborgsund Kommune: Biogasanlæg Orupgaard, Ellehavegaard eller Nordfalster. 

Endvidere revurdering af Nysted biogas. Herritslev – 73 boliger omstilles til fjernvarme. 

Odsherred Kommune: Biogasanlæg Tenglemark. Egebjerg – 131 boliger omstilles til 

fjernvarme 

Slagelse Kommune: Biogasanlæg – gylle samt restprodukter fra Arla. Revurdering af 

biogasanlæg i Skælskør baseret på restprodukter fra Harboe Bryggeri.  

Rude – 117 boliger omstilles til fjernvarme 

Solrød Kommune: Kirke Skensved – 30 boliger omstilles til fjernvarme 

Roskilde Kommune: Biogasanlæg med brug af gylle og organisk husholdningsaffald.  

Ørsted – 41 boliger omstilles til fjernvarme 

Ringsted Kommune: Biogasanlæg på gylle, organisk husholdningsaffald mv.  

Gyrstinge – 95 boliger omstilles til fjernvarme 

Køge Kommune: Nørre Dalby – 214 boliger omstilles til fjernvarme 

Vordingborg Kommune: Biogasanlæg i Køng/Lundby. Biogasanlæg i Ørslev med 

restprodukter fra Danish Malting Group. Kalvehave, Viemose og Balle – 679 boliger omstilles til 

fjernvarme. 

Greve Kommune: Kildebrønde – 59 boliger omstilles til fjernvarme 

Lolland Kommune: Biogasanlæg i Nakskov i samspil med sukkerfabrikken 

Et biogasanlæg vurderes at kunne give anledning til skabelse af mindst 50 nye arbejdspladser 

(til sammenligning forventer jyske biogasproducenter, at der skabes ca. 100 nye 

arbejdspladser i tilknytning til hvert nyt biogasanlæg). Jobeffekten ved opførelse af hvert af de 

mindre halm- og flisanlæg er væsentligt mindre, men kan komme på tale i et stort antal små 

bysamfund. Dertil kommer diverse afledede væksteffekter og fordele i forhold til bosætning. 
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NOTAT  

Opgaver for KKR og de regionale arbejds-
markedsråd 

KKR har med beskæftigelsesreformen fået en ny opgave. Kommunerne 

forpligtes til at drøfte tværkommunale samarbejde i KKR, og KKR udpeger 

fem medlemmer til hvert af de otte nye regionale arbejdsmarkedsråd.  

 

Kommunerne har med reformen fået et større fælleskommunalt ansvar for 

beskæftigelsespolitikken, idet arbejdsmarkedets parter ikke længere skal 

overvåge kommunernes beskæftigelsesindsats via de Regionale Beskæftigel-

sesråd.  

 

Det er vigtigt, at der fra start sættes en offensiv tværkommunale dagsorden, 

på beskæftigelsesområdet. Det betyder, at de fem kommunale medlemmer 

af de kommende regionale beskæftigelsesråd skal arbejde for at sætte den 

kommunale dagorden i rådet. 

 

KKR’s nye rolle bliver at sikre samspillet mellem kommunerne, KKR og de 

nye regionale arbejdsmarkedsråd – og at understøtte kommunernes mulig-

heder for at tænke på tværs af sektorer og binde beskæftigelsesområdet 

sammen med erhvervspolitikken og mulighederne for at skabe vækst.  

 

Der bliver også en ny samarbejdsrolle i forhold til arbejdsmarkedets parter, 

som KKR hidtil ikke har arbejdet så meget sammen med. Der har bl.a. væ-

ret henvendelse fra flere a-kasser og LO.  

 

KKR’s formelle opgaver 

Med beskæftigelsesreformen får kommunerne til opgave at drøfte samar-

bejder om beskæftigelsesindsatsen mellem kommunerne i KKR. Det fore-

liggende udkast til lovforslag forudsætter, at kommunerne træffer beslut-

ning om, hvilke opgaver kommunerne vil samarbejde om i KKR. 
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Lovforslagets bemærkninger nævner som mulige eksempler: 

• Koordinering af samarbejdet med virksomhederne 

• Indsatser, der kræver specialiseret viden, fx indsatsen over for akademi-

kere, opkvalificering til særlige brancher, mv. 

 

Der er et behov for tværgående koordinering, og derfor er der i forligskred-

sen en forventning om, at kommunerne gennem KKR reelt drøfter samar-

bejder på tværs og også iværksætter relevante samarbejder.  

 

KKR får til opgave at udpege fem kommunale medlemmer til hvert af de i 

alt otte regionale arbejdsmarkedsråd, der erstatter de eksisterende regionale 

og lokale beskæftigelsesråd. 

 

De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) 

Beskæftigelsesreformen betyder, at der etableres otte regionale arbejdsmar-

kedsråd, der skal understøtte kommunernes indsats og koordinere indsatsen 

på tværs af geografi og sektorer, bl.a. ift. a-kasser, uddannelsesinstitutioner, 

mv. 

 

RAR sammensættes ifølge lovforslaget således: 

• 6 fra Dansk Arbejdsgiverforening  

• 5 fra Landsorganisationen i Danmark  

• 1 fra FTF  

• 1 fra Akademikerne  

• 1 fra Lederne  

• 5 fra kommunerne beliggende i regionen i forening  

• 1 fra Danske Handicaporganisationer   

• 1 fra regionsrådet  

• Som tilforordnede udpeger rådet 1 repræsentant for Vækstforum, 1 re-

præsentant for VEU-centrene samt 1 repræsentant for erhvervsakade-

mier og professionshøjskoler i fællesskab eller 1 repræsentant for uni-

versiteterne i det regionale område. 

 

Det fastsættes ikke direkte i lovforslaget, hvor mange og hvilke RAR der 

oprettes. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte antal og geo-

grafi. Der er dog politisk enighed mellem forligspartierne om, at der skal 

nedsættes et RAR for kommunerne i KKR Nordjylland, to i KKR Midtjyl-

land (et i øst og et i vest), to i KKR Syddanmark (et på Fyn og et i Sydjyl-

land), et for KKR Sjælland, et for KKR Hovedstaden og Bornholm for sig 

selv. Det er også denne inddeling, der ligger til grund for de udpegelser til 

de regionale arbejdsmarkedsråd, som beskæftigelsesministeren har bedt de 

respektive organisationer og myndigheder om at foretage, så rådene kan 

træde i kraft den 1. januar 2015.  
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Lovforslaget tillægger de regionale arbejdsmarkedsråd en rådgivende opgave 

i forhold til kommunerne og giver også rådene til opgave at koordinere fx 

virksomhedsindsatsen. Arbejdsmarkedsrådene vil derfor følge kommuner-

nes beslutninger omkring tværgående samarbejde i KKR tæt – men uden at 

have den kontrollerende opgave, som de hidtidige regionale beskæftigelses-

råd har haft. 

 

Rådene får bl.a. følgende opgaver: 

• Indgår i et samspil med kommunerne og understøtter beskæftigelsesind-

satsen på tværs af kommuner 

• Rådgiver og går i dialog med kommunerne om udvikling af beskæftige l-

sesindsatsen 

• Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløs-

hedskasser og øvrige aktører, herunder VEU-centre og vækstfora, samt 

koordinerer uddannelses- og erhvervsvejledningen 

• Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder 

med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed 

• Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespul-

je. 

 

KL har støttet en revitalisering af samarbejdet med arbejdsmarkedets parter 

gennem nye RAR. Det ligger i naturlig forlængelse heraf, at de regionale 

arbejdsmarkedsråd med udgangspunkt i den formulerede opgaveliste skal 

drøfte overordnede beskæftigelsespolitiske udfordringer. Og rådgive kom-

munerne om de strategiske sigtelinjer, så kommunerne kan imødekomme 

behovene på det regionale arbejdsmarked. Rådene skal fx her bidrage til , at 

kommunerne har tilstrækkelig viden om behovene på det regionale ar-

bejdsmarked.  

 

Arbejdsmarkedsrådene kan afgive synspunkter til kommunerne omkring 

kommunernes indsats, men rådene er rådgivende og har ikke beslutnings-

kompetence ift. kommunernes. Der ligger her en væsentlig ændring i for-

hold til de funktioner, som de hidtidige regionale beskæftigelsesråd har haft 

med overvågning, opfølgning og kontrol af kommunernes indsats.  

 

Samspillet mellem KKR og RAR  

Med de skitserede opgaver for de regionale arbejdsmarkedsråd vil der skulle 

udvikles et tæt samspil mellem de regionale råd og KKR. Det vil være afgø-

rende, at kommunerne i KKR drøfter tværgående udfordringer og samar-

bejder, så de kommunale repræsentanter i de regionale arbejdsmarkedsråd 

har et stærkt ståsted og kommunalt mandat ift. drøftelserne i rådene. De 

kommunale synspunkter vil stå stærkest, hvis kommunerne har en offensiv 

dagsorden i de regionale arbejdsmarkedsråd.  
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Der forestår et arbejde i at formulere, hvordan kommunerne vil samarbejde 

– udover de punkter, der er formuleret i loven. Arbejdet vil skulle ske i et 

tæt samspil mellem kommunerne i KKR. 

 

Nedenfor er skitseret en række mulige emner for de politiske drøftelser i 

KKR: 

- En halvårlig eller årlig drøftelse af udfordringerne på arbejdsmarke-

det inden for regionen. Drøftelsen kan tage afsæt i de udfordringer, 

som tilvejebringes via arbejdet i de regionale arbejdsmarkedsråd. På 

baggrund af drøftelsen udpeger KKR særlige opmærksomhedspunk-

ter for tværkommunalt samarbejde.   

- KKR drøfter, hvordan kommunerne kan samarbejde omkring ser-

vice til virksomhederne, og hvordan der sikres synergi mellem den 

lokale erhvervsservice og jobcentrenes service til virksomhederne.  

- KKR drøfter indsatser for ledige, der i antal er så få, at enkeltkom-

muner kan have svært ved at løfte området alene. Hensigten er bl.a. 

at undgå mangel på arbejdskraft og dermed flaskehalse, som be-

grænser mulighederne for at skabe vækst.  

 

Alle kommuner i KKR skal ikke nødvendigvis samarbejde om det samme. 

Det kan foregå inden for mindre geografiske områder. Men drøftelserne i 

KKR skal understøtte, at alle kommuner har mulighed for at indgå i rele-

vante samarbejder.  

 

Med udgangspunkt i drøftelserne kan KKR fastlægge pejlemærker for 

kommunernes ønsker til arbejdet i de regionale arbejdsmarkedsråd. Pejle-

mærker, som de kommunale repræsentanter kan bruge til at fremme den 

kommunale dagorden i rådet. 

 

Øvrige aktører 

Udover samspillet mellem KKR og de regionale arbejdsmarkedsråd betyder 

beskæftigelsesreformen, at KKR får en ny rolle i forhold til en lang række 

andre aktører, som KKR hidtil ikke har arbejdet så meget sammen med. 

 

KKR oplever, at nogle af arbejdsmarkedets parter allerede nu ønsker møder 

med KKR formandskaberne om de nye RAR og KKR’s rolle. Der har bl.a. 

været henvendelser fra Metal og LO. 

 

Beskæftigelsesreformen lægger op til, at RAR sikrer en tværgående koordi-

nering og samarbejde på tværs af kommuner og A-kasser med fx uddannel-

sesinstitutioner og Vækstfora. Det betyder, at dagsordenen i forhold til ko-

ordinering og samarbejde skal sættes af RAR, kommunerne og KKR, og at 

vækstforum bliver et af de midler, der kan bruges i beskæftigelsesindsatsen. 
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Fx vil det være relevant at anvende midler fra EU’s strukturfonde til be-

skæftigelsesformål. Det kan fx være til opkvalificering af ledige. 

 

Administrativ organisering 

Det skal overvejes, hvordan der kan etableres en administrativ organisering, 

der kan understøtte de politiske drøftelser mellem kommunerne, på møder-

ne i KKR og i forhold til de kommunale repræsentanters varetagelse af de-

res hverv i RAR. Det kan her overvejes, om der skal nedsættes administrati-

ve arbejdsgrupper o.l. i stil med dem, som kendes fra andre af de områder, 

som KKR beskæftiger sig med (fx det sociale- og sundhedsområdet). 
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Bilag: Eksempler på tværgående kommunale 
samarbejder  

Det vil som nævnt være op til KKR at beslutte, hvordan man vil understøt-

te det tværgående kommunale samarbejde. Og alle kommuner i KKR skal 

ikke nødvendigvis samarbejde om det samme. Nedenstående liste kan give 

inspiration til, hvilke områder man kan forestille sig samarbejde mellem 

flere kommuner omkring.  

 

- Opkvalificering af ledige til særlige brancher, hvor der er mangel på 

arbejdskraft og dermed risiko for mangel på arbejdskraft. Flere ste-

der i landet samarbejder 2-4 kommuner inden for et afgrænset geo-

grafisk område om kortere uddannelsesforløb inden for metal-områ-

det, fx opkvalificering fra ufaglært til industrioperatør. Og omkring 

Aarhus samarbejder 10 kommuner fx specifikt ift. infrastrukturpro-

jekter. 

- Samarbejde omkring unge, hvor eksisterende fælles UU-samarbejder 

kunne danne afsæt for mere systematisk samarbejder om indsatser 

for unge. 

- Samarbejde omkring ledige sidst i dagpengeperioden, fx omkring 

personlig jobformidler 

- Kontaktforløb/samtaler og jobformidling til ledige akademikere el-

ler andre grupper af ledige med særlige behov kunne også være i et 

tværkommunalt samarbejde, fx organiseret omkring de større byer 

- Service til virksomhederne omkring jobformidling. Mange steder i 

landet er der formelle og uformelle samarbejder, hvor kommunerne 

har aftalt at kontakte hinanden indbyrdes for at finde ledige med de 

kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger 

- Service til virksomhederne omkring fastholdelse af medarbejdere, 

hvor flere kommuner kunne gå sammen om service til større virk-

somheder, der har mange ansatte fra flere kommuner 

- Samarbejde omkring kampagner, fx over for virksomheder (ex. 

phoner-kampagnen ”Luk op for nye jobmuligheder”, som beskæft i-

gelsesregionerne kørte for nogle år siden)  

- Samarbejde omkring etablering af jobrotationsforløb på større virk-

somheder 

- Samarbejde omkring jobformidling over landegrænser, fx Norges-

projektet, hvor tre kommuner i Nordjylland samarbejder om at for-

midle jobs i Norge. 

- Samarbejde omkring opkvalificering af medarbejderne på tværs af 

jobcentre, fx det samarbejde som kommunerne i Syddanmark har 

omkring uddannelse af jobcentrenes virksomhedskonsulenter 

- Eksisterende erhvervspolitiske samarbejder, som kan suppleres med 

beskæftigelsespolitiske tiltag 



2.4 Beslutningssag: regional Væksthusaftale - 
Resultatkontrakt 2015 med Væksthus Sjælland 



 

 

Oktober 2014 

UDKAST 

Regional aftale mellem KKR Sjælland og Væksthus Sjælland for 2015 

 

 

1. Indledning 

Kommunerne har Fra den 1. januar 2011 både ejet og finansieret Væksthusene. Det betyder, at der er 

mulighed for at sætte et stærkere kommunalt aftryk på Væksthuset. Kommunerne på Sjælland samarbejder 

om at skabe vækst på Sjælland og her er Væksthuset et vigtigt redskab. De 5 væksthuse er oprettet som en 

aftale mellem KL og Økonomi - og Erhvervsministeriet, for at skabe bedre vækstvilkår i Danmark. Det er en 

del af aftalegrundlaget om væksthusene, at de bevarer en fælles identitet på tværs af de 5 huse, ligesom en 

række praktiske forhold som f.eks. visse resultatmål og it-systemer er fælles. 

Væksthus Sjælland indgår altså i krydsfeltet mellem 2 fællesskaber. Horisontalt; som et af 5 væksthuse på 

nationalt plan, som er led i en statslig strategi og vertikalt; som led i det samlede arbejde på regionalt plan 

for at udvikle Sjællands erhvervsliv, i samarbejde med kommunerne og de lokale erhvervsserviceenheder. 

Denne balance skal udvikles og forfines i de kommende år. Region Sjælland omfatter 17 kommuner og det 

er afgørende at Væksthusets ydelser kommer bredt ud i regionen. 

2. Baggrund 

Denne aftale er via KKR Sjælland indgået mellem de 17 kommuner i Region Sjælland og Væksthus Sjælland i 

oktober 2014. Aftalen er etårig og skal revideres igen i 2015. 

Indholdet i aftalen bygger fortsat på samarbejdsaftalen om fremtidens erhvervsservice i Region Sjælland 

som blev indgået i maj måned 2010 mellem KKR Sjælland og Vækstforum Sjælland jf. bilag 1. Indholdet i 

samarbejdsaftalen med Vækstforum er godkendt i de 17 kommuners kommunalbestyrelser i 2009, hvor der 

var en bred involvering af alle relevante aktører på erhvervsområdet. Samarbejdsaftalen forventes 

revideret i 2015 og den reviderede udgave vil herefter udgøre den primære del af aftalen. Sekundært er det 

elementerne i den nationale aftale mellem KL og regeringen ved Erhvervs- og Vækstministeriet jf. bilag 2. I 

den nationale aftale forpligtes Væksthusene til at vejlede 4.000 virksomheder, heraf skal 2.000 

virksomheder gennemføre en vækstkortlægning. Der stilles også krav til, at Væksthusenes aktiviteter 

samlet set skal føre til øget omsætning i virksomhederne, flere beskæftigede og mere eksport. 

Væksthusene skal øge kontakten og appellen til vækstlaget i Danmark, styrke vækstmodellen og fastholde 

og styrke knudepunktsfunktionen i forhold til de private rådgivere samt de kommunale, regionale og 

nationale erhvervsfremmetilbud. 

Desuden forpligter Væksthusene sig til i fællesskab at udvikle og afprøve nye metoder for opfølgning over 

for virksomheder, der allerede har været kunder. Vækst er ofte en langsigtet proces og Væksthuset skal i 

højere grad være med hele vejen. 

KKR 
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KKR 

S J Æ L L A N D  



 

 

Endvidere er kravet til den samfundsøkonomiske effekt hævet. Evalueringen af Væksthusene i 2013 viste, 

at for hver offentlig krone, der investeres, skaber Væksthusene værdi for 2,6 kroner. Målt i forhold til en 

kontrolgruppe er Væksthusene med til at skabe mervækst i omsætningen hos væksthuskunder på 11 pct., 

og det har resulteret i 600-700 nye job. I 2015 hæves kravet, så afkastet skal være 3,0 kroner. 

Hovedstadsmetropolen er vækstmotor for resten af landet. Det er i den sammenhæng afgørende, at se 

arbejdet med rammerne for udvikling og vækst i et større perspektiv, hvor Sjælland indgår som en del af en 

samlet metropol. For at metropolen kan tage konkurrencen op internationalt, er det nødvendigt at 

metropolen opnår en tilstrækkelig størrelse og spændvidde. KKR Sjælland er derfor under navnet 

COPENHAGEN gået sammen med KKR Hovedstaden og Region Sjæland og Region Hovedstaden om, at 

udvikle metropolen under temaet ”En fokuseret vækstdagsorden”. Der er særligt fokus internationalisering 

og på at øge samarbejdet mellem aktørerne og skabe gode vilkår for at nye virksomheder etableres og 

eksisterende virksomheder udvikles. De regionale mål skal derfor udnytte de forudsætninger regionen har 

for vækst gennem et sammenhængende enstrenget erhvervsfremmesystem, med fokus på 

internationalisering. 

 

3. Fremtidens erhvervsservice i Region Sjælland 

3.1 Visionen 

Visionen for den fremtidige erhvervsservice i Region Sjælland er et internationalt førende 

erhvervsservicesystem, der: 

 Sikrer virksomhederne den nødvendige vejledning om krav til drift af virksomhed, der er behov for i 

den globale konkurrence. 

 Over for brugerne udgør et sammenhængende, kundeorienteret, serviceminded og fleksibelt system, 

hvor det er nemt og hurtigt at få kontakt til den rette samarbejdspartner. 

 De parter, der er involveret i arbejdet med erhvervsservice, betragtes som ét sammenhængende 

netværk med optimale evner til tæt samarbejde.  

 Samlet medvirker til højere overlevelsesrater for nye virksomheder end gennemsnittet i Danmark, og 

til, at den økonomiske vækst i regionen ligger over landsgennemsnittet. 

3.2 Strategi 

Kommunerne i Region Sjælland og Væksthus Sjælland er enige om, at erhvervsservicesystemet skal styrkes 

ved hjælp af følgende primære elementer:  

A. Klarere rollefordeling og øget samspil mellem systemets aktører. 

B. Større synliggørelse af det sammenhængende erhvervsservicesystem. 

C. Kompetenceudvikling af erhvervsservicesystemet. 



 

 

D. Igangsætning af nye strategiske udviklingsprojekter.  

E. Formulering og udmøntning af fælles, retningsgivende målsætninger for systemets udvikling og effekt 

3.3 Væksthus Sjællands rolle  

Væksthus Sjælland har ansvaret for den specialiserede erhvervsservice i regionen, og skal indgå i et 

enstrenget system, hvor væksthusene sammen med de kommunale erhvervskontorer skal varetage den 

samlede erhvervsservice i en klar arbejdsdeling og i sammenhæng med øvrige relevante parter vedrørende 

vækst og viden i virksomhederne. Væksthusets kerneopgaver er beskrevet af Erhvervsstyrelsen som: 

”Vejledning af vækstiværksættere og virksomheder med vækstpotentialer og henvisning af disse til 

specialiseret rådgivning”.  

 

Dette vil også fremover være Væksthusets kerneopgaver. Væksthuset er i visionen for det fremtidige 

erhvervsservicesystem også tillagt andre roller. Som en institution, der er central samarbejdspartner for 

både den lokale erhvervsservice, de private rådgivere og de forskellige vidensinstitutioner, samt er ejet af 

de 17 kommuner i fællesskab, påhviler der Væksthus Sjælland en særlig forpligtelse til at få det samlede 

erhvervsservicesystem til at fungere i overensstemmelse med samarbejdsaftalen.  

 

Væksthuset har følgende primære indsatser i 2015: 

 Øget fokus på vækstlaget (virksomheder med højt vækstpotentiale)  

 Servicering af et regionalt netværk af innovationshuse (Vækstfabrikkerne) 

 Øge antallet af vækstvirksomheder gennem øget internationalisering  

 Arbejde strategisk for COPENHAGEN i indsats og virke 

 Igangsætte og drifte strategiske udviklingsprojekter som imødeser virksomhederne i Region 

Sjællands behov 

 Være den førende regionale vidensbank (Center for Vækstanalyse) og sætte vækst på dagsorden 

Parterne er enige om at understøtte, at Væksthuset varetager disse opgaver i overensstemmelse med 

denne aftale.  

 

I Vækstforum Sjælland er der enighed om, at styrke Væksthus Sjællands rolle som operatør på projekter 

finansieret af Vækstforum Sjælland. Væksthus Sjællands regionale delmål er nedenfor beskrevet.  

 

Mål 1: Øget fokus på vækstlaget (virksomheder med højt vækstpotentiale) 

Væksthusene har igennem det foregående år arbejdet med udviklingen af Væksthus 2.0. Her er der særlig 

fokus på at øge Væksthusenes arbejde med vækstlaget, dvs. virksomheder med et særligt højt 

vækstpotentiale, samt at øge antallet af kunder der arbejder med internationalisering. Væksthus Sjælland 

har igennem 2014 haft øget fokus på at tilbyde mest til de kunder, som har størst potentiale igennem et 



 

 

specielt fokuseret forløb (A+ forløb) og har arbejdet med at stimulere virksomhederne i at analysere, 

planlægge, og eksekvere.  

 

Det er målet for Væksthus Sjælland, at vi i 2015 screener alle vores kunder og tilbyder det rigtige forløb til 

de rigtige virksomheder. Det er målet at min. 40 % af kunderne i Væksthus Sjælland har min. 5 ansatte og 

min. 20 % af kunderne har min. 10 ansatte. I Væksthus Sjælland arbejder vi samtidig med at lave konkrete 

vækstaftaler med særligt perspektivrige virksomheder, hvor der lægges særlig vægt på mål og eksekvering.  

Det er målet af min. 50 virksomheder deltager i Væksthus Sjællands A+ forløb. 

 

Målet opgøres den 31. december 2015 via. Væksthus Sjællands CRM system.  

 

 

Mål 2: Servicering af et regionalt netværk af innovationshuse (Vækstfabrikkerne) 

Væksthus Sjælland har siden 2010 arbejdet med etableringen af vækstfabrikker i Region Sjælland, 

finansieret af EU´s Regionalfond og regionens kommuner. Vækstfabrikkerne skal være en katalysator for 

iværksætteri i Region Sjællands og tiltrække, arbejde med og forme de bedste virksomheder - ikke alene i 

regionen, men i hele Danmark. Det er Væksthus Sjællands mål at vi igennem Vækstfabrikkerne skaber et 

førende inkubationskoncept med et differentieret vækstforløb og samtidig lokaliserer og arbejder med de 

to øverste lag af vækstvirksomheder i Region Sjælland. Det er Væksthus Sjællands mål at 80 % af de 

virksomheder der bor på Vækstfabrikkerne overlever over en periode på 4 år, hvorimod kun 50 % af nye 

virksomheder i regionen i dag overlever 4 år. Det er ligeledes Væksthus Sjællands mål at virksomhederne, 

der bor på Vækstfabrikkerne oplever 20 % højere omsætningsvækst, vækst i antal medarbejdere og/eller 

eksportvækst på min. 40 % i forhold til en kontrolgruppe. 

 

Målet opgøres den 31. december 2016 via effektmåling og evaluering af Vækstfabrikkerne. Målet vil 

suppleres med en delevaluering i 2015, som skal vise om virksomhederne på Vækstfabrikkerne udvikler sig i 

den rigtige retning. 

 

 

Mål 3: Øge antallet af vækstvirksomheder gennem øget internationalisering 

I arbejdet med Væksthus 2.0 er der et særlig fokus på at øge antallet af Væksthusets kunder, der arbejder 

med internationalisering. Region Sjælland er samtidig den region med den laveste eksportandel og den 

region med de færrest eksporterende virksomheder. Det er målet at min. 25 % af Væksthus Sjællands 

kunder arbejder med internationalisering. Det er samtidig målet at antallet af væksthusets kunder, der 

eksporter hæves med 10 procentpoint og eksportandelen samtidig hæves med 10 procentpoint fra det 

nuværende niveau. Internationsliering af virksomhederne skal samtidig ses i sammenhæng med 

COPENHAGEN i den fokuserede vækstdagsorden. Væksthus Sjælland vil samarbejde med Væksthus 

Hovedstadsregionen om et tværregionalt internationaliseringsprojekt til regionernes virksomheder.  

Målet opgøres den 31. december 2015 via. Væksthus Sjællands CRM system.  

 



 

 

Mål 4: Arbejde strategisk for COPENHAGEN i indsats og virke 

Væksthus Sjælland skal i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen og andre relevante aktører 

bidrage til COPENHAGEN og sikre visionen om en stærkere vækst i den samlede region. Det er Væksthus 

Sjællands ambition at spille en central rolle i forhold til at sikre markant øget vækst og beskæftigelse med 

afsæt i iværksætteri og styrkelse af de eksisterende virksomheder. Det er Væksthus Sjællands mål i 

samarbejde med bl.a. Væksthus Hovedstadsregionen og Copenhagen Capacity at være involveret i følgende 

aktiviteter under den fokuserede vækstdagsorden;  

- ”Modtagelse af udenlandske virksomheder i lokale netværk” 

- ”Screening og udvælgelse af danske virksomheder i forbindelse med investeringer” 

- ”Der arbejders samtidig på tværs af regionerne med et internationiseringstilbud til virksomhederne 

i begge regioner” 

Væksthus Sjælland vil tilbyde min 80 % af de udenlandske virksomheder der henvender sig i Region 

Sjælland via Copenhagen Capacity et vækstforløb og synliggør samtidig det danske støtte- og 

erhvervsfremmesystem og tilbyder de nye virksomheder adgang til lokale netværk. Væksthus Sjælland 

screener og udvælger virksomheder i forbindelse med internationale investeringer i samarbejde med 

Copenhagen Capacity og bidrager til at udvikle investorpræsentationer i samarbejde med virksomhederne.  

Væksthus Sjælland vil samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen om at udvikle et tværregionalt 

internationaliserings projekt til virksomhederne i begge regioner.  

Målet opgøres den 31. december 2015 i form af en oversigt over konkrete aktiviteter med Copenhagen 

Capacity, Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus Sjælland.  

 

Mål 5: Igangsætte og drifte strategiske udviklingsprojekter som imødeser virksomhederne i Region 

Sjællands behov 

I Væksthus Sjællands initiering af strategiske udviklingsprojekter tager vi udgangspunkt i hvad 

virksomhederne oplever og påpeger, som deres største udfordringer (blandt andet med udgangspunkt i det 

seneste Vækstindeks 2013). Virksomhederne peger konsekvent på salg og markedsføring som deres største 

udfordring, herefter følger kapitalfremskaffelse og strategi og ledelse. I Væksthus Sjælland tager vi 

udgangspunkt i salg og markedsføring i en international kontekst og fokuserer således på eksport. I 2015 

har vi derfor fokus på følgende indsatser til virksomhederne i Region Sjælland:  

 Strategiprojekt som tager udgangspunkt i virksomhedernes strategiske afsæt og styrker deres 

vækstudvikling   

 Internationaliseringsprojekt som guider virksomhederne på de internationale markeder og sikrer en 

højere eksportandel  

 udvikling af FinanceZealand, der giver særligt potentielle vækstvirksomheder adgang til kapital 



 

 

Det er målet at der udarbejdes regionale ansøgninger til aktiviteterne og at der samtidig arbejdes 

sideløbende med et nationalt internationaliseringsprogram, der implementeres på tværs af regionerne.  

Målet opgøres den. 31. december 2015 i form af afrapportering til Væksthus Sjællands bestyrelse. 

 

Mål 6: Være den førende regionale vidensbank (Center for Vækstanalyse) og sætte vækst på dagsorden 

Væksthus Sjælland vil være den førende regionale vidensbank for vækst. Vi sætter vækst på dagsordenen 

og er derfor synlige i offentligheden og medierne med analyser og præsentation af de resultater, som 

Væksthuset har været med til at skabe. Vi bruger vores analyser (VækstTendens, VækstIndeks, VækstVilkår 

m.fl.) til at skabe en vidensplatform for alle niveauer af erhvervsfremmesystemet.  

Vi vil arbejde sammen med Region Sjællands kommuner om at sætte vækst på dagsorden i en fokuseret 

presseindsats fra Væksthus Sjælland med både en kommunal og regional vinkel.  Målet er at der i 2015 

udarbejdes kommunale og regionale analyser i tæt samarbejde med regionens kommuner, som bidrager til 

at styrke vidensgrundlaget i regionen. Som minimum skal der i 2015 udarbejdes Væksttendens, 

Vækstindeks, Vækstvilkår og én analyse baseret på specifikke behov i kommunerne. I forlængelse af 

analysearbejdet skal der, som minimum, udarbejdes en pressehistorie i hver kommune baseret på 

Vækstvilkår og min. 6 regionale historier baseret på Væksttendens og Vækstindeks.  Pressehistorierne 

koordineres og udarbejdes i samarbejde med kommunerne i regionen. Det er et selvstændigt mål at 

presseomtalerne i Væksthus Sjælland hæves med 10 % målt på antallet af historier og presseværdi.  

Målet opgøres den 31. december 2015 i form af afrapportering til Væksthus Sjællands bestyrelse. 
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Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Stop den digitale ulighed
Digital infrastruktur er et absolut grundvilkår for at skabe vækst og udvikling – helt på linje med et 
veludbygget vejnet og stabil elforsyning. Private og offentlige virksomheder i hele Danmark 
planlægger og investerer på digitale forudsætninger og behovet for stabil og hurtig mobil- og 
bredbåndsteknologi vokser. 

Desværre er virkeligheden, at mange borgere og virksomheder i Region Sjælland oplever at være 
helt eller delvist afskåret fra at benytte digitale services. Denne situation er ikke blot til gene for 
den enkelte, men betyder også, at vi som samfund forspilder muligheden for at få skabt nye og 
hårdt tiltrængte arbejdspladser. Manglende udbygning af den digitale infrastruktur er en alvorlig 
og helt uacceptabel stopklods for vækst og udvikling – også i Region Sjælland. 

Som en konsekvens af dette, er Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen gået ind i et 
samarbejde for at opnå lige adgang til mobil og bredbånd – uanset, hvor man bor eller driver 
virksomhed i regionen. 

Vi vil stoppe den digitale ulighed.

De 17 kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland
December 2014

Udover det politiske indspil har de 17 kommuner og regionen også udarbejdet et 
inspirationskatalog og en baggrundsrapport, som uddyber emnerne i det politiske indspil. 

Udspillet Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland er udarbejdet af Region Sjælland 
og de 17 kommuner i Region Sjælland. 
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Vækst og jobskabelse

Erhvervslivet i Region Sjælland vil med en forbedret digital infrastruktur kunne bidrage til øget 
vækst. Beregninger viser, at for hver 1.000 nye bredbåndsforbindelser kan der skabes 80 nye 
arbejdspladser. E-læring, e-handel, e-boks og telemedicinske løsninger er i hastig vækst, og denne 
vækst fortsætter. Spørgsmålet er i hvilket omfang borgere og virksomheder i Region Sjælland reelt 
får adgang til at udnytte disse løsninger? De samfundsmæssige gevinster ved at investere i 
højhastighedsbredbånd er i hvert fald til at få øje på.

Der skal være lige adgang for alle til de digitale løsninger med bredbåndsforbindelser på mindst 
100 MBit/s, hvilket er i tråd med regeringens udspil "Bedre bredbånd og mobildækning" fra marts 
2013. Her er formuleret en målsætning om at alle husstande og virksomheder skal have 
adgang til bredbåndsforbindelser med mindst 100 MBit/s download i 2020. 

Samfundsmæssige gevinster ved etablering af højhastighedsbredbånd
- En 10 % stigning i udbredelsen af bredbånd giver 1 % stigning i BNP

-En fordobling af bredbåndshastigheden øger BNP med 0,3 %

-Der kan skabes 80 nye arbejdspladser for hver 1.000 nye bredbåndsforbindelser – i Region 
Sjælland betyder det 26.000 nye arbejdspladser, hvis alle virksomheder og borgere får 
højhastighedsbredbånd. 

Danmark sakker bagud i anvendelsen af bredbånd
I 2012 indtog Danmark en 4. plads på World Economic Forum’s (WEF) liste over ”Networked 
Readiness nationer”. I 2014 er Danmark rykket ned til en 13. plads efter lande som Tyskland, Korea 
og Holland.

Danmark ligger på en 33. plads, når man ser på virksomhedernes evner til fuldt ud at udnytte IKT. 
Det giver WEF anledning til en bekymring om, ”hvorvidt Danmark vil være i stand til at fortsætte 
sin fremtidige økonomiske vækst og sociale udvikling.”

Effektiviseringsgevinster i det offentlige
Digitale løsninger bliver i stigende grad et centralt element i den velfærd, der bliver leveret til 
blandt andre patienter, de ældre, borgere med funktionsnedsættelser samt til børn og unge på 
deres vej i uddannelsessystemet. Adgang til velfungerende bredbånd er en klar forudsætning for at 
kunne udbrede digitale velfærdsløsninger.

Kommunernes og regionens mulighed for at føre den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi ud i 
livet er udfordret som situationen er i dag. I dele af Region Sjællands område kan de offentlige 
digitale løsninger ikke anvendes, fordi adgangen til mobilt bredbånd er begrænset af forhold som i 
væsentlig grad skyldes dårlig udnyttelse af frekvensressourcer. Dermed kan de digitale 
effektiviseringsgevinster ikke høstes, og der skal køres parallelle systemer for at betjene borgerne. 

Behov for nye initiativer
De 17 kommuner og Region Sjælland mener, at grundprincipperne i Teleforliget fra 1999 fortsat er 
gyldige og stadig kan danne grundlag for en markant forbedring og styrkelse af 
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bredbåndsdækningen i regionen. Mange teknologiske principper har naturligvis ændret sig 
dramatisk siden forliget blev indgået, og der er derfor behov for nye løsninger inden for det 
gældende forligs rammer. 

Teleforliget slår fast, at de konkurrencemæssige hensyn ikke må spænde ben for de 
samfundsmæssige hensyn. Det er de 17 kommuner og Region Sjællands opfattelse, at mulighederne 
for at ændre på de konkurrencemæssige vilkår i områder med dårlig dækning og i områder, hvor 
kundetætheden ikke er så stor, på intet tidspunkt har været genstand for en særlig regulering eller 
ændring i markedet. De 17 kommuner og Region Sjælland efterlyser derfor, at der indenfor 
Teleforligets rammer bliver sat gang i tiltag, der kan forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i 
Region Sjælland.

