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2.1

Regional vækst- og udviklingsstrategi

Syddanske
udfordringsbilleder
Urbanisering, jobløs vækst og ressourcer
under pres

Regional
vækst &
udvikling

Regional vækst og udvikling

Syddanske udfordringsbilleder

Regionsrådet skal med bidrag fra det
regionale vækstforum og inddragelse af
regionale nøgleaktører vedtage en
regional vækst- og udviklingsstrategi.

Første fase omfatter udarbejdelse af de
overordnede udfordringsbilleder for
Syddanmarks vækst og udvikling.

Strategien skal omhandle vækst- og
udviklingsvilkår for infrastruktur,
erhvervsudvikling, turisme, uddannelse,
beskæftigelse, udvikling i byerne,
landdistrikterne og yderområderne,
natur og miljø, rekreative formål, kultur
og grænsesamarbejde og andre emner af
betydning for den regionale udvikling.
Arbejdet med regional vækst- og
udviklingsstrategi er struktureret i fire
faser:
•
•
•
•

Forberedelsesfasen
Inputfasen
Udarbejdelsesfasen
Høringsfasen

De fælles udfordringsbilleder har i juni
været drøftet i regionsråd, vækstforum
og koordinationsudvalget vedr. regional
udviklingsstrategi og kommunernes
planstrategier. Udfordringsbillederne skal
kaste lys på de vigtigste udfordringer,
som syddanske indsatser og strategier
mere eller mindre direkte skal være med
til at løse.
De tegnede udfordringsbilleder danner
grundlag for inputfasen i efteråret 2014,
hvor der er møder mellem Udvalget for
Regional Udvikling og hver kommune og
andre nøgleaktører. Desuden afholder
Vækstforum temakonferencer inden for
erhvervssatsningerne.
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Byerne trækker – gør Syddanmark?
Lav vækst og tabte arbejdspladser
Kompetencer under pres
Huller i det gode liv bremser væksten
Højhastighedssamfundet

Byerne trækker
– gør Syddanmark?
De største byer i Danmark oplever en stor vækst i befolkningstallet.
Samtidig flytter mange inden for kommunerne fra land til by.
Mønstret kan genkendes i Syddanmark, men kun enkelte større
byer har en vækst, der tåler sammenligning med væksten omkring
de største uddannelsesbyer og det østjyske bybånd.
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Kraftig medvind til de største byer
115
110

Hovedstadsområdet

105

Byer over 100.000

100

Øvrige byområder

95
Landdistrikter

90
85

Befolkningsudvikling 2000-2013 .År 2000 = indeks 100
Kilde: Danmarks Statistik og Region Syddanmark

Hvem skal betale nu?
Befolkningsprognose 2013 til 2033

procent
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0-24 år
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25-64 år

-15

+65 år

Kilde: Danmarks Statistik og Region Syddanmark

Urbanisering
tager fart
og flytter
ressourcer
De største byer trækker stadig
flere til, så de mindste byer og
landdistrikterne mister indbyggere. Bevægelsen fra land til by
sker i en proces, hvor de mindre
byer støvsuger deres eget
opland og samtidig selv
støvsuges af den nærmeste
større by, som igen støvsuges
af de største byer.

Tak for ungdomsuddannelsen, jeg
smutter til København. Kommer nok
ikke hjem igen!
19.200

Hver tredje unge
forlader Syddanmark
og er ikke kommet
tilbage efter 15 år.

10.500
5.900

4.500

Kilde: Danmarks Statistik og Region Syddanmark

Fraflyttere tager længst uddannelse
Status 15 år efter grundskolen
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Kilde: Danmarks Statistik og Region Syddanmark

Godt
uddannet –
men flyttet
De unge fra Syddanmark
bliver bedre og bedre
uddannet. Men mange bliver
i de største uddannelsesbyer
og meget få vender tilbage
og bruger deres uddannelse
og erfaringer i Syddanmark.
Fraflyttere får det højeste
uddannelsesniveau, og mange peger på, at de hellere vil
bo i andre omgivelser end på
hjemegnen.

De beskæftigede søger mod de store byer
Andele tilflyttere der er i
arbejde, arbejdsløse eller
pensionister, sammenlignet
med landsgennemsnittet
2009-11

3,6%

1,6%
-1,0%

3,0%

1,2%
-0,8%

-1,8%

-5,9%
Hovedstadsområdet og Østjylland
Resten af landet

Kilde: Danmarks Statistik og Region Syddanmark

Mange tomme boliger i yderområderne..
Andel ubeboede boliger
25%
20%
15%
10%
5%
0%

gennemsnit

Kilde: Danmarks Statistik og Region Syddanmark

Det føles tomt
herude
- geografisk ubalance
Hovedstadsområdet og Østjylland tiltrækker nye indbyggere, som er i job, mens arbejdsløse og pensionister
flytter til de øvrige dele af
landet. Faldende folketal i
yderområder ændrer bybilledet med tomme huse og
butikker. Realkreditten er
tilbageholdende med at give
lån til køb af bolig i nogle
områder. Tilsammen sænker
det områdernes attraktivitet
og starter en ond spiral.

Relativ lav befolkningsvækst hos flere
større byer i Syddanmark
Befolkningsvækst 2006-2014
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Kilde: Danmarks Statistik og Region Syddanmark

Større byer i
Syddanmark
taber terræn
Hovedstadsområdet og Østjylland tiltrækker nye indbyggere, som er i job, mens
arbejdsløse og pensionister
flytter til de øvrige dele af
landet. Faldende folketal i
yderområder ændrer
bybilledet med tomme huse
og butikker. Realkreditten er
tilbageholdende med at give
lån til køb af bolig i nogle
områder. Tilsammen sænker
det områdernes attraktivitet
og starter en ond spiral.

Lav vækst og
tabte arbejdspladser
I 2012 var Hovedstaden den eneste region med positiv økonomisk vækst, og
selv her var væksten beskeden. Hele landet inklusiv Syddanmark har i en
årrække været præget af lav økonomisk vækst. Med få undtagelser er der
tabt arbejdspladser i alle kommuner i Syddanmark og iværksætteraktiviteten
er styrtdykket siden krisen.
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Danmark har et
produktivitetsproblem

Timeproduktivitet i Danmark sammenlignet med
USA og Vesteuropa, 1956-2012
Kilde: Produktivitetskommissionen

10 år med økonomisk
udvikling på lavt blus

Gennemsnitlig årlig økonomisk vækst
2002-2012 (bruttoværditilvækst)
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Stærk produktivitetsfremgang i 2010 og
2011 afløst af
nulvækst i 2012

Årlig syddansk vækst i bruttoværditilvækst, beskæftigelse og produktivitet,
2002 -2012
Kilde: Danmarks Statistik og Region Syddanmark

Mange år med
lav økonomisk
vækst
Den økonomiske vækst i
Danmark har gennem flere år
været lav i international
sammenligning. Prognoser fra
OECD forudser fortsat lav
vækst i Danmark frem mod
2030. I Syddanmark viste en
stærk produktivitetsvækst i
2010 og 2011 stor tilpasningsevne i syddansk erhvervsliv
under krisen, men i 2012 gik
udviklingen i stå igen.