De 17 kommuner og Region Sjælland har udarbejdet et inspirationskatalog (her skal være et link til 
hvor kataloget kan downloades), der beskriver en række eksempler på, hvad borgere, 
virksomheder og kommuner allerede selv har gjort for at forbedre den lokale bredbåndsdækning. 
Disse initiativer kan imidlertid ikke stå alene, og det er nødvendigt med yderligere tiltag. 

De 17 kommuner og Region Sjælland medvirker meget gerne i en dialog om, hvilke tiltag det er 
hensigtsmæssigt at sætte i værk, og præsenterer her nogle oplæg til videre drøftelse.

Tildeling af nye licensaftaler om brug af radiofrekvenser i regionens område
I forbindelse med et fornyet udbud af de licenser, som udløber i juni 2017 foreslår de 17 kommuner 
og Region Sjælland, at der bliver stillet en frekvens til rådighed for det offentlige. De 17 kommuner 
og Region Sjælland vil gerne sikre sig, at borgere i regionen får lige muligheder for at anvende en 
række offentlige mobiltjenester i alle dele af regionen. Det kan dreje sig om tjenester, der vedrører 
alarmering, kommunale institutioner, servicenumre til læge, transportselskaber mv.

Koordinering af gravearbejde og kravene hertil
Med henblik på at få en hurtigere og økonomisk mere rentabel udbredelse af kablet bredbånd, 
foreslår De 17 kommuner og Region Sjælland, at der udvikles en digital løsning, som giver alle 
interessenter adgang til at se, hvor i Region Sjælland, der er planlagt og eller givet tilladelse til 
gravning. Det kan være med til at sikre koordinering af gravearbejder og de krav der stilles til 
gravearbejde, så det bliver muligt med fælles etablering af kabling og føringsveje (tomrør).

Etablering af samfundsnødvendig infrastruktur
De 17 kommuner og Region Sjælland vil opfordre til, at der bliver igangsat konkrete initiativer, der 
fjerner barriererne for at håndhæve retten til egen etablering af samfundsnødvendig infrastruktur 
de steder, hvor hensynet til fri konkurrence og markedsudvikling forhindrer, at der opstår 
nødvendig dækning.

National roaming
De 17 kommuner og Region Sjælland foreslår, at staten indleder en forhandling med 
teleselskaberne med henblik på at produktudvikle nationale roamingtjenester, så borgere og 
virksomheder opnår en god dækning uanset, hvilket mobilnet man anvender.
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Passiv infrastruktur
National roaming kan ikke løse problemet i de områder, hvor ingen af teleselskaberne har 
dækning. I disse områder er det nødvendigt med andre løsninger, f.eks. at kommunerne stiller 
passiv infrastruktur til rådighed for teleselskaberne. 

Region og kommunerne skal have indflydelse på brugen af licensindtægter
Når staten fremover gennemfører salg af licenstilladelser til mobilselskaber, skal regioner og 
kommuner have indflydelse på, hvorledes disse licensindtægter tilbageføres til IT-området i de 
respektive regionale områder. Herved sikres lokal forankring i fremtidens mobilsystemer samtidig 
med, at det sikres, at man lokalt øger mulighederne for at påvirke udrulningen i områder, hvor der 
ikke er et kommercielt incitament til at udbygge mobilnet.

Kortlægning af digital infrastruktur
Der findes i dag ingen samlet kortlægning af den digitale infrastruktur i Danmark. Det er derfor 
svært og i visse tilfælde umuligt, at planlægge infrastrukturen optimalt. Samfundet risikerer, at 
investere i unødvendig infrastruktur, enten fordi den findes i forvejen, eller fordi den kunne være 
opbygget med langt simplere midler. Region Sjælland og kommunerne i regionen foreslår derfor, at 
der bliver etableret adgang til en samlet kortlægning af den digitale infrastruktur. En sådan 
kortlægning ville gøre det muligt at planlægge og udnytte eksisterende infrastruktur langt bedre og 
optimere investeringerne i infrastruktur. En præcis kortlægning gør det lettere at etablere fælles 
infrastruktur på tværs af kommuner og regioner, og med deltagelse af såvel offentlige som private 
virksomheder.



5

Ingen teknologiske snuptagsløsninger - nye 5G mobilnet gør manglen på 
båndbredde værre
Når næste generation af mobilnet i de kommende år ruller ud, er det den generelle opfattelse, at 
det vil være et alternativ til, og erstatning for fiberbredbånd. Denne opfattelse er ikke rigtig. For 
selv om 5. generations mobilnettene (5G netværk) kan nå meget høje båndbredder sammenlignet 
med nutidens net, forudsætter de samtidig langt større båndbredder i den kablede infrastruktur, 
dvs. i de fibernetværk som forbinder antennerne til netværket. 

Fraværet af nødvendige fiberbredbåndsnet vil dermed i langt kraftigere grad påvirke 5G nettenes 
succes og mulighed for at levere høje båndbredder, end det er tilfældet i nutidens 4G net. Man kan 
med andre ord ikke udbygge et 5G netværk uden, at der samtidig opbygges et meget hurtigt og 
veldimensioneret højhastighedsnet vha. kabler i jorden. Mangler bredbåndsforbindelserne i jorden, 
bliver 5G dækningen ringe. Dermed vil forskellen mellem de områder i landet, hvor en sådan 
infrastruktur er til stede, og områder, hvor den mangler blive endnu tydeligere.

[Tegningen rentegnes og der indsættes forklarende billedtekst, der viser, at der en kobling 
mellem nedgravede kabler/fiber og mobilmaster]



6

Bagside
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KKU Sjælland omfatter Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen.
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Samfundsmæssige gevinster ved etablering af 
højhastighedsbredbånd

I Danmark benytter under 20 % af alle netværksbrugere i 2013 en tilslutning med en 
datahastighed på mindst 30MBit/sek1. Det er en markant lavere andel end det ses i en 
række lande vi normalt sammenligner os med. I Holland er andelen omkring 51 %, i 
Sverige omkring 35 % og i et land som Portugal, der ligger betydeligt under Danmark i 
forhold til både BNP og levestandard, benytter 32 % af netværksbrugerne 
bredbåndsnetværk. 

Denne udvikling påvirker tydeligt Danmarks internationale placering som netværksnation. 
Danmark har gennem de seneste 3-4 år bevæget sig støt ned af listen bland de førende 
netværksnationer. I 2012 indtog Danmark en 4. plads på World Economic Forum’s (WEF) 
liste over Networked readiness nationer2. I dag er Danmark ikke længere på listen over de 
10 førende IT-nationer, men ligger på en 13. plads, overgået af lande som Tyskland, Korea, 
Hong Kong og Holland. Alene fra 2013 til 2014 er Danmark rykket fra en global 8. plads og 
ned til en 13. plads. 

Det er i samme liste værd at bemærke, at Danmark rangerer på en 26. plads når det gælder 
anvendelsen af netværk i det offentlige (”Government usage”) (Tabel 4, Usage subindex), 
overgået af lande som Kazakhstan, Malaysia, Estland, Taiwan og flere andre nationer, som 
kun yderst sjældent sammenlignes med Danmark. På ”Infrastructure and digital content” 
rangerer Danmark på en 20. plads.

Dykker man ned WEF’s underkategori for ”Government usage”, finder man et interessant 
tal for ”Importance og ICT’s3 to governments visions” så rangerer Danmark på en 50. 
plads.

World Economic Forum kommenterer i 2014 rapporten udviklingen i Danmark således:

.... Despite this good performance, in comparison with other Nordic economies, there is 
some concern about the decreased ability of businesses to fully leverage ICTs to generate 
new services and products (33rd) and innovate by offering new organizational models 
(29th). These issues can potentially have a negative impact on an innovation-reliant 
country’s ability to support further economic growth and social development. 

1 EU Kommissionen (2013), http://ec.europa.eu/digital- agenda/en/fast-and-ultra-fast-
internet-access-analysis-and- data, Broadband Indicators. (per 14. august 2013) 

2 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalInformationTechnology_Report_2014.pdf 

3 ICT = Information and Communications Technology. På dansk benyttes betegnelsen IKT.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalInformationTechnology_Report_2014.pdf


4

Danmarks dårlige placeringer i forhold til innovation (hvor vi ligger på en 33. plads), og på 
de ringe muligheder for at udvikle nye organisatoriske modeller (29. plads), giver WEF 
anledning til en bekymring om, hvorvidt Danmark vil være i stand til at fortsætte sin 
fremtidige økonomiske vækst og sociale udvikling.  

Det bemærkelsesværdige er, at Danmark er blandt de (få) nationer, hvor næsten hele 
befolkningen har adgang til en PC og til nettet. Det åbne spørgsmål, som WEF ikke 
besvarer, er, hvorfor Danmark så hurtigt bevæger sig ned af listen over netværksparate 
nationer, og scorer markant ringe i udnyttelsen af IT i navnlig den offentlige sektor. 

Ud fra WEF’s analyser tyder meget på, at det ikke er den egentlige udbredelse af og 
adgangen til Internet og netværkstjenester generelt, som trækker den danske udvikling 
ned, men derimod den måde netværkene og navnlig den offentlige sektor udnytter IT på.
Den antagelse underbygges af en række konkrete konstateringer:

 Anvendelsen af bredbånd (med hastigheder over 30 MBit/sek) er mindre i 
Danmark end i de lande, der ligger foran Danmark på WEF’s liste.

 Den danske telesektor er blandt de mindst regulerede i Europa, og har meget lille 
offentlig indblanding i form af planlægning eller krav til teleselskaberne.

 Den regulering som findes i telesektoren, er baseret på en politisk aftale, som 
overlader væsentlige dele af den regulatoriske beslutningsproces til 
bekendtgørelsesniveau, dvs. uden involvering af det parlamentariske system4 eller 
lokal og regional indflydelse.  

 Danmark er blandt de lande i Europa, som ikke støtter udbredelsen af bredbånd i 
tyndt befolkede områder. 

Økonomien i IKT- erhvervene
IT- og kommunikationsanvendelsen har – som WEF påpeger – væsentlig betydning for 
både udviklingen i den nationale økonomi og verdensøkonomien. Betydningen er kortlagt 
gennem et meget stort antal analyser i alle grene af IKT-erhvervene, hvoraf udvalgte her er 
gengivet i listeform.

# Kilde Effekt Baggrund
1 Boston Consulting Group: “Danmark Online” 

2011 
-Internettet bidrager med 96 
mia. kr. til den danske økonomi
- IKT bidrager med 5,8 % af det 
dansk BNP i 2011 og ventes at 
udgøre 7,3 % i 2015

Undersøgelsen ser udelukkende 
på de aktiviteter, der reflekteres 
i bruttonationalproduktet. E-
handel medtages som sin 
omsatte værdi frem for 
værditilvæksten fra det at 
handle online. Undersøgelsen 
er gennemført for Google i 
Danmark

2 Centre for Economic and Business Research: 
“Digitalisering og Produktivitet”, Aug. 2011

- En vækst på 1 pct.-point i 
andelen af digitale 
virksomheder øger 
værditilvæksten fra 
erhvervslivet med mellem 2,6 
og 6,5 mia. kr. årligt hvor 
sidstnævnte svarer til en 0,44 

Betegnelsen digitale 
virksomheder dækker her over 
virksomheder, der har 
digitaliseret mindst én ud af fire 
interne processer: lagerstyring, 
produktionsstyring, bogføring 
og distribution. Rapport 

4 Teleforliget af 1999, afsnit 10: En mere fleksibel lovgivning.
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pct. stigning i brutto 
værditilvækst årligt.

udarbejdet for 
Erhvervsstyrelsen

3 Copenhagen Economics: “Den digitale 
samfundsværdi af digital infrastruktur ”, 2010

- EU’s samlede BNP kan stige 
med op til 4 %, hvis der frem 
mod 2020 etableres et 
velfungerende digitalt indre 
marked.
- Den definerede branche 
bidrager med 1,4 %. af BNP i 
EU27 eller €160 mia.
- Yderligere €150 mia. indirekte 
gennem værdi skabt i øvrige 
virksomheder og brancher.

Det svarer til mere end €1000 
pr. borger i EU (2010 BNP).

4 McKinsey Global Institute: ”Internet matters: 
The Net´s sweeping impact on growth, jobs 
and properity. Maj 2011 

- Internettet bidrager 
gennemsnitligt med 3,4 % af 
BNP i de undersøgte 
økonomier. 

- 21 % af væksten i BNP skyldes 
internettet. 

- 75 % af bidraget fra 
internettet stammer fra 
traditionelle brancher der ikke 
definerer sig selv som rene 
internetvirksomheder

- Der skabes 2,4 nye job for 
hvert job, der går tabt som følge 
øget digitalisering

BNP i 2009.
G8, Sydkorea, Sverige, Brasilien 
og Kina (70 pct. af globalt BNP).

SMV’er der i høj grad bruger 
webteknologier vokser og 
eksporter dobbelt så meget som 
øvrige SMV’er.

5 L.M Ericsson og Arthur D. Little, Chalmers 
Tekniske Universitet:” Socioeconomic effect of 
broadband speeds” September 2013

-1  % stigning i BNP for hver 10 
% stigning i 
bredbåndpenetrationen.
- 80 nye jobs for hver 1.000 nye 
bredbåndsforbindelser.
- En fordobling af 
bredbåndshastigheden øger 
BNP med 0,3 %

Undersøgelsen er gennemført 
på baggrund af data fra 
speedtest.net (opnåede 
hastigheder) fra 33 OECD lande 
fra nov. 2008 til maj 2011.

6 CEDI – Center for Digital Forvaltning. 
”Innovative veje til vækst og velfærd i land- og 
yderkommunerne”, Sep. 2012

- videobaserede omsorgsløs-
ninger i 46 yderkommuner kan 
spare 200-250 mio. kr. i 
transport

Undersøgelsen er foretaget for 
Dansk Energi

7 Sharon E. Gillet et al. for U.S. Department of 
Commerce, "Measuring the Economic Impact 
of Broadband Deployment", 2006 

- effekten af bredbånd på 
beskæftigelsen er op til fem 
gange så stor i områder med lav 
økonomisk vækst. 

Der er i flere af analyserne konstateret en markant sammenhæng mellem digitalisering og 
BNP og – ganske væsentligt – mellem bredbåndshastigheder og BNP.

Specielt resultaterne i kilde #5 er interessante. Det er en af de eneste undersøgelser, som 
kobler bredbåndsudbredelsen direkte til økonomisk vækst. Det er desuden en 
undersøgelse, som er baseret på empiriske målinger af faktisk opnåede (dvs. målte) 
båndbredder i 36 lande. Målingerne er derefter sammenholdt med en række forskellige 
økonomiske nøgletal i disse lande, og ud fra det opstilles en ren matematisk sammenhæng. 
Undersøgelsen viser, at der er en markant og fuldstændig ensartet sammenhæng mellem 
de målte båndbredder og den økonomiske udvikling i landene, og det er denne 
sammenhæng, der er anvendt i udledningen af nøgleresultaterne. Der er med andre ord 
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tale om resultater, som ikke er farvet af politiske, regulatoriske, forretningsmæssige, 
konkurrencemæssige eller andre forhold, men alene udtrykker en ren matematisk 
sammenhæng mellem faktisk (målt) båndbredde og socioøkonomiske forhold. Dette gør 
rapportens konklusioner mere robuste i forhold til tidligere undersøgelser, der har mere 
teoretiske antagelser og tilgange til området. 

Bredbånd og beskæftigelse i Region Sjælland
Chalmer rapporten (kilde 5) finder, at der skabes 80 nye job for hver 1.000 nye 
bredbåndsforbindelser. Omsat til forholdene i Region Sjælland betyder dette:

Antal private husstande i regionen: 376.976 (Danmarks Statistik 2014)
Antal virksomheder i regionen: 41.200 (Danmarks Statistik 2014) 
I alt: 418.176
Af disse antages 20% allerede at have bredbånd, dvs. potentialet er: 334.540 forbindelser.

Dette vil skabe: 334x80= 26.720 nye job. 

Hvis det antages, at 10 % af husstande og virksomheder i regionen, ligger i tyndt befolkede 
områder, og at ingen af dem i forvejen er forsynet med tilstrækkelig bredbånd, vil 
potentialet her være 41.818 forbindelser, svarende til skabelsen af mere end 3.000 nye job 
i disse områder. En udrulning af godt 41.000 bredbåndsforbindelser vil koste knapt 300 
mio. kroner5. 

Finansminister Bjarne Corydon oplyste i et svar til Folketinget i januar 2013, at en ledig 
koster det danske samfund i gennemsnit 330.000 kr. årligt. 3.000 ledige koster således 
samfundet 990 mio. kr. årligt. Hvis blot 10 %6, dvs. 300 af de arbejdspladser, som skabes 
som følge af en bredbåndsudrulning i de tyndest befolkede områder går til en ledig, vil 
anlægsinvesteringen være tjent hjem for samfundet på tre år. 

Generelt peger samtlige undersøgelser i samme retning. Adgangen til høje båndbredder 
øger beskæftigelse, produktivitet og i sidste ende BNP. Der vil naturligvis være lokale og 
regionale forskelle på hvilken indflydelse en bredbåndsudrulning vil have, men den 
overordnede tendens vil være den samme. 

5 Anlægsomkostningen er baseret på et landsgennemsnit på ca. 7.000 kr. på bredbåndslinje. Dette 
gennemsnit vil formodentlig holde ved en storskala udrulning i hele regionen, men vil være højere 
i de tyndeste dele af regionen. Dog vil den gennemsnitlige anlægsinvestering pr. linje næppe 
overstige 10.000 kr. i noget område. 
6 De 10 % må anses for realistisk set i forhold til den regionale arbejdsløshed på 6,6%. I de tyndt 
befolkede områder må det antages (bl.a. med henvisning til kilde #7) at ledigheden ligger over 
regionsgennemsnittet, og dermed vil der være større sandsynlighed for, at mere end 10% 
nyskabte job går til ledige.
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Lokal og regional medindflydelse
De lokale og regionale myndigheder har indflydelse på udviklingen af infrastrukturen på 
en lang række områder, når det gælder forsyning, transport, miljø, sundhed og 
uddannelse, men ikke når det gælder digital infrastruktur. Det er et paradoks, når regional 
og kommunal økonomi i den grad afhænger af den digitale infrastruktur.

WEFs bekymring for den danske udvikling skal ses i dette lys, og Regionen Sjælland og de 
17 kommuner bør derfor arbejde for at øge indflydelsen i forhold til den digitale 
infrastruktur.
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Teleforligets rolle i forhold til bredbåndsdækning
Det nuværende teleforlig blev indgået 8. september 1999, af en bred forligskreds bestående 
af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti, 
Socialistisk Folkeparti og Centrum- Demokraterne. Det er det længst varende forlig blandt 
fungerende forlig, og længere end det foregående teleforligs varighed på 9 år. 

Det nuværende teleforlig bærer naturligvis præg af, at den teknologiske og 
markedsmæssige udvikling over de forløbne 15 år har ændret væsentligt i forhold til de 
daværende forudsætninger for aftalen. Det ses bl.a. i kraft af aftalens meget omfattende 
beskrivelser af, hvorledes samtrafik- og markedspriser skal reguleres – beskrivelser som i 
løbet af aftalen har ført til konkret udmøntning, og – for størstepartens vedkommende – 
også til nedlæggelse af reguleringen. Desuden indeholder forligsteksten en længere 
indledende redegørelse for, at man med aftalen går fra sektor- til markedsregulering. 
Redegørelsen giver i dagens marked et historisk indblik i forudsætninger som for længst er 
indfriet. Ikke desto mindre indeholder teleforliget en række elementer, som selv i det 
nuværende marked og samfund har ganske markant betydning – hvis de udmøntes.

Region Sjælland og kommunerne i regionen støtter derfor en bevarelse af 
grundprincipperne i Teleforliget, under den forudsætning, at Teleforliget rent faktisk 
følges op fra regulatorisk side, så fundamentale grundprincipper efterleves. 

I det følgende er beskrevet de dele af Teleforliget, som efter Region Sjælland og 
kommunernes mening vil kunne føre til en markant forbedring og styrkelse af 
bredbåndsdækningen og adgangen til denne i regionens område. 

Forligets afsnit 5:Adgang til netværkssamfundets højhastighedsnet
Der er enighed om, at det er væsentligt, at både privat- og erhvervsforbrugerne allerede på 
kort sigt sikres bedre adgang til højhastighedsnet.

Grundprincippet er således, at alle sikres adgang til højhastighedsnet. Selv om begrebet 
højhastighedsnet ikke er nærmere specificeret i Teleforliget, er der næppe tvivl om, at der 
dermed menes netværk med transmissionskapaciteter væsentligt over det, der med 
datidens teknologi var muligt på telefonnettet. I nutidens samfund betyder dette 
transmissionskapaciteter på 100 MBit/sek. 

Dette princip understreges yderligere i forligets afsnit 6 som omhandler det mobile 
netværk og dets frekvensudnyttelse.

Forligets afsnit 6: Effektiv udnyttelse af frekvensressourcer
Der er enighed om, at ....
Hvis der er modstrid mellem bredere samfundsmæssige målsætninger, som for eksempel 
sikring af nød- og sikkerhedstjenester, public service m.v., og fremme af konkurrence, 
frekvenseffektivitet m.v., bør de overordnede samfundsmæssige mål have forrang.

Hermed omfatter aftalen reelt mulighed for, at de regulatoriske bindinger lempes, såfremt 
samfundsmæssige mål nødvendiggør det. Det er Region Sjællands og kommunernes 
opfattelse, at der findes en lang række sådanne samfundsmæssige mål, f.eks. 
digitaliseringen af den offentlige sektor, med kravet om at enhver borger senest 1. 
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november 2014 er forsynet med e-boks, at kommuner og regioner i kraftig grad gør brug af 
digitalisering i forhold til udøvelse af pålagte myndighedsopgaver, f.eks. patientpleje, 
hjemmehjælp, undervisning osv. 

I dele af regionens område kan disse mål ikke indfries, fordi adgangen til mobilt bredbånd 
begrænses af forhold som i væsentlig grad skyldes dårlig udnyttelse af frekvensressourcer 
– f.eks. udmøntet i det forhold, at teleselskaberne af konkurrencemæssige hensyn ikke 
understøtter national roaming. 

Teleforliget slår fast, at der i sådanne tilfælde – hvor det at fremme konkurrencen i 
telesektoren spænder ben for samfundsmæssige hensyn, skal de konkurrencemæssige 
hensyn vige. 

Det er derfor regionens forventning, at nødvendige tiltag i forhold til forbedring af 
bredbåndsdækningen i regionen udmærket kan tage udgangspunkt i Teleforliget af 1999, 
og uden at det i øvrigt nødvendiggør lovændringer. Teleforliget fastsætter princippet om, 
at lovgivningens overordnede målsætning justeres i takt med teknologi, marked og 
konkurrence, og det er derfor forventningen, at dette kan ske umiddelbart i forhold til 
teleforliget.  
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National roaming
Som forholdene er i dag, kan kunder hos et dansk mobilselskab kun betjene sig af de 
antenner dette selskab benytter. Det skyldes dels regulatoriske forhold, dels at selskaberne 
ikke indgår roamingaftaler med hinanden. Det medfører, at en kunde kan komme ud for at 
miste sin telefonforbindelse, fordi kundens teleselskab har dårlig dækning i et bestemt 
geografisk område, også selv om et eller flere andre mobilselskaber har god dækning i 
samme område.

Oprindeligt var der i mobillicensvilkårene forbud mod national roaming. Det blev indført 
fordi man frygtede for, at få dominerende mobilselskaber ville sætte sig på markedet, og 
fordi man ønskede at alle selskaber som købte en licens til at drive mobilsystemer, skulle 
udbygge egne netværk over alt.

De fire stamselskaber (TCD, Telia, Telenor og 3) har opbygget parallel dækning i de samme 
geografiske områder, bestemt ud fra kundemængder, licensvilkår og forrentning af den 
investerede kapital. 

I dag ses derfor en god parallel dækning med alle fire selskabers master i de områder af 
landet hvor mængden af kunder er tilstrækkelig til at alle fire selskaber kan opnå en givtig 
forretning. Til gengæld investerer ingen af de fire selskaber i områder, hvor 
kundegrundlaget er utilstrækkeligt til at forrente investeringen inden for den tidsramme 
teleselskaberne typisk arbejder med (dvs. mellem 2 og 3 år). Resultatet er, at der opleves 
meget ringe eller ingen mobildækning i disse områder.

Udsigterne til, at der kommer mobildækning disse steder er – med de nuværende regler – 
lange, hvis mobilselskaberne fremover ikke kan eller vil betjene hinandens kunder.

Det oprindelige forbud mod national roaming harmonerer på ingen måde med den 
nuværende markedssituation. Frygten for monopoldannelse i infrastrukturen er ikke til 
stede. Det ses bl.a. ved, at Telia og Telenor har fået tilladelse til at sammenlægge sine 
mobilnet, dvs. opbygge dækning ved hjælp af de to selskabers fælles netværk. 

Det er derfor ønskeligt, om Region Sjælland og kommunerne i regionen udstyres med 
værktøjer,  som kan fremme mobilselskabernes muligheder og lyst til at indgå roaming 
aftaler med hinanden.

Herved reduceres selskabernes investering ved separat opbygning af dækning i 
yderområderne samtidig med at dækningen – i hvert fald i de  områder hvor dækningen i 
dag er tyndest – bliver væsentlig bedre. Dette gælder dog ikke i de områder, hvor ingen af 
selskaberne har dækning.

I de områder hvor ingen af teleselskaberne har dækning, skal der yderligere tiltag til, f.eks. 
i kraft af at kommunerne stiller passiv infrastruktur til rådighed for teleselskaberne. I de 
tilfælde kunne kravet til roaming skærpes, så det f.eks. blev en forpligtelse for at benytte 
infrastrukturen. 



11

Frit spektrum til offentlig anvendelse

Der eksisterer på nuværende tidspunkt områder i regionen, som er helt uden 
mobildækning, dvs. uden brugbar radiodækning fra nogen af de danske licenshavere eller 
fra udenlandske (tyske) operatører.

De berørte områder kan deles op i to kategorier:
 Øde områder, f.eks. skovområder eller kyststrækninger
 Mere beboede områder, med pletvis manglende dækning pgr. 

terrænmæssigeforhold.

Fraværet af mobildækning i disse områder har specielt betydning for muligheden for at 
tilkalde nødredning (112) i tilfælde af ulykker, og sekundært muligheden for at – primært 
offentlige myndigheder – kan benytte mobilkommunikation i forbindelse med udførelse af 
lokale opgaver, f.eks. tilsyn med pumpestationer, kloakker, vandboringer osv. 

I regionens 17 kommuner har man gennem årene bygget specielle løsninger til at imødegå 
den dårlige dækning- Sådanne løsninger består typisk af f.eks. fastkablede linjer, 
dedikerede radiolinjer eller andet specialudstyr. Fælles for løsningerne er, at de er 
forholdsvis kostbare at etablere, vedligeholde og drive, samt at der i en række tilfælde 
findes billigere alternativer baseret på mobilteknologi. 

Hensynet til borgernes sikkerhed og muligheden for at optimere særlige anvendelser i 
disse områder vil give kommunerne (og samfundet) en samlet besparelse, som både 
direkte (ved nedbringelse af f.eks. driftsomkostninger) og indirekte (ved at alarmer kan 
modtages tidligere, hvorved større katastrofer potentielt kan undgås). Der har gennem 
årene været eksempler på, at dårlig dækning har ført til, at ulykker ikke er blevet 
rapporteret på det tidspunkt hvor de opstod, med deraf følgende risiko for personskader.

Det bør undersøges, hvordan borgerne sikres adgang til følgende angivet i prioriteret 
rækkefølge:

1. Opkald for alle til 112
2. Opkald for alle borgere til udvalgte offentlige numre 3-cifrede numre, 4-cifrede 

numre og udvalgte 116-numre7 
3. Opkald for kommunens medarbejdere til udvalgte kommunale institutioner 

(arbejdsrelateret), f.eks. hjemmeplejen, vej- og park osv. 
4. Opkald fra alle borgere til udvalgte servicenumre med generel interesse, f.eks. 

skoletandpleje, egen læge, bus- og togselskaber, Storebæltsbroen, osv.

Ved en sådan tjenesteopdeling opnår man dels at ændre væsentligt på eksisterende 
markedsforhold, dels opnår man en dækning, der ud fra en offentlig synsvinkel giver en 
tilstrækkelig sikkerhed for, at man kan betjene borgerne.

7 Udvalgte numre kan f.eks. være:  114: Politi (ikke alarm), 1812: Dyrenes vagtcentral,  1813: 
Akuttelefonen, 1881: Borgerservice, 1888: Vejdirektoratet, 116000: Hotline for eftersøgte børn, 
116006: Offerrådgivningen. 116111: Børnetelefonen. 
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Offentlig mobildækning
Kundegrundlaget for, at et (eller flere) af de kommercielle teleselskaber selv etablerer 
dækning i disse områder er for lille. Havde kunde- og trafik underlaget været til stede var 
der således allerede etableret dækning. 

Der er med andre ord tale om en situation, som i Teleforliget af 1999 omtales som en 
situation, hvor offentlig brug af en frekvensressource går forud for princippet om fri 
markedskræfter. Dermed åbner forliget for, at lokale myndigheder kan påtage sig at 
etablere dækning til de (offentlige) formål, der er nævnt ovenfor.

Hvorledes en sådan dækning skal etableres teknisk bør derfor undersøges, herunder 
hvorvidt der inden for rammerne af den eksisterende danske frekvensplan er afsat eller 
kan afsætte ressourcer til dette formål. Det må forventes, at der som minimum i den 
danske frekvensplan bl.a. er taget hensyn til EU kommissionens beslutning om europæisk 
samordning af frekvensressourcer8, samt efterfølgende opdatering9.

Som et eksempel kan nævnes, at Sverige med henvisning til EUs fælles harmonisering10 
har afsat et licensfrit frekvensområde i 1800 MHz båndet til ulicenseret mobiltelefoni til 
indendørsbrug. Om en tilsvarende frekvensbrug er muligt i det danske net skal 
undersøges, lige som det skal undersøges, hvorvidt sådanne frekvenser vil kunne anvendes 
til andet end indendørsdækning.  

Offentlig dækning på steder med delvis mobildækning
Selv om der i regionen findes steder helt uden mobildækning, er det dog langt overvejende 
tilfældet, at mindst et af de danske mobilselskaber har geografisk dækning. Disse steder vil 
112 alarmopkald være sikret, idet alle operatører har pligt til at betjene alarmopkald uanset 
mobiltelefonens SIM kort. 
Derimod vil det stadig kun være muligt for de kunder, hvis selskab har dækning, at komme 
i forbindelse med de ovenfor nævnte offentlige tjenester. Alle andre kunder vil opleve 
manglende dækning. En offentlig udbygning af mobildækningen i disse (i forvejen delvist 
dækkede områder), vil ikke påvirke markedssituationen væsentligt, såfremt den offentlige 
dækning defineres som sekundær i forhold til dækning af kundens eget mobilselskab. 11

8 Kommissionens beslutning af 9. november 2006 om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr 
(2006/771/EF)
9 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2006/771/EC on 
harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices and repealing Decision 2005/928/EC 
(2013/752/EU)
10 Post- och telestyrelsens förskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändere, 
beslutade den 11. september 2013. Eva Hallén, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm, ISSN 1400-
187X
11 Således at telefonen som standard altid vælger eget mobilselskab hvis der er dækning



13

Krav til ny frekvenstildeling
Den 12. juni 2017 udløber en række af de danske GSM licenser. 3G licenserne udløber 31. 
oktober 2021. Det vil, uanset muligheden for at kunne få tildelt en offentlig licens på det 
nuværende grundlag, være formålstjenligt at stille krav om, at en sådan frekvens stilles til 
rådighed i forbindelse med et fornyet udbud af de licenser som udløber i juni 2017.

Samtidig bør det – set ud fra et regionalt synspunkt – være muligt at indrette et fornyet 
udbud således at tildelte frekvenser som ikke tages i brug i bestemte geografiske områder, 
kan tages i brug til etablering af offentlig dækning på enten permanent basis, eller på 
midlertidig basis indtil licensejeren vil udnytte sin licens det pågældende sted. 

Da frekvensallokering og licensudnyttelsen allerede på nuværende tidspunkt har ganske 
betydende indflydelse på den regionale og kommunale planlægning, bør der stilles krav 
om, at såvel regionerne som landets kommuner inddrages i arbejdet omkring licensering af 
mobilnettene.  
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Funktionel separation
Produktivitetskommissionen udgav i januar 2014 en analyserapport (5) om Infrastruktur i 
Danmark. I den behandles forholdet om funktionel separation i forhold til dominerende 
teleselskaber.  I rapporten siges det:

”En måde at skabe mere lige konkurrencevilkår for alle selskaberne kan være at sikre, at 
infrastrukturen ejes af et separat selskab, der ikke er aktivt på detailmarkedet. Den 
konstruktion kendes eksempelvis fra jernbaneområdet, hvor skinnerne ejes af 
Banedanmark, der ikke selv fører tog. 

En separation af infrastrukturen fra de dele af virksomheden, der udbyder tjenester, kan 
udformes på forskellig vis. Infrastrukturen kan eksempelvis overføres til et separat 
selskab med selvstændig ledelse, men med samme ejer som det tjenesteudbydende 
selskab. Det betegnes funktionel separation. Alternativt kan infrastrukturens ejer 
pålægges at frasælge denne til et selskab, der ikke udbyder telerelaterede tjenester. Det 
betegnes strukturel separation. ”

Funktionel og strukturel separation er tiltag som griber dybt ind i telemarkedet. 
Produktivitetskommissionen anbefalede i sin analyse, at Erhvervsstyrelsen igangsatte 
undersøgelser af, hvilke muligheder der foreligger for, at funktionel separation i det danske 
telemarked, herunder om den danske telelov (som er en implementering af EU-direktiv 
2002/19/EF), rummer mulighed for, at sådanne separationer kan gennemføres.
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Openreach – den britiske model for funktionel separation

Openreach12 er en division under British Telecom (BT), stiftet i 2006 med det formål at 
styrke konkurrencen i den nationale infrastruktur. Frem til dannelsen af Openreach 
fungerede det engelske telemarked som det danske gør i dag, med BT som det tidligere 
statsmonopol og dominerende operatør, med et næsten fuldt ejerskab af al national 
infrastruktur. I slutningen af 2005 var blot 200.000 linjer (med båndbredder over 35 
MBit) uden for BTs ejerskab. To år efter dannelsen af Openreach var det tal steget til 5,5 
millioner linjer. 13

Openreach er ejet af BT og administrerer både kobber- og fiberlinjer i den lokale 
infrastruktur, dvs. fra telefoncentralen og frem til slutkunden. Desuden administrerer 
Openreach de linjer, som forbinder andre teleselskaber med BTs netværk (wholesales 
linjer). 

Selv om Openreach er fuldt ejet af BT, er der regulatorisk opstillet en række krav til, 
hvorledes selskabet skal drives således, at BT ikke – i kraft af f.eks. indflydelse i selskabet – 
kan opnå mere favorable vilkår end konkurrenterne.

Openreach administrerer og driver hele accessnettet i England på wholesales basis, dvs. 
som underleverandør til alle andre teleselskaber. Slutkunder har ingen kontakt til 
Openreach, og al information, installation, fejlmelding og administration sker via kundens 
forhandler, dvs. BT eller et af da øvrige teleselskaber. Openreach står både for 
administartion af wholesales, for nyanlæg og for vedligeholdelse af det eksisterende net. 

Konstruktionen af Openreach er et eksempel på en fuld funktionel netværksseparation 
gennemført i et marked, hvor den dominerende operatør (BT) på tidspunktet for 
introduktion af konkurrence i telemarkedet, ejede så godt som hele den nationale 
infrastruktur. Konstruktionen er ikke ekspropriation, men en udmøntning af 
myndighedskrav til en bestemt driftsform i et teleselskab. Konstruktionen er primært 
skabt for at skabe helt lige konkurrencevilkår i telesektoren, sekundært for at sikre at de 
nationale netværk forbliver intakte selv om et eller flere teleselskaber skulle gå konkurs. I 
Danmark er en sådan sikkerhed kun opnået ved lovsikret nøddrift for et konkursramt 
selskab i 30 dage.

12 http://www.openreach.co.uk
13 https://openmedia.ca/plan/international-comparisons/united-kingdom
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Regeringens 22 initiativer - en status nov. 2014

Regeringen lancerede marts 2013 et udspil ”Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark”. Der er i 
udspillet 22 initiativer, der på hver sin måde skal være med til at indfri den målsætning regeringen har sat på 
100 Mbit/s i download og 30 Mbit/s i 2020. Nedenfor er der opstillet en gennemgang af status for de enkelte 
initiativer. 