Fire år uden vækst kortvarigt nationalt
opsving i 2013

National udvikling i bruttoværditilvækst,
beskæftigelse og produktivitet, 4. kvartal
2003 til 4. kvartal 2013
Kilde: Danmarks Statistik og Region Syddanmark

Høje syddanske
vækstforventninger
– men få nye job
Indekset går fra -100 til 100. Ved
værdien nul tror alle på uændret
omsætning/antal ansatte og ved
værdien 100 tror alle på større
omsætning eller flere ansatte.
Kilde: Syddansk Vækstbarometer

Færre ledige, men
beskæftigelsen
fortsætter med at
falde

Antal beskæftigede og ledige
i Syddanmark, 1. kvartal 2007
til 4. kvartal 2013
Kilde: Danmarks Statistik
og Region Syddanmark

Jobløs vækst?
Den økonomiske situation er
stabiliseret i de senere år, men
med svag vækst og afventning
hos investorerne.
Vækstoptimismen er nu stærkt
voksende i Syddanmark. Der er
tro på stigende omsætning og
antal ledige er svagt faldende.
Men øget global konkurrence
med større krav til
effektivisering og en hastig
teknologisk udvikling kan
betyde, at der er risiko for, at
økonomisk vækst afkobles fra
jobvækst.

Mange syddanske eksportvirksomheder..

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik,
bearbejdet af e-Statistik.dk

..giver vækstpotentiale, men hård
international konkurrence.
Danmark har outsourcet flest industriarbejdspladser

Outsourcede job i perioden 2009 – 2011 som andel af beskæftigelsen blandt
industrivirksomheder med 100 eller flere ansatte

Pendle til Kina?
Nemmere og billigere
kommunikation og transport
betyder, at virksomheder kan
placere produktion rundt om
i verden for at reducere
omkostninger, komme tæt på
markeder og få adgang til
viden. Det medfører en
gavnlig international
konkurrence for danske
eksportvirksomheder. Men
det betyder også, at vi
kommer til at kigge meget
langt efter nogle
arbejdspladser.

Få nye virksomheder
vokser sig store..
Vækst i én årgang
af nye danske
virksomheder
2005 til 2010

For få gazeller i
Danmark

Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet

...og andelen er
styrtdykket i
Syddanmark
Andel nyetablerede
vækstvirksomheder i
regionerne
Kilde: Erhvervsstyrelsen

I dag lykkes det kun for 4 ud
af 1.000 nye virksomheder at
blive vækstvirksomheder. Nye
vækstvirksomheder står for
en meget stor del af
jobskabelsen i Danmark.
Derfor er det afgørende at
endnu flere iværksættere og
eksisterende virksomheder
bliver til vækstvirksomheder.

Kompetencer under
pres
Viden er vigtig for Danmarks konkurrenceevne, men viden kunne have bedre
betingelser i Syddanmark. Unge syddanske fraflyttere opnår et højere
uddannelsesniveau end dem, der bliver eller vender tilbage. Private
virksomheder i Syddanmark ansætter få højtuddannede, samtidig med at
virksomhederne oplever, at det bliver stadig sværere at finde den arbejdskraft
de har brug for. Endelig er der stadig for mange unge mænd som ikke får en
erhvervskompetencegivende uddannelse.
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Uddannelse tager tid

Målsætningerne nås ikke i de første år efter grundskolen
100

Andel, der har
gennemført mindst
en ungdomsuddannelse målt i forhold
til antal år efter
grundskolen.

procent

90

Kilde: Undervisningsministeriet

National
målsætning
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Antal år efter grundskolen

25 år

Eurostat: 9 procent af de 18-24-årige i Syddanmark er
hverken i beskæftigelse eller under uddannelse.

94

91
procent

Kun halvdelen af
drengene får en
videregående
uddannelse

67
52

Andel med
videregående
udd. (pct.)

Kilde: Undervisningsministeriet
Drenge

Andel med
mindst en
ungdomsudd.
(pct.)

Piger

En svær vej til
uddannelse
og job
Unge i hele Europa har svært
ved at komme ind på
arbejdsmarkedet – også i
Danmark.
Mange snubler på vejen til at
få gennemført en uddannelse
i Syddanmark. Det resulterer
i spild af tid og ressourcer, og
det kan blive sværere at
komme ind på
arbejdsmarkedet.
Drengenes forventede
uddannelsesniveau ligger
stadigvæk under de nationale
målsætninger – især når det
kommer til videregående
uddannelse.

Kun 11 pct. højtuddannede i den private sektor
Andel med MVU eller LVU i privat og offentlig sektor
Sjælland

11%

Nordjylland

11%

Syddanmark
Midtjylland

41%
42%

11%

44%

15%
26%

Hovedstaden
Hele landet

46%

Privat sektor
Offentlig sektor

48%

17%

45%

BNP stiger med èn procent, når andelen af beskæftigede med lang
videregående uddannelse stiger med ét procentpoint.
Kilde: Rose-Skaksen & Junge, CEBR ”Produktivitet og videregående uddannelse”

Antallet af
højtuddannede i
syddanske
virksomheder er
stagneret
Udvikling i antal med MVU eller
LVU i privat sektor, målt i 2003niveau
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Efterspørges
højtuddannet
arbejdskraft?
Visse steder i regionen
ansættes stærkt specialiseret
arbejdskraft bl.a. på fagligt
tekniske områder, men en
bredere rekruttering af
højtuddannede mangler og
antallet af højtuddannede i
syddanske virksomheder
halter efter landsgennemsnittet. Det kan få negative
konsekvenser for regionens
konkurrenceevne.

Stor forskel i ledighed - især siden finanskrisen
Andel ledige fordelt på fagforeninger, Syddanmark
16

procent

12

3F
Metal

8

HK
FOA

4

Akademikerne
0

Færre job til ufaglærte
Udvikling i antal beskæftigede 2012-2021, Syddanmark

Jobbet findes
– kvalificeret
arbejdskraft
mangler
I takt med skærpet global
konkurrence stiger behovet
for specialiseret arbejdskraft,
mens job med lavere
kvalifikationskrav forsvinder.
Det er det de seneste år
blevet sværere for syddanske
virksomheder at rekruttere
arbejdskraft med de rette
kvalifikationer.

Kilde: CRT (Sam-K/LINE)

39 pct.

af de syddanske virksomheder (10-250

ansatte) har problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft.
Kilde: Region Syddanmarks Virksomhedspanel

Den udvikling sker samtidig
med at jobmulighederne for
de mange ufaglærte i
regionen forventes at blive
yderligere forringet i
fremtiden.

Huller i det gode liv
bremser væksten
Netværk, sammenhængskraft og tillid er sammen med vores velstand
grundelementer i det gode liv, en særlig dansk og nordisk vækstdriver, som vi
skal bevare og investere yderligere i. Men det gode liv har det ikke lige godt
alle steder.
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Ulighed på niveau med 1972

Ulighedsindeks, indkomst før skat, hele landet, 1939=100
100

Kilde: Danmarks Statistik
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”Growing unequal comes at an economic cost. […]
Inequality is particularly likely to be a brake on growth if
the incomes of the lower and middle-classes fall behind
the rest.”