Status er:
 2 initiativer er fremadrettede efter 2020
 5 initiativer er uafklarede/ikke opnåede
 13 initiativer er gennemført
 2 initiativer er igangsatte

Det vurderes ud fra nedenstående gennemgang, at regeringsudspillet bør revideres, hvis målsætningerne skal 
opnås.1 .1 Mindst 30 Mbit/s upload til alle i 2020 

Målsætning: Regeringen arbejder efter en målsætning om, at alle husstande og virksomheder skal have 
adgang til bredbåndsforbindelse med mindst 100 Mbit/s download i 2020 . 

Fremtidens tjenester og forbrugsvaner hos borgere og virksomheder vil i endnu højere grad stille krav til de 
hastigheder, vi kan sende data med. Regeringen fastsætter derfor et mål om, at alle husstande og 
virksomheder skal have adgang til en bredbåndsforbindelse med mindst 30 Mbit/s upload i 2020. Dette skal 
ske gennem en markedsbaseret udrulning. 

Bemærkninger til målsætningen: Denne målsætning kan nås med den netværksteknologi som eksistere 
i dag, dvs. ved udnyttelse af eksisterende telefonledninger (to-tråds kobberledninger). Målsætningen 
forudsætter dermed ikke, at der etableres f.eks. fiberbaseret bredbånd til private hjem. Det er uklart, om 
målet er formuleret til at dække både fastnet opkoblet bredbånd og mobilt bredbånd. Der er således i målet 
ikke klart skelnet imellem om adgangen til de specifikke båndbredder sker på delt eller udelt basis. Det er på 
ingen måde realistisk, at dette mål kan nås med mobil bredbånd med garanteret udelt bredbånd til alle. 

Det skal desuden bemærkes, at måles skal nås “gennem en markedsbaseret udrulning”, uden at dette i øvrigt 
er nærmere defineret. 

Status: Ikke nået.

2 .1  Smart brug af frekvenser til trådløst og mobilt bredbånd 

Målsætning: Regeringen vil have fokus på at stille dækningskrav ved kommende frekvensauktioner. 
Samtidig vil regeringen arbejde for at frigøre yderligere frekvenser, så trådløse bredbåndstjenester kan 
bidrage til, at alle danskere i 2020 kan få adgang til bredbånd med høje hastigheder, og samtidig sikre de 
nødvendige frekvenser til jordbaseret tv-transmission. 

Bemærkninger til målsætningen: Dette mål er alene fremadrettet, og opstiller ikke eksplicitte mål for 
hastigheden af den mobile bredbåndsydelse (hvilket underbygger antagelsen om, at mål 1.1 nås alene på 
fastkablet netværk). 

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet rapporten “Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne 
for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020”. Rapporten er sendt i høring med 
svarfrist i september 2014. Denne undersøgelse dækker forholdene efter 2020 og kan således ikke bidrage til 
opfyldelse af 2020 målene. 
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2.2 Bedre bredbåndsforbindelser på Bornholm 

Målsætning: Der er i regeringens Vækstplan.dk afsat 30 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til sikring af bedre 
bredbåndsforbindelser på Bornholm. 

Bemærkninger til målsætningen: Netværket skal være etableret senest med udgangen af 2016 og skal i 
første omgang give adgang til 30 MBit download og 5 MBit upload, og fra 2020 opfylde de overordende mål 
dvs. 100/30. Nettet skal desuden i en 10 årig periode være åbent for at interesserede leverandører kan levere 
tjenester via nettet. 

Status: Opnået.

2.3 Bedre konkurrencevilkår på bredbåndsområdet 

Målsætning: Erhvervs- og Vækstministeriet gennemfører en undersøgelse af mulighederne for at forbedre 
konkurrencesituationen på bredbåndsmarkedet ved at give bedre adgang til tv-indhold og for at indføre 
særlige regler om fusionskontrol. 

Muligheden for at kunne levere tv sammen med bredbånd er i dag vigtigt for at kunne konkurrere på 
bredbåndsmarkedet. Mange investeringer på teleområdet sker i dag, uden at der ligger en stor omsætning 
bag. Dette kan under visse omstændigheder påvirke konkurrencesituationen negativt. 

Bemærkninger til målsætningen: Erhvervsministeriet har på nuværende tidspunkt ikke udmeldt, 
hvorledes dette mål indfries. 

Status: Ingen planer for indfrielse.

2.4  Bedre vilkår for udrulning af højhastighedsforbindelser 

Målsætning: Regeringen vil undersøge mulighederne for at skabe bedre rammer for koordineret 
anvendelse og etablering af IKT-infrastruktur og dermed forbedre rentabiliteten og incitamentet til at 
etablere hurtige internetforbindelser, særligt til yderområderne . 

Bemærkninger til målsætningen: Erhvervsministeriet har på nuværende tidspunkt ikke udmeldt, 
hvorledes dette mål indfries. 

Status: Ingen planer for indfrielse.

2.5 Individuelt valg af tv-distributør 

Målsætning: Regeringen har i medieaftalen af 9. oktober 2012 og i udspillet ”Styrket konkurrence til gavn 
for Danmark” taget initiativ til at undersøge, om de gældende ordninger på boligområdet for tv-forsyning 
fortsat er hensigtsmæssige, eller om der er behov for via lovgivning at give øget mulighed for individuelt valg 
af tv-distributør. Dette vil samtidig kunne bidrage til at øge konkurrencen på bredbåndsmarkedet. 

Bemærkninger til målsætningen: I en status af 2. december 2013 på Erhvervsministeriets hjemmeside 
fremgår det, at to initiativer “4.1 Enkeltvis køb af TV-kanaler” og “4.2 Frit valg af TV-distributør”, begge har 
status igangsat, og initiativet er indført med virkning fra juli 2013, dvs. før målsætningen herom blev 
defineret. 

Om initiativet har betydning for den nationale udrulning af bredbånd er uklart. 
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3.1 God markedsføringsskik på teleområdet 

Målsætning: Gennem implementeringen af de nye teleretningslinjer for markedsføring af 
bredbåndshastighed vil regeringen bidrage til øget gennemsigtighed og mobilitet på telemarkedet. 

Lav gennemsigtighed på telemarkedet hæmmer konkurrencen, da forbrugerne har svært ved at navigere 
imellem teleselskabernes mange tilbud. Regeringen lægger vægt på, at teleselskabernes markedsføring af 
hastigheden på bredbåndsforbindelser er retvisende. Det vil sige, at den markedsførte hastighed svarer til 
den hastighed, forbrugerne reelt oplever. 

Bemærkninger til målsætningen: I marts 2013 – dvs. samtidig med, at målsætningen blev defineret – 
blev der indført et sæt nye skærpede markedsføringsregler for bredbånd. Reglerne er omtalt i denne 
pressemeddelelse: http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Nyheder-fra-
FO/Pressemeddelelser/Markedsfoering-af-bredbaandsforbindelser Det er pt. disse regler, som er gældende i 
forhold til det danske bredbåndsmarked.

4.1 Bedre kommunale muligheder for bredbåndsudrulning 

Målsætning: Regeringen vil give kommunerne klare rammer for fremover at spille en mere aktiv rolle i at 
fremme bredbåndsinfrastruktur, hvor dækningen i dag er mindre god. Erhvervs- og Vækstministeriet vil 
udarbejde et cirkulære/vejledning til erhvervsfremmeloven, som skaber klarhed om kommunernes mulighed 
for at stille dækningskrav i lokale områder i forbindelse med indkøb til kommunens institutioner. 

Bemærkninger til målsætningen: Målsætningen har udmøntet sig i en vejledning til kommuner om de 
eksisterende muligheder for kommunale initiativer på bredbåndsområdet.

4.2 De regionale vækstfora som katalysator for bedre dækning

Målsætning: Regeringen foreslår, at konkrete initiativer på mobil- og bredbåndsområdet fremover indgår i 
partnerskabsaftaler. Det skal medvirke til et stærkt og fokuseret partnerskab om fremme af digital 
infrastruktur mellem regeringen og fx de regionale Vækstfora, som kan være en væsentlig drivkraft i den 
lokale udvikling. 

Bemærkninger til målsætningen: Målsætningen er en anbefaling om, at Vækstforum indgår 
partnerskabsaftaler på bredbåndsområdet. 

Status: Gennemført.

4.3 Mere information og vejledning til kommuner og regioner 

Målsætning: Regeringen vil iværksætte en målrettet informationsindsats i forhold til regioner, kommuner 
og lokale aktørers muligheder for at fremme udrulningen af bredbånd. 

Foruden at udbyde information vil Erhvervs- og Vækstministeriet igangsætte en opsøgende dialog med de 
regioner og kommuner, hvor der er særlige lokale udfordringer med adgangen til tilfredsstillende 
bredbåndshastigheder, samt de selskaber og organisationer, der kan bidrage til lokale løsninger. 

Bemærkninger til målsætningen: Der har været afholdt en række møder mellem kommuner, regioner 
og teleselskaber i forbindelse med initiativerne i “Bedre bredbånds og mobildækning”. Regioner og 
kommuner har desuden på eget initiativ holdt møder med relevante leverandører. 

Status: Gennemført.

http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Nyheder-fra-FO/Pressemeddelelser/Markedsfoering-af-bredbaandsforbindelser
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Nyheder-fra-FO/Pressemeddelelser/Markedsfoering-af-bredbaandsforbindelser
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5.1 Ny brugerbaseret bredbåndsmåler 

Målsætning: Regeringen vil udvide den eksisterende bredbåndsmåler med en funktionalitet, der bl.a. gør 
det muligt at registrere og vise forbrugernes målinger. Initiativet indgår også i det forbrugerpolitiske 
eftersyn, som regeringen har offentliggjort august 2012. 

Bemærkninger til målsætningen: Udviklingen af denne måler pågår. Den annoncerede tidsramme for 
måleren “efteråret 2013” er ikke nået. Resultaterne af disse målinger foreligger endnu ikke. 

Status: Igangsat.

5.2 Mere detaljeret mobil- og bredbåndskortlægning 

Målsætning: Regeringen ønsker at forbedre de eksisterende bredbånds- og mobilkortlægninger, så borgere, 
virksomheder og offentlige myndigheder kan få en bedre og mere detaljeret indsigt i bredbåndsdækningen på 
lokalt niveau. 

Bemærkninger til målsætningen: Der er udbudt og igangsat to initiativer på dels bredbåndsmåling dels 
sundheds-IT brug af bredbånd.

Status: Igangsat.

5.3 Nøddrift af bredbåndsforbindelser ved konkurstilfælde 

Målsætning: Regeringen vil fremsætte forslag om ændring af teleloven, hvormed der muliggøres nøddrift, 
så borgere og virksomheder ikke risikerer at stå uden internetforbindelse fra den ene dag til den anden i 
tilfælde, hvor deres internetudbyder er gået konkurs . 

Bemærkninger til målsætningen: Der blev 7. maj 2013 fremsendt lovforslag (L229) til ændring af 
teleloven på dette område. Lovforslaget blev vedtaget, og betyder at telebranchen selv skal finansiere 30 
dages nøddrift i tilfælde af et teleselskabs konkurs. 

Status: Gennemført.

6.1 Bedre muligheder for mobilantenner i åbent land 

Målsætning: Regeringen har fremsat forslag til ændring af planloven, således at der ikke kræves 
landzonetilladelse til etablering af antenner på eksisterende master, der anvendes til offentlig 
mobilkommunikation, samt på siloer og høje skorstene . Endvidere udarbejder Naturstyrelsen en revideret 
vejledning om planlovens regler for opsætning af mobilmaster og antenner. 

Bemærkninger til målsætningen: Lovforslaget (L147) blev fremsat i februar 2013, og vedtaget 4. april 
2013.

Status: Gennemført

6.2 Klare rammer for kommuners udlejning 

Målsætning: Regeringen vil indføre en hjemmel i teleloven for kommuner til at tilbyde teleselskaberne 
lejevilkår for adgang til grunde, bygninger eller kommunale master, der afspejler kundegrundlaget. 
Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejder en vejledning om lejevilkår med henblik på at fremme klarhed på 
område . 
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Bemærkninger til målsætningen: Indeholdt i L229.

Status: Gennemført.

6.3  Bedre indendørs mobildækning ved nybyggeri 

Målsætning: Regeringen vil sætte fokus på, at mobildækning indtænkes i større bygge- og anlægsarbejder, 
og at der opbygges systematisk viden om virkningen af byggematerialer på mobildækning i bygninger. 
Initiativerne bidrager til, at byggeprojekter kan gennemføres, uden at der bliver behov for efterfølgende 
afhjælpning af problemer med mobildækning. 

Bemærkninger til målsætningen: Målsætningen skulle udmønte sig i en analyse af bygningsmaterialers 
indvirkning på mobildækning. Det er uafklaret om en sådan undersøgelse er igangsat.

Status: Uafklaret.

6.4 Dansk standard for master 

Målsætning: Dansk Standard vil for Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejde en dansk standard for 
master. En dansk standard vedrørende udformningen af master vil understøtte en hurtigere sagsbehandling 
af byggetilladelser til at opføre master i kommunerne. 

Bemærkninger til målsætningen: Der findes pt. ikke en sådan Dansk Standard.

Status: Ikke gennemført.

7.1 Bedre indendørs mobildækning 

Målsætning: Regeringen anbefaler mobilselskaberne at give deres kunder mulighed for at opnå bedre 
indendørs dækning gennem markedsføring af femtoceller til private husstande og minibasestationer til 
erhvervslivet. 

Bemærkninger til målsætningen: Denne mulighed foreligger i fuldt omfang inden for nuværende 
lovgivning. Målsætningen om, at teleselskaberne skal animeres til at tilslutte sig offentligt etablerede 
dækningsanlæg (Distribuerede Antenne Systemer DAS) er derimod ikke en del af målsætningen. 

Status: Gennemført.

7.2 Bedre lejevilkår og deling af mobilmaster 

Målsætning: Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejder en vejledning om lejevilkår med henblik på at 
fremme en mere ensartet og gennemsigtig praksis på området . 

Bemærkninger til målsætningen: Udarbejdelsen af vilkår er medtaget i L229. Det er uklart om disse 
vilkår efterfølgende er blevet udarbejdet.

Status: Gennemført.

8.1 Dækningskrav i offentlige indkøb 

Målsætning: Regeringen anbefaler, at der i offentlige udbud stilles krav om dækning ved indkøb af 
telefoniydelser. Erhvervs- og Vækstministeriet vil indgå i et samarbejde med SKI i forbindelse med genudbud 
af SKI’s aftaler om telekommunikation, således at offentlige myndigheder kan stille krav om dækning ved 
indkøb under SKI. 
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Bemærkninger til målsætningen: Der er indarbejdet dækningskrav i de nye SKI aftaler.

Status: Gennemført.

8.2 Dialog og større kommunalt fokus på mobildækning 

Målsætning: Regeringen anbefaler, at dialogen mellem branchen og kommunerne udbygges, og at 
kommunerne træffer politiske beslutninger om rammerne for udbygningen af mobiltale- og 
bredbåndsinfrastruktur i deres område. 

Dette vil give kommunerne et større ejerskab til forbedring af den samlede digitale infrastruktur i det lokale 
område. 

Bemærkninger til målsætningen: Der er afholdt dialogmøder mellem Erhvervsstyrelsen og en række 
kommuner. 

Status: Gennemført.

9.1 Bedre information om mobiltelefoners modtagerforhold 

Målsætning: Regeringen vil arbejde for, at der indføres en fælles EU-mærkning for mobiltelefoners 
modtageegenskaber. Ikke gennemført. 

Erhvervs- og Vækstministeriet vil iværksætte en undersøgelse af mobiltelefoners modtageegenskaber, der 
offentliggøres inden udgangen af 2013. Gennemført.

Det vil endvidere i 2013 blive undersøgt, hvordan der kan udvikles en app, der kan indsamle oplysninger om 
oplevet dækning. Herved kan dækningen i forskellige områder sammenlignes.  Gennemført.

Bemærkninger til målsætningen: Det er uklart om en sådan undersøgelse er igangsat. Et 
beslutningsforslag (BF61) om mærkning af mobiltelefoners antennekvalitet bortfaldt efter fremsættelsen i 
marts 2014.

Status: Delvist gennemført.

 



2.5 Beslutningsag: Mobil- og bredbåndsdækning i Sjællands 
regionen
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Udkast til inspirationskatalog 

Stop den digitale ulighed 
Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et 
fuldstændig grundlæggende vilkår for at skabe vækst og udvikling i vores region. 

E-læring, e-handel, telemedicinske løsninger og kommunikationen mellem borgere og det 
offentlige kræver en stabil og hurtig adgang til mobil og bredbånd. I dag er det lige så 
naturligt at spørge om der er adgang til hurtigt internet, som det er at spørge om, der er let 
adgang til motorvej og kollektiv trafik, når man skal vælge bolig eller placere sin virksomhed.

Den digitale infrastruktur er i dag en vital del af infrastrukturen på lige fod med jernbaner og 
veje, og dermed et grundlæggende vækstvilkår. Derfor arbejder vi for, at der skal være lige 
adgang til mobil og bredbånd – uanset, hvor man bor eller driver virksomhed i regionen. Vi 
vil stoppe den digitale ulighed. 

Forsyningen med mobil- og bredbånd sker i dag på markedsvilkår. Der er behov for at 
forbedre dækningen i de områder, hvor markedet ikke har et økonomisk incitament til at 
sikre dækningen.  Det er et nationalt ansvar at sikre, at der er en digital infrastruktur som 
giver både borgere og virksomheder mulighed for at leve og arbejde i den digitale tidsalder. 
Europakommissionen har i 2013 udarbejdet retningslinjeri for, hvorledes kommercielle 
teleselskaber og statslig medvirken kan sameksistere1 – uden at ambitionsniveau eller 
udbygningshastighed  i Europa eller i Danmark lider under det. 

Regeringen har i sit udspil ”Bedre bredbånd og mobildækning” fra marts 2013 sat en 
målsætning om, at der skal være mindst 100 Mbit/s i download og 30 Mbit/s i upload til alle 
husstande og virksomheder i 2020.  Der er lang vej hjem til at nå den målsætning, og der skal 
findes nye veje og samarbejder for at sikre udbredelsen af bredbånd. Kommunerne og Region 
Sjælland medvirker gerne til, at målsætningerne bliver til virkelighed.

På mobilområdet er der ikke opstillet tilsvarende målsætninger, fordi den teoretiske dækning 
viser, at der er en dækningsprocent på ”99 % fra mindst et mobilselskab”. Det er godt men 
ikke godt nok, for det er de færreste, der skifter mellem selskaberne for hele tiden at have 
dækning. Derfor vil vi arbejde for, at teleselskaberne skal gøre det lettere at være forbruger, 
så man som borger og virksomhed har god dækning uanset, hvilket mobilnet man anvender. 

Vi har i inspirationskataloget samlet eksempler på, hvordan det for borgere og virksomheder  
er lykkedes ved egen indsats at få bedre mobil- og bredbåndsdækning. Derudover har vi 
medtaget eksempler på kommunale og regionale initiativer.

1  Europakommissionens meddelelse om EU-retningslinjer for statsstøttereglernes anvendelse i 
forbindelse med hurtig etablering af bredbåndsnet; Den europæiske Kommissions Tidende, 26. januar 
2013, side C25/1 ff. 



Det er positivt , at der er både borgere og virksomheder, der selv finder løsninger i 
lokalområderne. Men opgaven har et teknisk og økonomisk omfang og en betydning, der 
klart overskrider, hvad der alene kan varetages af  lokale initiativer – uanset, hvor sympatiske 
disse end er.

Inspirationskataloget er udarbejdet af de 17 kommuner i Region Sjælland og Region 
Sjælland.

December 2014



Kortlægning af mobil- og bredbåndsdækning
Mobildækningen påvirkes af en række forskellige faktorer, som blandt andet mobiltelefonens 
modtageegenskaber, nærhed til mobilmast, ”skygger i landskabet” og af hvilket mobilnet 
teleudbyderen dækker. 

Erhvervsstyrelsen udgiver en gang om året et kort, der viser, hvor god den teoretiske 
mobildækning er. Kortet bygger på mobilselsakbernes indberetning om dækning. Derudover 
udgiver de fire ejere af mobilnet i Danmark hver især kort, som viser det enkelte mobilnets 
dækning. 

Figur xx. Udendørs dækning for mobiltelefoner med gode modtageegenskaber opgjort på 
postnumre. Kilde Erhversstyrelsen 2014. 

Kortlægning af bredbåndsdækning
Erhvervsstyrelsen har igennem en årrække udarbejdet kort, der viser, hvor det er muligt at få 
installeret bredbånd.  På kortet figur xx er det vist, hvordan dækningen er i 2013 opgjort på 
postnumre. Erhvervsstyrelsen er ved at udarbejde et interaktivt kort, der er langt mere 
detaljeret. Kortet forventes offentliggjort ultimo 2014 eller primo 2015. På det nye kort vil det 
være muligt at se, hvordan dækningen er inden for kvadrater på 100 gange 100 meter.

Kortet viser, at der er store områder i regionen, hvor der er bredbåndshastigheder langt fra 
regeringens 2020 målsætning.



Figur xx

Målte bredbåndshastigheder – sådan ser det ud i Region Sjælland
Der er stor forskel på de målte bredbåndshastigheder, når man ser på kortet af Region 
Sjælland (figur XX). I store dele af regionen er der målt hastigheder på mere end 20 Mbit/s. 
Der er dog også store områder, hvor hastigheden højst er 10 Mbit/s. Kortet er baseret på 
målinger fra Erhvervsstyrelsens bredbåndsmåler. Der er tale om forskellige 
bredbåndsteknologier, samtidig er kortet baseret på de målinger som er gennemført, når 
borgere har brugt bredbåndsmåleren. Der er således tale om et øjebliksbillede. Ikke desto 
mindre giver kortet et indtryk af, hvor høje hastigheder, der kan opnås med bredbånd i 
regionen.
[Nyt kort bliver indsat, hvor man ikke kan se al baggrundsteksten]



Figur xx. Kortet viser den teoretiske dækning for alle fire net og for en telefon med mindre 
gode modtageegenskaber. Kilde Erhvervsstyrelsen 2014.



Borgerforeningen på Asnæs skaber forbindelse 
På halvøen Asnæs har en borgerforening efter tre års arbejde sørget for, at Asnæs syd for 
Kalundborg nu har et 4G-netværk, som giver dækning til knap hundrede husstande. 
Mobilantenner er sat op i en vindmølle, og nu er der dækning uanset, hvor man er på Asnæs, 
og uanset om man skal på nettet med en bærbar PC, tablet eller mobiltelefon.  Ved at placere 
mobilantenner i vindmøllen var der kun behov for at grave fibernet ned til vindmøllen, resten 
klarer mobilantennerne.

Beboere på Asnæs tog initiativ til at stifte Asnæs Borger- og kulturforening. Således er der 
dannet en forening, der kan søge om midler og ikke mindst stå for det administrative arbejde 
med at få beregnet, hvor meget teknisk udstyr vindmøllen kan bære, indhente 
mastetilladelse, finde et mobilselskab og få udbetalt LAG-midler.

Asnæs Borger- og Kulturforening har investeret godt en halv million kroner, hvoraf knap 
halvdelen er betalt af EU i form af LAG-midler. Hver enkel husstand har betalt ca. 3000 kr. 
for at blive tilsluttet til 4G netværket. 

LAG står for lokale aktionsgrupper, og de arbejder med den lokale udvikling. LAG grupperne 
har adgang til midler fra EU gennem Det danske Landdistriktsprogram 2014-2020. 
Programmet forventes at blive endelig godkendt af EU i efteråret 2014. Så vil der igen i 
udvalgte områder være mulighed for at opnå støtte til etablering, forbedring og udbygning af 
alle former for mindre infrastrukturprojekter, herunder bredbånd. 

[Tegning med mobilmaster og bredbånd indsættes her for at vise, at der er sammenhæng 
mellem de to dele]

Sorø Kommune finder mobilhuller
Sorø Kommune har i foråret 2014 givet borgere og virksomheder mulighed for, at de på en 
webløsning kan fortælle, hvor der er dårlig mobil- eller bredbåndsdækning. Kommunen har 
efterfølgende anvendt kortet ved et dialogmøde med tele- og bredbåndsudbyderne om 
mulighederne for bedre dækning. Udbyderne har oplyst, at den altovervejende barriere for 
bedre dækning er økonomien. I resten af 2014 arbejder udbyderne på opgradering af 
eksisterende sites. Der er kun planer om et nyt site i de områder, hvor kortlægningen viser 
dårlig dækning. Nyt fibernet bliver etableret der, hvor tilslutningen er størst og økonomien 
bedst. Sorø Kommune forventer at vedtage en ”Handleplan for bedre mobil- og 
bredbåndsdækning 2014-2017” i november 2014.



Figur xx. Sorø Kommune har bedt borgere og virksomheder om at indberette huller i 
mobildækningen og bredbåndsdækningen på Sorø Kommunes hjemmeside i perioden 19. 
februar til 24. april 2014. Der blev modtaget i alt 325 indberetninger fordelt på 232 om 
dårlig mobildækning og 93 om dårlig bredbåndsdækning.

Vordingborg Kommune
Et andet eksempel på, hvad kommunerne gør for at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen 
er i Vordingborg Kommune, hvor kommunen har nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, der 
skal foretage en kortlægning af, hvordan dækningen reelt er i kommunen. Når kortlægningen 
er gennemført, så vil kommunen finde ud af, hvad den kan gøre for at forbedre dækningen. 
Arbejdsgruppen udarbejder på baggrund af kortlægningen et forslag til en samlet strategi og 
handleplan for fremme af mobil- og bredbåndsdækning med anbefalinger til initiativer og 
analyser af behov, muligheder og konsekvenser.  

Måling af mobildækning med APP
Odsherred Kommune har igangsat kampagnen ”Hjælp med at måle signalstyrken på i 
Odsherred”. Formålet med kampagnen er at identificere og få kortlagt styrken af 
mobilsignalet i alle kroge af Odsherred.  

Odsherred Kommune har bedt erhvervsliv, borgere og sommerhusgæster samt kommunens 
personale om at hjælpe med at måle signalstyrken på den enkelte borgeres / virksomheds 
mobiltelefon, med henblik på at finde de områder, hvor dækningen der er svag eller ingen 
mobildækning.



Odsherred Kommune forventer, at der i perioden registreres ca. 300.000 enkeltstående 
målinger. Kampagnen kører fra den 28.aug. til den 20. okt. 2014. Kommunen bruger 
Erhvervsstyrelsens app ”Mobilog” til kortlægningen. 

Region Sjælland vil gennemføre en kampagne for at få borgere til at anvende Mobilog så der 
kan gennemføres en kortlægning af den oplevede mobildækning.

Opstilling af mobilmaster
Opstilling af mobilmaster giver ofte anledning til drøftelser af både placering og af prisen på 
at leje den jord, som masterne bliver opstillet på.

Nogle kommuner udarbejder mastepolitikker, for at gøre det klart, hvilke principper 
kommuner anvender, når der skal opstilles master og for at sikre, at de eksisterende master 
bliver brugt optimalt og, at nye master bliver placeret hensigtsmæssigt. Blandt andet har 
Lejre Kommune siden 201o haft en mastepolitik. Erhvervsstyrelsen har i november 2012 til 
inspiration udarbejdet en skabelon for en kommunal mastepolitik. 

Ca. en fjerdedel af mobilmasterne i Danmark står på offentlig ejet jord. For at gøre det klart, 
hvordan mastelejen bedst bliver beregnet har blandt andet Ringsted Kommune arbejdet med 
principper for masteleje. Erhvervsstyrelsen har i juli 2014 udarbejdet en vejledning om 
beregning af masteleje. 

Odsherred Byråd har med budget for 2014 besluttet, at fremme mobildækningen i de svagt 
dækkede områder, og tilbyder derfor alle teleoperatører gratis leje af kommunale arealer ved 
opsætning af tele- og mobilmaster de første 15 år. 

Erhvervsstyrelsens informationer vedrørende mastepolitik 
http://erhvervsstyrelsen.dk/mobilantenner_master 

Krav til mobildækning i forbindelse med 0ffentlige indkøb En mulighed for at 
forbedre mobildækningen er ved, at stille krav i forbindelse med offentlige indkøb. Det er 
blandt andet sket i SKI aftale 50.48. SKI er statens, regioners og kommuners fælles 
indkøbsaftaler. SKI har indgået en aftale på vegne af 65 kommuner. I SKI aftalen er der 
mulighed for, at kommunerne kan stille krav om, at 10 udvalgte ejendomme skal have bedre 
indendørs mobildækning. Der er også i SKI aftalen mulighed for at vælge ét område i 
kommunen, hvor den udendørs mobildækning skal forbedres.

Kommunale udbud af telefoni og data
Kommunerne har endvidere selv mulighed at gå i eget udbud med telefon og bredbånd. 
Odsherred Kommune ønsker at gå i eget udbud med telefoni og data med krav om dækning 
over pris med henblik på at forbedre dækningen i området. 

Ifølge vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og 
regionaludvikling, så kan kommunerne stille krav om, at et selskab skal have den dækning, 
som er nødvendig for at varetage de kommunale opgaver som eksempelvis sundhedspleje og 
hjemmearbejdspladser. Med hjemmel i lov om erhvervsfremme og regional udvikling kan 
kommunerne i forbindelse med et sådant udbud også stille dækningskrav, i områder af 
kommunen, hvor dækningen er mindre god, under forudsætning af, at der er tale om en 
erhvervsudviklingsaktivitet. 

http://erhvervsstyrelsen.dk/mobilantenner_master


Odsherred Kommune forventer, at gennemføre udbuddet i tæt dialog med teleselskaberne og 
med bistand fra Erhvervsstyrelsen, med henblik på at anvende alle mulighederne i Lov om 
erhvervsfremme og regional udvikling. Der bliver endvidere arbejdet på en model, hvor 
teleselskaberne som en del af udbuddet bliver opfordret til at indgå et partnerskab med 
Odsherred Kommune, om udbygning af mobilnettet i Odsherred.

Kommuner og region går i dialog med teleselskaberne 
Odsherred Kommune har i sensommer 2014 påbegyndt en dialogrække med teleselskaberne 
om, hvordan mobil- og bredbåndsdækningen i Odsherred generelt kan forbedres. Det er 
aftalt med teleselskaberne, at dialogen tager udgangspunkt i Odsherred Kommunes 
kampagne, hvor erhvervsliv, borgere, turister samt kommunens personale ved hjælp af 
Erhvervsstyrelsens Mobilog-app, kortlægger signalstyrken i området. 

Virksomheden Region Sjælland køber mobiltelefoni gennem Statens og Kommunernes 
Indkøbs Service (SKI rammeaftale 02.08). Der er i SKI aftalen stillet et krav om, at 
leverandøren skal levere en udendørsdækning i mindst 98 % af Danmarks geografi. Region 
Sjælland er i dialog med Region Sjællands teleleverandøren om, hvordan dækningen er i 
regionen.

På Askø og Lilleø står borgerne sammen om bredbånd
På de to øer Askø og Lilleø lige nord for Lolland har beboerne selv taget initiativ til at samle 
nok borgere til at give et bindende tilsagn til bredbånd. Der skal 134 tilmeldinger til for, at 
Fibia vil etablere fibernet, og det er lykkedes nu. De 44 fastboende og 230 sommerhuse kan 
nu se frem til at få fibernet. 



Eggeslevmagle Landsbyråd sikre bredbånd
Et andet eksempel på, at lokalsamfundene selv kan påvirke muligheden for at få fibernet er 
Eggeslevmagle mellem Slagelse og Skælskør. Her har Eggeslevmagle Landsbyråd og borgerne 
også selv arbejdet for at få nok borgere til at tilmelde sig en fibernetløsning.

I Klint i Odsherred er borgerne gået sammen om bredbånd
I Byen Klint i Odsherred har en aktiv borger taget initiativ til at forbedre bredbåndsdækning i 
området. I alt har ca. 120 borgere tilkendegivet, at de ønsker en ny forbindelse. TDC vil 
indenfor 5 mdr. etablere en bredbåndsforbindelse i området med en garanteret hastighed på 
10 – 40 Mbit/s. 

Fibernet til gavn for borgere og kommunale institutioner 
Solrød Kommune indgik allerede i 2007 en aftale med SEAS-NVE om at leje sig ind i det 
kommende fibernet, som SEAS-NVE skulle anlægge i forbindelse med nedgravning af 
gadebelysning og projekt 'Fiber To the Home'. Med denne løsning fik Solrød Kommune 
omlagt et på daværende tidspunkt dårligt og underdimensioneret netværk til et 
velfungerende og billigere netværk. Der var områder i kommunen, hvor SEAS-NVE kun gik i 
jorden, hvis der var tilstrækkelig stor tilslutning. Det betød at Solrød Kommune nogle steder 
var udslagsgivende for at kommunens borgere fik adgang til fibernet, mens det i andre 
tilfælde var borgernes store tilslutning, der resulterede i at en kommunal institution fik 
fibernet. 

På det mobile bredbåndsområde har Solrød Kommune tilsluttet sig den forpligtende SKI-
aftale 50.48, der skal sikre dækning på alle kommunens lokaliteter.

Social institution får fibernet – også til glæde for lokale borgere
Region Sjælland driver specialinstitutionen Kofoedsminde ved Rødbyhavn. Her er der brug 
for mindst 4 megabit eller mere for blandt andet at få pædagogernes overfaldsalarmer til at 
fungere. Den hurtigere netforbindelse kom i stand ved, at der på to siloer i nærheden blev 
opsat fire små master med sendere og modtagere. Samtidig med at Kofoedsminde får en 
bedre dækning, får landmanden, der ejer siloerne, også en bedre dækning. 

Bedre indendørs dækning på sygehusene i Region Sjælland
Region Sjælland har påbegyndt en omfattende installation af indendørs dækningsanlæg på 
regionens sygehuse. Disse anlæg vil gøre det muligt at anvende mobiltelefoner og mobilt 
bredbånd på alle hospitaler, uden at det forstyrrer det medicotekniske udstyr. Målet er at 
gøre brugen af mobiltelefoni overalt i sygehussektoren lige så almindelig som alle andre 
steder, så både personalet, patienter og pårørende frit kan bruge mobiltelefoner og tablets på 
det almindelige mobilnet.

Bredbånd i regionale busser og tog
Rejsetiden kan bruges til arbejdstid i Regionstog på de fire strækninger Østbanen. 
Tølløsebanen, Odsherredsbanen og Lollandsbanen, har der igennem flere år været gratis 
trådløse internet med hastighed op til 15 Mbit/s derfor nu opgraderet til en langt højere 
hastighed. Regionstog har på baggrund af kundernes ønsker opgraderet hastighederne. Fra 
september 2014 er der at få hurtigere bredbåndsforbindelser, og der er 75 Mbit/s og 4G 
internetforbindelser i alle vores tog og på vores stationer. Der er dog dele af strækningerne, 
hvor der ikke er dækning.



Fem kommuner i Region Sjælland får del i statslige lånepulje 
Staten har oprettet en lånepulje for 2014 og 2015 på samlet 50 mio.kr. til udbredelse af 
bredbånd og mobildækning i udkantsområder. Næstved har fået 2,5 mio.kr., Odsherred 2 
mio.kr., Slagelse 1 mio.kr.  Lolland, Vordingborg, Guldborgsund har i fællesskab fået 10 
mio.kr.

Næstved Kommune arbejder med lokal inddragelse 
Næstved Kommune er en af de geografisk største kommuner i regionen og har 23 større og 
mindre bysamfund og betydelige landområder er det derfor en udfordring at opretholde 
udvikling i alle områder. Digitalisering er en nødvendighed for privat og offentlig udvikling i 
alle områder af landet – også i Næstved Kommune.  Næstved Kommune vil anvende 
midlerne fra den statslige lånepulje til at afprøve en model hvor lokalråd eller landsbylaug 
kommer til at spille en mere central rolle - ikke som erstatning for et byråd - men som en 
aktør med et særligt lokalkendskab, der kan stå i spidsen for lokale udviklingsprojekter.

Fire kommuner går sammen og søger EU om midler
Guldborgsund, Lolland, Vordingborg og Odsherred Kommuner har afsendt en fælles 
ansøgning om at få andel i midler fra EU's pulje "Connected Communities", som omhandler 
udbredelse af bredbånd i EU. Det er ikke muligt at søge om midler til at byggeanlæg og 
konkrete initiativer fra puljen. Det er derimod muligt at søge om midler til konsulentbistand i 
forbindelse med udbredelse af bredbånd.