Angel Gurría, OECD Secretary-General,

Changing the conversation on growth: Going inclusive

Flere ufaglærte
blandt børn fra
hjem med lav
indkomst
Andel ufaglærte 25-årige
fordelt på familiens
indkomst i barndommen.
Kilde: AE-rådet

Trinene på
den sociale
rangstige
knækker
Uligheden øges og sammenhængskraften udfordres.
Forskelle i danskernes indkomst er nu tilbage på det
samme niveau som i starten
af 70’erne.
Trods lige adgang til uddannelse, er det stadig svært at
bryde den sociale arv. Hver
tredje, der vokser op i et
hjem med lavindkomst ender
som ufaglært. Prisen er spildt
potentiale.

Dårligt syddansk helbred
OECD placerer Syddanmark blandt de 37 pct., der har det dårligste
helbred af 300 regioner i OECD.
Kilde: OECD, How’s life in your region, Southern Denmark

Lavt uddannelsesniveau=dårligt helbred?
Grundskole

OR
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2

Kort uddannelse
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Kort videregående
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Mellemlang videregående
uddannelse

Langvarig Generet af
sygdom
smerter
eller
ubehag

Dårligt
fysisk
helbred

Dårligt
mentalt
helbred

Lang videregående
uddannelse

Kilde: Region Syddanmark

Andel, der meget ofte eller
ofte føler sig nervøs eller
stresset.

Andel i %

Stressen breder sig – især blandt unge
kvinder
30
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25
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Kilde: Region Syddanmark
mænd

kvinder

Helbredet
skranter i
Syddanmark
I Danmark lever vi kortere end
i andre lande. Det syddanske
helbred er ikke for godt
hverken i dansk eller
international sammenhæng
og forskellene internt i
regionen er markante. Dårligt
helbred og dårlige
sundhedsvaner ses oftere hos
personer med ingen eller kort
uddannelse. Niveauet af stress
og nervøsitet er også gået i
den forkerte retning, i
særdeleshed for unge kvinder.

Mindre tillid og engagement i de større byer
Hvor bor du?

Indeks for social kapital

i et landområde eller by med mindre end
2000 indbyggere

79%

i en by med mere end 2000 indbyggere
og mindre end 5.000 indbyggere

81%

i en by med mere end 5.000 indbyggere
og mindre end 10.000 indbyggere

77%

i en by med mere end 10.000 indbyggere
og mindre end 25.000 indbyggere
i en by med mere end 25.000 indbyggere
og med mindre end 100.000 indbyggere
I en by med mere end 100.000
indbyggere

Kom til byen
og pas dig selv

74%
74%
72%

70%

75%

80%

Kilde: Syddansk Vækstbarometer, Region Syddanmark

Frivillighed driver de mindre byer
Andel der laver frivilligt arbejde
Bor i by med færre end
5.000 indbyggere eller på
landet
Alle
Bor i by med mere end
5.000 indbyggere
Kilde: Syddansk Borgerpanel, Region Syddanmark

47%

40%

36%

I de mindre byer og på landet
er der en højere grad af tillid
og engagement end i
regionens større byer.
Tillid og engagement er
afgørende elementer for
stedets udviklingsmuligheder.
Mens de større byer er stærke
på fysiske kulturtilbud, som
museer og teatre, film, musik
og undergrundskultur, skal
man ofte andre steder hen for
at finde en stærk
fællesskabskultur, der også
har stor værdi for et områdes
udvikling.

Tryghed faldende gennem et årti
Nedgang i gennemsnitlig tryghed i Danmark.

Tryghedsscore

90
85

Tryghed på
retur

80
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70
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Kilde: Trygfonden

Hver tredje syddansker vil ikke kunne betale en uforudset udgift
på 20.000 kr.
Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel

De utrygge
halvtredsere
Andel, der svarer, at de er
utrygge med hensyn til
fremtiden.

23%

12%
7%

4%
Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel

50 - 59 år

60 - 69 år

Ledig

Alle

Trenden er tydelig – danskere
føler sig mindre trygge end for ti
år siden.
Fremtiden bekymrer mange – i
sær ledige og dem, der er i
halvtredserne. Andre har svært
ved at få økonomien til at hænge
sammen, og nogen er bange for
indbrud og hærværk.
Utrygge rammer koster spildte
kræfter. Kræfter, der tages fra
børn og familie, fritidsliv og
arbejde.

Højhastighedssamfundet
Den fysiske og virtuelle verden står aldrig stille. Der er konstant et krav og en
efterspørgsel efter at nå mere og levere hurtigere. Den teknologiske udvikling
er et plus, men den betyder også at ting forældes hurtigt ,og dermed at vi
forbruger hurtigere. Det øger trækket på vores naturlige ressourcer og sender
energi- og råvarepriser op i atmosfæren og forringer vores konkurrenceevne,
sundhed og levestandard.
Store mængder vand oppefra og nedefra kræver tilpasninger i vores byer og
på landet. Det koster for stat, kommuner, virksomheder og alle os andre.
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”8 million city” kører udenom Vestdanmark
”The Scandinavian 8
Million City” binder
Oslo –Göteborg –
København – Malmø
sammen i udvikling
og infrastruktur.

Hov, hvor blev
Vestdanmark
af ?

“OECD-landenes langsigtede velfærd afhænger I vid udstrækning af
tilstedeværelsen af en passende infrastruktur, der kan understøtte
vækst og social udvikling.”
“Strategic Transport Infrastructure Needs 2030”, OECD

Ledere: Transport og
infrastruktur bør prioriteres
44 pct. af virksomhedslederne i Sydjylland
mener, at kommunerne bør prioritere transport
og infrastruktur højest.

44%

Betydningen af afstande er
blevet mindre, samtidig som
stedet – og det at komme til
det rigtige sted – er blevet
vigtigere.
”The Scandinavian 8 million
City” markerer vækstaksen
mellem Oslo og København/
Malmø, men glemmer Vestdanmark. Hvilken rolle vil vi
have, at Jylland og Fyn skal
spille i fremtidens Skandinavien?

Energi- og råvarepriser bekymrer
Andel af lederne, procent

Danske lederes bekymringsniveau overfor høje og usikre energi- og råvarepriser

45

44

32
26

Ubekymret

24

Høje og usikre
energipriser

26

Ikke særligt
bekymret

Høje og usikre
råvarepriser

Bekymret

Kilde: PwC CEO Survey 2014

“Given that only a few percent of the Earth’s surface and
subsurface have been explored in detail, the potential for
discovering new mineral deposits is vast […]. the main issue
concerns […] sustainable exploitation of resources, rather than
geological scarcity.”

European Commission, Enterprise and Industry

Klimaændringer optager
lederne
47 pct. af de danske ledere siger at klimaændringer og mangel på ressourcer og er blandt
de top 3 globale trender, der kommer til at påvirke
deres virksomhed mest i de kommende fem år.
Kilde: PwC CEO Survey 2014

47%

Stigende
energi- og
råvarepriser
truer væksten
Transport af varer og forbrug
af højteknologiske produkter
øger presset på energi- og
råstofressourcerne. Energiomkostningerne øges, og der
opstår mangel på visse
metaller. De stigende energipriser giver på den ene side
et stort marked for energiteknologiske alternativer. På
den anden side risikerer
manglen på metaller at gøre
nye energi- og kommunikationsteknologiske løsninger
meget omkostningstunge.