Kommunerne har valgt at søge om midler til konsulentassistance til
– Kortlægning
– Opstilling af de forskellige løsningsmuligheder for de nødlidende områder
– Planlægning og gennemførelse af de forskellige løsninger



Bagsiden af inspirationskataloget:

Link til det politiske indspil

Link til baggrundsrapport

Hovedbudskaber fra det politiske indspil

Henvisning til Erhvervsstyrelsens forskellige services som:
 Søg bredbåndsudbyder
 Bredbåndsmåleren
 Mobildækning – teleselskabernes dækningskort
 Mastedatabase
 Mobilantenner
 Mobilog App
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Forord 

Sundhedsvæsenet udvikler sig hastigt og vil være forandret i 2018, når aftaleperioden 
udløber. Vi kan forudse et stigende behov for sundhedsydelser med blandt andet flere 
ældre borgere, flere borgere med kroniske sygdomme og unge med psykisk mistriv-
sel. Der skal findes nye fælles løsninger, uden tilførsel af flere ressourcer.  

Vores fælles arbejde med at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen med borge-
ren i centrum har betydet en styrket dialog, bedre kommunikationsveje, mere fælles 
dokumentation og udviklingsindsatser på sundhedsområdet mellem de 17 kommu-
ner, praksissektoren og Region Sjælland. Sundhedsaftalen er den tredje i rækken. 
Sundhedsaftalen har udviklet sig fra at være en rent administrativ aftale til en politisk 
aftale, til nu at være en visionær politisk sundhedsaftale forankret i konkrete og ambi-
tiøse mål.  Med afsæt i de gode erfaringer fra samarbejdet tager vi skridtet videre og 
hjælper hinanden til at blive endnu bedre. 
 
Vi samarbejder om borgeren, som også er patient. Sundhedsaftalen er for alle borge-
re, der har brug for en indsats, der involverer flere parter på tværs af sektorer. Borge-
re der er i kontakt med sundhedsvæsenet skal opleve sammenhæng og koordinerede, 
samtidige indsatser, uanset hvor og hvornår i forløbet de befinder sig.  
 
En lang række mennesker har bidraget til at udarbejdelse af sundhedsaftalen. For at 
gøre vores samarbejde smidigere og mere fleksibelt, er der aftalt ændringer i denne 
aftale i forhold til den tidligere aftale. Ændringerne skal finde vej ud i de yderste gre-
ne af vores organisationer.  
 

Vi håber, at borgerne i Region Sjælland får glæde af aftalen. 

 
 
På Sundhedskoordinationsudvalgets vegne 
 
 
 Anne Møller Ronex 
 Regionsrådet 
 Formand for Sundhedskoordinationsudvalget        
  
 og         
  
  
 Pernille Beckmann 
 Greve kommune 
 Næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget 

Dato: 30.oktober 2014 
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Vision  

 

Fælles om bedre sundhed 
 
 
Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sam-
menhængende og smidigt sundhedsvæsen i Region Sjælland. Vi vil skabe et velkoor-
dineret samarbejde om de fælles borgere, både ved samtidige indsatser og ved over-
gange mellem sektorer. Aftalen skal betyde, at borgerne oplever en respektfuld ind-
dragelse i eget forløb, sammenhæng og, høj faglig kvalitet på baggrund af evidensba-
seret viden og erfaringer fra god praksisog .en respektfuld inddragelse i eget forløb.  
 
Aftalen er forpligtende, og vores overordnede mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 er: 
 

Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region Sjælland 
 

Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæ-
senet 

 
Mere sundhed for de samme penge 
 

For at nå målene skal alle bidrage til at skabe forandringer i det fælles sundhedsvæ-
sen. I aftalen benyttes "vi", fordi vi ønsker at signalere, at vi er fælles om aftalen og 
fælles om at løfte de opgaver, der skal føre os frem mod aftalens mål. ”Vi” omfatter 
aftaleparterne fra øverste politiske niveau til udførende personale. 
 
Sundhedsprofilen 2013 dokumenterer ulighed i sundhed i vores region. Sundhedsaf-
talen skal bidrage til at knække kurven. Vi skal sikre mere sundhed til flere. 
 
Vi møder borgeren som en ligeværdig partner. Den enkelte borger er eksperten i sit 
eget liv med ressourcer og værdifuld viden om sin egen situation, hvilket skal bringes 
langt bedre i spil – både i det enkelte forløb og i udviklingen af sundhedsvæsenet. Det 
vil betyde mere kvalitet og bedre resultater.   
  
Vi skal arbejde ud fra princippet om en borger, én plan. Samtidighed i det konkrete 
samarbejde om borgerens forløb forudsætter klarhed om roller, ansvar og opgaver. Vi 
byder ind med vores kompetencer og ressourcer, rettidigt og velkoordineret. Det fag-
lige ansvar for borgerens forløb skal tydeligt placeres til enhver tid.  
 
Vi skal nytænke vores fælles opgaveløsning i et integreret og borgernært sundheds-
væsen, hvor vi udnytter vores samlede ressourcer bedre, til gavn for borgeren. Diffe-
rentiering af vores indsatser betyder også en skarpere prioritering af vores ressourcer. 
 
En sundhedsaftale med fine intentioner og flotte ord, gør ingen forskel i sig selv. Or-
dene skal give mening for de medarbejdere, der skal omsætte dem til handling, der 
skaber udvikling og resultater.  
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Kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger har et fælles ansvar for at leve 
op til aftalen, så borgerens møde med sundhedsvæsenet i Region Sjælland i 2018 vil 
være kendetegnet ved:  

 at borgeren oplever at blive behandlet som en ligeværdig partner, 
der kan tage aktiv del i sit eget forløb og har mulighed for at tage 
ansvar for egen sundhed 
 

 at borgeren oplever et smidigt forløb, hvor relevante parter samar-
bejder løbende og fleksibelt 
 

 at borgeren oplever, at kommunikationen flyder rettidigt og korrekt 
 

 at borgeren oplever, at ansatte på tværs af sektorer omtaler hinan-
den og andres indsats respektfuldt 

 
Vi skal have tillid til hinandens faglighed og kompetencer parterne imellem, en høj 
grad af fleksibilitet og smidighed i samarbejdet samt en løbende og konstruktiv dialog 
om, hvordan vi udvikler sundhedsvæsenet.  
 
Vi vil fremme en kultur, hvor vi bistår hinanden med at skabe mere kvalitet i løsnin-
gen af egne og fælles opgaver, og sammen udvikle fælles faglighed og fælles viden.  
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Politiske mål og strategi 
 
Sundhedsaftalens vision er omsat til konkrete mål, indsatser og tilhørende indikato-
rerpejlemærker. 

Vision og overordnede mål er beskrevet i kapitel 1. I dette kapitel udfoldes mål og 
strategi. 

Indledningsvist skitseres sammenhængen fra vision til indsats.  Herefter følger en be-
skrivelse af de grundlæggende forudsætninger, der er styrende i vores samarbejde. 
Det indledende afsnit kan læses som et forsøg på at skabe et overblik og være en 
hjælp til at se sammenhængen i sundhedsaftalen - fra vision til handling. 

Vision 

 

 

 

Overordnede mål 

 

  

 

Ved aftaleperiodens udløb i 2018 vil vi kunne evaluere, om vi har nået de tre over-
ordnede mål for aftalen. De indikatorerpejlemærker, vi vil følge, er beskrevet i næste 
kapitel. Mål for sundhed, kvalitet og økonomi skal sikre, at vi arbejder helhedsorien-
teret, både i forhold til den enkelte borger og i det fælles sundhedsvæsen. 

Mål 

 
 
 

 

Alle mål skal være et svar på, hvorfor vi vælger at iværksætte en række konkrete ind-
satser. Vi skal arbejde på flere dimensioner for at nå målene; både ved at udnytte 
borgerens og det samlede sundhedsvæsens ressourcer og kompetencer bedre, og ved 
et målrettet og koordineret samarbejde.   

Indsatser 

 

  

Mere sundhed for 
de samme penge 

Borgerne oplever sam-
menhæng og kvalitet i mø-
det med sundhedsvæsenet 

 

Flere gode og 
sunde leveår til 

borgerne 

 
Mere sundhed 

til flere 

 
Borgeren som 

partner 

 
En borger – 

én plan 

Integreret og 
borgernært 
sundheds-

væsen 

Forløbsbeskrivelser Prioriteringsværktøjer Kompetenceudvikling 

Fælles om bedre sundhed 
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Alle indsatser skal være et svar på, hvordan vi opnår de mål, vi har sat os; vejen der-
hen. Forløbsbeskrivelser, prioriteringsværktøjer og kompetenceudvikling er eksem-
pler på indsatser.  

Forløbsbeskrivelser skal fungere som et konkret værktøj i samarbejdet, som skal un-
derstøtte det koordinerede og fleksible forløb. Prioriteringsværktøjer skal udvikles 
for at understøtte den differentierede indsats. Kompetenceudvikling understøtter de 
fælles udviklingstiltag. 

 En samlet oversigt over indsatser i forhold til mål findes i Værktøjskassen1. 

Grundlæggende forudsætninger 

 

 

Aftalen baseres på tre grundlæggende forudsætninger, som skal være styrende i vores 
samarbejde og de bærende elementer i aftalen.  

Fleksibilitet i samarbejdet er forudsætningen for at kunne arbejde helhedsoriente-
ret om den enkelte borger. Fleksibilitet går hånd i hånd med en proaktiv tilgang, hvor 
vi ikke venter på signal fra hinanden til at handle. Det fleksible samarbejde skal fun-
gere inden for de aftalte rammer, hvor vi er tilgængelige for hinanden og har fokus på 
indhold og kvalitet for at skabe bedre borgerforløb. 
  
Differentiering indebærer, at vi målretter vores tilbud og gør den nødvendige ind-
sats i forhold til den enkelte borger. Det forudsætter, at vi inddrager borgerne, så vi 
kender deres ressourcer og forløb. Vi differentierer vores indsatser og graden af vores 
samarbejde efter behov. Differentiering indebærer også prioritering af nogle mål-
grupper med særlige behov frem for andre. Nogle grupper har brug for et større løft 
for at få flere, gode leveår. Vi skal opspore og sætte tidligere ind med forebyggelse, 
behandling og rehabilitering og styrke den enkelte borgers mestringsevne. 
 
Ressourcebevidsthed som princip spiller ind i alle dele af borgerens forløb. Sam-
arbejdet afpasses efter den konkrete situation. Som princip betyder det, at vores ydel-
ser skal være målrettede og leveres på det rette niveau; det kan både betyde laveste 
specialiseringsniveau, men kan også være på højt specialiseret niveau, hvis effekt og 
ressourcer samlet set optimeres. 
     

                                                        
1 Indholdet i værktøjskassen understøtter og supplerer den øvrige del af aftalen. Den rummer en række 
dokumenter som har samme forpligtende karakter som den øvrige del af aftalen. Det kan være for-
løbsbeskrivelser og -programmer, snitfladekataloger osv. Værktøjskassen er inddelt i alfabetisk efter 
temaer, som der henvises til i aftaledelen.  

Fleksibilitet Differentiering Ressourcebevidsthed 



 

  Side 7 
 
 

De politiske mål 
 

1. Mere sundhed til flere 
Der skal anderledes løsninger til for nå flere borgere. Vi samarbejder om tidlig opspo-
ring og prioriterer vores ressourcer, så vi kan differentiere, målrette og integrere vo-
res indsatser.  Sårbare og udsatte borgere – herunder børn og psykisk syge (herunder 
borgere med både psykisk sygdom og misbrug2) – skal i højere grad have mulighed 
for et sundt liv.  
 
Vi vil samarbejde tættere om den gruppe borgere, som vi er meget fælles om. Kronisk 
syge borgere, herunder borgere med multisygdom3 er blandt gruppen med mange og 
hyppige kontakter i sundhedsvæsenet. Samarbejdet om psykisk syge borgere med 
somatiske lidelser skal styrkes. 
 
Vi vil med aftalen bidrage til at reducere ulighed i sundhed. 
 

2. Borgeren som partner 
Borgeren og borgerens netværk skal inddrages aktivt i forløbet. Borgeren skal opleve 
at kunne tage ansvar for egen sundhed, blive anerkendt for sine personlige erfaringer 
og respekteret for sine valg og fravalg. Samarbejdet med borgeren skal tage udgangs-
punkt i borgerens individuelle ressourcer, ønsker og behov.  
 
Borgerens mulighed for at indgå i partnerskab med sundhedsprofessionelle om eget 
forløb forudsætter klar og forståelig kommunikation, hvor borgeren oplever at blive 
hørt.  
 
Borgernes viden og erfaringer fra møder med sundhedsvæsenet skal bruges.  Vi vil 
derfor systematisk inddrage bruger- og pårørendeorganisationer, frivillige foreninger 
m.fl. i udviklingen af vores tilbud. 
 

3. En borger – én plan 

Kortere og mere effektive indlæggelsesforløb, inden for både psykiatri og somatik, 
kræver nye arbejdsgange for at sikre fleksible, sammenhængende og koordinerede 
borgerforløb. Samarbejdet skal fornys for at håndtere stadig flere borgere med multi-
sygdom i et mere specialiseret sygehusvæsen, hvor flere borgere behandles ambulant 
og over længere tid. 
 
Vi samarbejder oftest i samtidige forløb. Det udfordrer den hidtidige tilgang i sund-
hedsaftalen, hvor udgangspunktet i højere grad har været, at stafetten overdrages til 
næste aktør. Ambitionen er at sikre borgeren et smidigt forløb med et uafbrudt flow. 
Forudsætningen for, at dette kan ske, er, at forløbet hurtigt kortlægges, så aktørerne, 
der skal byde ind for at sikre flow i forløbet, kender forløbet, samt at borgeren er 
kendt af og kender de aktører, der skal involveres. Der skal tidligt ske en kobling af 
rette aktører til borgerens forløb. 

                                                        
2 Dobbeltdiagnose 
3 Multisygdom: Forekomst af to eller flere langvarige sygdomme hos den samme patient 
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Nogle situationer kræver hurtigere handling, end det en standard foreskriver. Den 
enkelte borgers situation kræver en konkret vurdering af en rettidig og nødvendig 
indsats.  

Borgerens plan 
Vi samarbejder med udgangspunkt i én fælles plan for borgerens forløb, sammen 
med borgeren og borgerens netværk. Planen forudsætter tidlig dialog mellem rele-
vante parter i forløbet og sikker elektronisk kommunikation. Samtidige indsatser ko-
ordineres i et løbende samarbejde.  
 
Klar ansvarsfordeling og mere koordination 
Alle borgerforløb skal være velkoordinerede, og ansvaret for borgerens forløb skal al-
tid placeres. Ansvar for koordinering af den enkelte borgers forløb aftales konkret og 
placeres, hvor det er relevant i forhold til borgerens behov og for at sikre størst mulig 
sammenhæng i forløbet. Behovet for koordinering kan skifte mellem de forskellige 
parter – kommune, sygehus, praktiserende læge og borgeren selv/netværket – af-
hængigt af udviklingen i den enkelte borgers forløb og konkrete situation. Koordina-
tion indebærer løbende kommunikation mellem relevante parter og stiller store krav 
til parterne om at kommunikere rettidigt og relevant. 
 
Den løbende kontakt til mange borgere giver almen praksis en nøglerolle og særlige 
muligheder for at opspore, forebygge, behandle og følge op på borgerens forløb og for 
at vurdere, om borgeren har behov for henvisning til sygehus eller et kommunalt til-
bud. Almen praksis skal i højere grad kunne være initiativtagende i forhold til borge-
rens forløb.  
 

4. Et mere integreret og borgernært sundhedsvæsen 

Der er pres på ressourcerne i sundhedsvæsenet. Det drejer sig både om økonomi og 
arbejdskraft. Vi skal arbejde ressourcebevidst og løse opgaverne dér, hvor vi samlet 
set får mest kvalitet og sundhed for pengene. Det betyder, at vi skal optimere effekten 
af vores indsatser både sundhedsfagligt og økonomisk ved at anlægge et tværgående 
perspektiv. Ressourcebevidsthed rækker videre end til egen organisation, så vi sikrer, 
at de løsninger, vi vælger, samlet set giver den bedste ressourceudnyttelse. 
  
Vi vil arbejde for en bedre incitamentsstruktur i sundhedsvæsenet som helhed og ud-
fordre den ved at skabe muligheder inden for de eksisterende rammer. Vi skal blive 
bedre til at anvende sundhedsdata til at understøtte en effektiv styring og prioritering 
af ressourcer, kapacitet og indsatser. Vi vil undgå kassetænkning. Det forudsætter til-
lid i samarbejdet, og at vi er klar til at lade egne interesser vige til fordel for de fælles, 
til gavn for borgerne.  
 
Vi udvikler i fællesskab det borgernære sundhedsvæsen   
Et mere specialiseret sygehusvæsen stiller nye krav til kommuner og praktiserende 
læger. Flere og mere komplekse opgaver kan løses tættere på borgeren. Det er en fæl-
les opgave at sikre kvalificerede, nære tilbud i kommuner og praksissektor til de bor-
gere, der ikke har behov for sygehusbehandling. Hvis vi skal optimere brugen af de 
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fælles ressourcer i sundhedsvæsenet, er en af vejene et tættere samarbejde mellem 
borgerens kommune og den praktiserende læge.  

Udviklingen på sundhedsområdet muliggør, at visse opgaver, der i dag varetages i en 
sektor (sygehus, kommunale sundhedssystem eller almen praksis) helt eller delvist 
kan varetages i en anden sektor såvel ud fra hensynet til patientens forløb som til at 
varetage opgaverne på laveste effektive omkostningsniveau.  
 
I et konkret forløb, må aftaler om opgaveplacering ikke være til hinder for, at borge-
ren får et sammenhængende forløb. 
 
Når opgaver flyttes sker det planlagt og aftalt, så parterne har tid til planlægning. 
 
Forudsætningen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse er: 

 dialog og inddragelse med henblik på fælles forståelse af fremtidig praksis 
og ressourcebehov på berørte områder 

 fastlæggelse af den kompetenceudvikling opgaveoverdragelsen fordrer 
samt fyldestgørende kommunikation i implementeringsprocessen 

 eventuelle konsekvensvurderinger 
  
Rammer for aftale om opgaveoverdragelse er beskrevet i Værktøjskassen.  
 
Nye opgaver og roller i sundhedsvæsenet forudsætter løbende udvikling af medarbej-
dernes kompetencer. Hver sektor har ansvaret for at sikre, at kompetencerne svarer 
til de opgaver, der skal løses. Vi har en fælles opgave med at udvikle kompetencer og 
stille viden og kompetencer til rådighed for hinanden. Kvalitet og indhold i samarbej-
det er i fokus, ud fra en fælles forståelse af, hvad god kvalitet er. Overdragelse af op-
gaver mellem parterne skal finde sted planlagt, aftalt og styret - fleksibelt og under 
hensyn til faglig udvikling.  
 
Teknologiske løsninger skal udnyttes til at skabe bedre muligheder for behandling i 
borgerens hjem og til at sikre klar og rettidig kommunikation i samarbejdet.  
 

De sundheds-it-løsninger, vi satser på, skal derfor udvikles i fællesskab og give me-
ning for alle parter; sygehusene, den kommunale sundhedssektor, praksissektoren og 
borgeren. 
 

Fra ord der giver mening 
 til handling der skaber forbedring 
 
Vi vil styrke det forpligtende samarbejde, og den politiske vision sætter rammerne for 
udviklingen af samarbejdet i de kommende år. Visionen er omsat til konkrete aftaler, 
og vi følger aftalen til dørs i en målrettet og realistisk implementeringsplan for aftale-
perioden. De mange indsatser, der skal understøtte arbejdet med sundhedsaftalen 
iværksættes løbende henover aftaleperioden fra 2015-2018. Prioritering af, hvornår 
indsatserne sættes i værk, aftales i fællesskab. Tidspunktet vil afspejle, hvornår der er 
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behov for den beskrevne indsats. Hertil kommer at en lang række initiativer er i gang 
og vil fortsætte i løbet af aftaleperioden. 
 
Ejerskab til sundhedsaftalen i vores organisationer har meget høj prioritet. Aftalens 
virke i det daglige arbejde er helt central for at nå de mål, vi har sat os. Implemente-
ringsopgaven omfatter mange forskellige indsatser og skal målrettes de faglige aktø-
rer, der skal arbejde efter sundhedsaftalen. Implementeringen handler om målrettet 
formidling, fælles kvalitetsarbejde og kompetenceudviklingsaktiviteter, hvor for ek-
sempel frontpersonale har lejlighed til at få skabt et mere fælles sprog og viden om 
hinandens kompetencer, organisering og tilbud, som så kan optimere kommunikati-
onen og brugen af fælles værktøjer osv.  
 
Implementeringen af aftalen understøttes af en samarbejdsorganisation, som i alle 
led har klare opgaver og har mulighed for at følge op på, hvad der lykkes og kan for-
bedres i det løbende samarbejde.  
 
Vi gennemfører en midtvejsevaluering medio/ultimo 2016 med fokus på monitore-
ring af aftalens mål og succeskriterier og graden af implementering. 
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Sammenhæng og effekt – Vi får det, vi måler på 
 

Sundhedsaftalens vision og strategi skal skabe fælles retning og klarhed om priorite-
ring. Vores aftaler skal have positiv effekt. Og vi skal kunne vide, om og hvornår vi 
har opnået den ønskede effekt. I den løbende opfølgning på aftalen vil vi fokusere på, 
om udarbejdelsen af forløbsbeskrivelser bidrager til et mere fleksibelt samarbejde 
med udgangspunkt i tidlig dialog og inddragelse. Vi følger desuden kvaliteten i sam-
arbejdet, at patienten får det rette behandlingstilbud, og at der sker en ansvarlig res-
sourceanvendelse. 

Genindlæggelser og mulighed for at reducere i antal af disse har over tid været anled-
ning til mange drøftelser i samarbejdet. 

Den nye tilgang i aftalen med fokus på indhold i forløb frem for rammer skal bidrage 
til at sikre samarbejdet omkring indlæggelse, udskrivning og ambulante forløb, så 
genindlæggelser sker, når det er nødvendigt som led i forløb. Data vedrørende gen-
indlæggelser monitoreres via nationale databaser, der følges løbende. 

Med den ændrede tilgang i sundhedsaftalen går vi fra det regelstyrede til i højere grad 
at lade faglighed være styrende for nødvendige og rettidige indsatser.  

Når vi skal følge op på vores fælles indsatser og mål, vil vi benytte kvalitative meto-
der, der rettes mod oplevelsen af vores indsatser – både blandt patienter, pårørende 
og personale - suppleret med kvantitative data, der følger op på, om vi arbejder inden 
for de rammer, vi aftaler. De kvantitative data vil vi bl.a. hente i den nationale moni-
torering af sundhedsaftalerne. Hertil kommer de data, vi henter i arbejdet med sund-
hedsprofilerne, hvor vi vil sammenligne udviklingen over tid. 

Kvaliteten i vores indsatser såvel som kvaliteten i vores samarbejde er det vi ønsker at 
følge. Sundhedsaftalens pejlemærker er vores overordnede målepunkter. Herudover 
vil vi hver gang, vi sætter initiativer i gang i fællesskab aftale målepunkter, der sikrer, 
at vi bevæger os den rigtige vej.  

Alt kan ikke måles kvantitativt men må suppleres af kvalitative data. Vi opstiller føl-
gende 10 konkrete indikatorer pejlemærker for vores samarbejde, som vi årligt følger. 
op på. 

IndikatorerPejlemærker 

1. Forløbsbeskrivelserne har styrket oplevelsen af det fleksible samarbejde. 

2. Udviklingen af kvalitet i samarbejdet er baseret på konkret viden med udgangs-
punkt i den nationale indsats om den ældre medicinske patient. 

3. Vores kommunikation foregår elektronisk, relevant og rettidigt.  

4. Antallet af borgere, der oplever at blive inddraget i eget forløb stiger i aftaleperio-
den. 
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5. Flere børn deltager i de forebyggende helbredsundersøgelser for førskolebørn – 
særlig blandt børn med mødre uden erhvervsuddannelse. 

6. Læring fra arbejdet med utilsigtede hændelser er omsat til konkrete indsatser med 
henblik på at udvikle evidens og udbrede best practice. 

7. Tilbud om patientuddannelse og psykoedukation4 er udviklet og koordinerede, så 
tilbuddene supplerer hinanden. 

8. Mennesker med psykiske sygdomme og/eller misbrug er også velbehandlede for 
deres somatiske sygdomme – såvel på sygehuse som i almen praksis.  

9. Forskningsinitiativer understøtter kvalitetsudviklingen af det tværsektorielle 
samarbejde. 

10. Prioriteringsmodeller i forløbsprogrammerne er fulgt, så princippet om ressour-
cebevidsthed understøttes.   

I opfølgningen gør vi brug af forskellige relevante kvantitative og kvalitative metoder. 
Disse kan være: 

 Tværsektorielle audits 

 Surveys 

 Fokusgrupper 

 Antropologiske studier 

 Monitorering af vores elektroniske kommunikation 

 Landsdækkende undersøgelser af patienttilfredshed somatik og psykiatri 

 Opfølgning på utilsigtede hændelser 

 Datatræk for udvalgte borgeres indlæggelsesmønstre 

 Analyser af samlet ressourceforbrug 

 Kvalitet i samarbejdet kortlægges via kvalitetsudviklingsarbejdet omkring den 

ældre medicinske patient. 

Af sundhedsaftalens Handle- og implementeringsplan5 fremgår det, hvordan sund-
hedsaftalen løbende monitoreres i aftaleperioden. 

  

                                                        
4 Undervisning af psykiatriske patienter og deres pårørende 
5  Se Sundhedsaftalens værktøjskasse - Værktøjskassen. 
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1. Tværgående temaer 

1.1.  Kvalitet og læring 
Alle parter arbejder med kvalitetsudvikling af opgaveløsningen i forskelligt regi; i lo-
kale og tværsektorielle udviklingsprojekter, i samarbejdet om patientsikkerhed og i 
egentlige forskningsprojekter. Men vi arbejder ofte med forskellige tilgange, begreber 
og metoder. Vores registrering af og adgang til data varierer. 

Vi systematiserer det fælles arbejde med kvalitetsudvikling i løbet af aftaleperioden, i 
første omgang med afsæt i samarbejdet om ældre medicinske borgere6. Arbejdet skal 
sikre, at der følges op på fælles mål, og at der indsamles og analyseres på data, der 
kan tilvejebringe ny viden om gode forløb.  

Som udgangspunkt monitoreres på eksisterende data. Der er i regi af Sundhedsstyrel-
sen udviklet nationale indikatorer, som vil indgå i den løbende opfølgning på sund-
hedsaftalens mål. De nationale indikatorer indgår i det løbende opfølgnings- og kvali-
tetsarbejde.7  

Vi vil sikre opfølgning på alle igangsatte udviklingsinitiativer. 

 

1.2. Patientsikkerhed 
Vores samarbejde om at forbedre patientsikkerheden i sektorovergange gennem sy-
stematisk registrering og analyse af utilsigtede hændelser8 i sektorovergange skal 
fortsætte. Udsving i antallet af utilsigtede hændelser kan for eksempel skyldes flere 
fejl eller flere rapporterede fejl. Kernen i patientsikkerhedsarbejdet er, at analyserne 
giver os mulighed for at identificere fejlkilder, mønstre og tendenser, så vi får ny vi-
den, læring, ændret praksis og undgår at gentage de samme fejl. Derfor er det vigtigt, 
at alle parter systematisk indrapporterer utilsigtede hændelser.  
 
Læring finder sted på forskellige niveauer: 

 på lokalt niveau hvor utilsigtede hændelser rapporteres og analyseres og via 
handleplaner for spredning af viden til relevante parter 

 i samarbejdsorganisationen, som på baggrund af dokumentation diskuterer 
problemstillinger inden for patientsikkerhed 

 på beslutningsniveau ved behandling af generelle problemstillinger og eventu-
elt nye tiltag 

 
Samarbejdet om patientsikkerhed i sektorovergange er beskrevet i Værktøjskassen. 

                                                        
6  Aftale om udmøntning af Den nationale handleplan for den ældre medicinske patient samt organise-
ring af fælles forløbskoordinering findes i Værktøjskassen 
7  Se indikatorerne her: 
http://www.esundhed.dk/sundhedsaktivitet/sundhedsaftaler/SUA/Sider/sua.aspx 
8 Utilsigtede hændelser defineres ved, at de ikke skyldes borgerens sygdom, er skadevoldende eller 
kunne have været det, forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig virksomhed eller i 
forbindelse med forsyning af og information om lægemidler (primært apoteker). 

http://www.esundhed.dk/sundhedsaktivitet/sundhedsaftaler/SUA/Sider/sua.aspx
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1.3. Forskning 
Vi vil styrke forskning med et klart tværsektorielt sigte for at skabe evidens for god, 
bedre og fremtidig praksis. Ny viden skal anvendes til fælles gavn. Vi prioriterer res-
sourcer til forskning, der har til formål at dokumentere effekt ved at undersøge og 
evaluere arbejdsgange og modeller for organisering og samarbejde samt sundheds-
indsatser, der forbedrer kvaliteten af borgerforløb på tværs af sektorer.  
 
Gennemførelse af tværsektorielle forskningsprojekter forudsætter, at vi stiller data til 
rådighed for hinanden. Dokumenteret viden skal bidrage til at understøtte priorite-
ringer i samarbejdet.  
 
Vi vil 

 igangsætte forskningsprojekter inden for særligt prioriterede udviklingsområ-
de i aftalen, med fokus på at øge sundheden hos særlige målgrupper og udvikle 
evidens om gode tværsektorielle forløb 

 

1.4. Kompetencer og relationer 
Vi arbejder systematisk med tværsektoriel kompetenceudvikling. Arbejdet skal un-
derstøtte aftalens vision, strategi og implementering af de konkrete aftaler, herunder 
forløbstankegangen og det fleksible samarbejde. 
  
Fælles skolebænk giver mulighed for udveksling af erfaringer og viden. Når vi ”får sat 
ansigt på hinanden” både i form af formaliserede fora og i mere uformelle sammen-
hænge på tværs af sektorerne, etableres rammer for uformel dialog og sparring. Mål-
gruppen for fælles læring kan være frontpersonale, ledere, forskellige faggrupper mfl.  
 
Indholdet i kompetenceudviklingen kan fokusere på enkelte diagnoser ift. sundheds-
faglig opdatering, på forløbsfaser som for eksempel rehabilitering, ambulante forløb, 
palliation eller på emner som kommunikation.   
 
Borgernes perspektiv på udvikling af kompetencer i samarbejdet skal inddrages, en-
ten som undervisere, medplanlæggere eller deltagere. 
 
I alle tværsektorielle udviklingsprojekter skal der tages stilling til perspektiver for læ-
ring og videndeling.  
 
Vi dedikerer ressourcer til at styrke tværsektoriel forskning og kompetenceudvikling. 
  
Vi vil 

 undersøge potentialet i fleksible læringsformer som e-learning og brug af vi-
deokonferencefaciliteter for tværsektoriel kompetenceudvikling 

 udarbejde en handleplan for fælles og systematisk kvalitetsudvikling, herunder 
fælles begrebsarbejde, dokumentation og metoder, blandt andet tværsektoriel-
le audits 
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1.5. Økonomi og kapacitet 
For både at sikre sammenhæng i borgerens forløb og en effektiv styring af de samlede 
ressourcer er der behov for at sikre en aktivitetsmæssig og økonomisk gennemsigtig-
hed.  
 
Vi leverer aktivitetsdata samt andet konkret materiale og oplysninger i forbindelse 
med opgaver og analyser, der bidrager til en hensigtsmæssig koordinering af kapaci-
tet og styring i de respektive sektorer.  
 
Udveksling af aktivitetsdata 
Regionen stiller i muligt omfang de nødvendige data om egen og praksissektorens ak-
tivitet og service med videre til rådighed for analyse- og planlægningsarbejde. 
 
Kommunerne stiller i muligt omfang data til rådighed for regionen og sygehusene 
med henblik på analyse- og planlægningsarbejde. Data kan for eksempel omhandle 
ydelser og serviceniveau inden for hjemmesygepleje, genoptræning og vedligeholdel-
sestræning, hjælpemiddelområdet, forebyggelse og sundhedsfremme mv. 
 
Af hensyn til den løbende koordinering af kapacitet mellem sektorerne udveksles in-
formation om aktivitetsmønstret i sygehusregi, kommuner og almen praksis. 
 
I sundhedsaftalens samarbejdsfora foregår en løbende orientering af hinanden og di-
alog om væsentlige ændringer i aktivitet og kapacitet, herunder samarbejde om afkla-
ringen af de nærmere forudsætninger og konsekvenser for parterne i samarbejdet. 
For sygehusenes vedkommende handler det om ændringer i behandlingsaktivitet 
og/eller væsentlige ændringer i behandlingsmetoder, og for kommunerne om væsent-
lige ændringer i struktur, kapacitet, serviceniveau og kvalitetsstandarder i forebyg-
gende ydelser, hjemmesygepleje og sundhedsplejen, korttidstilbud (rehabiliterings-, 
trænings-, pleje- og aflastningstilbud). 
 
Aktivitetsforudsætninger i den økonomiske planlægning 
Regionen orienterer primo året kommunerne og almen praksis om forventningerne 
til det kommende års udvikling i aktivitet, baseline, aktivitetsvækstkrav og medfinan-
siering for de enkelte sygehusområder og for praksisområdet.  
 
Sygehusene orienterer løbende kommunerne og praksisplanudvalget om eventuelle 
forventede større aktivitetsændringer. Kommunerne orienterer tilsvarende sygehu-
sene og praksis om forventede ændringer i aktiviteter og service. 
 
Fælles analysearbejde 
Region Sjælland, kommunerne og almen praksis forpligter sig til at medvirke i fælles 
analysearbejder, blandt andet med henblik på at beskrive sandsynlige konsekvenser 
for aktivitet og økonomi på tværs af sektorerne ved ændringer i opgavevaretagelsen 
for derigennem at understøtte en samordnet udvikling af sundhedsvæsenet. 
 
Opfølgning 
Det vurderes løbende: 



 

  Side 17 
 
 

 om udvekslingen af data og aktivitetsforudsætninger mellem sygehus, praksis 

og kommuner fungerer efter hensigten 

 om den fornødne koordinering af kapacitet har kunnet sikres og 

 om de ønskede analyser har kunnet tilvejebringes 

Opgaveoverdragelse og delegation 
Vi ønsker, at opgaver overdrages planlagt og styret mellem parterne. Samarbejdet om 
opgaveoverdragelse og delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed er be-
skrevet i Værktøjskassen.  

Vi vil 

 udvikle en Business case-model, der understøtter vores mulighed for at træffe 
beslutninger med et samlet økonomisk perspektiv 

 udvikle værktøj til at standardisere og sikre klarhed om jura i forhold til ud-
veksling af data på tværs af sektorer, blandt andet til kvalitetsudvikling i tvær-
sektorielle projekter 

 

1.6. Sundheds-it og digitale arbejdsgange 
Sammenhæng og kvalitet i sundhedsvæsenet skal understøttes af velfungerende 
sundheds-it og digitale arbejdsgange. Hurtig adgang til relevante oplysninger og mu-
lighed for at dele data på tværs af sektorer er afgørende for et godt og sikkert forløb 
for borgeren.  
 
Sundheds-it skal samtidig bruges som grundlag for at inddrage borgeren i egen be-
handling for eksempel i form af tværsektoriel telemedicin, til at følge op på indsatser 
og pege på, hvor der er behov for forbedringer. 

Sundheds-it skal derfor udvikles i fællesskab. De løsninger, vi satser på, skal give me-
ning for alle parter; sygehusene, den kommunale sundhedssektor, praksissektoren og 
borgeren. 
 
Vi betragter digitaliseringsprojekter som et væsentligt element i organisationsudvik-
ling. Digitaliseringsprojekterne handler derfor ikke blot om at etablere en teknisk 
løsning, men i høj grad om organisatorisk forankring, relevant udbredelse, korrekt og 
rettidig anvendelse samt om at sikre indholdsmæssig kvalitet i det sundhedsfaglige 
indhold. 
 
Det er en central opgave i samarbejdet at sikre implementering og organisatorisk for-
ankring af allerede igangsatte initiativer. En digital løsning er først fuldt implemente-
ret og organisatorisk forankret, når den teknisk fungerer og anvendes i den sammen-
hæng og af de personer, som løsningen er tiltænkt.  
 
Vi ønsker desuden at prioritere nye, fælles digitaliseringsprojekter. Alle initiativer 
understøtter sundhedsaftalens overordnede målsætninger eller elementer heraf. 
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Ambition og prioritering 
Vi følger Den Nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017. 
Dertil kommer udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering med fokus på KOL-
patienter9 samt understøttelse af eventuelt identificerede udviklingsbehov i regionen. 
Vi vil bruge udviklingsressourcerne bedst muligt, og sammenhængen til nationale 
strategier sikrer, at vi ikke skal opfinde den dybe tallerken i alle regioner. 
 