Oversvømmelser bliver hverdag
Klimaprognoser forudsiger, at nedbøren
vil stige med over
20 pct. i vinterhalvåret, hvor den største dannelse af grundvand sker.

Når vandet
kommer
Vejle By, 2007

Hvad hvis havet ”kun” stiger 1 meter ?
• Odense Fjord har bredt sig ind over land
• Store dele af Vestjylland er blevet til øhav
• Det meste af det sydvestlige Lolland er væk
• Saltholm er væk

Kilde: dr.dk

Fremtiden byder udfordringer
når klimaændringer viser sig i
form af øget nedbør om vinteren, skybrud og tørkeperioder
om sommeren.
Ændringerne er på vej, og de vil
fortsætte en årrække uanset
vores bestræbelser på at reducere klimabelastningen.
Spørgsmålet er om vi er parate
eller ej.
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Aftale med Væksthus Syddanmark for 2015
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Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2015
1. Baggrund
Denne aftale er indgået mellem de 22 kommuner i Syddanmark, via KKR Syddanmark, og Væksthus
Syddanmark. Aftalen er etårig og skal revideres igen i 2016.
Aftalen er den regionale del af et aftalekompleks, der ud over den regionale aftale består af en national
aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet, samt individuelle, lokale aftaler mellem Væksthus
Syddanmark og de 22 kommuner.
Aftalen afspejler politiske drøftelser i såvel de 22 kommunalbestyrelser, KKR Syddanmark og Væksthus
Syddanmarks bestyrelse.
2. Vision for en sammenhængende erhvervsservice i Syddanmark
Erhvervsservicesystemet i Syddanmark består af en lang række aktører og interessenter, der hver især
arbejder på baggrund af egne målsætninger og strategier.
Denne aftale er en del af den proces, der skal lede frem til etableringen af et sammenhængende
erhvervsservicesystem i Syddanmark. Et erhvervsservicesystem, der yder et målbart resultat til
Syddanmarks økonomiske udvikling med udgangspunkt i virksomhedernes behov.
Kommunerne og Væksthus Syddanmark er enige om, at visionen om et sammenhængende
erhvervsservicesystem fordrer et tæt samarbejde mellem såvel aftalens parter, som med alle øvrige
erhvervsfremmeaktører i Syddanmark. Parterne er også enige om, at processen frem mod et
sammenhængende erhvervsservicesystem vil foregå løbende i de kommende år.
Skal visionen lykkes, er det helt nødvendigt, at alle relevante aktører på området løfter i samlet flok.
3. Fælles overordnede indsatsområder
Kommunerne og Væksthus Syddanmark er enige om, at et sammenhængende
erhvervsservicesystem kræver fokus på følgende overordnede, fælles indsatsområder:




en entydig og klar rollefordeling mellem systemets aktører
markedsføring og synliggørelse af systemets muligheder og kompetencer
en fælles kompetenceudvikling og videndeling mellem aktørerne.

Konkret er det aftalt, at aktørerne i 2015 fortsat skal fokusere på dialog og samarbejde herunder også
mulighed for programsamarbejder, som er med til at understøtte udviklingen i de respektive kommuner og
samlet set i hele Region Syddanmark. Det betyder, at både kommuner og Væksthus Syddanmark forpligter
sig til at synliggøre og markedsføre muligheder i erhvervsfremmesystemet over for virksomheder, kunder
og interessenter. Det kan ske ad flere forskellige kanaler eksempelvis presse, arrangementer, events,
projekter, oplæg m.m.
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Fælles kompetenceudvikling og videndeling mellem aktørerne kræver fokus. Konkrete initiativer for at opnå
dette er: fælles kompetenceudvikling, fælles faglige/erfa-arrangementer, bilaterale møder mellem
kommuner og Væksthus Syddanmark samt en generelt tæt dialog mellem Væksthusdirektør,
kommunaldirektørkredsen og KKR Syddanmark. Derudover er der tillige etableret en direkte dialog mellem
de pågældende medarbejdere i de respektive organisationer i kommunerne og de relevante medarbejdere i
Væksthus Syddanmark.
Konkret skal der kontinuerligt være fokus på, om der er regionale, nationale eller internationale
programmer, som i forbindelse med kompetenceudvikling kan være relevante at søge. Som udgangspunkt
afholder Væksthus Syddanmark mindst to gange årligt et fælles møde, hvor aktuelle temaer og
kompetenceudviklingsaktiviteter tages op.
Erhvervsfremmeakademiet, som blev etableret i 2014 fortsættes og udvikles i samarbejde med
erhvervsfremmeaktører i Region Syddanmark og andre relevante samarbejdspartnere efter behov.
Erhvervsfremmeakademiets målgruppe er alle, der arbejder med erhvervsfremme.
Målsætningen er fortsat at styrke kompetencerne og netværket mellem erhvervsfremmeaktører, der
arbejder i region Syddanmark. Der er etableret en arbejdsgruppe bestående af 4-6 kommunale
repræsentanter, én repræsentant fra Region Syddanmark, én repræsentant fra de subregionale aktører og
3 repræsentanter fra Væksthus Syddanmark. Gruppen planlægger det gennemgående tema for året, og
planlægger at afholde maksimalt 3 workshops. Formålet er sikre et udbygget samarbejde og løfte
kompetencerne på de områder, som arbejdsgruppen definerer som væsentlige indsatsområder. Der er stor
opbakning fra alle parter, og derfor fortsættes aktiviteterne i 2015, men hele tiden med øje for at tilpasse
aktiviteter til behov og muligheder.
Der er enighed om, at der i samarbejdet mellem kommuner, Væksthus Syddanmark, Region Syddanmark og
andre relevante aktører skal være fokus på iværksætteri, talentspotting og mulighed for at kunne bringe
iværksættere videre i forløb, som kan understøtte en positiv udvikling og vækst.
Derudover sendes løbende invitationer til at deltage i projekter, som kommer virksomhederne i regionen til
gavn.
4. Væksthus Syddanmarks opgaver
Kommunerne har det samlede ansvar for erhvervsservice over for en åben kreds af iværksættere og
virksomheder. Erhvervsservice kan bestå af information og vejledning om start, drift og udvikling af
virksomhed samt virksomhedsoverdragelse. Netværks- og opmærksomhedsskabende aktiviteter er også en
del af erhvervsservice. Art og omfang af den lokale erhvervsservice fastlægges af den enkelte kommune og
kan tilpasses lokale erhvervspolitikker.
Kommunernes erhvervsservice er opdelt i henholdsvis lokal erhvervsservice og specialiseret
erhvervsservice. Den lokale erhvervsservice udføres enten i forvaltningen eller af en lokal erhvervsoperatør,
fx et erhvervsråd. Den specialiserede erhvervsservice, som er rettet mod iværksættere og eksisterende
virksomheder med et særligt vækstpotentiale og/eller vækstambition, varetages af Væksthus Syddanmark.
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Væksthus Syddanmark varetager tre typer opgaver:
Vækstkortlægning
Væksthus Syddanmark skal uvildigt og uden vederlag hjælpe virksomhederne med at kortlægge deres
vækstpotentiale, udarbejde en vækstplan og henvise til private og offentlige tilbud, der kan medvirke til at
realisere vækstpotentialet.
Samarbejde og kultur
Væksthus Syddanmark skal være knudepunkt i et sammenhængende rådgivningssystem, hvor Væksthuset
skaber samarbejde mellem aktører og er dynamoer i udviklingen af initiativer, der styrker vækstkulturen og
væksten hos virksomhederne.
Operatørfunktioner
Væksthus Syddanmark skal udvikle – og som operatør gennemføre – projekter, der udløser uudnyttet
vækstpotentiale og skaber vækstmuligheder for virksomhederne. Væksthus Syddanmark bør aktivt søge at
blive operatør på relevante projekter, der er udbudt af staten, regionerne, EU m.v.
I Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 får Væksthus Syddanmark mulighed for at løfte
opgaven omkring vejledning af vækstiværksættere inden for Vækstforums satsninger (energi,
velfærdsteknologi og design). Derudover er internationalisering fortsat et væsentligt indsatsområde for
Væksthus Syddanmark. Tillige er nationale programmer udbudt af eksempelvis Danmarks Vækstråd også
relevante i forbindelse med operatørfunktionen.
Derudover skal Væksthus Syddanmark jf. den nationale aftale for 2015 have fokus på:
1. at udvikle, beskrive og afprøve en metode for opfølgning over for virksomheder, der har været
kunder i Væksthusene
2. vedvarende at justere Væksthusenes vækstmodel således, at Væksthus 2.0 fortsat er i fokus og
implementeres løbende
3. at fastholde og styrke knudepunktsrollen i de regionale økosystemer
4. at øge Væksthusenes samfundsmæssige afkast fra 2,6 til 3,0.
Rollefordelingen mellem de lokale enheder og Væksthus Syddanmark bliver endnu skarpere i 2015, idet de
lokale enheder fortsat skal fokusere på iværksættere, og Væksthus Syddanmark skal fokusere på de
iværksættere, som har et markant vækstpotentiale, og etablerede virksomheder, der har vækstpotentiale.
Se bilag 1 for aftalen mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet for 2015
Væksthus Syddanmarks målgruppe
Målgruppen for Væksthus Syddanmark er virksomheder med vækstpotentiale, der opfylder mindst ét af
følgende kriterier:


virksomheder, der har mindst fem ansatte og ambition om en årlig vækst i antal ansatte eller
omsætning på mindst 20 % i tre år
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virksomheder, der har mindre end fem ansatte og ambition om at beskæftige mindst 10
ansatte inden tre år
virksomheder, der har eksportambitioner.

I samarbejde med de lokale erhvervsservicecentre udfører Væksthus Syddanmark en kortlægning af
iværksætteres og virksomheders vækstpotentiale, blandt andet gennem værktøjet VækstHjulet.
Kortlægningen udmøntes i konkrete anbefalinger af indsatsområder, som indføjes i en vækstplan for
virksomheden.
Væksthus Syddanmarks kerneydelser
Væksthus Syddanmarks kerneydelser omfatter blandt andet følgende hovedområder:






Økonomi og finansiering
Ledelse og strategi
Salg og markedsføring
Teknologi og innovation
Internationalisering.

Indenfor de nævnte fagområder kan Væksthus Syddanmark understøtte den lokale erhvervsserviceindsats
på specifikke ydelser, eksempelvis vejledning om beskyttelse af IPR, finansiering af vækst, eksport,
produktivitetsoptimering etc. Der henvises i øvrigt til Væksthus Syddanmarks hjemmeside - www.vhsyd.dk
- for aktuel information om faglige ydelser og udviklingsprogrammer.
Opsummerende skal kommunernes og Væksthus Syddanmarks samarbejde resultere i øget fokus på
iværksætteri, internationalisering, positionering og synliggørelse samt en større operatørrolle også i forhold
til Vækstforum og den dertilhørende erhvervsstrategi. Formålet med alle initiativer er at bidrage til at
forbedre de syddanske virksomheders (primært inden for Væksthus Syddanmarks målgruppe)
konkurrenceevne, produktivitet og beskæftigelse.
5. Central aktørers roller
Det Syddanske EU-Kontor (SDEO) hjælper og assisterer syddanske virksomheder, viden institutioner og
myndigheder med international projektudvikling og internationalt samarbejde.
SDEO er den syddanske specialist i internationale udviklingsprojekter med særlig fokus på EU´s
støtteprogrammer og fungerer dermed som en slags backoffice/underleverandør.
Hvert år indgås samarbejdsaftale (henvisninger, videndeling og koordinering) mellem Væksthus
Syddanmark og SDEO med henblik på at screene virksomheder, som kan være med i EU-programmer samt
synliggørelse af fælles initiativer både kommunalt og i offentligheden. Se også punkt 5.
Syddansk Vækstforum udarbejder en regional erhvervsudviklingsstrategi med tilhørende handlingsplan,
overvåger de lokale og regionale vækstvilkår og indstiller projekter til medfinansiering. Vækstforum tilbyder
rådgivning til ansøgere om finansieringsmuligheder.
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De subregionale aktører i den syddanske region er ikke direkte involveret i erhvervsservice, men arbejder
mere med rammebetingelser og erhvervsfremme gennem netværk og videndeling, ofte i form af
klyngesamarbejde og understøtter på den måde erhvervsudviklingsområdet. De subregionale aktører er
Sydvestjysk Udviklingsforum, Trekantområdet Danmark, Udvikling Fyn samt Udviklingsråd Sønderjylland.
De subregionale aktører og Vækstforum mødes hvert kvartal for at videndele og koordinere. For at sikre en
bedre koordinering og optimal brug af de kompetencer, som de subregionale aktører og Væksthus
Syddanmark har, deltager Væksthus Syddanmark fremover i disse koordineringsmøder.
KKR vil gennem fortsat dialog med Syddansk Vækstforum forestå en afklaring og beskrivelse af
forventninger til Væksthus Syddanmarks operatørrolle på regionale erhvervsudviklingsprojekter, herunder
samspil med kommunerne, de lokale erhvervsservicecentre og koordinering med de subregionale
projektaktører.
6. Forpligtende aftale med Det Syddanske EU-kontor (SDEO)
Væksthus Syddanmark og SDEO deler det fælles mål, at virksomheder – særligt små og mellemstore – i
Syddanmark udnytter deres potentiale inden for forskning, innovation (herunder radikal innovation) og
udvikling af nye teknologier. De europæiske finansieringsmuligheder, møntet på disse aktiviteter, er et
vigtigt element, som skal udnyttes langt bedre end tilfældet er i dag.
For at effektivisere samspillet og tilpasse outputtet fra Væksthus Syddanmarks løbende møder med
syddanske virksomheder skal der etableres et formaliseret og forpligtende samarbejde, som understøtter
Væksthus Syddanmarks og SDEO’s formål; udvikling af syddanske virksomheders konkurrenceevne og
vækstpotentiale.
En forpligtende aftale mellem Væksthus Syddanmark og SDEO skal indeholde følgende elementer:
Henvisninger:


Væksthus Syddanmark screener syddanske virksomheder og identificerer de forsknings- og
innovationsparate virksomheder med internationale ambitioner. SDEO hjælper efterfølgende med
konkret international projektudvikling og/eller internationalt samarbejde. Konkret deltager
Væksthus Syddanmark i styregruppearbejde og screener minimum 5-10 syddanske virksomheder.