Målsætningen er ambitiøs. En del af de initiativer, der iværksættes som et led i ud-
møntningen af den nationale strategi, vil være rammesættende, mens andre vil fun-
gere som beslutningsgrundlag for fremtidige initiativer. Atter andre er helt konkrete 
digitaliseringsinitiativer. Tilslutning til realisering af initiativer under National stra-
tegi for digitalisering af sundhedsvæsenet vil forudsætte prioritering af økonomiske 
ressourcer – herunder også anvendt tid for de medarbejdere, der skal gennemføre 
initiativerne. 
 
Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange  
Den konkrete prioritering og igangsættelse af projekter sker ved beslutning truffet på 
basis af en regional/kommunal business case, der gør det muligt at foretage en samlet 
prioritering af indsatser, forventede gevinster og økonomiske konsekvenser ved de 
foreslåede initiativer. Finansiering af initiativerne vil indgå i beslutningsgrundlaget. 
Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange udpeger en række konkrete ini-
tiativer for digitaliseringsindsatsen i regionen og beskriver sammenhængen til natio-
nale strategier (se Værktøjskassen). 
 
Vigtige elementer i Handleplanen er: 

 Fuld korrekt anvendelse af alle MedCom-standarder i kommunikationen mel-
lem sygehuse, kommuner og praksissektoren. Forudsætter en særlig indsats i 
samarbejdet mellem kommuner og sygehuse om den psykiatriske patient. 

 Standardiseret anvendelse af sundhed.dk til formidling af tilbud til borgeren. 

 Fuld korrekt anvendelse af Fælles Medicin Kort på sygehuse, i kommuner og 
praksissektoren. 

 
Forankring af entydigt ansvar  

 Ansvaret for tekniske implementering, organisatoriske forankring samt overdra-
gelse af den digitale løsning til driftsorganisationen ligger i en tværsektoriel pro-
jektstyregruppe.  

 Ansvar for opfølgning på relevant udbredelse, korrekt og rettidig anvendelse af 
den digitale løsning samt opfølgning på den faglige kvalitet af det indhold som 
den digitale løsning formidler ligger i samarbejdsorganisationen for Sundhedsaf-
talen. Opfølgning på relevant udbredelse og anvendelse af digitale løsninger sker 
ved monitorering af aftalte målepunkter. 
 

Sundhedsplatformen 
Regionens anskaffelse af ny klinisk it-arbejdsplads – Sundhedsplatformen – rummer 
muligheder for det tværsektorielle samarbejde, der endnu ikke er fuldt afdækkede. 
Der skal sikres en sammenhæng til den nye platform, som regionen vil ibrugtage i lø-
bet af aftaleperioden. 
                                                        
9 TeleCare Nord projekt. 
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Vi vil  

 udmønte Handleplan for sundheds-it og digitale arbejdsgange 

2. Obligatoriske indsatsområder 
 

De tidligere sundhedsaftaler indeholder beskrivelser af, hvordan vi sikrer god overle-
vering mellem aktørerne med rammer for, hvordan og hvornår aktørerne skal kom-
munikere. Der har for eksempel været særlig fokus på at have aftaler om varsling af 
udskrivelser. Ligesom aftaler om tilgængelighed i form af telefontid og kommunikati-
onsformer (telefon, fax, mail og andre elektroniske værktøjer) har været bærende 
elementer for at kunne samarbejde.  
 
Ambitionerne for denne 3. generationsaftale rettes mod, hvordan vi i et smidigt sam-
arbejde på tværs af sektorer skal bidrage til at sikre det sammenhængende borgerfor-
løb. 
  
Der er behov for mere smidige samarbejdsrelationer, som kan håndtere organisatori-
ske ændringer i én sektor og de konsekvenser, det kan have for borgerens forløb. Det 
giver for eksempel ikke mening at have aftaler om flere døgns varsling før udskrivel-
se, når borgerne i stigende grad indlægges på korttidsafdelinger, hvor målet er, at 
borgeren skal udredes og behandles inden for et døgn. 
 
Tilgangen hviler først og fremmest på initiativer, der understøtter et samarbejde 
struktureret omkring fagligt indhold i de enkelte forløb, hvor roller og ansvar er ty-
deliggjort, og hvor der er skabt grundlag for målrettet opfølgning og kvalitetssikring. 
Der er med andre ord tale om en omfattende ændring i tilgang i forhold til de foregå-
ende sundhedsaftaler. 
 
De obligatoriske indsatsområder er: Genoptræning og rehabilitering, Behandling og 
pleje og Forebyggelse. 

2.1.  Genoptræning og rehabilitering 
Centralt for samarbejdet omkring genoptræning og rehabilitering er, at alle borgere 
med nedsat funktionsevne relateret til somatisk og/eller psykisk sygdom, som har 
behov for genoptræning og/eller rehabilitering, får tilbudt et sammenhængende og 
velkoordineret forløb af høj faglig kvalitet.  
 
Indsatsområdet er i mange sammenhænge tæt koblet til indsatsområderne Behand-
ling og pleje og Forebyggelse, da mange borgere i genoptrænings- og rehabiliterings-
forløb ligeledes kan være i et samtidigt behandlings- og /eller forebyggelsesforløb. 
 
Definitioner 
Sundhedsstyrelsen definerer formålet med genoptræning på følgende måde: 
Formålet med genoptræning er, at patienten/borgeren opnår samme grad af funk-
tionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne, så man kan vende tilbage til 
sin hverdag på den bedst mulige måde. Genoptræning kan foregå under indlæggel-
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se på sygehus, efter udskrivelse fra sygehus og også uden forudgående indlæggelse 
på sygehus10. 
 
Vi tager udgangspunkt i det rehabiliteringsbegreb der er beskrevet i Hvidbogen om 
Rehabilitering11: 
Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, 
pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få be-
tydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår 
et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssi-
tuation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og videns-
baseret indsats. 

Der kan derfor være overlap mellem genoptrænings- og rehabiliteringsforløb, ligesom 
metoder og tilgange kan gå på tværs. Mål og retning for indsatserne opstilles i samar-
bejde med borgeren, dennes netværk og relevante faglige indsatser fra både region, 
kommune og almen praksis.  
 
Referenceramme og tilgang til borgeren 
Fælles mål og retning i indsatsen på tværs af sektorer og forvaltninger forudsætter en 
fælles afklaring af ressourcer og muligheder. Vi anvender WHO’s International Clas-
sification of Functioning (ICF) som referenceramme i arbejdet med rehabilitering12.  
 
Vi har en sundhedspædagogisk tilgang til samarbejdet med borgeren. Når tilgangen 
er sundhedspædagogisk, er udgangspunktet hele borgerens liv – ikke kun den eller de 
sygdomme, som borgeren har. Borgerens egen definition af det gode liv og deres egne 
livsværdier respekteres. Derved involveres borgere, pårørende og netværk som aktø-
rer både i målsætningen for rehabilitering og i beslutningen om, hvilke indsatser der 
skal iværksættes. 
    
I psykiatrien er recovery blevet en naturlig reference i behandlingen, hvor det grund-
læggende mål er at hjælpe den enkelte videre i livet ved at fokusere på selvbestem-
melse og involvering. Recovery drejer sig ikke om en bestemt teknik, men handler i 
høj grad om et paradigme, der forudsætter et bredt udgangspunkt. I behandling og 
støtte af den enkelte, er fokus også på psykologiske og sociale faktorer, der har afgø-
rende betydning for muligheden for at komme sig og komme videre i livet.13 
 
Vi vil  

                                                        
10 Sundhedsstyrelsen:  
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/behandling-og-rettigheder/genoptraening-og-
rehabilitering/genoptraening  
11 Rehabilitering i Danmark – Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet; 2004 
12  ICF: 
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/socialmedicin/socialmedicin/funktionsev
ne/funktionsevne-vurdering-og-icf/ 
13 Regeringens udvalg for psykiatri: En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med 
psykiske lidelser; 2013 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/behandling-og-rettigheder/genoptraening-og-rehabilitering/genoptraening
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/behandling-og-rettigheder/genoptraening-og-rehabilitering/genoptraening
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/socialmedicin/socialmedicin/funktionsevne/funktionsevne-vurdering-og-icf/
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/socialmedicin/socialmedicin/funktionsevne/funktionsevne-vurdering-og-icf/
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 Udarbejde forløbsbeskrivelse for rehabilitering, herunder henvisningspraksis, 

med henblik på at styrke samarbejdet om fælles målsætninger på tværs af sek-

torer og forvaltningsområder14 

 
Styrket sammenhæng og koordination 
Målet for genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen er sammenhængende og effek-
tive genoptrænings- og rehabiliteringsforløb for borgeren. Tilrettelæggelsen af ind-
satserne skal understøtte borgerens mestringsevne og selvstændighed ved funk-
tionstab eller risiko for funktionstab. 
 
Vi skal sikre klarhed over, hvem der er ansvarlig for at levere genoptrænings- og re-
habiliteringsindsatsen. Det entydige ansvar aftales undervejs, også ved skift i koordi-
neringsansvar. 
 
Sygehus, kommune og almen praksis bidrager hver især til udredningen af borgerens 
funktionsevne, genoptræningsbehov, rehabiliteringsbehov og -potentiale. Alle gør 
denne viden tilgængelig for øvrige relevante aktører så tidligt som muligt med ud-
gangspunkt i de generelle forløbsbeskrivelser15. 
 
Tværsektorielle genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser i form af tidlige og mål-
rettede indsatser skal være med til at forebygge udvikling eller forværring af kronisk 
sygdom. Et væsentligt element i indsatsen vil være at understøtte, at tilknytningen til 
uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet fastholdes. 
 
Med reformerne på arbejdsmarkedet (kontanthjælp, førtids- og fleksjob samt syge-
dagpenge) er behovet for en styrket koordinering både mellem forvaltningsområder 
og mellem sektorer om den helhedsorienterede indsats overfor den enkelte borger 
øget. Reformerne indebærer nye strukturerede samarbejder mellem kommuner og 
region.  
 
Vi vil 

 tilbyde borgere og pårørende undervisning, der giver redskaber, som øger mu-
lighederne for at skabe et selvstændigt og meningsfyldt liv og medvirker til at 
forebygge tilbagefald (psykoedukation) 

 følge erfaringerne fra samarbejdet på tværs af forvaltningsområder og sektorer 
i relation til reformerne på beskæftigelsesområdet for at afklare om princip-
perne herfra kan udbredes til andre områder i det tværsektorielle samarbejde 

 
Særlige målgrupper 
Vi har særligt fokus på borgere med nedsat funktionsevne, som ikke mestrer eget liv 
og har behov for støtte til at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv.  
 
Det gælder følgende målgrupper:  

 Borgere med hjerneskade 

                                                        
14 Se Værktøjskassen. 
15  Se Værktøjskassen 
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 Borgere med demens 

 Borgere med misbrug og somatisk sygdom 

 Borgere med dobbeltdiagnose16 

 Borgere med kronisk sygdom 

 Borgere med multisygdom17 

 Borgere med psykiske sygdomme 

 Børn med funktionsnedsættelse og kronisk sygdom 

 Børn med psykiske symptomer 

Samarbejde med fokus på sammenhæng og tidlig inddragelse 
Vi inddrager hinanden tidligt og løbende i både genoptrænings- og rehabiliteringsfor-
løb for at styrke, at samtidige indsatser på tværs af sektorer og forvaltningsområder 
er koordinerede, og ansvaret for forløbet er aftalt og tydeligt placeret.  

Væsentlige professionelle aktører er inden for følgende områder: 

 Region 

o Sengeafsnit  

o Tværgående afdelinger (her ergo- og fysioterapeuter) 

o Ambulatorier/ psykiatriske klinikker/ distriktspsykiatri  

o Arbejdsmedicinsk klinik 

o Sociale tilbud 

 Kommuner 

o Træningsområdet 

o Beskæftigelsesområdet 

o Misbrugsområdet 

o Undervisningsområdet 

o Socialområdet (myndighed – børn, unge og voksne) 

o Socialpsykiatrien og sociale botilbud 

o Sundhedsfremme og forebyggelse 

o Hjemmeplejen/ -sygeplejen 

o Sundhedsplejen 

 Almen praksis/ speciallægepraksis/ psykologer/ praktiserende fysioterapeuter/ 

kiropraktorer/ fodterapeuter 

Borgere kan have samtidige rehabiliterings- og/eller genoptræningsforløb på tværs af 
sektorer og lovgivningsområder. Ansvarsfordelingen mellem sektorer, som beskrevet 
nedenfor, er defineret af flere forskellige lovgivninger. I samarbejdet om den fælles 
borger tager vi udgangspunkt i forløbstænkningen og borgerens plan for at skabe 
sammenhæng på tværs af lovgivningsområder til gavn for borgeren. 
 
Differentiering af genoptrænings- og rehabiliteringstilbuddet 

                                                        
16 Borgere med misbrug og psykisk sygdom 
17  Multisygdom: Forekomst af to eller flere langvarige sygdomme hos den samme patient 
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Borgerens behov for genoptræning med baggrund i både patientens egen og den læ-
gefaglige vurdering i en genoptræningsplan, der også beskriver om genoptræningen 
skal være almen genoptræning eller genoptræning på specialiseret niveau  og diffe-
rentieres på 3 niveauer; genoptræning på basalt, avanceret og specialiseret niveau18. 
Behov for rehabilitering på specialiseret niveau beskrives også ved en genoptræ-
ningsplan. Dette gælder også patienter, der udskrives fra en psykiatrisk afdeling. be-
skrives i genoptræningsplan og differentieres på 3 niveauer; genoptræning på basalt, 
avanceret og specialiseret niveau19. 
 
Rehabilitering differentieres på to niveauer: 
Rehabilitering og rehabilitering på specialiseret niveau. 
 
Sygehusene er ansvarlige for genoptræning, under indlæggelse og genoptræning på 
specialiseret niveau efter udskrivning, såfremt særlige kriterier er til stede. Denne 
opgave er karakteriseret ved at kræve medvirken på speciallægeniveau, af specialise-
ret tværfaglighed og/eller at patientsikkerhedsmæssige hensyn kræver tilstedeværelse 
af hospitalsudstyr og/eller kliniske støttefunktioner.  
 
Sygehusene er ved udskrivning af patienter med behov for specialiseret rehabilitering 
ansvarlige for at udfylde en genoptræningsplan til rehabilitering på dette niveau. 
Heri beskrives patientens samlede funktionsevne samt behov for rehabiliteringsind-
satser. Der kan i genoptræningsplanen anbefales metode, omfang og karakter af den 
videre indsats. Den specialiserede rehabilitering foregår på få enheder, for nogle pati-
entgrupper kun ét til to steder i landet.  
 
Rehabilitering i sygehusregi og genoptræning på specialiseret niveau retter sig mod 
sygdom og behandling. 
 
Kommunerne er ansvarlige for almen genoptræning på basalt og avanceret niveau og 
har ligeledes ansvar for, at andre relevante rehabiliteringsindsatser til genoptræ-
ningspatienter på basalt og avanceret niveau iværksættes. Genoptræning på avance-
ret niveau kan ske i samarbejde med både sygehus og særlige rehabiliteringsenheder.  
Derudover har kommunerne ansvaret for rehabiliteringsindsatser efter den sociale 
lovgivning, lovgivningen på beskæftigelsesområdet og lovgivningen på undervis-
ningsområdet.  
 
Den basaleAlmen genoptræning og rehabilitering retter sig mod hverdagslivet og 
fremtiden. 
 

                                                        
18 BEK nr.1088 af 6/10/2014 om genoptræningsplaner og patients valg af genoptræningstilbud efter 
udskrivning fra sygehus 
 
19 BEK nr.1088 af 6/10/2014 om genoptræningsplaner og patients valg af genoptræningstilbud efter 
udskrivning fra sygehusGenoptræning på basalt niveau omfatter genoptræningsindsatser, der anven-
der almindeligt forekommende hjælpemidler og andet udstyr. Genoptræning på avanceret niveau om-
fatter genoptræningsindsatser, der anvender særligt udstyr, som kræver særlige kompetencer at an-
vende. 
Bekendtgørelse nr.xx om genoptræningsplaner og patients valg af genoptræningstilbud efter udskriv-
ning fra sygehus; 2014  
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Almen praksis har en væsentlig rolle ved tidlig opsporing samt identifikation, regi-
strering og opfølgning på borgerens risikofaktorer. Hvis den praktiserende læge vur-
derer, at borgeren har behov for genoptræning og/eller rehabilitering, henvises pati-
enten til relevant tilbud i kommunalt eller eventuel regi, tilbud hos privatpraktise-
rende terapeut eller eventuelt tilbud i sygehusregi. Henvisningen sker ud fra en indi-
viduel vurdering. Herudover har almen praksis mulighed for at varetage konkrete fo-
rebyggende interventioner. Hvis en borger, henvist af praktiserende læge, ikke tilby-
des den foreslåede indsats, informeres praktiserende læge om årsagen, så alternative 
løsninger kan sættes i værk. Ingen borger må efterlades mellem to stole. 
 
Samarbejdet om genoptræning er beskrevet i Værktøjskassen.  
 
Genoptræningsbehov er en lægelig vurdering og formidles fortsat med genoptræ-
ningsplanen. Genoptræningsforløbet iværksættes hurtigst muligt, gerne på baggrund 
af en fælles faglig vurdering. Konkrete aftaler for tidspunkt for opstart af genoptræ-
ning fremgår af Værktøjskassen (Træningskataloget).  
 
Vi vil 

 udvikle og afprøve modeller for systematiske, samtidige tværsektorielle udred-
ningsforløb 

 identificere og udbrede velfungerende løsninger mellem psykiatri og somatik 

 
Kommunikation  
Systematisk og struktureret kommunikation er et væsentligt udviklingsområde i afta-
leperioden. Tværfaglig og tværsektoriel kommunikation omkring identificerede reha-
biliteringsbehov og iværksatte rehabiliteringsindsatser foregår via flere forskellige 
kanaler, afhængig af den konkrete borgers situation og de konkrete aktører. Kommu-
nikationen skal sikre, at identificerede rehabiliteringsbehov videregives til relevante 
parter, ligesom iværksatte, evt. samtidige, rehabiliteringsindsatser koordineres.  
 
Genoptræningsbehov for på både basal, avanceretalmen genoptræning og genoptræ-
ning på specialiseret niveau kommunikeres via den elektroniske genoptræningsplan 
(MedCom).  
 
Rehabiliteringsbehov på specialiseret niveau formidles via en genoptræningsplan 
 
Vi vil 

 udarbejde aftaler for den fælles digitale kommunikation på rehabiliteringsom-
rådet via MedCom 

Kvalitet og monitorering 
Der er behov for et øget fokus på valide ensartede data på tværs af sektorer med hen-
blik på at vurdere, hvorvidt målsætningen for genoptrænings- og/eller rehabilite-
ringsindsatsen nås og med hvilken effekt for borgeren. 
 
Vi tager udgangspunkt i de nationale indikatorer for monitorering af sundhedsafta-
len, lokalt definerede kvalitetsmål og vi vil benytte os af eksisterende registreringer. 
De konkrete monitoreringsindsatser beskrives i Værktøjskassen. 
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Vi vil 

 udvikle samarbejdet omkring fælles monitorering af rehabiliteringsområdet, 
herunder monitorering af kvalitet i indsatsen med udgangspunkt i den borger-
oplevede kvalitet og, hvor det er muligt, sundhedseffekter 

 udvikle fælles metoder for prioritering til rehabiliteringsindsatser 

 styrke forskningen og evidensen på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet 
gennem etablering af et ph.d. forløb med fokus på tværsektoriel rehabilitering 

 udvikle og udbrede forløb for pårørende til patientgrupper som for eksempel 
forældre til børn med medfødte misdannelser, alvorligt sindslidende og alvor-
ligt syge  

 

Hjælpemidler og behandlingsredskaber 
For at sikre, at borgeren får de rette behandlingsredskaber og hjælpemidler, skal det i 
forbindelse med udskrivning aftales, hvilke remedier der er nødvendige for borgerens 
videre behandling, pleje, genoptræning og rehabilitering, herunder ansvar og tids-
punkt for udlevering20.  
 
For at understøtte samarbejdet om hjælpemidler og behandlingsredskaber, vedlige-
holdes Afklaringsskemaet21, som er parternes lokale værktøj i fortolkningen af Af-
grænsningscirkulæret, løbende. 
 
I samarbejdet skal der lægges vægt på borgere med særlige behov. Det kan f.eks. være 
patienter med hurtigt fremadskridende eller svære kroniske lidelser og børn med al-
vorlig sygdom eller handicaps. 
 
Der skal gives information til borgeren om, hvilken service der kan forventes, herun-
der om der er egenbetaling og hvilke regler der er for tilbagelevering af behandlings-
redskaber og hjælpemidler. 
 
Samarbejde  
De overordnede principper for arbejdsdeling mellem region og kommuner vedr. 
behandlingsredskaber og hjælpemidler er følgende: 
 
Regionen har ansvar for: 

 Hjælpemidler til brug i en midlertidig periode 

 Apparatur og behandlingsredskaber, som led i behandlingen 

Kommunerne har ansvaret for: 

 Hjælpemidler til varigt brug 

 Boligindretninger ved varigt behov 

 Nødvendige arbejdsredskaber i hjemmet til brug for kommunalt ansatte og de-

res arbejdsmiljø 

                                                        
20 Se forløbsbeskrivelse i værktøjskassen for stationært og ambulant forløb. 
21 Findes i Værktøjskassen, suppleret med en uddybende præcisering. 
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Borgeren er i visse situationer selv ansvarlig for at anskaffe hjælpemidler, apparatur 
og behandlingsredskaber. Se hvilke i Værktøjskassen. 
 
I Afklaringsskemaet gives en oversigt over arbejdsdelingen mellem region, kommune 
og egen læge/speciallæge. Skemaet beskriver, hvem der har ansvar for at vurdere og 
levere hjælpemidler og behandlingsredskaber/apparatur samt om borgeren selv skal 
betale for hjælpemidlet. 
 
Forløbsbeskrivelsen for stationært og ambulant behandlingsforløb beskriver den 
kommunikation og de rammer, som er aftalt mellem kommuner, sygehus og almen 
praksis i samarbejdet omkring og formidlingen af behandlingsredskaber og hjælpe-
midler. 
 

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse 
med kræft 
Med baggrund i Kræftplan III og det nationale forløbsprogram for rehabilitering og 
palliation i forbindelse med kræft har vi udarbejdet en fælles implementeringsplan 
for forløbsprogrammet (se Værktøjskassen). 
 
Målet med planen er, at den enkelte borger og dennes netværk oplever sammenhæng 
og kvalitet i sundhedsydelser og tilbud. Herudover skal planen sikre sammenhæng 
med den indsats, der i øvrigt foregår på kræftområdet, herunder kræftpakkerne. 
 
Forløbsprogrammet implementeres i aftaleperioden i kommuner, almen praksis og 
på sygehuse. Almen praksis skal bidrage til, at kræftpatienter er hurtigt udredt og be-
handlet i henhold til pakkeforløbene.  
 

Den palliative indsats 
Palliation omhandler den professionelle indsats for at forebygge og lindre lidelse for 
mennesker ramt af livstruende sygdom (for eksempel lungesygdom, hjertesvigt, 
kræft, kronisk nyresygdom og neurologisk sygdom). Formålet med den palliative ind-
sats lægger sig op ad Verdenssundhedsorganisationens (WHO’s) definition: ”… at 
fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der 
er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem 
tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre 
problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art’. (2002)22 
 
Palliativ indsats tilrettelægges ud fra borgerens behov med udgangspunkt i, at indsat-
sen også omfatter pårørende. Den tidlige palliative indsats er ofte en del af anden be-
handling. For borgere, der bliver helbredt, afsluttes den palliative indsats på dette 
tidspunkt. For borgere, der ikke bliver helbredt, kan der opstå flere og nye behov, 
som kræver ny palliativ indsats. Palliation kan altså dels være en del af en behand-
ling, og dels betragtes som en rehabiliterende indsats over for mennesker med livs-
truende sygdom.  
 

                                                        
22 Sundhedsstyrelsen: Anbefalinger for den palliative indsats (2011), s.11. 
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Behovet for palliativ omsorg kan variere meget – i den enkelte borgers forløb og fra 
borger til borger. Den palliative indsats inddeles i tre faser23: 

 Tidlig palliativ fase (kan vare år). Patienten er i målrettet livsforlængende og 

eventuelt helbredende behandling. Indsatsen sker tidligt i forløbet og som re-

gel som led i den almindelige behandling, omsorg og pleje af patienten og de 

pårørende.  

 Sen palliativ fase (varer måneder, hvor helbredende behandling er ophørt). 

Behandlingen går fra helbredelse eller behandling til lindrende karakter.  

 Terminal fase (varer dage til uger, hvor patienten i den sidste tid er døende). 

Målet vil være en så god livsafslutning som muligt for både patient og pårø-

rende. Efter patientens død består evt. palliativ indsats i støtte til de efterladte.  

 
Med Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2011 inddeles den palliative indsats i hhv. 
basal og specialiseret indsats. Den basale indsats varetages af den del af sundhedsvæ-
senet, som ikke har palliation som hovedopgave for eksempel almen praksis, kom-
muner og sygehusafdelinger. Den specialiserede indsats varetages af de dele af sund-
hedsvæsenet, der har palliation som hovedopgave for eksempel palliative team, syge-
husenes palliative afdelinger og hospice.  
 
Den palliative indsats involverer aktører på tværs af sektorerne, hvilket fordrer et tæt 
og velkoordineret samarbejde med udgangspunkt i den enkelte borgers situation.  
 
Ved palliativt behov tildeles patienten en palliativ tovholder. Funktionen som tovhol-
der for den basale palliative indsats på sygehuset varetages af speciallæger og syge-
plejersker. Funktionen som tovholder for den specialiserede palliative indsats på sy-
gehusene varetages af det palliative team.  
 
Kommunikation og samarbejde er beskrevet i Forløbsbeskrivelsen for stationært for-
løb24. 
 
Vi vil 

 implementere forløbsbeskrivelsen for stationært forløb 

 højne kompetenceniveauet blandt personale med varetagelse af opgaver inden 
for den palliative indsats, med særlig fokus på at løfte det basale niveau, og 
styrke adgangen til støtte fra specialiseret niveau  

 følge erfaringer med projekt om telefonvagt for palliative patienter, der er til-
knyttet Afdeling for Lindrende Indsats, palliativt team og for patienter indlagt 
på Svanevig Hospice og Hospicegården Filadelfia, med henblik på videre ud-
rulning 

 afprøve et fælles, webbaseret screeningsværktøj til systematisk behovsvurde-
ring ved alle sektorovergange 
 

 

                                                        
23 Sundhedsstyrelsen: Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft (2012) 
24  Findes I Værktøjskassen. 



 

  Side 28 
 
 

2.2. Behandling og pleje  
 
Smidigt og velkoordineret samarbejde 
Behandling og pleje er en del af den samlede indsats, der via den politiske strategi 
skal føre os frem mod den politiske vision Fælles om bedre sundhed. Strategiens 
dimensioner Mere sundhed til flere, Borgeren som partner, En borger - én plan og 
Et integreret og borgernært sundhedsvæsen adresseres i de følgende afsnit under 
fire hovedmålsætninger, der håndterer konkrete udfordringer eller udviklingsinitiati-
ver i samarbejdet. 
 
Styrkelse af borgerens mestringsevne – Borgeren som partner 
Som det også fremgår af afsnittene om ”Genoptræning og rehabilitering” og ”Fore-
byggelse” vil vi udvikle bedre rammer og større fælles faglighed om en rehabiliteren-
de tilgang til opgavevaretagelsen på tværs af somatik og psykiatri. En tilgang, hvor vi 
bedst muligt sikrer borgerens mulighed for at tage ansvar som partner i eget forløb. 
 
Borgerens forudsætninger for at indgå aktivt i eget forløb er baseret på, at nødvendig 
viden for at kunne træffe beslutninger er til stede i en form, der kan forstås. Dette 
stiller krav til alle aktører i et forløb om at kommunikere ud fra modtagerens forud-
sætninger. 
 
Vi vil 

 udbrede fælles sundhedspædagogisk tilgang til frontpersonale 

 designe formidlingsveje og måder at inddrage borgerne  

 samarbejde med borgerne om at kvalificere og udvikle informationsmateriale, 
der skal understøtte borgerens beslutningsmuligheder  

 
Kobling af rigtig patient, rigtig aktør, rigtigt forløb 
For at sikre patienten det optimale forløb i samarbejdet med sundhedsvæsenets aktø-
rer er det nødvendigt at sikre overblik over det samlede forløb og sikre, at det rette 
hold af aktører sættes fra start. 
 
Samarbejdet med og om patienten i forbindelse med et behandlings- og plejeforløb 
starter ved første behandlingskontakt. Det vil sige, når mere end én sundhedsfaglig 
og/eller socialfaglig aktør (kommune, praktiserende læge, sygehus) er involveret i 
forløbet. 
 
Det skal ske ved, at kommune og praktiserende læge begynder forberedelsen til at 
modtage patienten efter udskrivelse – allerede i begyndelsen af patientens indlæggel-
se. Det kræver, at sygehusene ved indlæggelsen skaber de første kontakter til både 
kommune og praktiserende læge med de relevante informationer, der er nødvendige 
for at kunne forberede en god modtagelse af patienten efter udskrivelse, og for at sik-
re flow i forløbet både før, under og efter indlæggelse. 
 
For fagligt at understøtte forløbstanken udarbejdes der en række forskellige forløbs-
beskrivelser (se Værktøjskassen). Forløbsbeskrivelserne beskriver kommunikations-
veje i samarbejdet om patientens forløb, og hvordan den enkelte aktør på ethvert gi-



 

  Side 29 
 
 

vet tidspunkt skal involvere og kommunikere med en anden aktør. Samtidig giver for-
løbsbeskrivelserne den enkelte aktør mulighed for at overskue det samlede forløb og 
dermed forudse næste skridt. Dette skal bidrage til en øget dynamik i forløbet, hvor 
aktører byder ind samtidigt og på skift - hele tiden med det for øje at sikre flow i det 
samlede forløb.  
 
Borgerens plan 
Forløbsbeskrivelsen tilpasset den konkrete patient udgør det samlede overblik og 
planen for forløbet. På baggrund af den tilpassede forløbsbeskrivelse udformes Bor-
gerens plan. Borgerens plan er en samlet oversigt over fælles overordnede mål, aftaler 
og kontakter. Planen sikrer borgeren som patient overblik over eget forløb. Borgerens 
plan følger borgeren og opdateres løbende. 
 
Vi vil 

 udvikle et værktøj til borgerens eget overblik over forløb og aktører; Borgerens 
plan. Værktøjet indeholder fælles mål og aftaler 

 
Forløbsbeskrivelser  
Forløbsbeskrivelserne udarbejdes med udgangspunkt i forskellige typer af forløb på 
tværs af sektorer. Dels for generelle forløb, hvor kommunikationen primært foregår 
via den etablerede kommunikation i MedCom, og dels for øvrige forløb. Kendeteg-
nende for øvrige forløb er, at kommunikationen mellem sektorerne adskiller sig fra 
den etablerede kommunikation via MedCom. Der er derfor behov for at aftale eller 
udvikle specifikke kommunikations- og samarbejdsaftaler for disse forløb. 
 
Samarbejdet om de psykiatriske patienter er kun i begrænset omfang dækket af Med-
Com-løsninger, og har derfor en særlig opmærksomhed i udviklingen af forløbsbe-
skrivelser.  
 
I afsnittet om Sundheds-it og digitale arbejdsgange er den fælles strategi for udvikling 
af nye kommunikationstiltag baseret på MedCom-standarder beskrevet.  
 
Kommunikation med ikke sundhedsfaglige, der bidrager i borgerens forløb, skal sik-
res. Her påhviler der henholdsvis kommune, sygehus og praktiserende læge et særligt 
ansvar for at være opmærksomme og tilgængelige for samarbejde med disse aktører 
(skolelærere, politibetjente mv.). 
 
Vi vil  

 samarbejde med udgangspunkt i forløbsbeskrivelser for: 

o Stationære forløb (somatik og psykiatri) 
Dækker alle stationære forløb uanset indlæggelsens varighed, medmindre 
der er udarbejdet en specifik forløbsbeskrivelse (se listen nedenfor) 

o Ambulante forløb 
o Akut ambulante forløb - skadestue 
o Patienter med flere samtidige forløb  

Klarhed om den fælles plan, ansvar og opgaver i et samtidigt og sammen-
hængende forløb. 

o Patienter fra børne- og ungdomspsykiatrien  



 

  Side 30 
 
 

Tæt samarbejde mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i 
kommunen, den praktiserende læge og børne- ungdomspsykiatrien. Behov 
for specifik beskrivelse af henvisningspraksis, herunder rådgivning til 
kommunen og den praktiserende læge.  

o Patienter med dobbeltdiagnose (psykiatrisk lidelse og misbrug)  
Tæt samarbejde mellem psykiatrien, socialpsykiatrien, kommunale mis-
brugscentre og den praktiserende læge. 

o Patienter med misbrug 
o Forløb for gravide og nyfødte  

Tæt samarbejde mellem den praktiserende læge, fødeafdeling og jordemo-
der samt den kommunale sundhedspleje. 

o Sårbare og udsatte borgere, der ikke kan tage vare på eget liv  

Behov for mere koordinering og styring af forløb. Patientgruppen kan ikke 
på samme vis som andre patientgrupper inddrages som partner, der tager 
ansvar i eget forløb. 

 evaluere forløbsbeskrivelserne minimum 1 gang årligt  

Hidtidige aftaler om varsler erstattes af de nye aftaler om forløbsbeskrivelser. 
 

Med afsæt i forløbsbeskrivelserne åbnes der nye muligheder for, at de relevante sam-
arbejdsfora kan følge op på kvaliteten af de forskellige forløb, bidrage til udvikling af 
nye forløb og afdække, hvor og hvornår der er behov for nye fælles udviklingstiltag, 
for eksempel fælles skolebænk på tværs af sektorerne. 
 
Sikre tidlig opsporing og tidlig, rette indsats 
Forløbsbeskrivelserne bidrager til at skabe overblik over det samlede forløb og skær-
per dermed opmærksomhed på at sikre tidlig opsporing og tidlig rette indsats. 
Forudsætningen for tidlig opsporing og indsats er, at borgerne er kendte, der hvor der 
er behov for, at de er kendte blandt relevante aktører. For at dette kan ske, er det vig-
tigt, at der er klarhed over kommunikationsvejene i de interne samarbejdsrelationer 
inden for de enkelte sektorer såvel som mellem sektorerne. 
 
Både i sygehus- og kommuneregi er der behov for at forbedre den interne kommuni-
kation. Baggrunden for dette behov er dog forskellig fra sygehus til kommune, og der 
er derfor også behov for forskellige løsninger.  
 
På sygehusene sker der en højere grad af specialisering og som konsekvens af dette er 
der behov for, at det sikres, at oplysninger udveksles mellem afdelinger og sygehuse, 
så patientforløbet planlægges hensigtsmæssigt på tværs af specialer. Dette behov 
imødekommes via Forløbsbeskrivelsen for flere samtidige forløb.   
 
Kommunerne er kendetegnet ved forskellige myndighedsområder, blandt andet soci-
alområdet, sundhedsområdet og arbejdsmarkedsområdet, der ofte skal arbejde sam-
men om den samme borger. Der er derfor behov for at få tydeliggjort reglerne for 
kommunikation og udveksling af oplysninger om borgere på tværs af myndighedsom-
råder. Reglerne beskriver, at der gerne må udveksles oplysninger, blot borgerens til-
ladelse er indhentet. Den kommunale enhed sikrer, at informationer, der er relevante 
for at skabe flow i borgerens forløb, deles med øvrige aktører også på tværs af forvalt-
ningsområder, når det er relevant. 
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Den praktiserende læge er ofte første sundhedsfaglige kontakt i et forløb og som så-
dan ansvarlig for at sikre henvisning til og koordinering med rette aktører for at star-
te og sikre flow i borgerens forløb. Den praktiserende læge skal have mulighed for at 
sikre tidlig udredning og som en del af dette, adgang til blodprøvetagning og anden 
diagnostik mv.  
 
Et eksempel herpå er projektet omhandlende shared care i psykiatrien. Her har Psy-
kiatrien25 indgået en aftale med udvalgte læger i almen praksis om – indtil videre i en 
2-årig projektperiode – at styrke samarbejdet mellem Psykiatrien og almen praksis 
om patienter med en ikke-psykotisk lidelse, dvs. primært personer med depression, 
angst og visse funktionelle lidelser. Aftalen har som formål at øge behandlingskvalite-
ten ved, at regionalpsykiatrien bibringer den praktiserende læge viden og kompeten-
cer inden for den nævnte patientkreds gennem undervisning, supervision og rådgiv-
ning. 
 
For at sikre flow er det en forudsætning, at de enkelte aktører i forløbet er tilgængeli-
ge for samarbejdet. Dette gælder, når der er behov for kommunikation i borgerens 
forløb i forbindelse med, at opgaver og ansvar gives videre, såvel som i sammenhæn-
ge, hvor aktører har behov for faglig sparring med aktør i anden sektor for at kunne 
løfte en opgave i samarbejdet. 
 
Forudsætningen for tilgængelighed for kommunikation og kontakt i samarbejdet er, 
at der er en tydelig vej for kontakt og kommunikation. 
 
Vi vil 

 etablere og synliggøre ad hvilke kanaler praktiserende læger, kommunale 
medarbejdere og sygehuspersonale kontakter hinanden for faglig sparring 

 indgå aftaler om, hvordan faglig sparring foregår  

 undersøge mulighed for et udviklingsprojekt om tidlig udredning i almen 
praksis, herunder blodprøvetagning og andre undersøgelser, enten ved udkø-
rende sygehuslaboratorier eller ved at praksis påtager sig opgaven 

Et sammenhængende sundhedsvæsen 24-7 
Forløbsbeskrivelserne tilpasses den enkelte patients situation. Det betyder, at vi i 
mødet med patienten forholder os til det samlede forløb og sikrer, at de rigtige aktø-
rer er samlet og bidrager fra start. En differentieret tilgang til, hvad der skal ske i for-
løbet, understøttes af en differentieret tilgang til, hvornår der skal kommunikeres i 
forløbet med henblik på at sikre flow og sammenhæng. En differentieret tilgang, der 
baseres på rettidighed og nødvendighed.  
 
Nødvendigheden relaterer sig til patientens samlede situation, det vil sige sygdom, 
sociale faktorer mv., og må vurderes i forhold til det konkrete forløb. Nødvendighed 
kan handle om med hvilket tempo (rettidighed), der skal kommunikeres for at sikre 
handling i relation til patientens forløb for at undgå, at der opstår en kritisk situation. 
I tidligere sundhedsaftaler er kommunikationen beskrevet ens uanset forløb. Eksem-
pelvis skal der for alle patienter udarbejdes en udskrivningsrapport samme dag som 

                                                        
25  Ved Afdeling for Specialfunktioner 
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udskrivelsen og en epikrise inden for tre hverdage. I visse situationer vil der være be-
hov for hurtigere kontakt, i andre situationer er udskrivningsrapport og epikrise 
mindre nødvendige, når der har været en løbende kommunikation via plejeforløbs-
planer mv.  
 
Rettidighed og nødvendighed kræver faglig stillingtagen i det enkelte forløb og erstat-
ter tidligere aftaler om tidsfrister og varslingsbestemmelser. Herudover er kravene til 
nødvendig kommunikation tydelighed og præcision. 
 
Nødvendighed har betydning for, hvordan samarbejdet skal konstrueres, og hvordan 
kommunikationen forløber. For at sikre rettidig og nødvendig kommunikation skal 
nødvendighed vurderes på baggrund af et fælles værktøj. Forudsætningen for ud-
viklingen af et fælles værktøj er et stadigt arbejde med fælles begreber og forståelse af 
disse. 
 
Vi vil 

 udvikle fælles prioriteringsværktøj til vurdering af nødvendig kommunikation 
mellem aktørerne  

 udvikle og anvende fælles værktøj til identifikation af behov for vurdering af 
borgernes funktionsniveau med udgangspunkt i nødvendighed 
evaluere og udvikle grundlaget for Den gode henvisning og Den gode epikrise 

som basis for kommunikation mellem sygehuslæge og praktiserende læge 

Borgere med behov for ledsagelse 

Den enkelte borger kan på et tidspunkt i sit liv komme i en situation, hvor han/hun 
ikke er i stand til at tage vare på sig selv eller sin situation. Dette gælder både børn og 
voksne. For disse borgere kan skiftet fra hjem til indlæggelse eller anden behandling 
være et skift, der kan være vanskeligt at klare uden en ekstra hjælp. Det gør sig blandt 
andet gældende for nogle borgere, der bor på et botilbud (Servicelovens § 108) som 
får den nødvendige støtte til at klare hverdagen. For disse sårbare grupper har det 
stor betydning, at der er tale om en hjælp, som borgeren kender og er tryg ved.  

Der er indgået aftale om pædagogisk bistand fra botilbud under Servicelovens § 
10826. Denne aftale udbygges i aftaleperioden, så den omfatter øvrige relevante om-
råder. I alle tilfælde vil der være tale om en konkret vurdering af behovet for, at hjælp 
følger borgeren under indlæggelse eller til anden behandling 

Der er derfor indgået en aftale om pædagogisk bistand fra § 108-tilbud om følge i de 
nævnte situationer27.  

For borgereEt andet eksempel er borgeren, der klarer tilværelsen med hjælp fra en 
personlig hjælper (Servicelovens §§ 95, 96). For borgere med personlig hjælper afta-
les det, at hjælperen følger borgeren under indlæggelse eller til anden behandling., og 
at d 

                                                        
26 Aftaleark findes i Værktøjskassen 
27 Aftaleark findes i Værktøjskassen 
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Denne aftale tilpasses i takt med, at området udvikles28.  

Medicinhåndtering 

Intentionen om det sammenhængende sundhedsvæsen 24-7 understøttes af Det Fæl-
les Medicinkort. Det Fælles Medicinkort sikrer, at borgeren og andre aktører til hver 
en tid har overblik over den rigtige medicin til den rigtige patient. Forudsætningen 
for, at dette kan ske, er, at alle læger anvender Det Fælles Medicinkort efter gældende 
aftaler, og at øvrige den til hver en tid behandlingsansvarlige læge er garant for, at pa-
tientens samlede medicin er korrekt afstemt, og at alle relevante aktører kender og 
anvender Det Fælles Medicinkort i deres daglige arbejde. 

Vi vil 

 udrulle Det Fælles Medicinkort i alle sektorer 

 uddanne alt relevant personale i anvendelse af Det Fælles Medicinkort 

 benytte Det Fælles Medicinkort som værktøj i dialogen med borgeren om egen 
medicin 

  

                                                        
28

 Der pågår aktuel ministeriel afdækning af området.  
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2.3. Forebyggelse 
 
Kommunerne, regionen og almen praksis er i fællesskab ansvarlige for den pa-
tientrettede forebyggelse. Denne aftale omhandler i særlig grad vores indsats for bor-
gere under udredning eller med diagnosticeret sygdom og vores samarbejde om at 
skabe sammenhængende forløb. Trekanten i figuren viser feltet for aftalen. 
 
Patientrettet forebyggelse sigter på at undgå, at 
borgerens sygdom udvikler sig yderligere og på 
at begrænse eller udskyde dens eventuelle 
komplikationer. Nøgleordet er tidlig indsats. 
 
Alle borgere med behov herfor skal tilbydes en 
sammenhængende forebyggelsesindsats af høj 
kvalitet, som sætter den enkelte borger i stand 
til bedst mulig at tage vare på sig selv. Borger-
ne skal opleve, at deres behov og motivation 
vurderes individuelt og under hensyntagen til 
deres livssituation og muligheder. 
 
Indsatsen skal ses i tæt sammenhæng med indsatsområderne ”Behandling og pleje” 
og ”Genoptræning og rehabilitering” og derfor bidrage til at optimere det samlede 
forløb for borgeren. Rettidig kommunikation på tværs af sektorerne er som følge der-
af et væsentligt element i forebyggelsesindsatsen – såvel som på andre områder. Ind-
satsen relaterer sig derfor til alle målene i sundhedsaftalens strategi: Mere sundhed 
til flere, Borgeren som partner, En borger - én plan og Et integreret og borgernært 
sundhedsvæsen.  
 
Det centrale for indsatsområdet er: 
 

Vi tænker forebyggelse i ethvert møde med borgeren 
 

Det betyder: 

 At vi systematisk arbejder sundhedsfremmende og forebyggende i alle vores 
kontakter med borgere 

 At vi med udgangspunkt i borgerens behov, ønsker og muligheder tilbyder en 
kontinuerlig forebyggende indsats 

 At vi aktivt inddrager borgeren og dennes nære relationer og omgivelser i vo-

res indsats. 

Fokus på særlige behov og vigtigheden af tidlig opsporing 
Patientrettet forebyggelse omhandler således alle borgere i kontakt med os. Vi ved 
dog, at der er borgere, som har særlige behov, der er svære at nå med vores tilbud i 
dag. Nogle borgere har behov for et udvidet tilbud, andre et mere enkelt. Det afhæn-
ger blandt andet af borgerens evne til at mestre egen situation. For at øge lighed i 
sundhed og for at anvende vores ressourcer optimalt, skal vi derfor være ekstra op-
mærksomme på borgere med særlige behov. Vi skal også have særligt fokus på børn 
og unge, fordi en tidlig indsats er essentiel. Det er endvidere vigtigt at sikre en god 



 

  Side 35 
 
 

overgang mellem barn og voksen, hvorfor gruppen 15 - 25 år også skal have et særligt 
fokus.  
 
Børn og unge 

 Børn og unge (0 - 18 år) 

 Unge (15 -25 år) 
- med kronisk sygdom 

- med nyopstået psykiatrisk sygdom 

- i mistrivsel 

 
Borgere med særlige behov 

 Borgere omfattet af svangreomsorg 

 Borgere med misbrug 

 Borgere med psykisk sygdom og misbrug  

 Borgere med psykiatriske diagnoser  

 Borgere med anden etnisk oprindelse end dansk 

 Socialt udsatte borgere 

 Borgere med kronisk sygdom 

 Borgere med multisygdom 

 Borgere med nedsat funktionsevne 

 Borgere der skal gennemgå operation 

 Ældre, skrøbelige borgere 
 
Vi vil 

 udvikle og implementere fælles metoder til tidlig opsporing i forhold til mål-

grupperne 

 udvikle og implementere fælles modeller for identifikation af borgere med sær-

lige behov og sikre rette tilbud til rette borger 

 udvikle og anvende et fælles screeningsværktøj til identificering af borgere i ri-

siko for genindlæggelser samt fortsætte implementeringen af de igangsatte føl-

geordninger i hele regionen 

 udbrede kendskabet til tilbuddet Tidlig Opsporing af Psykose29 og udrulle 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Forum30 i hele regionen  

 udvikle vores samarbejde om selvmordsforebyggelse blandt børn og unge 

 udbygge Helbredsprofilen til flere kronikergrupper, så flere af de borgere, som 

kan tage vare på egen situation, får et værktøj til håndtering af egen sygdom 

 

Samarbejde og sammenhæng i forebyggelsesforløbene 
Et forebyggelsesforløb kan starte flere steder. 
 
I almen praksis starter et forebyggelsesforløb ved, at borgeren og den praktiserende 
læge afdækker et forebyggelsesbehov. Almen praksis foretager den indledende moti-
                                                        
29 Tilbud til borgere mellem 15 og 25 år. 
30 Tilbud til borgere mellem 0 og 18 år i Holbæk. 
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verende samtale og iværksætter en eventuel medicinsk forebyggende indsats. Ved 
yderligere behov henviser almen praksis borgeren til et kommunalt forebyggelsestil-
bud eller til sygehuset, hvis behovet er et specialiseret tilbud, herunder operation, 
Tidlig Opsporing af Psykose mv.  
 
Når forløbet er afsluttet, enten ved at forebyggelsesaktiviteten er gennemført eller 
borgeren er frafaldet, melder kommunen eller sygehuset tilbage til almen praksis. I 
enkelte forløb kan almen praksis have behov for statusmeldinger undervejs for ek-
sempel i forbindelse med misbrugsbehandling. Almen praksis melder behovet ind i 
forbindelse med henvisningen til tilbuddet. 
 
I kommunen kan et forebyggelsesforløb starte ved, at en borger henvender sig med 
ønske om at deltage i en forebyggelsesaktivitet eller ved, at kommunalt personale op-
sporer borgeren. Kommunen informerer og motiverer til en forebyggelsesindsats og 
visiterer hertil. Efter aftale med borgeren orienterer kommunen egen læge. Såfremt 
der er behov, motiverer kommunen borgeren til at opsøge egen læge, der sikrer det 
videre forløb jf. blandt andet forløbsprogrammerne.  
 
På sygehuset starter et forebyggelsesforløb, når sygehuset sammen med borgeren af-
dækker et forebyggelsesbehov i forberedelsen af behandlingsforløbet. Sygehusets in-
formerer, motiverer og henviser borgeren til deltagelse i et forebyggelsestilbud i 
hjemkommunen eller i et specialiseret tilbud på sygehuset. Ved akutte indlæggelser 
varetager sygehuset den forebyggende indsats under indlæggelsen. 
 
Den danske kvalitetsmodel og de kliniske retningslinjer danner grundlaget for indsat-
serne på sygehusene og i almen praksis. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 
danner grundlaget for den kommunale indsats.  
 
Vi udvikler vores tilbud gennem brugerdrevet innovation og med fokus på for eksem-
pel alder og behov frem for lidelse, så vi også kan fastholde borgerne i de konkrete 
tilbud. Ligeledes samarbejder vi med patientforeninger, frivillige, private og andre 
offentlige aktører om udvikling og gennemførelse af vores tilbud. For at sikre sam-
menhæng i vores indsatser øger vi kendskabet til vores respektive tilbud på tværs af 
sektorerne gennem for eksempel Forebyggelsesnetværket, temaarrangementer, besøg 
hos hinanden, følordninger, fælles uddannelsesforløb mv.  
 

Vi vil 

 udvikle nye og revidere eksisterende forløbsprogrammer for at skabe yderlige-

re sammenhæng i indsatsen for blandt andet de store kronikergrupper 

Samarbejde om patientuddannelser  
En væsentlig del af den patientrettede forebyggelsesindsats foregår som uddannelse 
af patienter og/eller pårørende, og i tæt relation til de fælles forløbsprogrammer (se 
links i Værktøjskassen) under sundhedsaftalen. Kommunerne og regionen sikrer 
sammen en høj kvalitet i patientuddannelserne (se Værktøjskassen). 
 
Kommunernes rolle og ansvar 
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Patientuddannelser udbydes som hovedregel af kommunerne. Den enkelte kommune 
har ansvaret for at opfylde de fastlagte fælles rammer, herunder beskrivelserne om 
indhold og opbygning af den enkelte uddannelse. 
 
Patientuddannelserne baseres på Principperne for en sundhedspædagogik i Region 
Sjælland. Underviserne på patientuddannelserne har derfor kompetencer inden for 
sundhedspædagogik. Hvis en kommune ikke selv har undervisere med tilstrækkelige 
faglige kompetencer, indgår kommunen aftale med undervisere fra en anden kom-
mune, regionen, praktiserende læger, apoteker, selvstændige konsulenter mv. 
 
En kommune tilbyder som minimum de fælles aftalte patientuddannelser. Såfremt en 
kommune ikke kan tilbyde en obligatorisk patientuddannelse, skal kommunen indgå 
en aftale med en nabokommune om optag af borgere på dennes patientuddannelser. 
 
Hver kommune sikrer endvidere opdateret information på sundhed.dk til borgere og 
samarbejdspartnere om den enkelte patientuddannelses lokale udformning og for-
hold. 
 
Kommunerne indleverer evalueringsresultaterne til den fælles database, så det er 
muligt at vurdere, hvorvidt standarderne for den fælles patientuddannelse efterleves. 
Den enkelte kommune kan justere, videreudvikle og afprøve patientuddannelser, un-
der forudsætning af at disse også evalueres og indrapporteres til den fælles database. 
 
Regionens rolle og ansvar 
Regionen udbyder løbende kurser i sundhedspædagogik, der honorerer kommuner-
nes behov for uddannelse af undervisere. 
 
Regionen sikrer udvikling af en fælles database og en systematisk indsamling af data, 
så det er muligt at evaluere og vurdere effekterne af de tilbudte patientuddannelser 
med henblik på kvalitetssikring. Regionen sikrer i den forbindelse videnspredning af 
resultaterne samt deling af fælles og lokalt udarbejdet materiale om uddannelserne. 
 
Er der i de aftalte patientuddannelser fastsat krav om, at særlige faggrupper skal va-
retage en given undervisning, stiller regionen disse til rådighed (se også afsnittet om 
regionens rådgivningsforpligtelse). Regionen sikrer, at disse undervisere har kompe-
tencer inden for sundhedspædagogik. Regionen sikrer samtidig en fælles, tilgængelig 
oversigt over undervisere fra regionen og kommunerne. 
 
Vi vil 

 etablere ensartede patientuddannelser baseret på evidens og best practice i al-

le kommuner i regionen 

 etablere en fælles database til samling af viden om kvalitet og effekt af de til-

budte patientuddannelser 

 sikre et kompetent og synligt korps af undervisere på patientuddannelserne i 

alle dele af regionen 

 udvikle og implementere fælles patientuddannelser om alle større folkesyg-

domme 
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Rådgivningsforpligtelse 
Regionen yder rådgivning til kommuner og praktiserende læger i forbindelse med fo-
rebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser. Rådgivningen skal understøtte sundheds-
aftalens mål og indsatser.  
 
Regionen skal: 

 rådgive omkring tværgående opgaver inden for både den patientrettede og borger-
rettede forebyggelse, herunder særligt på det infektionshygiejniske område 

 sikre kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af den patientrettede forebyggelse i al-
men praksis og på sygehusene 

 tilvejebringe et overordnet planlægningsgrundlag for den kommunale og regiona-
le forebyggelsesindsats 

 bidrage til videndeling og generering af ny viden inden for forskning i folkesyg-
domme 

 
Regionen stiller specialistviden og ekspertbistand til rådighed efter konkret henven-
delse og aftale. Regionen sikrer grundlaget for fælles monitorering, forskning og ud-
viklingsindsatser ved at opsamle erfaringer, best practices og evidens samt facilite-
ring af projekter og netværk. Regionen sikrer i den forbindelse grundlaget for fælles 
videnspredning blandt gennem workshops, seminarer og temadage samt digitale me-
dier og andet informationsmateriale. 
 
Vi vil 

 etablere en ensartet praksis for regionens rådgivningsydelser på tværs af hele 

den regionale virksomhed 

 udvikle hygiejneområdet med udgangspunkt i den etablerede MRSA-enhed31 

og i takt med viden og erfaringer på området tilegnes 

 gennemføre sundhedsprofiler hvert 4. år og på denne måde skabe et fælles 

grundlag for opfølgning på udviklingen i borgernes sundhedstilstand 

 

Kommunikation er kittet i samarbejdet 
Vi arbejder ud fra én fælles og digitalt understøttet tilgang til kommunikation. Vi an-
vender sundhed.dk som informationsportal for vores tilbud, og vi anvender MedCom 
standarder som basis for vores digitale kommunikation på tværs af sektorerne. 
 
Vi vil 

 implementere MedCom standarden for henvisninger fra almen praksis og sy-

gehuse til kommunernes tilbud efter Sundhedslovens § 119 og standarden for 

epikriser til statusmelding fra kommune til almen praksis 

                                                        
31 En specialiseret enhed indenfor behandling af MRSA (Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus 
- på dansk betyder det methicilinresistente stafylokokker). 
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3.  Udviklingsprojekter – spilleregler 
Med afsæt i ønsket om både at konsolidere og udvikle vores samarbejde vil vi sikre 
størst muligt udbytte af de initiativer der igangsættes i aftaleperioden, for at realisere 
aftalens vision og strategi for forandring.  

Konsolidering betyder, at vi i alle faser – før, under og efter afslutningen af et projekt 
– sikrer sammenhæng mellem udviklingsinitiativer, let adgang til deling af viden og 
størst mulig spredning af gode erfaringer i daglig drift. Projekter skal igangsættes på 
et velbelyst beslutningsgrundlag, og gode positive resultater skal kunne omsættes til 
ny god praksis. Målet er at opnå endnu mere kvalitet i samarbejdet, med brug af fær-
rest mulige ressourcer.  

Der vil være behov for både at udbrede velafprøvede løsninger med god evidens og 
for at betræde nye stier for at udforske rammerne for vores samarbejde, evt. i form af 
pilotafprøvninger i mindre skala eller som forskningsprojekter. 

Fra vision til projekt 
Der identificeres årligt få prioriterede fokusområder, som understøtter sundhedsafta-
lens vision og mål. Fokusområderne udbydes med henblik på indhentning af konkre-
te projektforslag. De enkelte projekter besluttes igangsat på baggrund af en Business 
Case.32   

Projekterne kan have til formål at implementere veldokumenterede løsninger, men 
projekterne kan også have til formål at afprøve nye løsninger eller at afprøve kendte 
teknologier i nye sammenhænge og dermed have mere innovativ karakter. Projekt-
forslag vil ligeledes blive udarbejdet og vurderet med afsæt i nationale og internatio-
nale erfaringer, og mulighederne for at indgå i tværgående og europæiske partner-
skaber skal fremmes. 

Endelig skal projektansøgninger beskrive, hvordan projektet kan overgå til drift. 

Økonomi 
Projekter kan være finansieret ved forskellige modeller. Regionen og kommunerne 
kan medvirke i sådanne samarbejder med anvendelse af personaleressourcer, ved 
medfinansiering eller ved samfinansiering. Desuden skal der arbejdes på at sikre 
medfinansiering via EU’s sundhedsprogrammer. 
 
Styring og opfølgning 
Alle tværsektorielle projekter er forankret på TSS/TSP/TSB-niveau33 og monitoreres 
undervejs i projektperioden. Sundhedsaftalens beslutningsfora holdes løbende orien-
teret om status på fremdrift i projekter. Én gang årligt tages stilling til, hvilke resulta-
ter der skal føre til ny, fælles praksis. 

Formidling og kommunikation 
På Sundhedsaftalens hjemmeside (www.regionsjaelland.dk/XXXXX....) samles in-
formationer om gennemførte og igangværende, tværsektorielle udviklingsindsatser. 

                                                        
32 Skabelon findes i Værktøjskassen 
33  Se afsnit om organisering af samarbejdet 

http://www.regionsjaelland.dk/XXXXX
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Alle afsluttede projekter udfylder læringsnote34, hvor spredningspotentialet er be-
skrevet. Udviklings- og samarbejdsorganisationen informeres løbende om udviklings-
initiativer.   

Vi vil 

 aftale udviklingsplaner for aftaleperioden for 2015/2016 og for 2017/2018  

                                                        
34  Skabelon findes i Værktøjskassen 
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4.  Organisering af samarbejdet  
Vi er i løbende og konstruktiv dialog om at udvikle vores samarbejde. Sundhedsafta-
lens organisation skal sikre en tæt kobling mellem visioner, konkrete aftaler, imple-
mentering og opfølgning, fra det politiske og administrative beslutningsniveau til lo-
kale samarbejdsfora.  

Organisationen understøtter og afspejler værdier, målsætninger og prioriteter i afta-
len. Den etableres med udgangspunkt i de opgaver, den skal varetage, det konkrete 
behov for samarbejde og tilstedeværelsen af de rette kompetencer til at løse opgaver-
ne.  

Vi skal skabe dynamik mellem det overordnede sundhedssamarbejde og de øvrige de-
le af organisationen, sammenhæng mellem somatik og psykiatri, og sikre ledelses-
kraft såvel som repræsentation af relevante parter inden for aftalens fokusområder – 
herunder parter der rækker ud over sundhedsområdet.  

Organiseringen afspejler ønsket om at skabe rum for udvikling og innovation og om 
at involvere borgerne i udviklingen af det fælles sundhedsvæsen. 

Alle grupper har entydig reference til næste, relevante niveau35.  

Regionen, kommunerne og almen praksis deltager i alle samarbejdsorganisationens 
fora. 

Kommunikation på tværs 

 Der tilstræbes størst muligt personsammenfald i de forskellige fora, på de for-
skellige niveauer 

 Alle fora kan sende spørgsmål af principiel eller konkret karakter til relevante 
parter i organisationen 

 Alle fora tager på hvert møde stilling til perspektiver for videndeling og hvem 
det kan have relevans for 

 Alle mødeplaner, dagsordener, referater og deltagerlister er tilgængelige for al-
le og holdes opdateret på fælles extranet for sundhedsaftalen. 

Beskrivelse af fora, opgaver og deltagerkreds 

Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) 
Sundhedskoordinationsudvalget er det politiske forum for det tværsektorielle 
sundhedssamarbejde. Kommissorium er fastlagt i Sundhedsloven, bekendtgørelse 
og tilhørende vejledning om Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.   
 
Styregruppe for sundhedssamarbejde (SAM)36 

                                                        
35 Grupper inden for for eksempel psykiatri har reference til TSP; grupper med tværgående indhold – 
som for eksempel patientsikkerhed – refererer til Styregruppen for sundhedssamarbejde.  
36 Svarende til den tidligere Administrative Styregruppe 
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Styregruppen for sundhedssamarbejde (SAM) varetager den overordnede styring 
og koordinering på administrativt niveau. Styregruppen behandler sager af over-
ordnet strategisk betydning for samarbejdet – af økonomisk, organisatorisk eller 
kvalitetsmæssig karakter. Styregruppen har ansvaret for at bringe sager i Sund-
hedskoordinationsudvalget.  
 
SAM mødes 6-8 gange årligt og består af 8 medlemmer fra hhv. region og kom-
muner samt tre medlemmer fra almen praksis. SAM vælger en fælles ledelse – en 
fra regionen og en fra kommunesiden – blandt sine medlemmer, som sammen ud-
gør styregruppens forretningsudvalg. Hvert medlem i SAM har en tovholderfunk-
tion på et samarbejdsområde. 
 
Styregruppen kan oprette og nedlægge arbejdsgrupper og kan beslutte at justere 
samarbejdsorganisationen. Større ændringer forelægges Sundhedskoordinations-
udvalget. 
 
Sekretariatsfunktionen varetages af region og kommuner i fællesskab. 

 

Samarbejdsfora 
Tværsektorielt Samarbejdsforum for somatik (TSS) og psykiatri (TSP) 
og for børneområdet (TSB) 
 
I TSS og TSP er alle kommuner, sygehuse og almen praksis repræsenteret. Det gi-
ver særlige muligheder for regional koordinering, implementering og videnspred-
ning. 
 
I TSB er kommuner og sygehuse og almen praksis repræsenteret. 
 
TSS, TSP og TSB har følgende hovedopgaver37: 

 Identificere og tematisere særlige problemstillinger i samarbejdet, herunder 
mellem somatik og psykiatri og i forhold til særlige målgrupper  

 Drøfte opgaveoverdragelse og konsekvenser heraf  

 Sikre implementering af Sundhedsaftalen 

 Bidrage med input til strategiske drøftelser i SAM 

 Understøtte videndeling og -spredning af resultater, samarbejdsmodeller, 
kompetenceudvikling mm. 

 Udarbejde forslag til fælles udviklingsindsatser 
 
TSS, TSP og TSB holder 2-4 årlige temamøder. Der planlægges desuden 1-2 årlige 
fælles temamøder mellem TSS og TSP for at sikre sammenhæng i relevante snit-
flader mellem somatik og psykiatri.  
 
Både TSS, TSP og TSB udpeger en regional formand og en kommunal næstfor-
mand blandt sine medlemmer.  
 

                                                        
37 Der udarbejdes kommissorier for alle fora, som indgår i Værktøjskassen 
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Deltagerkredsen er på ledelsesniveau:  

 TSS: 4 regionale, 17 kommunale og 2-3 repræsentanter fra almen praksis. 

 TSP: 5-7 regionale, 17 kommunale og 2-3 repræsentanter fra almen praksis 

 TSB: 5 regionale, 5 kommunale og 1 repræsentant fra almen praksis. 
Det skal sikres, at relevante parter – herunder beskæftigelsesområdet – er repræ-
senteret. 
 
Sekretariatsfunktion: 
TSS: Varetages af regionen 
TSP: Varetages af region og kommunesiden i fællesskab 
TSB: Varetages af regionen 
 
Kommunale Samarbejdsfora for Somatik (KSS), Psykiatri (KSP Voks-
ne) samt på børneområdet KSS B&U og KSP B&U38 
Deltagerkredsen er på ledelsesniveau. Der sikres en dialog med repræsentanter for 
brugere og pårørende. 
 
Der nedsættes Kommunale Samarbejdsfora B&U i tilknytning til de fire somatiske 
sygehuse. 
 
De lokale samarbejdsfora har følgende opgaver: 

 Sikre lokal implementering af aftalen, herunder samarbejdet om: 
o Borgerforløb 
o Patientsikkerhed 
o Forløbsprogrammer 
o IT, kommunikation og tilgængelighed 

 Drøfte og søge løsninger på problemstillinger i det løbende samarbejde  

 Opfølgning på kvalitetsudvikling, herunder gennemførelse af årlige, tværsekto-
rielle audits 

 Organisering af lokal tværsektoriel kompetenceudvikling 

 Indgå i tværsektorielle projekter 

 Opfølgning på kapacitet og ændringer i opgaveløsning, herunder drøftelse af 
konsekvenser for samarbejdsparter 

 Indgåelse af lokale aftaler om delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virk-
somhed (omfatter et sygehus, samarbejdende kommuner og praktiserende læ-
ger)  

 Udviklingsinitiativer, herunder spredning og implementering 
 
KSS’er og KSP’er mødes 3 gange årligt og samles til et fælles seminar ultimo året, 
organiseret af Regionshuset og KKR’s sekretariat. 
 
KSS’er og KSP’er udpeger en regional formand og en kommunal næstformand. Se-
kretariatsfunktionen varetages af regionen. 
 

                                                        
38  Svarende til de tidligere  4 KSS’er og 4 KSP’er. 
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Udviklings- og arbejdsgrupper 
 
Udviklingsgrupper 
Der nedsættes tre faste udviklingsgrupper: 

 Sundheds-it og digitale arbejdsgange39 (USDA) 

 Økonomi og kvalitet, herunder sundhedsdata40 (ØSDA) 

 Behandling og pleje, genoptræning og rehabilitering (BOP) 
 

Grupperne har reference til Styregruppen for sundhedssamarbejde. Udviklings-
grupperne udarbejder 1-årige handleplaner og afrapporterer41. Gruppernes for-
mandskaber mødes én gang årligt med Styregruppen for at gøre status for arbejde 
og drøfte udviklingspotentiale i gruppernes arbejde. 
 
Udviklingsgrupperne har følgende opgaver: 

 Følge området i sundhedsaftalen, herunder understøtte realisering af im-
plementerings- og handleplanen for aftalen 

 Bidrage med input til Styregruppens strategiske drøftelser om udvikling af 
området 

Hver gruppe består af 4-5 regionale, 4-5 kommunale og 1-2 medlemmer fra almen 
praksis. Grupperne har delt formandskab og organiserer selv deres arbejde. Regi-
onen varetager sekretariatsfunktionen. 
 
Afklaringsudvalg 
Der nedsættes faste afklaringsudvalg: 

 Behandling og pleje 

 Genoptræning og rehabilitering 

 Hjælpemidler og behandlingsredskaber 

 Sundheds-it og digitale arbejdsgange 
 
Afklaringsudvalgene har reference til Styregruppen for sundhedssamarbejde. Af-
klaringsudvalgene har til opgave at: 

 Rådgive om fortolkning af aftalen, som skal sikre, at eventuel tvivl om for-
tolkning af aftalens indhold ikke går ud over borgeren. Rådgivningen sker 
med udgangspunkt i relevant lovgivning. Beslutninger træffes hurtigt og i 
enighed. Ved uenighed kan udvalget bede SAM behandle sagen. Udvalgets 
sekretær varetager sagsbehandlingen. Vedligehold af katalog over udvalge-
nes beslutninger varetages af Regionshuset. De trufne beslutninger skal føl-
ges. 

Hvert afklaringsudvalg består af en regional og en kommunal repræsentant, der på 
baggrund af tæt dialog træffer beslutninger om fortolkning af sundhedsaftalen. 

                                                        
39  USDA har for nylig fået nyt kommissorium og sammensætning. Foreslås derfor fortsat i sin nuvæ-
rende form. 
40 Gruppens sammensætning foreslås suppleret med kompetencer inden for kvalitetsområdet og nyt 
kommissorium. 
41  Skabeloner findes i Værktøjskassen. 
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Afklaringsudvalgene kan rådføre sig med udviklingsgruppen for Behandling og 
pleje, genoptræning og rehabilitering og USDA for faglig sparring og orienterer 
udviklingsgrupperne om de trufne beslutninger. 
 
Arbejdsgrupper 
Der nedsættes arbejdsgrupper42 med specifikke opgaver med udgangspunkt i 
implementeringsplanen. Der foreslås nedsat følgende: 

 Forebyggelse  

 Kvalitetsgruppe i regi af Handleplan for Den Ældre Medicinske Patient43 

 Kompetencer og relationer 
 
Arbejdsgrupper har reference til SAM. Den enkelte arbejdsgruppe har konkret re-
ference til et medlem af SAM med tovholderfunktion på området. Grupperne har 
delt formandskab og organiserer selv deres arbejde. 
 
Repræsentanter for brugere inddrages i arbejdsgruppernes arbejde. 
 

Tværsektorielle grupper44 

 Tværsektoriel demensstyregruppe 

 Tværsektoriel patientsikkerhedsgruppe 

 Tværsektoriel palliationsgruppe 

 Den koordinerende enhed for patientuddannelser 
 
Grupperne har reference til Styregruppen for Sundhedssamarbejde. 
 
Desuden findes 

 Erfa-møder for frontpersonale (se implementeringsplan) 

 Netværk (Sundhedsfremme og forebyggelse) 
 

En grafisk fremstilling af udviklings- og samarbejdsorganisationen findes i Værktøjs-

kassen.  

                                                        
42 Opdateret oversigt over arbejdsgrupper med tilhørende kommissorier findes i Værktøjskassen. 
43  Gruppen er besluttet nedsat. 
44  Kommissorier i Værktøjskassen 
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5. Implementering 
Aftalen betyder ændringer i måden, vi samarbejder om borgeren på. Det er derfor 
vigtigt med en implementerings- og handleplan, der kan bidrage til at skabe ejerskab 
og sikre en høj grad af implementering i den daglige hverdag blandt ansatte i kom-
muner, på sygehuse og i almen praksis.  

Planen har fokus på klare mål, målrettet formidling og tilgængelighed til informati-
on.  

Planen indeholder følgende elementer: 

 Mål og indikatorer 

 Målgrupper 

 Kommunikation 

 Indhold og aktiviteter 

 Ressourcer 

 Tidsplan 
 
Implementerings- og handleplanen er dynamisk og indgår i Værktøjskassen. Planen 
opdateres løbende. 
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6.  Sundhedsaftalen – hvad, hvem og hvorfor?  
 
Sundhedsaftalen er indgået mellem Regionsrådet og de 17 kommunalbestyrelser for 
perioden 2015-2018. I aftalen fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet 
om de fælles borgere og deres forløb i sundhedsvæsenet. Den politiske vision udmøn-
tes i konkrete aftaler og værktøjer i samarbejdet. 
 
Sundhedsaftalen omfatter både samarbejdet mellem sygehuse og kommunale tilbud, 
mellem praksissektor og kommunale tilbud og mellem sygehuse og praksissektor, 
herunder særligt almen praksis.  
 
Sundhedsaftalen omfatter både borgere med somatiske og psykiske sygdomme.  
 
Rammerne for sundhedsaftalen er fastlagt i sundhedslovens §§ 203-205 samt i Be-
kendtgørelse nr. 1569 af 16. december 2013 om sundhedskoordinationsudvalg og 
sundhedsaftaler. 

 

Organisationen binder samarbejdet sammen 

Sundhedskoordinationsudvalgets arbejde skal understøtte sammenhængende pati-
entforløb, kvalitet og effektiv ressourceudnyttelse i opgaveløsningen. Udvalget består 
af repræsentanter fra Regionsrådet, kommunalbestyrelserne samt Praktiserende Læ-
gers Organisation i Region Sjælland.  
 
En samarbejdsorganisation skal sikre ledelsesforankring, udvikling og implemente-
ring af aftalens indhold. 
 
I henhold til sundhedsloven etableres praksisplanudvalg for almen praksis i hver re-
gion. Sundhedskoordinationsudvalgets arbejde koordineres med praksisplanudval-
get.  
 
I henhold til Sundhedsloven nedsættes der i hver region et patientinddragelsesud-
valg. Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget inddrager systematisk 
Patientinddragelsesudvalget i arbejdet. 
 

Snitflader til sundhedsplaner og -politikker 

Sundhedskoordinationsudvalget vurderer løbende udkast til regionens sundheds-
plan, herunder sygehusplaner, psykiatriplaner og praksisplaner og kan komme med 
anbefalinger til, hvordan planen kan fremme sammenhæng i indsatsen mellem syge-
huse, praksissektor og kommunale tilbud.  
 