Videndeling:




Væksthus Syddanmark og SDEO stiller relevante markedsdata, analyser og viden til rådighed for
hinanden.
SDEO og Væksthus Syddanmark forpligter sig til fælles markedsføring minimum 1-2 gange per år.
Medarbejderudvikling: Der afholdes minimum en fælles træningsdag for Væksthus Syddanmarks
og SDEO’s konsulenter årligt med det formål at styrke samarbejdet og øge den gensidige forståelse
for indsatsområdet. (Denne træning kan med fordel samtænkes med de andre erhvervskontorer i
regionen).

Koordinering:
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Hver organisation identificerer et kontaktpunkt, som løbende samarbejder om konkrete initiativer
(virksomhedsbesøg, profilanalyser, ansøgninger).
Der holdes faste tilbagevendende møder, hvor man samler op på interessante virksomhedsprofiler
og/eller mulige projektideer.

Ovenstående initiativer videreføres i de kommende år, og i det omfang det er påkrævet og efterspurgt af
Væksthus Syddanmark, SDEO eller øvrige parter tilrettes aftalen.
I 2015 udbygges samarbejdet yderligere, idet Enterprise Europe Network (EEN-netværket) fremover drives
af SDEO og Væksthus Syddanmark i partnerskab. Dette er aftalt mellem de to organisationer i en særskilt
aftale.
7. Forpligtende lokale aftaler med kommunerne
Væksthus Syddanmark skal indgå forpligtende lokale aftaler med de 22 syddanske kommuner. Aftalerne
skal medvirke til at skabe øget sammenhæng i erhvervsservicen gennem blandt andet:
Samarbejde om vejledningsydelser: Væksthus Syddanmark varetager specialiseret vejledning, og
kommunernes erhvervsservice udfører hovedsageligt generel erhvervsservice. De lokale aftaler specificerer
vejledningsydelserne nærmere for at sikre koordinering og samarbejde på eventuelle fagligt overlappende
områder. Den aftalte rollefordeling synliggøres for erhvervsservicesystemets brugere.
Koordinering af virksomhedskontakt, aktiviteter og markedsføring: Parterne er gensidigt forpligtede til at
sikre koordinering f.eks. gennem inddragelse i planlægningsfasen for nye aktiviteter.
Kompetenceudvikling: Væksthus Syddanmark har ansvar for at udarbejde en strategi for, planlægning og
gennemførelse af kompetenceudvikling for såvel den lokale som den specialiserede erhvervsservice i
samarbejde med de lokale enheder.
Kompetenceudvikling kan også foregå ved, at der alt efter behov indstationeres medarbejdere fra
henholdsvis Væksthus Syddanmark og lokal erhvervsserviceenhed, således at indsatser koordineres, og der
videndeles om særlig emner.
I 2015 videreføres ”Erhvervsfremmeakademi”, som er beskrevet ovenfor. Dette skal være med til at
understøtte den fortsatte kompetenceudvikling også i de lokale enheder.
Fælles værktøjer:





CRM: Det tilstræbes, at de lokale enheder benytter erhvervsfremmesystemets fælles CRM-system.
Herunder aftales nærmere om niveau for fortrolighed med hensyn til virksomhedsspecifikke
oplysninger.
VækstHjulet: Det tilstræbes, at lokale enheder benytter samme ”diagnoseværktøj” som Væksthus
Syddanmark (som fx VækstHjulet) som et naturligt led i den generelle erhvervsservice.
Øvrige: Væksthus Syddanmark tager initiativ til en kortlægning af, hvor der i øvrigt med fordel kan
indarbejdes fælles værktøjer/standarder som fx forretningsplaner m.v.

8. Fælles mål for Væksthusene
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Som følge af den nationale aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet er der en række fælles mål
for Væksthusene. Der er tre typer fælles mål: aktivitetsmål, kvalitetsmål og effektmål. Med henblik på at
sammenligne Væksthusene er der udviklet et benchmarksystem, som Væksthusene skal anvende.
Mål for Væksthus Syddanmark jf. Resultatkontakten mellem Væksthusene og KL & Erhvervs- og
Vækstministeriet i 2015:
Aktivitetsmål




Væksthusene skal udvikle, beskrive og afprøve en metode til opfølgning over for virksomheder, der
har været kunder i Væksthusene
Vækstkortlægning for min. xx virksomheder og for xx andre virksomheder. Samlet i hele landet over
4000 virksomheder, hvoraf 2000 af disse skal have en vækstplan.
Henvisning af min. 80 % af de virksomheder, som har fået vækstkortlægning til privat rådgivning
(min. 70 %) eller offentlige tilbud.

Kvalitetsmål




Mindst 80 % af de virksomheder, der har modtaget en vækstkortlægning og en vækstplan i 2015
udtrykker i brugerevalueringen, at de er tilfredse eller meget tilfredse med vækstkonsulentens
kompetencer.
Der opnås en Net Promotor Score på mindst 60 i forhold til, at de virksomheder, der har fået en
vækstkortlægning og vækstplan i 2015, vil anbefale Væksthuset til andre.

Effektmål
Virksomheder, der har fået vækstkortlægning:





øger beskæftigelsen min. 10 procentpoint mere end sammenlignelige virksomheder over en toårig
periode fra 2013-2015.
øger omsætningen min. 15 procentpoint
øger eksporten min. 10 procentpoint
Væksthusene øger det samfundsmæssige afkast fra 2,6 til 3,0.

9. Økonomi
Kommunerne bliver kompenseret for overtagelsen af driften af Væksthus Syddanmark via en regulering af
bloktilskuddet fra 2011 og frem. Regeringen og KL er enige om, at midlerne skal bruges til Væksthus
Syddanmark.
Kommunernes finansiering af Væksthusene opgøres hvert år i maj i forbindelse med det årlige møde
mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet, og finansieringen for det kommende år bekræftes i den årlige
økonomiaftale mellem staten og KL.
Kommunerne i Syddanmark modtager i 2015 kr. xxx i bloktilskud vedr. Væksthus Syddanmark.
Kommunerne overfører midlerne til Væksthus Syddanmark i to rater i hhv. januar og juli.
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9. Opfølgning
Opsummerende skal der således i 2015 være fokus på følgende:



Potentiale for vækst samt områder, hvor der er vist høj historisk vækst. Væksthus
Syddanmark vil fortsat tilbyde virksomheder programmer, der skaber en fokuseret
indsats mod realisering af vækstpotentiale.