Sundhedskoordinationsudvalget involveres i den formulerende fase, når den samlede 
sundhedsplan for Region Sjælland udarbejdes. Sundhedskoordinationsudvalget kan 
tilsvarende vurdere udkast til kommuners sundhedspolitik. 
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Almen praksis som vigtig part i samarbejdet 

Praksisplanen vedrørende almen praksis er et centralt samarbejds- og planlægnings-
værktøj mellem region, kommune og almen praksis, der beskriver, hvilke opgaver 
almen praksis skal varetage, snitflader til det øvrige sundhedsvæsen og indeholder 
overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumre. 

Der er en tæt sammenhæng mellem sundhedsaftalen og praksisplanen. Praksisplanen 
er redskabet til at sikre implementering af sundhedsaftalen i almen praksis.  

Almen praksis er i henhold til Sundhedsloven forpligtet til at varetage de opgaver, 
som er beskrevet i sundhedsaftalen. Opgaver i sundhedsaftalen som ikke er aftalt i 
den centrale overenskomst, skal beskrives i praksisplanen og følges op af underlig-
gende aftaler.  

Almen praksis er en vigtig aktør i forbindelse med både udarbejdelsen og implemen-
teringen af aftalen.  

Private sygehuse og andre private leverandører mv. 

Når regionen eller en eller flere kommuner indgår aftale med en privat aktør, har vi 
en forpligtelse til at sikre, at den private aktør lever op til sundhedsaftalen i den ud-
strækning, det er relevant. 

 

Til gavn for borgerne og til brug i sundhedsvæsenet 
 
Vores samarbejde skal være til gavn for borgeren, men sundhedsaftalen er ikke skre-
vet til borgeren som læser. Aftalens primære målgrupper er beslutningstagere og 
medarbejdere i sundhedsvæsenet, som skal gøre en forskel for borgeren. 

 
Ikrafttræden, evaluering og revision 
 
Sundhedsaftalen 2015-2018 træder i kraft pr. 1. januar 2015. Sundhedsaftalen 2010-
2014 bortfalder med den nye aftales ikrafttræden. 

Der laves årlig opfølgning ift. aftalens mål og indikatorerpejlemærker45, som behand-
les både på beslutningsniveau og i udviklings- og samarbejdsfora46. På baggrund af 
opfølgningen tages stilling til behov for revision af sundhedsaftalen eller dele af den.  

                                                        
45 Se afsnit om Mål og opfølgning i Værktøjskassen 
46 Se afsnit om organisering af samarbejdet i Værktøjskassen 
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7. Læsevejledning  
 
Aftalen består af forskellige dele, der tilsammen skal sikre lederskab, prioritering af 
indsatser og den konkrete implementering af aftalen. Hele aftalen skal ses i en sam-
menhæng, fra den overordnede politiske vision til det helt konkrete værktøj i det dag-
lige samarbejde. 
 
Vision og Politiske mål og strategi beskriver vores ønsker for, hvad der skal 
kendetegne det fælles sundhedsvæsen, og hvordan vi skal nå derhen i løbet af aftale-
perioden. 
 
I vores samarbejde og i vores møde med borgeren skal der gælde nogle helt overord-
nede principper og tilgange. Borgerens forløb skal være i centrum for vores samar-
bejde. Vi skal se borgeren som et helt menneske, og vi skal sikre, at ansvaret for et 
forløb altid er placeret. 
 
De følgende kapitler udgør den administrative udmøntning af den politiske del af 
sundhedsaftalen. 
 
Tværgående temaer 
Kvalitets- og kompetenceudvikling, økonomi og kommunikation, herunder sund-
heds-it understøtter og bidrager til at udvikle samarbejdet i aftaleperioden. 
 
Obligatoriske indsatsområder 
Her beskriver vi de konkrete aftaler, indsatser og metoder i samarbejdet, som er rele-
vante i forhold til bestemte del af borgerens forløb gennem sundhedsvæsenet: genop-
træning og rehabilitering, behandling og pleje samt forebyggelse, herunder også ind-
satser i forhold til særlige målgrupper.  
 
Værktøjskassen 
Indholdet i værktøjskassen understøtter og supplerer den øvrige del af aftalen. Den 
rummer en række dokumenter som har samme forpligtende karakter som den øvrige 
del af aftalen. Det kan være forløbsbeskrivelser og -programmer, snitfladekataloger 
osv. Værktøjskassen er inddelt i alfabetisk efter temaer, som der henvises til i aftale-
delen.  
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8.  Værktøjskassen  
Sundhedsaftalens værktøjskasse indeholder værktøjer, der er nødvendige og relevan-

te for at understøtte samarbejdet. Værktøjskassen er dynamisk. Det vil sige, at når 

nye behov for værktøjer opstår, eller forhold ændrer sig, og værktøjer skal tilpasses, 

så sker det løbende. Værktøjerne udvikles i fællesskab. Styregruppen for sundheds-

samarbejdet godkender ændringer i værktøjskassen. 

 

Værktøjskassen er tilgængelig på www.regionsjaelland.dk/XX 

 

Indholdet er samlet under følgende overskrifter: 
 

Sundhedsaftalen – hvad, hvem og hvorfor? 
1. Tværgående temaer 
1.1. Kvalitet og læring 
1.2. Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 
1.3. Forskning 
1.4. Kompetencer og relationer 
1.5. Økonomi og kapacitet 
1.5.1. Opgaveoverdragelse og delegation 
1.6. Sundheds-it og digitale arbejdsgange  
 
2. Obligatoriske indsatsområder 
2.1. Genoptræning og rehabilitering 
2.1.1. Hjælpemidler og behandlingsredskaber  
2.1.2. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation ifm. kræft  
2.2. Behandling og pleje 
2.2.2. Borgerens Plan  
2.2.3. Forløbsbeskrivelser 
2.3. Forebyggelse 
2.3.1. Samarbejde om patientuddannelser  
2.3.2. Forløbsprogrammer 
 
3. Udviklingsprojekter 
3.1. Udviklingsprojekter under den tværsektorielle pulje – sådan! 
 
4. Organisering af samarbejdet 
4.1. Samarbejdsfora  
4.2. Udviklings- og arbejdsgrupper 
4.3. Tværsektorielle grupper 
 
5. Implementering af sundhedsaftalen 
5.1. Implementerings- og handleplan for Sundhedsaftalen 2015-2018  
5.2. Materialer til implementering af aftalen 
5.3. Pixi-udgaver  
 

 

http://www.regionsjaelland.dk/XX
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Høringssvar Sundhedsaftalen 2015-2018 
Bearbejdet 
 

 
I det følgende redegøres for de indkomne høringssvar, der enten er fremsat som ønsker til ændringer i aftalen eller som vurderes 
at have en sådan karakter, at der bør træffes beslutning om ændring i aftaletekst. 
I gennemgangen er ikke medtaget kommentarer, der vurderes at være af redaktionel karakter. Disse kommentarer vurderes af 
sekretariatet og indarbejdes, hvor det skønnes relevant. 
 
I tekst og skema er følgende farvekodning anvendt: 
Ændring anbefales 

Der tages stilling til ændring 

Ingen ændring 

Ingen ændring i aftale – inddrages i øvrigt arbejde 

 
Brugere-og pårørenderepræsentanter (ældre og handicapråd): 
Generelt ros til aftalens fokus og ambitionsniveau. 
Tilsvarende er der generelt bekymring eller opmærksomhed på, at gennemførsel af indsatserne, der skal føre frem mod de øn-
skede mål, vil stille store krav til medarbejdere i alle sektorer. 
 
Mere sundhed til flere for de samme penge giver anledning til bekymring. Konkret kommenteres at denne målsætning ikke altid 
betyder kortest mulig indlæggelse, men at tilbud må tilpasses den enkeltes behov. Dette er i overensstemmelse med sundhedsaf-
talens intention. Reduktion i antallet af medicinske senge giver anledning til bekymring. 
 
Tilgangen ”Patienten som partner” hilses velkommen med det for øje, at der er ønsker om at blive mødt med respekt, ligeværdig-
hed og empati i mødet med sundhedsvæsenet. Konkret ønskes mere respekt for patientens viden om egen situation. 
 
Pårørende ønskes inddraget yderligere dog altid på patientens præmisser og efter givet tilsagn. Der rejses et dilemma: Når pati-
enten har brug for hjælp, men ikke selv erkender det og ikke ønsker pårørende inddraget. Hjælp og vejledning til pårørende ef-
terspørges. 
 
IT og dokumentation er vigtige indsatsområder - oplevelsen er, at IT-systemerne taler dårligt sammen - men indsatserne må ikke 
tage tid fra nærværet med patient og pårørende.. Samtidig anerkendes, at kommunikation mellem sektorerne er altafgørende for 
oplevelsen af sammenhæng i forløbet. 
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Der peges på konkrete forslag til nye indsatser samt bud på inddragelse af brugere-og pårørende i videreudvikling af området og i 
implementeringsindsatsen. 
 
Øvrige organisationer (faglige og patient): 
Hovedsaligt ros til visioner og mål. 
Der rejses forslag til en lang række initiativer. Mage forslag understøtter initiativer, der allerede er beskrevet, som ”vi vil” i afta-
len. Med lighed i sundhed skal der sikres lige adgang til sundhedsydelser, og hvor der ikke lokalt findes tilbud, skal der tænkes i 
løsninger. 
Ændret organisering af samarbejdet på hjerneskadeområdet er et eksempel på et forslag, der vil kunne kvalificere arbejdet med 
forløbsbeskrivelse for området, som det også er foreslået andre høringsparter. 
 
Tiltag i forhold til børn af forældre med misbrug, indførsel af kliniske ekspertsygeplejersker og socialsygeplejersker er andre for-
slag. Det foreslås, at de mange initiativer samles i et idekatalog, der kan indgå i det videre arbejde. 
 
Bemærkninger, der bør overvejes med henblik på skærpelse af aftalen 
Praksisområdet er aftalen beskrevet som privatpraktiserende læger. Det kan overvejes om øvrige privatpraktiserende skal næv-
nes specifikt. 
 
Indikator, der følger rehabiliteringsområdet, efterspørges. Det kan overvejes om der skal udvikles indikator, der følger tilbud og 
gennemførsel af rehabiliteringstiltag. Understøtter mere sundhed til flere og kan understøtte, at der udvikles nye tilbud målrette 
grupper, der typisk er vanskelige at nå. 
 
 
 
 

Høringspart Bemærkning Anbefaling 

Vision Nykøbing Falster 
Sygehus 

s.3. ”at borgerne oplever sammen-

hæng, høj faglig kvalitet og en respekt-

fuld inddragelse i eget forløb” ændres 

til ” ”at borgerne oplever sammen-

hæng, høj faglig kvalitet på baggrund 

af evidensbaseret viden og en respekt-

fuld inddragelse i eget forløb” 

Nuværende formulering 
fastholdes 
 
Besluttet ADST 1.10. 
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Overordnede mål Odsherred kommu-
ne 

”Mere sundhed for de samme penge” 

ændres til ”Mere sundhed for penge-

ne” – årets budgetter og økonomiafta-

ler sætter rammen for økonomien 

Har været diskuteret i SKU, 
hvor der ønskedes en under-
stregning af, at der ikke 
kommer nye midler 
 
Besluttet ADST 1.10: Ingen 
ændring i aftaletekst 

Mål Kalundborg kom-
mune 

Prioritering af opstillede mål Drøftes. 
Besluttet ADST 1.10: Alle 
mål af betydning for forskel-
lige områder. En prioritering 
vil være et signal om at noget 
er vigtigere end andet. Ingen 
ændring i aftaletekst. 

Indikatorer/opfølgning Køge kommune Fokus på multisygdom og behandling 
af patienter med både psykisk og fy-
sisk sygdom afspejles i indikatorer, 
der følges op på 

Vurderes at være dækket af 
indikatorene 2 og 8: ”Men-

nesker med psykiske syg-

domme er velbehandlede for 

deres somatiske …” og 

”Udviklingen af kvalitet i 

samarbejdet er baseret på 

konkret viden …” 

Besluttet ADST 1.10  

 Slagelse kommune Indikator 8 tilføjes ”mennesker med 
psykisk sygdom og misbrug er velbe-
handlede” 

Foreslås ændret til: 

”Mennesker med psykiske 

sygdomme og/eller misbrug 

er velbehandlede for deres 

somatiske sygdomme – såvel 

på sygehuse som i almen 

praksis” 

Besluttet ADST 1.10: Menne-
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sker med psykiske sygdom-

me og/eller misbrug er også 

velbehandlede for deres so-

matiske sygdomme – såvel 

på sygehuse som i almen 

praksis 

 Sorø kommune Tvivlende i forhold til de opstillede 10 
indikatorer. 
Foreslår i stedet: 
Sundhed – sundhedsprofil´13 vs. 17 
Oplevet kvalitet – borgeroplevet kvali-
tet 
Økonomi – stigningstakst i kommunal 
medfinansiering fastlægges 

Indsatserne i aftalen er aftalt 
sat i værk for at nå målene. 
De nuværende 10 indikatorer 
adresserer forventede eller 
kendte udfordringer i sam-
arbejdet om de aftalte ind-
satser.  
Der tages stilling til, om in-
dikatorer skal ændres eller 
suppleres 
Besluttet ADST 1.10: Indika-
torerne fastholdes 

 Næstved, Ringsted, 
Slagelse sygehuse 

Sætter spørgsmålstegn ved de 10 indi-
katorer - metode 

Spørgsmålene følges op som 
led i implementering. 
Besluttet ADST 1.10 

Genoptræning og rehabili-
tering 

Kalundborg s.20:”…tilbyde borgere og pårørende 
undervisning…” afgrænses til kun at 
omfatte ”særlige målgruppe..” 

Bryder med princip om at 
tænke forebyggelse i ethvert 
møde, og at tilpasse tilbud til 
borgerens behov. 
Ingen ændring 
Besluttet ADST 1.10 

 Slagelse kommu-
ne/brugerniveau 

Fokus på mestring af dagliglivet ikke 
kun fokus på sygdom 

Vurderes at være omfattet af 

den sundhedspædagogiske 

tilgang:”…borgerens liv – 

ikke kun den eller de syg-

domme, som borgeren har. 

Borgerens egen definition af 

det gode liv og deres egne 
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livsværdier respekteres” 
Besluttet ADST 1.10 

IT og digitale arbejdsgange  Hjemmefødselsordninger og privat 
fødeklinik leverer elektronisk fødsels-
anmeldelse 

IT-handleplan suppleres  
Besluttet ADST 1.10 

 Generelt Der har været og er fortsat udfordrin-
ger med de digitale arbejdsgange, der 
er rullet ud. Generelt ønskes fokus på 
at sikre, løsningerne kan anvendes i 
praksis, før der udvikles/udrulles 
yderligere, og at der følges op på pro-
blemstillingerne. 

Særligt fokus i implemente-
ring og videre opfølgning. 
Ingen ændringer i aftale-
tekst. 
Besluttet ADST 1.10 
 

 Nykøbing Falster 
sygehus 

s. 16 tilføjes: Alle nye IT-systemer skal 
gennemgå pilottest før implemente-
ring i produktionen lokalt. Mere lokal 
indflydelse på opstart af nye IT-
systemer. 
s.17 tilføjes: Lokla indflydelse på om 
test af nye IT-systemer er tilstrække-
ligt gode til fuld implementering 

Det foreslås at bemærknin-
gerne inddrages i det videre 
arbejde med implementering 
af aftalen, og at der ikke æn-
dres i aftaletekst. 
Besluttet ADST 1.10 

 Psykiatrien Ønsker præciseret, at der er behov for 
udvikling af nye Medcom standarder, 
der kan nå alle relevante parter i 
kommunen 

Videreudvikling af Medcom-
standarderne er i gang nati-
onalt. Psykiatrien og kom-
munerne er repræsenteret i 
arbejdet. 
Stillingtagen til, om der skal 
tilføjes i aftaletekst. 
Besluttet ADST 1.10: Ingen 
ændring i aftaletekst 

Behandling og pleje Holbæk kommune Børn med somatisk lidelse fremhæves 
på lige fod med børn med psykiatrisk 
lidelse 

Aftaletekst tilrettes 
Besluttet ADST 1.10 

 Holbæk kommune Pårørendes inddragelse fremhæves Aftaletekst tilrettes 
Besluttet ADST 1.10 

 Kalundborg s.31: Præcision af uændret aftale om Aftaletekst præciseres 
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ledsagelse fra §108 tilbud Besluttet ADST 1.10 

 Lejre s. 31: Suppleres, så aftale om ledsagel-
se også omfatter §85 

§85 tilføjes aftalen 

 Kalundborg s.47 Aftaletekst om samarbejde med 
private aktører og disses pligt til at ef-
terleve sundhedsaftalen skærpes 

: ”..når det er relevant…” 
ændres til ”..efter gældende 
aftaler..” 
Besluttet ADST 1.10 

 Kalundborg Ønske om forløbsbeskrivelse for bor-
gere med hjerneskade 

Til vurdering i videre udvik-
lingsarbejde - ingen ændring 
i aftaletekst 
Besluttet ADST 1.10 

 Sorø kommune Genindlæggelser et selvstændigt tema 
begrundet med stigning i forhold til 
landsplan og overvejelse om, at dette 
kan skyldes, korte indlæggelsesforløb, 
uhensigtsmæssig tidlig udskrivning, 
der ikke koordineres tilstrækkeligt. 

Data vedr. genindlæggelser 
monitoreres via nationale 
databaser, der følges løben-
de. 
Den nye tilgang i aftalen med 
fokus på indhold i forløb 
frem for rammer skal bidra-
ge til at sikre samarbejdet 
omkring indlæggelse, ud-
skrivning og ambulante for-
løb, så genindlæggelser sker, 
når det er nødvendigt som 
led i forløb. 
Besluttet ADST 1.10: Aftale-
tekst suppleret med ovenstå-
ende forklaring 

 Nykøbing Falster 
sygehus 

”Forløbsbeskrivelser”, der ikke er de-
fineret af Sundhedsstyrelsen, benyttes 
som begreb i aftalen. Indimellem sy-
nonymt med ”patientforløbsbeskrivel-
se”, der er defineret.  
 
Forslag forløbsbeskrivelse ændres til 
patientforløbsbeskrivelse. 

Af Sundhedsstyrelsens defi-
nition fremgår, at patientfor-
løbsbeskrivelser er beskrivel-
ser af forløb for udvalgte pa-
tientgrupper. 
Oftest dækker ”udvalgte” 
over diagnose eller diagno-
segrupper. 
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Forløbsbeskrivelserne i 
sundhedsaftalen beskriver 
samarbejdsrelationerne i for-
løb uanset diagnose. 
Forløbsbeskrivelser fasthol-
des som begreb. 
Besluttet ADST 1.10 

 PLO Forslag: s. 31 ”…at den til hver en tid 
behandlingsansvarlige læge er ga-
rant for, at patientens samlede medi-
cin er korrekt afstemt” udgår 

Vurderingen er, at formule-
ringer er i overensstemmelse 
med gældende lovgivning og 
vejledning på området. 
Hvis der er kendskab til æn-
dringer på området tilrettes 
aftaletekst svarende til dette. 
Ellers bevares tekst. 
Besluttet ADST 1.10: aftale-
tekst tilrettet 

Forebyggelse Odsherred kommu-
ne 

Forebyggelse bør have mere central 
rolle i aftalen  

I den rehabiliterende tilgang 
i aftalen ligger implicit den 
patientrettede forebyggelse, 
som parterne er fælles om.  
Besluttet ADST 1.10 

 Odsherred kommu-
ne 

Sundhedsprofil udvides til at omfatte 
børnesundhed 

Udviklingstiltag 
Besluttet ADST 1.10:Dette 
behandles som del af kom-
mende sundhedsprofil 

 Odsherred kommu-
ne 

Regionens rådgivningsforpligtelse og 
samarbejde med PL præciseres. 

Er beskrevet i afsnittet ” 
Rådgivningsforpligtelse” s.37 
Besluttet ADST 1.10 

 Slagelse kommu-
ne/brugerniveu 

Livsstilssygdomme ændres til levevil-
kårssygdomme 

Det anbefales, at aftalen 
suppleres med et både og.  
”Levevilkårssygdomme” vil 
kunne bidrage til opmærk-
somhed på forskellige leve-
vilkår i regionen. 
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Aftale tilføjes afsnit i fore-
byggelsesafsnittet. 
Besluttet ADST 1.10: Æn-
dringen medtages ikke 

Øvrige Odsherred kommu-
ne 

Lighed i sundhed har ikke selvstæn-
digt afsnit under tværgående temaer 

Lighed i sundhed er omfattet 
af indsatser i hovedparten af 
øvrige afsnit i erkendelse af, 
at lighed i sundhed ikke kan 
ses som en isoleret indsats 
Besluttet ADST 1.10: ingen 
ændring i aftaletekst 

 Sorø kommune For mange ”vi vil” Ingen forslag til ændring 
Besluttet ADST 1.10: Ingen 
ændringer 

 Stevns kommune Kommune og henholdsvis region er 
hver i sær ansvarlige for opgaver. Det 
fælles opgavesæt omfatter patienter. 
Det foreslås, at ”borger” ændres til 
”patient” i aftalen. 

Det er vurderingen, at hen-
holdsvis patient og borger 
bruges relevant i aftalen. 
Besluttet ADST 1.10 

 Generelt Tydelighed om opgaveflytning 
Bekymring for tendenser i retning af, 
at opgaver siver fra en sektor til en 
anden uden, at der er aftalt rammer 
for opgaveoverdragelse herunder sik-
ring af, at nødvendige kompetencer er 
til stede for at kunne løfte opgave. 
 

Er beskrevet i aftale om op-
gaveoverdragelse, der findes 
i værktøjskassen 
Besluttet ADST 1.10: Tekst 
fra aftaleark, der præciserer 
intention, er flyttet til aftale-
tekst 

Implementering Generelt Generelt stor opmærksomhed på vig-
tigheden af implementeringen helt 
ude hos frontmedarbejderne. 
En lang række opmærksomhedspunk-
ter og konkrete forslag 

Diverse input medtages i ar-
bejdet med implemente-
ringsplanen. 
Ingen ændringer i aftale-
tekst. 
Besluttet ADST 1.10 

Samarbejdsorganisation Nykøbing Falster 
sygehus 

S.40 foreslås tilføjet med fed: ”Sund-

hedsaftalens organisation skal sikre … 

Sundhedsaftalens organisa-
tion håndterer beslutninger 
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fra det politiske og administrative be-

slutningsniveau til lokale samarbejds-

fora forankret i faglig viden og evi-

dens.” 

og samarbejdsrelationer på 
mange forskellige niveauer. 
Fra ledelse til rent fagspeci-
fikke fora. Tilføjelsen vurde-
res ikke at være relevant i 
alle sammenhænge.  
Besluttet ADST 1.10 

 Roskilde, Køge sy-
gehuse 

Det nye børneforum TSB bemandes på 

lige fod med TSS og TSP med repræ-

sentanter fra alle 17 kommuner og ik-

ke som foreslået 5 kommuner 

Der tages stilling til forslaget 
Besluttet ADST 1.10: Nuvæ-
rende forslag med 5 kom-
muner fastholdes 

 Roskilde, Køge sy-
gehuse 

Der nedsættes afklaringsudvalg vedr. 

drift af sundheds-IT 

Der tages stilling til forslaget 
Besluttet ADST 1.10: Udvalg 
nedsættes 
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FORORD

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er 

Regionsrådets og Vækstforum Sjællands strategi 

for, hvordan vi sammen ønsker at skabe en at-

traktiv region. Strategien viser, hvilke veje vi vil 

gå for at skabe udvikling, vækst og beskæftigelse i 

hele Region Sjælland til gavn for virksomheder og 

borgere. Vi ønsker at understøtte en bæredygtig 

udvikling ved at have fokus på ressourceeffektivi-

tet og grøn omstilling. Vi arbejder for at opfylde 

det fælles europæiske mål om at reducere CO2 

udledningen med 20 % i 2020 i geograien Region 

Sjælland.

Vi vil i et tæt samspil med regionale, nationale 

og internationale samarbejdspartnere styrke 

gennemslagskraften for vores vækst- og udvik-

lingsinitiativer. Region Sjælland agerer som 

aktør i en større omverden og der er derfor en tæt 

sammenhæng mellem den regionale vækst- og 

udviklingsstrategi til både europæiske, nationale 

og kommunale strategier. Vi vil arbejde for at ska-

be vækst i Region Sjælland gennem samarbejder i 

metropolen »Copenhagen« og med tilgrænsende 

landes aktører. Den regionale vækst- og udvik-

lingsstrategi er en lovbunden opgave og omfatter 

en række emner som beskæftigelse, erhvervsud-

vikling, uddannelse, infrastruktur og bæredygtig 

regional udvikling. Bæredygtig udvikling er en 

naturlig del af den måde, vi arbejder på - både i 

strategier, og i de konkrete aktiviteter, vi gen-

nemfører. Vi ser bæredygtig udvikling og Lokal 

Agenda 21-arbejdet som en integreret del af vores 

arbejde. Den regionale vækst- og udviklingsstra-

tegi er derfor også Regionsrådets Lokale Agenda 

21-strategi.

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er op-

bygget omkring ti konkrete målsætninger og seks 

principper. Målsætningerne viser, hvilke områ-

der, vi mener, det er vigtigst at arbejde med for at 

skabe vækst og udvikling. Principperne beskriver, 

hvordan vi vil arbejde. Strategien er inddelt i ire 

temaer, der rummer de indsatser, vi vil fokusere 

arbejdet omkring. Nogle indsatser er fokuserede 

på at skabe vækst- og beskæftigelseseffekter 

på kort sigt, mens andre fokuserer på at skabe 

rammerne for en langsigtet positiv udvikling af 

regionen for både borgere og virksomheder. 

De strategiske valg tager deres udspring i dybde-

gående analyser af de regionale vækstvilkår og i 

de erfaringer, der er fra arbejdet med vækst og 

udvikling i de sidste år. Analyserne og beskrivel-

ser af erfaringerne kan ses på Region Sjællands 

hjemmeside.

For at omsætte visionerne i vækst- og udviklings-

strategien til konkrete handlinger bliver der 

udarbejdet to-årige handlingsplaner. 

Jens Stenbæk

Regionsrådsformand og 

formand for Vækstforum Sjælland
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•  Region Sjælland udnytter de store anlægsinve-

steringer og moderniseringen af regionen til at 

skabe varig vækst og blivende beskæftigelse.

•  Virksomheder i Region Sjælland er de bedste i 

Europa til at arbejde med ressourceeffektivitet, 

kompetenceudvikling og innovationsløft. 

VISION

•  Region Sjælland er i 2020 et attraktivt sted at 

bo, arbejde og drive virksomhed i metropol-

regionen. Regionens placering giver unikke 

muligheder for et sammenhængende arbejdsliv 

og for eksport og internationalisering med 

naboregioner.  
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I dette afsnit ønsker vi at beskrive, hvordan vi 

forestiller os fremtidens billede af regionen. Der 

vil pågå drøftelser frem til vedtagelsen af den 

FREMTIDENS
REGION SJÆLLAND

regionale vækst- og udviklingsstrategi vedrørende 

den fremtidige udbudsstruktur af videregående 

uddannelser og den fremtidige prioritering af 

infrastruktur og transport i regionen.
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MÅLSÆTNINGER
Der er opsat ti konkrete målsætninger for vækst 

og udvikling i regionen. Målsætningerne sætter 

retningen for vores indsats og danner rammen 

for vores samarbejde med offentlige og private 

virksomheder, videnscentre og andre relevante 

partnere, der vil være med til at udvikle regionen.  

Målsætningerne er kvantitative og vi vil måle på 

dem løbende i de ire år strategien gælder. Ba-

gerst i strategien er udgangspunktet for målsæt-

ningerne vist i en tabel.  De konkrete kortsigtede 

og langsigtede effekter af indsatserne i strategien 

vil fremgå af to-årige handlingsplaner. 

1.  Beskæftigelsen bliver styrket i Re-

gion Sjælland

•  Private virksomheder i regionen beskæf-

tiger minimum 220.000 personer i 

2020. 

•  I 2020 vil andelen af personer i 

den erhvervsaktive alder, der er 

til rådighed for erhvervslivet 

stige til 79 %.  

2.  Bæredygtig udvik-

ling med særligt 

fokus på res-

sourceeffektivitet 

øger virksomhe-

ders konkurren-

ceevne 

•  I 2020 er der mere end 

200 virksomheder med 

mere end 10 ansatte i 

regionen, der arbejder med symbiose og res-

sourceeffektivisering. 

•  Disse virksomheder opnår et årligt fald i 

energi- og materialeforbrug.

3.  Regionens energi er grøn

•  Andelen af energi baseret på vindkraft i regio-

nen udgør i 2020 over 15,4 % af det samlede 

forbrug i regionen. 

•  Andelen af energi fremstillet af regional 

biomasse udgør i 2020 27 % af det samlede 

forbrug.
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4.  Anlægsinvesteringer bidrager til va-

rig vækst og blivende beskæftigelse

•  Der er etableret mindst to certiicerede sølv-

klyngesamarbejder1 om udvikling af nye 

innovative løsninger, produkter og services i 

regionen inden udgangen af 2016. De tiltrækker 

både virksomheder og viden-, forsknings- og 

uddannelsesinstitutioner. 

•  Minimum en fjerdedel af underentrepriser i 

forbindelse med de store anlægsprojekter i Re-

gion Sjælland udføres af virksomheder lokalise-

ret i regionen.

5. Innovation øger produktivitet og 

sikrer vækst

•  Andelen af virksomheder, der introducerer nye 

varer og ydelser, er øget fra 21 % i 2012 til 25 % 

i 2020. 

•  Produktiviteten i virksomheder i regionen er 

steget med 20 % fra 2012 til 2020.

6. En kompetent arbejdsstyrke skaber 

vækst og velstand 

•  Frem til 2020 skal andelen af medarbejdere 

med en videregående uddannelse i virksomhe-

der i regionen stige med 20 %. 

•  Den nuværende høje andel på 37 % af borgere 

i regionen med en erhvervsfaglig uddannelse 

fastholdes.  

7.  Flere unge gennemfører en studie-

forberedende eller erhvervskompe-

tencegivende ungdomsuddannelse

•  Antallet af unge, som gennemfører en ung-

domsuddannelse er øget med 15 % i perioden 

2012 – 2020. 

•  Antallet af unge, som gennemfører en erhvervs-

faglig uddannelse er øget med 25 % i perioden 

2012 – 2020. 

8.  Styrket digital infrastruktur gør det 

attraktivt at bo og drive virksomhed 

i alle dele af regionen

•  100 % af alle husstande og virksomheder i 

regionen har mobildækning og adgang til bred-

båndshastigheder på 100Mbit/s download og 

30 Mbit/s upload i 2020. 

9.  Samarbejde med naboregioner  

skaber vækst i Region Sjælland 

•  I 2020 er den økonomiske vækst og beskæfti-

gelse øget, så metropolregionen Copenhagen 

(Østdanmark og Region Skåne) er mindst på 

niveau med metropoler i Europa som Stock-

holm, Berlin, Hamborg og München. 

•  Der deltager minimum 100 private virksom-

heder i de interregionale projekter, der går på 

tværs af landegrænser. 

•  Andelen af eksporterende virksomheder i regio-

nen er steget fra 8,5 % i 2012 til 12 % i 2020. 

10.  Vækst og udvikling i hele regionen  

•  I yderområderne er der i 2020 en erhvervs-

mæssig vækst, der svarer til hele regionens 

samlede vækstrate målt på erhvervsindkomst. 

•  I yderområderne er der i 2020 en vækst i be-

folkningens gennemsnitsindkomst, der mindst 

svarer til vækstraten for hele regionens befolk-

ning. 

1 Referencen er det europæiske ”Cluster Excellence Initiativ”, hvor det er muligt at opnå certiicering afhængig af, hvor god 
klyngen er ift. en række indikatorer relateret til klyngesupportfunktioner såsom antal afholdte workshops, matchmaking 

arrangementer, antal deltagende virksomheder og sekretariatskompetencer etc. 
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PRINCIPPER FOR 
VORES ARBEJDE



9

Princip 1 - Tættere på virksomheder, 

der kan og vil skabe vækst

•  Erhvervslivets viden og behov danner udgangs-

punktet for vores indsatser. 

•  Vi samarbejder med virksomheder, hvor res-

sourceeffektivisering og kompetenceudvikling 

er en integreret del af deres forretningsstrategi. 

•  Vi fokuserer på iværksættervirksomheder, der 

har ambitioner og strukturer til at skabe vækst.

Princip 2 – Sammenhæng, samarbejde 

og fokus i indsatsen

•  Vi fokuserer vores ressourcer yderligere i færre 

og større sammenhængende indsatser - der skal 

være mere volumen i den regionale indsats. 

•  Vi leverer kvalitet i vores indsats frem for at få 

lest mulige med.

Princip 3 – Det stærke partnerskab 

skaber udvikling

•  Vi opnår resultater gennem samarbejde med de 

partnere, der kan og vil styrke væksten i regio-

nen. 

•  Vi danner stærke, resultatorienterede og læn-

gerevarende partnerskaber på tværs af sektorer 

og geograiske grænser. 

•  Vi går målrettet efter at samarbejde med de 

aktører, der er bedst til at løse opgaven.

Princip 4 – Vi måler effekten af vores 

indsats 

•  Indsatser tilrettelægges ud fra målet om at 

kunne skabe og dokumentere vækst- og beskæf-

tigelsesmæssige resultater og effekter.

•  Vi måler effekten af vores indsats og kan klart 

vise, hvordan vi udvikler metoder og redskaber, 

der kan bidrage til at øge væksten og beskæfti-

gelsen. 

•  Vi bruger den nationale effektmålingsmodel og 

følger udviklingen i de regionale rammevilkår 

for at målrette vores indsats.

Princip 5 - Vi foretager klare valg – 

og fravalg – for at skabe mest mulig 

værdi for borgere og virksomheder

•  Vi anerkender, at effekt kræver fokusering og 

fravalg. 

•  Vi er ambitiøse i vores indsats og sætter nye 

nationale standarder.

•  Vi arbejder altid på at skabe en tydelig regional 

merværdi.

Princip 6 – Vi udnytter den regionale 

spillebane

•  Vi varetager regionale interesser i forhold til 

statslige initiativer via fælles kommunale og 

regionale dialoger med folketingsmedlemmer. 

•  Vi skaber samarbejder der, hvor samarbejder 

ikke opstår af sig selv. Vi får parter på tværs af 

sektorer og geograi til at mødes om at skabe 

regional udvikling. 

•  Vi gearer offentlige midler med private og 

bruger Regionsrådets beslutninger til at skabe 

udvikling i Region Sjælland. 
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FOKUSERET 
ERHVERVSUDVIKLING
SKABER VIRK -
SOMHEDER 
I VÆKST

TEMA
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Der er et stærkt vækstpotentiale i en række af de erhverv, der do-

minerer erhvervslivet i regionen. Regionens indsats for at udløse 

dette vækstpotentiale og understøtte de mange små- og mellemstore 

virksomheder i regionen bygger på at forbedre arbejdsstyrkens kom-

petencer, og understøtte virksomheders evne til at innovere og agere 

internationalt. Regionen vil nå målsætningen gennem fokuserede tiltag 

overfor brancher med særligt vækstpotentiale. 

Regionen har mange større produktionsvirksomheder med store  

potentialer, der kan udnyttes gennem øget eksport og innovation. Der 

er en stor bygge- og anlægsbranche med mange mindre og driftige virk-

somheder, og en vigtig transport- og logistikbranche. De store anlægs-

investeringer vil give disse brancher unikke vækstmuligheder. 

Region Sjælland vil arbejde aktivt for, at indsatser koordineres med de 

ire andre danske regioners indsatser. Region Sjælland er en integreret 

del af metropolregionen med et sammenhængende arbejdsmarked, 

erhvervsliv og infrastruktur på tværs af Østdanmark og Skåne. Hvert 

område kan bidrage med speciikke styrker, der er nødvendige for 

at skabe øget vækst for hele metropolregionen. Hovedstadsområdet 

har mange innovations- og udviklingsmiljøer, Region Skåne huser 

en række unikke forskningsmiljøer og Region Sjælland har stærke 

kompetencer inden for produktionsområdet. Nærheden til hovedstads-

området og Skåne og til nærmarkeder i Europa er en unik platform for 

erhvervsudvikling i Region Sjælland.

Samarbejde gennem »Fokuseret Vækstdagsorden«. 

(Tekst fælles med Region Hovedstaden) 

Region Sjælland og Region Hovedstaden vil samarbejde med hinan-

den og kommunerne beliggende i de to regioner om at skabe vækst. 

Begge regioner anerkender en indbyrdes afhængighed og tror på, at vi 

sammen står stærkere i den globale konkurrence ved at samle vores 

ressourcer og satsninger.
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BRANCHERELATEREDE 
VÆKSTPOTENTIALER
Valget af følgende ire brancher bygger på ana-

lyser af deres nuværende position i regionens 

erhvervsliv og på deres potentialer i fremtiden.  

Analyserne kan ses på Region Sjællands hjem-

meside.

Fødevareerhvervet er et betydeligt erhverv 

i regionen og rummer store vækstpotentialer i 

forhold til øget omsætning og lere arbejdspladser 

inden for primærproduktionen, fremstillings-

erhvervene og serviceerhvervene. For at sikre 

succes på nye markeder skal de vækstorienterede 

virksomheder understøttes i at effektivisere deres 

proces-, produkt– og organisationsudvikling og i 

at fokusere på kvalitetsprodukter. Erhvervet ar-

bejder med innovation og effektivisering på tværs 

af værdikæder, fx gennem udvikling af procestek-

nologi og øget genanvendelse af restprodukter til 

grøn energi. Der skal støttes op om denne omstil-

ling, så den hurtigere kan skaleres. 

Bygge- og anlægsbranchen er det tætteste 

regionen kommer en erhvervsspecialisering og 

derudover vil der i de kommende år blive gen-

nemført mange store bygge- og anlægsinveste-

ringer i regionen. En fokuseret indsats inden for 

uddannelse, innovation og eksportfremme kan 

være med til at sikre varig vækst og beskæftigelse 

inden for branchen og samtidig skabe grobund 

for opstart af nye virksomheder. Netop etablering 

af nye virksomheder vil understøtte og fastholde 

varig vækst og udvikling i regionen efter, at de 

store bygge- og anlægsinvesteringer er afsluttet. 

Logistik- og transportbranchen rummer 

store vækstpotentialer både på grund af de store 

kommende infrastrukturforbedringer, som 

Femern-forbindelsen og på grund af en tendens 

til, at pladskrævende virksomheder i højere grad 

vælger at placere sig uden for Hovedstadsområ-

det. Vi vil arbejde fokuseret med at tiltrække nye 

virksomheder inden for branchen ved at tilbyde 

en kombination af god tilgængelighed, plads til 

ekspansion og kompetent arbejdskraft - både 

faglært og ufaglært.  

Bioøkonomi. I regionen er der en række fø-

rende virksomheder inden for bioteknologisk pro-

duktion med produktionssteder, hvor der bliver 

fremstillet medicin, enzymer, fødevarer, bio-

energi mv. Region Sjælland er den region i Dan-

mark, der har den højeste andel af vegetabilsk 

landbrugsproduktion, og regionen rummer store 

mængder biomasse. Ved at koble virksomheder 

inden for bioøkonomi sammen med forsknings-

institutioners viden og øge samarbejdet mellem 

virksomhederne vil vi styrke det bioøkonomiske 

erhverv. Derudover skal der være fokus på at 

skabe en større viden om markedsmuligheder 

og om, hvordan endnu ikke-udnyttede typer af 

biomasse kan anvendes til produktion af højvær-

diprodukter som medicinalprodukter, fødevarein-

gredienser, brændstoffer eller el og varme. 

TVÆRGÅENDE
VÆKSTPOTENTIALER
Etablering af nye virksomheder og inve-

steringer er vigtige kilder til vækst, fordi de 

skaber arbejdspladser, lancerer nye effektive 
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forretningsmodeller og kommer med ny viden 

som kan gavne de eksisterende virksomheder. 

For at tiltrække virksomheder skal der fokuseres 

på de gode fysiske rammer regionen kan tilbyde 

fx produktions- eller logistikvirksomheder og på, 

at regionen er en del af en metropolregion med et 

internationalt luftfartsknudepunkt. Der skal også 

fokuseres på at tiltrække virksomheder, der, fx 

som del af et klyngeinitiativ, kan udnytte det store 

fokus på ressourceeffektivitet blandt virksomhe-

der i regionen eller innovationsperspektivet i de 

store anlægsinvesteringer.

Virksomheder, der eksporterer og 

arbejder med internationalisering, oplever 

generelt højere vækst end virksomheder, der 

kun er orienterede mod hjemmemarkedet. 

Indsatsen for at gøre virksomheders eksportandel 

større vil blive styrket ved, at der bliver arbejdet 

med en koordineret indsats over for virksom-

heder i hele regionen, der ønsker rådgivning i 

forhold til eksport og internationalisering. 

Indsatsen skal rettes mod de større virksomhe-

der, der har en klar strategisk tilgang til eksport-

arbejde. 

Vi skal understøtte, at der tiltrækkes og skabes 

lere nye vækstvirksomheder. Det gør vi 

blandt andet med en mere målrettet indsats for at 

skabe en elite af virksomheder inden for regio-

nale styrkepositioner. Konkret skal det ske ved at 

etablere målrettede faciliteter for iværksættere og 

yngre virksomheder med høj-vækst potentiale. 

Faciliteterne udvikles i tilknytning til regionale 

spidskompetencer og viden-miljøer, hvor der er 

adgang til sparring, træning og risikovillig kapital. 

Der skal skabes op til tre faciliteter i regionen 

frem mod 2020 eksempelvis i forbindelse med de 

store anlægsbyggerier eller industriel symbiose og 

bioteknologisk produktion. Potentielle super-

gazeller fra både ind- og udland skal tiltrækkes 

gennem åbne konkurrencer, hvorefter de bedste 

virksomheder skal udvælges og få tilbud om at 

tilknyttes træningsfaciliteter. Tanken er ikke, at 

der skal opbygges en ny struktur, der har overlap 

i deres formål med den eksisterende indsats for 

erhvervsfremme i regi af f.eks. den kommunale 

erhvervsservice eller i de regionale væksthuse. 

Indsatsen tænkes derimod sammen med øv-

rige iværksætterinitiativer i regionen, hvor bl.a. 

Væksthus Sjælland spiller en central rolle.

Regionen vil samarbejde med de kommunale, na-

tionale og private aktører om at skabe et mere ef-

fektivt og koordineret erhvervsservicesystem. 

Kommunernes lokale erhvervsservice sørger for, 

at der er et basis vejledningstilbud til iværksæt-

tere og mindre virksomheder. Væksthus Sjælland 

har i dag mere specialiserede tilbud til væksti-

værksættere og virksomheder. Derudover indes 

en række nationale erhvervsfremmeinitiativer. 

Det er vigtigt for regionen, at den erhvervsservice, 

der tilbydes virksomhederne, fortsat opleves som 

kompetent og synlig ligesom det er vigtigt, at 

virksomhederne får de tilbud, der bedst muligt 

kan sikre, at deres vækstpotentialer udnyttes. 

Initiativet for at skabe en elite af virksomheder 

inden for regionale styrkepositioner skal derfor 

ske i klar sammenhæng til indsatserne i de kom-

munale erhvervsudviklingsstrategier.

 

Ressourceeffektivitet hænger tæt sammen 

med produktivitet og det bliver formodentligt en 

af fremtidens væsentligste konkurrenceparame-
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tre. I regionen er der store vækstpotentialer for 

produktionsvirksomheder inden for energi- og 

materialeeffektiviseringer. Mange virksomheder 

og aktører i regionen har allerede gode erfaringer 

med industriel symbiose og Region Sjælland ar-

bejder med ressource- og energieffektivitet inden 

for sin egen virksomhed på sygehuse og institu-

tioner og i forhold til indkøb og transport.

Ved industriel symbiose, bliver én virksomheds 

spildprodukter til en anden virksomheds råva-

rer. Denne symbiosetankegang vil vi arbejde for 

at udbrede. Samtidig vil vi arbejde for at skabe 

større energieffektivitet i virksomheder i regio-

nen. Derudover skal der være fokus på innova-

tion og udvikling af grønne forretningsmodel-

ler. Indsatserne, der alle understøtter en grøn 

omstilling af regionens erhvervsliv, skal være 

målrettet virksomheder, der kan sandsynliggøre, 

at et samarbejde med regionale midler vil føre til 

en ressourceeffektivisering. 

BRANCHERELATEREDE INITIATIVER

Det betyder, at: 

•  På fødevareområdet skal forskning og partner-

skaber med store virksomheder bruges til at 

udvikle nye forretningsmodeller, øge værdien 

i produkterne, effektivisere produktionen og 

gøre den mere energi- og miljøvenlig. De store 

virksomheder skal også være med til at højne 

fødevaresikkerheden og anvendelsen af rest-

produkter. 

•  Inden for bygge- og anlægsbranchen skal 

virksomheder tilbydes at deltage i kompetence-

udviklingsforløb, så de kan blive mere interna-

tionalt orienterede og blive bedre i stand til at 

byde på underleverancer til de store byggekon-

sortier.

 

•  Regionen vil afdække potentialet for klyngeud-

vikling inden for logistik med afsæt i lokale po-

tentialer eller koblet til Femern Bælt-byggeriet. 

Virksomheder med relevante kompetencer og 

vækstambitioner vil blive tilbudt mulighed for 

samarbejde med nationale innovationsnetværk.

•  Der skal sættes en indsats i gang for at udvikle 

nye virksomheder og forretningsmuligheder 

inden for sensorer, måle- og procesudstyr med 

udgangspunkt i det eksisterende stærke pro-

duktionsmiljø på det bioøkonomiske område. 

Der vil blive etableret et strategisk partnerskab, 

som skal udvikle og udpege nye anvendelses-

muligheder for biomasse i regionen. 

TVÆRGÅENDE VÆKSTINITIATIVER

Det betyder, at:

•  Eksportindsatsen bliver styrket gennem råd-

givning om eksport til de nære EU-markeder 

og nye vækstmarkeder. For at styrke enkelte 

virksomheders eksport vil de få tilbudt kom-

petenceudvikling, der er målrettet deres behov 

blandt andet inden for ledelsesudvikling. 

•  Team Vækst Sjælland bliver etableret for at ud-

vikle de mest ambitiøse vækstvirksomheder fra 

ind- og udland baseret på de unikke mulighe-

der, der er i regionens erhvervsliv. Team Vækst 

Sjælland skaber op til tre faciliteter, som skal 
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udvikle potentielle vækstvirksomheder til su-

pergazeller gennem intensiv træning og adgang 

til internationale netværk og kapitalkilder.

•  For at løfte væksten i små og mellemstore indu-

strivirksomheder skal der, sammen med staten, 

sættes et program i gang, som konkret fremmer 

automatisering og digitalisering af processer. 

Programmet vil gøre virksomhederne mere ef-

fektive og dermed bliver konkurrenceevnen og 

produktiviteten styrket. 

•  Små og mellemstore virksomheder tilbydes 

rådgivning og støtte til at udvikle vækstpla-

ner. Virksomheder tilbydes også mulighed for 

hjælp til at indføre grønne forretningsplaner. 

Virksomheder beliggende i yderområderne kan 

udnytte de ekstra muligheder, der er for EU-

inansiering til implementering af vækst-

planer og grønne forretningsplaner. 

•  Gennem sparring og rådgiv-

ning, vil regionen arbejde 

sammen med virksom-

heder om at begrænse 

virksomheders ressour-

ceforbrug og udvikle 

nye ressourceeffektive 

produkter. 

•  Region Sjælland vil på sygehusene og de sociale 

institutioner bidrage til en bæredygtig udvik-

ling, ved at samarbejde med regionale aktører 

og virksomheder, om ressource- og energief-

fektivitet og i forhold til indkøb og transport. 

Regionen er herigennem med til at fremme en 

større omstillingsproces mod større ressour-

ceeffektivitet. 

•  Region Sjælland vil være med til at skabe 

vækst i metropolregionen ved at gå aktivt ind 

i udvikling af nye initiativer og gennemførelse 

af aktiviteter i forhold til blandt andet samlet 

international markedsføring af regionens  

erhvervsmuligheder og det fælles brand  

»Copenhagen«. 
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INNOVATION 
OG STORE ANLÆGS-
INVESTERINGER
SKABER VÆKST

TEMA
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Innovation er en dokumenteret vækstdriver, der uafhæn-

gigt af brancher kan skabe øget vækst og beskæftigelse. 

Innovation kan understøttes med offentlige midler via 

anlægsinvesteringer og via driften af offentlig service. De 

store bygge- og anlægsarbejder i regionen, der igangsættes 

og udføres i de kommende år, skal på kort sigt medvirke til 

at opkvaliicere bygge- og anlægsmedarbejdere og styrke 

virksomheders muligheder for at byde på underentrepriser. 

På længere sigt skal det sikres, at ny viden fra anlægsbyg-

gerierne bruges til at udvikle nye produkter og services i 

virksomheder i regionen. Dette skal være med til at sikre 

varig vækst og beskæftigelse både under og efter bygge- og 

anlægsfaserne. I forbindelse med driften af sygehusene skal 

vi anvende vores efterspørgsel og behov til at udvikle nye 

innovative løsninger, der kan kommercialiseres. Et tættere 

samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutio-

ner skal yderligere understøtte udviklingen af nye produk-

ter og produktionsprocesser i private virksomheder.
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I de kommende ti år vil der samlet være bygge- 

og anlægsinvesteringer for ca. 140 mia. kr. i 

Region Sjælland. Vi vil udnytte de store bygge- 

og anlægsinvesteringer, som inder sted bredt 

i regionen til at skabe innovation, vækst og be-

skæftigelse. Det gælder for byggeriet af Femern-

forbindelsen, anlæg og udvidelse af jernbane og 

motorveje samt sygehusbyggerierne. Vi ønsker at 

arbejde med sociale klausuler i forbindelse med 

de store anlægsinvesteringer, så det blandt andet 

sikres, at der etableres praktikpladser i forbin-

delse med byggerierne.    

Region Sjælland vil sammen med regeringen 

etablere Femern Innovation Region, som skal 

være den regionale ramme for, at de kommende 

geograisk spredte store bygge- og anlægsopga-

ver bliver anvendt til at skabe iværksætteri 

og innovation. For at sikre koordinering med 

andre initiativer skal Femern Innovation Region 

samarbejde med de relevante nationale inno-

vationsnetværk og GTS institutter. (Godkendt 

Teknologisk Service). Femern Innovation Region 

skal sikre samarbejde i et geograisk område, som 

dækker hele regionen og de grænsenære dele af 

tyske, svenske og danske regioner. Aktiviteterne 

skal være rettet mod regionale underleverandører 

samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 

Det vil blive sat fokus på emnerne lys, materiale 

og transport.  

 

Der skal arbejdes for at øge innovationsgraden 

i virksomheder i regionen, så nye produkter 

og produktionsprocesser bliver udviklet. Region 

Sjælland vil være en accelerator for at få overført 

viden mellem forsknings- og uddannelsesinsti-

tutioner og blandt andet små og mellemstore 

virksomheder. Det vil ske gennem netværk og ek-

sisterende dialogfora. Endvidere vil vi arbejde for, 

at der bliver udviklet lere nye opstartsvirksom-

heder baseret blandt andet på teknologiudvikling 

fra forskningsinstitutioner.

Der skal arbejdes for at skabe klare og fokuserede 

rammer for målrettet Offentlig Privat Inno-

vation (OPI) og Offentligt Privat Samar-

bejde (OPS) for at styrke innovationsgraden i 

virksomheder i regionen. Region Sjælland driver 

selv den største offentlige virksomhed i regionen 

og anvender OPI til at øge produktiviteten og 

kvaliteten på sygehusene. Dette kan bidrage til at 

skabe vækst i blandt andet små og mellemstore 

virksomheder. Region Sjælland ønsker at udvikle 

rammerne og metoderne for OPI og OPS og at 

samarbejde med virksomheder, der kan kom-

mercialisere de nye løsninger. Desuden skal der 

arbejdes for at styrke eksporten til offentlige sek-

torer i andre lande. Region Sjælland ønsker inden 

for egen virksomhed at arbejde med tiltag, der 

kan fremme en bæredygtig udvikling eksempelvis 

gennem øget energieffektivitet i driften af egne 

virksomhedsområder.

Derudover vil Region Sjælland skabe rammerne 

for, at OPS giver private virksomheder mulighed 

for at drive dele af den offentlige service, der lig-

ger ud over sundhedsområdet.  
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INITIATIVER

Det betyder, at: 

•  Der skal arbejdes på at få etableret et test- og 

innovationscenter Femern LAB på byggeplad-

sen i Rødby i forbindelse med Femern Innova-

tion Region. 

•  Potentialet for at skabe erhvervsturisme i  

forbindelse med de store anlægsinvesteringer 

skal udnyttes. Potentialet skal realiseres  

gennem Copenhagen-samarbejdet, hvor der  

er fokus på et fælles modtagerapparat for  

udenlandske besøgende og i tilknytning til det 

nye turismeselskab Møde- og Erhvervsturisme.

•  Det skal udvikles målrettede uddannelsesforløb 

for små og mellemstore virksomheder, der øger 

disses muligheder for at bruge de store bygge- 

og anlægsinvesteringer til at skabe vækst og 

beskæftigelse eksempelvis ved at blive underle-

verandører til byggerierne. 

•  Region Sjælland vil i egen virksomhed stille 

testfaciliteter til rådighed, der hvor kompetente 

private aktører ønsker at være med i OPI-

forløb. Dette gælder blandt andet inden for 

områderne sundhedsinnovation, fødevarer og 

jordforurening.



DE RETTE 
KOMPETENCER
STYRKER VÆKSTEN

TEMA
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Der ligger et stort vækstpotentiale i at koble kompetenceud-

vikling og virksomheders behov tættere sammen. Uddan-

nelsesudbuddet i hele regionen skal være rettet mod det, 

som virksomheder efterspørger. Region Sjælland vil være 

med til at muliggøre en hurtig omstilling for virksomhe-

der, der oplever nye kompetencebehov.  Det indebærer, 

at virksomheder skal være med til at designe fremtidens 

kompetenceudviklingstilbud, så de får bedre muligheder for 

at optimere deres produktivitet og vækst. Derfor vil Region 

Sjælland understøtte handlingsorienterede partnerskaber 

og relationer mellem uddannelsesinstitutioner og virksom-

heder. Samtidig vil Region Sjælland sikre væksten på lang 

sigt ved at arbejde for et generelt kompetenceløft af borgere 

i regionen og fortsætte samarbejdet og aktiviteterne inden 

for Kompetenceparat 2020.  
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Der skal være en stærk sammenhæng 

mellem uddannelse, kompetence, beskæf-

tigelse og virksomheders behov. Uddan-

nelsesinstitutionerne skal arbejde tæt sammen 

med virksomheder om at tilbyde de kompetence-

udviklingsforløb og uddannelsesløsninger, som 

virksomhederne efterspørger. Regionen skal især 

sikre sin position som et produktionssted ved at 

have en veluddannet og tilstrækkelig kvaliiceret 

arbejdsstyrke. Dette skal ske i et tæt samarbejde 

mellem uddannelsesinstitutioner, vejlednings-

indsatsen, jobcentre og virksomheder. For at 

sikre innovationskraft og konkurrencedygtighed 

skal virksomheder og uddannelsesinstitutioner 

arbejde sammen om at styrke både det faguddan-

nede og det akademiske talent. 

For at sikre optimale betingelser for, at lere gen-

nemfører ungdomsuddannelser og en videregå-

ende uddannelse, arbejdes der på at synliggøre 

mulighederne for at tage en uddannelse via e-

læring, samt ved at teste andre tilrettelæggelses-

former, som kan sikre adgang til uddannelse i 

hele regionens geograi.

For at kunne imødekomme efterspørgslen efter 

arbejdskraft i Region Sjælland og i den brede 

metropolregion vil en central indsats i Kompeten-

ceparat 2020 være, at en større del af arbejdsstyr-

ken skal have en erhvervsuddannelse. Vi vil 

fokusere på, at lere unge begynder på - og gen-

nemfører - en erhvervsfaglig uddannelse. De store 

anlægsbyggerier har her en særlig rolle, fordi 

entreprenører, underleverandører og uddannelser 

kan udnytte byggeprojekterne til at tilbyde lere 

praktikpladser og praktikpladser tilpasset virk-

somheders behov for leksible praktikforløb. 

Som led i arbejdet for at fastholde en tilstrækkelig 

arbejdsstyrke med erhvervsmæssige kvaliikatio-

ner skal personer på kanten af arbejdsmar-

kedet understøttes i at gennemføre kompeten-

ceudviklingsforløb eller indslusningsforløb på 

arbejdsmarkedet. 

 



23

INITIATIVER

Det betyder at: 

•  Virksomheder og uddannelsesinstitutioner 

sammen skaber leksible nye uddannelser og 

opkvaliiceringsforløb, som virksomhederne 

efterspørger. Det kan eksempelvis være inden 

for produktionserhverv som farma, fødevarer, 

plast eller metal. Der iværksættes målrettede 

samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner, 

virksomheder og beskæftigelsesorganisatio-

ner, som sigter mod at etablere systematisk 

videndeling og rutiner parterne imellem. Der 

udvikles uddannelsesforløb med fokus på virk-

somhedernes behov for arbejdskraft og tæt på 

praksis i virksomhederne.

•  Der gennemføres målrettet efteruddannelse 

af medarbejdere i udvalgte grupper af virk-

somheder eller brancher, der kan sandsynlig-

gøre effekten af indsatsen i forhold til fx øget 

produktivitet. 

•  Virksomheder efterspørger medarbej-

dere med længerevarende og tekniske 

uddannelser. Derfor skal regionen 

arbejde for at øge andelen af ansatte 

med en længerevarende uddan-

nelse i den private sektor og skal 

tiltrække de tekniske videregående 

uddannelser til regionen. 

•  Risikoen for laskehalse på arbejdsmarkedet 

bliver minimeret ved at gennemføre analyser, 

der skal hjælpe med at udvikle uddannelser, 

der er målrettet virksomhedernes behov, og 

som bringer unge og ledige i job.

•  Der udvikles og afprøves forskellige former 

for study-labs i samarbejde med offentlige og 

private virksomheder, som skal muliggøre, at 

uddannelsesaktiviteter kan placeres i byer, hvor 

det ellers ikke er muligt at opretholde uddan-

nelsesudbud.

•  Uddannelsesinstitutioner, virksomheder og 

kommuner skal sammen udvikle tilbud, der 

kan hjælpe personer på kanten af arbejdsmar-

kedet til at opnå reel beskæftigelse. 



REGION SJÆLLAND ER
ET ATTRAKTIVT STED
AT BO, ARBEJDE OG
DRIVE VIRKSOMHED

TEMA
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En attraktiv region kan både fastholde og til-

trække virksomheder, borgere og turister. Der 

er en global tendens til, at der sker en lytning 

fra land til by og fra byer på landet til større 

metropoler. Denne bevægelse ses også i Region 

Sjælland, og det skaber nogle særlige udfordrin-

ger for at skabe blivende vækst og beskæftigelse i 

hele regionen. Vi vil udnytte de særlige mulighe-

der, der er for vækstpotentialer i yderområderne 

og gribe de nye muligheder, der opstår. Med 

en bedre fysisk og digital infrastruktur kan vi 

sikre mobiliteten og attraktiviteten i regionen og 

hermed fastholde de borgere, der skal være med 

til at skabe væksten i regionen. Region Sjælland 

vil styrke sin tiltrækningskraft ved at udvikle 

fuldt digitalt opkoblede attraktive byer, land- og 

naturområder og et rigt regionalt kulturliv.
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Vi tror på, at vi ved at udvikle både byer og naturen 

vil styrke regionen i at være et attraktivt sted at 

bo, arbejde og drive virksomhed. En attraktiv 

region byder på en bæredygtig udvikling af byer 

og natur, som danner rammen for kulturelle aktivi-

teter til gavn for både borgere og turister. Naturen 

skal bruges som et aktiv i forhold til at tiltrække 

og fastholde borgere samt til at tiltrække gæster. 

Region Sjælland vil være med til at udvikle kyst- og 

naturturisme i regionen gennem et Østersø-part-

nerskab. På samme måde vil regionen understøtte, 

at der bliver udviklet bæredygtige byer, der har 

potentiale til at udvikle sig til reelle større vækst-

centre. 

En god fysisk infrastruktur med et sammen-

hængende vej- og tognet kan sikre, at kollektiv og 

privat traik kan komme frem, og at både medar-

bejdere og varer kan komme til og fra regionen. 

God tilgængelighed er med til at sikre tilstræk-

kelig kvaliiceret arbejdskraft til virksomheder i 

regionen og er afgørende for, at borgere og turister 

inder regionen attraktiv. Kommunerne i regionen 

og Region Sjælland vil fortsætte samarbejdet om 

at udvikle den overordnede fysiske infrastruktur i 

regionen. 

Region Sjælland har udviklet et meget velfungeren-

de system inden for kollektiv traik. Regionens 

R-net øger tilgængeligheden mellem regionens 

mange centre via bus og tog. Regionen vil udnytte 

de gode erfaringer og videreudvikle R-nettet, så 

det vedbliver at være et attraktivt tilbud til de 

mange borgere, der hver dag pendler til og fra 

arbejde eller uddannelsessted. R-nettet skal være 

et miljømæssigt forsvarligt alternativ til bilen og 

skal understøtte udviklingen af regionens større 

vækstcentre. 

Den digitale infrastruktur er lige så grund-

læggende som den fysiske infrastruktur i forhold 

til at sikre vækst og udvikling for erhvervsliv, 

borgere og turister. En stabil adgang til mobil- og 

bredbåndsdækning er afgørende for god kunde- 

og leverandørkontakt, for udbredelsen af tele-

medicinske løsninger, e-læring og e-handel samt 

kontakten mellem borgere og det offentlige. Det 

muliggør desuden et aktivt fritidsliv og adgang 

til opdaterede nyheder og informationer. Kom-

munerne i regionen og Region Sjælland vil fortsat 

samarbejde om at forbedre mobil- og bredbånds-

dækningen i regionen med særligt fokus på de 

områder, hvor der ikke kan opnås tilstrækkelig 

dækning på markedsvilkår. 

Udviklingen i regionen foregår på mange måder 

og under forskellige vilkår alt efter hvilke dele 

af regionen, der er tale om, herunder regionens 

yderområder. De ire brancher, der fokuseres 

på i strategien rummer særlige potentialer for at 

skabe vækst også i yderområderne. 

Der er lere forskellige eksempler på vækstpoten-

tialer, der har særlig effekt i yderområderne. Det 

drejer sig om de offentlige anlægsinvesteringer, 

herunder Femern Bælt-forbindelsen, der skal 

udnyttes til at skabe øget vækst og beskæfti-

gelse både under og efter byggerierne. I regi af 

Østersø-partnerskabet vil vi blandt andet arbejde 

for at udvikle kyst- og naturturisme, hvilket vil 
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styrke regionens yderområder.  

Mulighederne for uddannelse og 

kompetenceudvikling skal fortsat 

styrkes også i yderområderne, 

hvor mulighederne for e-læring 

blandt andet skal videreudvikles. 

Også arbejdet med symbiose-

tankegangen og øget vedva-

rende energi kan komme specielt 

yderområ¬derne til gode. Her har 

yderområderne et særligt potentiale 

inden for bedre udnyttelse af biomasse.

Der er i EU’s strukturfondsprogrammer 

udpeget følgende yderområder: Lolland, Guld-

borgsund, Vordingborg, Slagelse og Odsherred 

Kommuner. Vækst- og udviklingsindsatsen har 

fokus på hele regionen og er designet således, at 

indsatsområderne også har effekt i yderområ-

derne. Yderområderne har vækstpotentiale inden 

for blandt andet udlægning af arealer til industri, 

forsyningsanlæg, udvikling af fødevaresektoren 

og turismevirksomheder. I EU-programmerne 

er der muligheder for at gøre en særlig indsats i 

yderområderne med medinansiering fra EU. De 

muligheder skal vi udnytte, så der bliver skabt 

yderligere vækst og beskæftigelse. 

Samarbejdet om en Fokuseret Vækstdagsorden 

mellem kommunerne og regionerne i Østdan-

mark, og måske på sigt Region Skåne, bygger på 

en erkendelse af, at de forskellige dele af metro-

polområdet har forskellige vilkår og muligheder 

for økonomisk udvikling, men at potentialet bedst 

kan blive udnyttet i fællesskab. 

INITIATIVER

Det betyder, at:

•  For at den positive vækst i omsætningen for 

turismevirksomheder skal fortsætte, vil vi etab-

lere indsatser under et Østersø-partnerskab, 

hvor regioner, kommuner og erhverv deltager. 

•  Adgangen til stabil og tilstrækkeligt mobil- og 

bredbåndsdækning er afgørende faktorer for 

at bevare regionens attraktivitet for borgere, 

virksomheder og turister. Der udvikles i et sam-

arbejde mellem kommuner og region model-

ler for, hvordan der gennem OPS og OPP kan 

opnås en bedre adgang til digital infrastruktur.
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UDGANGSPUNKT FOR MÅLSÆTNINGERNE 

1  Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland

 220.000 beskæftigede i private virksomheder i 2020. 

  I 2020 vil erhvervsfrekvensen stige til 79 % (andel  

af personer i den erhvervsaktive alder, der er til  

rådighed for erhvervslivet). 

2  Bæredygtig udvikling med særligt fokus på ressourceeffektivitet 

øger virksomheders konkurrenceevne 

  200 virksomheder med mere end 10 ansatte arbejder  

med symbioser i 2020.

3  Regionens energi er grøn

 Andelen af energi baseret på vind er i 2020 over 15,4  %.

 Andelen af energi baseret på biomasse er i 2020 27 %.

4  Anlægsinvesteringer bidrager til varig vækst og beskæftigelse

 To certiicerede klyngesamarbejder i 2020 udsprunget  

 af anlægsinvesteringer.

 Minimum ¼ af underentrepriser på de store anlægs-

 projekter i Region Sjælland udføres af 

 virksomheder lokaliseret i regionen. 

5  Innovation øger produktivitet og sikrer vækst

 Andelen af innovative virksomheder udgør 25 %.

 Produktiviteten er steget med 20 % i 2020. 

6  En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand

  Frem til 2020 skal andelen af medarbejdere med en 

 videregående uddannelse i virksomheder i regionen 

 stige med 20 %. 

 

 Andelen af borgere med en erhvervsfaglig 

 uddannelse fastholdes.

I dag er der 188.160 beskæftigede. 

Erhvervsfrekvensen er i dag 75,8 %.

65 arbejdede med symbioser i 2014.

Andelen udgør i 2012 11 %.

Andelen udgør i 2012 13,5 %.

Ingen i dag (ny indsats).

Ingen i dag (der har ikke fundet udbud 

sted endnu). Målet måles gennem  

surveys.

I 2012 udgjorde de 21 %. 

Dette svarer til en stejlere vækstrate end 

der var op til inanskrisens start i 2007. 

I dag er 17 % af arbejdspladserne besat af 

personer med en videregående uddannel-

se. Målsætningen betyder, at der samlet 

set skal ske en stigning på 9000 personer 

frem mod 2020. 

Andelen var i 2013 37 %.

 MÅLSÆTNING  UDGANGSPUNKT

Vi har sat os ambitiøse mål for, hvad vi vil opnå med vores indsats de kommende fire år.  

Oversigten viser dels, hvor vi er i dag, og hvor vi vil være i 2020. Udviklingen kan følges på  

AJOUR Web: www.regionsjaelland.dk/ajour.
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 MÅLSÆTNING  UDGANGSPUNKT

7  Flere unge gennemfører en studieforberedende 

 eller erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse

 Unge som gennemfører en ungdomsuddannelse 

 er øget med 15 %.

 Unge som gennemfører en erhvervsfaglig 

 uddannelse er øget med 25 %.

8   Styrket digital infrastruktur gør det attraktivt at bo og drive 

virksomhed i alle dele af regionen

 100 % af alle husstande og virksomheder har 

 mobildækning og adgang til bredbånd. 

9   Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland 

 100 private virksomheder deltager i interregionale 

 projekter på tværs af landegrænser. 

 Andelen af eksporterende virksomheder er i 2020 12 %.

10   Vækst og udvikling i hele regionen  

  Den erhvervsindkomstmæssige vækstrate svarer 

 i yderområder til hele regionens vækstrate i 2020.

  Gennemsnitsindkomsten i yderområder svarer mindst 

 til hele regionens borgeres indkomstmæssige vækstrate. 

Antallet var i 2012 10.970. Det skal op på 

11.800 i 2020. 

20,9 % af unge mellem 18-29 år har en 

EUD. I 2020 vil andelen være på 18,3 

ifølge fremskrivningen. 

Antallet var i 2012 4.690. Det skal op på 

5.862 i 2020. 

Bredbånd: 93 % af husstande har adgang 

i 2014. 99 % af virksomheder med mere 

end 10 ansatte har adgang i 2014 (lands-

gennemsnit). 

Mobildækning: Der er ikke p.t. lavet en 

entydig opgørelse over mobildækning. 

Ingen i dag (de nye programmer startede 

først i 2014).

I 2012 eksporterede 8,5 %  

af virksomhederne.

Vækstraterne er i dag parallelle. 

Vækstraterne er i dag parallelle.
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SÅDAN SKABER VI VÆKST OG UDVIKLING
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VARIG
VÆKST

BLIVENDE
BESKÆFTIGELSE

ØGET
ATTRAKTIVITET

FOKUSERET ERHVERVSUDVIKLING

• Fødevarer

• Bygge og anlæg 

• Transport og logistik

• Bioøkonomi

VÆKSTDRIVERE

• Kompetence

• Innovation

• Eksport

• Iværksætteri og kapital

RESSOURCEEFFEKTIVITET

• Grøn omstilling

• Symbiose

ATTRAKTIVITET

• Fysisk og digital infrastruktur

• Kollektiv traik

• Internationale relationer

6 PRINCIPPER
for måden vi
vil arbejde på

4 TEMAER
med fokuserede 
indsatsområder

10 MÅLSÆT-
NINGER
der er ambitiøse, 
retningsgivende
og målbare

1 VISION
om varig vækst 
og blivende 
beskæftigelse

Figuren giver et overblik over, hvordan vi med elementerne i strategien 

vil opnå vores vision for Region Sjælland 2020.
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DEN REGIONALE VÆKST-  
OG UDVIKLINGSSTRATEGI KORT FORTALT 

Vision 

•  Region Sjælland udnytter de store anlægsinvesteringer og moderniseringen af regionen til at skabe  

varig vækst og blivende beskæftigelse.

•  Virksomheder i Region Sjælland er de bedste i Europa til at arbejde med ressourceeffektivitet,  

kompetenceudvikling og innovationsløft. 

•  Region Sjælland er i 2020 et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed i metropolregionen.  

Regionens placering giver unikke muligheder for et sammenhængende arbejdsliv og for eksport  

og internationalisering med naboregioner.  

Målsætninger 

1. Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland.

2.  Bæredygtig udvikling med særligt fokus på ressourceeffektivitet øger virksomheders konkurrenceevne. 

3.  Regionens energi er grøn.

4. Anlægsinvesteringer bidrager til varig vækst og beskæftigelse.

5. Innovation øger produktivitet og sikrer vækst.

6. En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand. 

7. Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

8. Styrket digital infrastruktur gør det attraktivt at bo og drive virksomhed i alle dele af regionen.

9. Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland.

10. Vækst og udvikling i hele regionen. 

Principper for vores arbejde

Princip 1 – Tættere på virksomheder, der kan og vil skabe vækst.

Princip 2 – Sammenhæng, samarbejde og fokus i indsatsen.

Princip 3 – Det stærke partnerskab skaber udvikling.

Princip 4 – Vi måler effekten af vores indsats. 

Princip 5 –  Vi foretager klare valg – og fravalg – for at skabe mest mulig værdi  

for borgere og virksomheder. 

Princip 6 – Vi udnytter den regionale spillebane.

Temaer i strategien

• Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst.

• Innovation og store anlægsinvesteringer skaber vækst.

• De rette kompetencer styrker væksten.

• Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed.

Region Sjælland, Alléen 15, 4180 Sorø, www.regionsjaelland.dk

E-mail: regionaludvikling@regionsjaelland.dk



3.3 Indstilling af medlemmer til det regionale 
arbejdsmarkedsråd 










	Beslutningssag: Energiklyngecenter Sjælland: Status og fremtid for det fælles center på klima- og energiområdet
	Supplerende bilagsnotat energiklyngecentret

	Beslutningssag: Det tværkommunale samarbejde i KKR på beskæftigelsesområdet
	Opgaver for KKR og de regionale arbejdsmarkedsråd

	Beslutningssag: regional Væksthusaftale - Resultatkontrakt 2015 med Væksthus Sjælland 
	Udkast til Regional aftale mellem KKR Sjælland og Væksthus Sjælland for 2015

	Beslutningsag: Mobil- og bredbåndsdækning i Sjællands regionen
	Udkast til politisk indspil
	Baggrundsrapport
	Udkast til inspirationskartalog

	Beslutningsag: Sundhedsaftale 2015-2018
	Udkast til Sundhedsaftale 2015-2018
	Sundhedsaftale - Høringssvar opsamling med beslutninger

	Temadrøftelse: Regional Vækst- og udviklingsstrategi – Fremtidens region Sjælland 
	Høringsudkast - Den regionale Vækst- og udviklingsstrategi - ReVUS

	Indstilling af medlemmer til det regionale arbejdsmarkedsråd 
	Brev fra beskæftigelsesministeren