Synlighed - Væksthuset fortsætter sit arbejde med at skabe synlighed om resultater, såvel egne
som resultater hos virksomheder. Herunder også, at det sker i et tæt samarbejde med relevante
aktører.
EEN samarbejde med SDEO – SDEO byder i samarbejde med Væksthus Syddanmark ind på at blive
en del af EEN (Enterprise Europe Network). Derudover videreudvikles samarbejdet med kontoret til
gavn for virksomhederne i Region Syddanmark.
Knudepunkt – Væksthus Syddanmark skal være knudepunkt i et sammenhængende, differentieret
system, hvor der er god og konstruktiv dialog på tværs af regionen og de lokale enheder. Tæt
samspil med de øvrige Væksthuse og fokus mod de øvrige samarbejdsparter i regionen.
Opmærksomhed på at skabe konstruktivt samarbejdende erhvervsservicesystem herunder også at
afklare roller, understøtte hinanden og agere fleksibelt, således at der skabes et godt
sammenhængende system til gavn for virksomhederne i Region Syddanmark.
Internationalisering - Er et vedvarende fokus, og der skal fortsat arbejdes med de eksisterende
initiativer og muligheder for nye herunder eksempelvis muligheden for at sammensætte et nyt
internationaliseringsprogram, som kan understøtte og styrke virksomhedernes konkurrenceevne
internationalt.
Operatørfunktionen - Der skal arbejdes videre med en opbygning af en programportefølje, som
understøtter de behov og barrierer, der er, for at virksomhederne kan realisere deres potentiale
eller for at de kan komme videre i deres udvikling. Det kan være funktioner, der understøttes af det
Regionale Vækstforum, nationale puljer eller/og internationale puljer herunder også Interregmidler
med fokus på det grænseoverskridende samarbejde, således at der arbejdes med det uudnyttede
vækstpotentiale mellem danske og tyske virksomheder.
”Erhvervsfremmeakademi” - Erhvervsfremmeakademiet blev sat i værk i 2014 og fortsættes i 2015.
Målet med Akademiet er at styrke kompetencen og netværket mellem erhvervsfremmeaktører
både formelle kompetencer og også relationsskabende mellem de forskellige aktører.
Vedvarende fokus på vækstiværksættere og mulighederne for dem, herunder overvejelser om
samarbejde med bl.a. erhvervsskoler og ungdomsuddannelser, lokale enheder og øvrige aktører.
I fællesskab med kommuner, Væksthus Syddanmark, Region Syddanmark og andre relevante
aktører skal der være fokus på iværksætteri, talentspotting.














KKR Syddanmark tager initiativ til at revidere denne aftale i løbet af 2015, således at en aftale for 2016 kan
indgås i efteråret 2015.
Syddanmark den
Formand for KKR Syddanmark Egon Fræhr
Formand for Væksthus Syddanmarks bestyrelse Laurids Rudebeck
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Aftale med Væksthus Syddanmark for 2015

6. juni 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Baggrund/Indledning
Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern
evaluering fra foråret 2013. For hver offentlig krone investeret giver Væksthusene et
afkast på 2,60 kr. Konklusionen på evalueringen er samlet set, at der er et stærkt rationale bag Væksthusene.
På den baggrund og med inddragelse af en bred gruppe af interessenter, fik Væksthusene i 2013 en ny strategi – Væksthusene 2.0. KLs og Erhvervsstyrelsens overordnede
målsætning for strategien er, at Væksthusenes afkast skal øges betydeligt over de
kommende år.
Ved indgangen til 2015 forventes Væksthusene 2.0 i hovedtræk at være implementeret.
Derfor skal Væksthusene sikres en periode med arbejdsro for at skabe resultater med
en ny vækstmodel, og 2015 er kendetegnet ved at være et arbejdsår, hvor stimulering
af vækst og arbejdspladser har fokus.
Væksthusaftalen for 2015 viderefører derfor i sin grundform de styrende principper fra
Væksthusaftalen 2014 og dermed fra Væksthusene 2.0. Det er hensigten med Væksthusaftalen for 2015 at bygge videre på de erfaringer, som Væksthusene har gjort sig
med implementeringen af Væksthusene 2.0.

Væksthusenes basisbevilling
Som aftalt mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) den 15. juni 2009 modtager
kommunerne midler over bloktilskuddet til finansiering af Væksthusene. I 2014 beløber
disse midler sig til i alt 98.408.000 kr∗., jf. tabel 1.

∗

2014-bevilling. Beløbet justeres og udmeldes efter udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
ultimo august 2014.
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Tabel 1. Fordeling af midlerne mellem Væksthusene pba. befolkningstallet:
•
•
•
•
•
•

Væksthus Hovedstadsregionen
Væksthus Sjælland
Væksthus Syddanmark
Væksthus Midtjylland
Væksthus Nordjylland
I alt

30.900,000 kr.
14.544.000 kr.
21.540.000.kr.
22.272.000 kr.
10.152.000 kr.
98.408.000 kr.

På baggrund af aftalen af 15. juni 2009 er KL og EVM med denne aftale enige om hvilke
mål, der er gældende for alle Væksthusene i 2015 og indarbejdes i 2015-aftalerne mellem
de respektive Kommunekontaktråd (KKR) og Væksthuse.

Rammer for Væksthusenes aktiviteter i 2015
Vækst og beskæftigelse skabes i virksomhederne. Væksthusene skal opsøge, vejlede og
understøtte iværksættere og mindre virksomheder med vækstambitioner og – potentiale.
Det skal bidrage til, at flere iværksættere og mindre virksomheder kommer ind i solide
vækstforløb. Derfor skal Væksthusene fortsat:
1. Uvildigt og uden vederlag hjælpe virksomheder med at kortlægge deres vækstpotentiale og udarbejde en vækstplan.Væksthusene skal henvise til og samarbejde
med private og offentlige tilbud, der kan medvirke til at realisere vækstpotentialet.
2. Være knudepunkter i et sammenhængende rådgivningssystem, hvor Væksthusene
initierer samarbejde mellem aktørerne og er opsøgende i udviklingen af initiativer,
der styrker vækstkulturen og væksten hos virksomhederne.
3. Være operatører på projekter, der skaber vækstmuligheder for virksomhederne, fx
projekter udbudt af kommunerne, vækstfora, regionerne, staten og EU.
Væksthusene må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til private aktører.

Indsatsområder
KL og EVM er enige om, at Væksthusene skal fastholde og udvikle fokus i strategien Væksthusene 2.0. – en ny vækstmodel. Det betyder, at Væksthusene skal:
1. Øge kontakten/appellen til vækstlaget i Danmark
2. Kontinuerligt tilpasse vækstmodellen i takt med nye erkendelser og behov
3. Udvikle knudepunktsrollen lokalt, regionalt og nationalt
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1. Væksthusene skal øge kontakten/appellen til vækstlaget i Danmark
KL og EVM er enige om, at det er Væksthusenes opgave at opsøge, vejlede og understøtte
vækstvirksomheder i forhold til at udløse deres vækstpotentiale.
Derfor skal Væksthusene videreføre det strategiske fokus fra 2014, der indebærer en styrket indsats ift. at udvikle og prioritere differentierede services og programtilbud, som matcher vækstvirksomheders behov og tilfører ekstra værdi, fx ved at understøtte virksomhedernes internationalisering og ekspansion gennem vækstkortlægningen.
2. Væksthusenes vækstmodel skal løbende tilpasses
KL og EVM lægger vægt på, at kerneydelsen er af samme kvalitet og dybde i hele landet,
mens programmer, projekter og knudepunksfunktionen i højere grad afspejler specifikke
regionale behov og prioriteringer. Dette fordrer, at Væksthusene styrker deres samarbejde på tværs af regionale grænser – og som system udnytter og dyrker anvendelsen af specialistkompetencer på tværs af Væksthusene til gavn for virksomhederne.
KL og EVM er enige om, at kerneydelsen skal være behovsstyret og differentieret, og at udvikling af en vækstvirksomhed er en langsigtet og cirkulær proces, der indebærer, at
Væksthusene stimulerer virksomhederne til at benytte rådgivning samt andre aktører i erhvervsfremmesystemet.
3. Væksthusene skal fastholde og styrke knudepunktsrollen lokalt, regionalt og nationalt
Det er væsentligt, at Væksthusene tilbyder en stærk overbygning til kerneydelsen i form af
en professionel knudepunktsfunktion og tilbud om målrettede programmer og projekter,
som er centrale for, at flere virksomheder kan komme ind i solide vækstforløb.
KL og EVM ønsker, at Væksthusenes brand står stærkt som omdrejningspunkt i et sammenhængende erhvervsfremmesystem på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Væksthusene og kommunerne har til opgave at samarbejde om at sikre en sammenhængende,
kundeorienteret og fleksibel erhvervsservice. Dette understøttes ved at kompetenceudvikle væksthuskonsulenter og medarbejdere i den lokale erhvervsservice. Fælles kompetenceudviklingsforløb styrker sammenhængen i systemet under forudsætning af, at opgavefordelingen er klart defineret. Det er også en forudsætning for sammenhængen, at den viden, Væksthusene opbygger om virksomhederne og erhvervslivet, stilles til rådighed for
kommunerne i deres arbejde med generelle erhvervsudviklingsstrategier og omvendt.

Væksthusenes fælles grundlag
KL og EVM er enige om, at Væksthusene skal benytte de systemer, der er udviklet til
Væksthusene, lokale erhvervskontorer og øvrige aktører omfattet af en samarbejdsaftale.
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På baggrund af data i CRM-systemet udarbejder Erhvervsstyrelsen årligt statistikker for
Væksthusenes målopfyldelse. Erhvervsstyrelsen præsenterer endvidere deskriptive statistikker for den sammenhængende erhvervsservice.
KL og EVM er enige om, at Væksthusene fortsat kan indtænkes i udmøntningen af relevante statslige initiativer målrettet iværksættere og potentielle vækstvirksomheder, herunder
opfølgning på regeringens vækstplaner.
KL og EVM er enige om fortsat at understøtte dialogen mellem Væksthusenes direktører og
formænd samt KL og Erhvervsstyrelsen. Disse parter mødes to gange årligt med Væksthusenes interessenter i Det Rådgivende Forum for Væksthusene afholdt af Erhvervsstyrelsen.
Derudover mødes KL, ERST og Væksthusdirektørerne fem gange årligt i Væksthusene, hvor
værten står for dagsorden og materiale.
KL og EVM er enige om at indgå aftale om den struktur, der efter 2015 skal sikre et sammenhængende erhvervsfremmesystem til gavn for virksomheder og vækst, samt at der ikke er anledning til at betvivle, at indsatsen for flere vækstvirksomheder skal fortsætte efter
2015. Den nye aftale for Væksthusene efter 2015 fastlægges i forbindelse med økonomiaftalen i sommeren 2015.
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Resultatmål for Væksthusene i 2015
Aktivitetsmål

1. Væksthusene skal udvikle, beskrive og afprøve en metode for opfølgning over for
virksomheder, der har været kunder i Væksthusene.

Målopfyldelse

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31. december 2015 på
baggrund af en skriftlig redegørelse for metode, omfang og resultat.
Målet er fælles for de fem Væksthuse.
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2. Væksthusene skal vejlede og motivere 4000 virksomheder til vækst. Væksthusene
gennemfører i 2015 en vækstkortlægning for 2000 virksomheder. Vækstkortlægningen afsluttes med en vækstplan og tilmelding af virksomheden til brugerevaluering. Herudover skal 2000 andre virksomheder deltage i andre væksthusaktiviteter
som fx konferencer, workshops el lign.

Målopfyldelse

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31. december 2015 på
baggrund af oplysninger i CRM-systemet for
1) 2000 virksomheder, der gennemfører vækstkortlægning,
2) andre 2000 virksomheder, der deltager i andre væksthusaktiviteter.
Antallet af virksomheder fordeles mellem Væksthusene efter
samme fordeling som bloktilskuddet.
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3. Væksthusene skal henvise mindst 80 procent af de virksomheder, der har fået en
vækstkortlægning i 2015, til private rådgivere eller offentlige tilbud. Henvisningen
dokumenteres i vækstplanen. Mindst 70 procent heraf skal være henvisning til private tilbud.

Målopfyldelse

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen pr. 31. december 2015 i brugerevalueringssystemet.
I opgørelsen indgår virksomheder, der har fået en vækstkortlægning i 2015, er tilmeldt brugerevaluering i 2015, og som i 2015 er
registreret i CRM-systemet med en henvisning til privat rådgivning eller offentlige tilbud.
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Kvalitetsmål

4. Mindst 80 pct. af de virksomheder, der har modtaget en vækstkortlægning og en
vækstplan i 2015 udtrykker i brugerevalueringen, at de er tilfredse eller meget tilfredse med vækstkonsulentens kompetencer.

Målopfyldelse

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen pr. 31. december 2015 i brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet ”Hvor tilfreds var du
med vækstkonsulentens kompetencer” kan besvares med ”meget tilfreds”, ”tilfreds”, ”mindre tilfreds” eller ”ikke tilfreds”.
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5.

Der opnås en Net Promotor Score på mindst 60 i forhold til, at de virksomheder,
der har fået en vækstkortlægning og vækstplan i 2015 samt er tilmeldt brugerevaluering, vil anbefale Væksthusene til andre.

Målopfyldelse

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31. december 2015 i
brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet ”Hvor sandsynligt
er det, at du vil anbefale Væksthuset til andre virksomhedsejere
og personer i dit netværk?” måles på en skala fra 0 – 10, hvor 0
er ”usandsynligt” og 10 er ”meget sandsynligt”. Net Promotor
Score opgøres ved, at andelen af svar på 9-10 (promotors) fratrækkes andelen af svar mellem 0-6 (detractors).
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Effektmål
6. Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækstplan i 2013, og som er
tilmeldt brugerevaluering, øger beskæftigelsen med mindst 10 procentpoint mere
end en kontrolgruppe af sammenlignelige virksomheder fra 2013-2014 og fastholder denne vækst over en to-årig periode fra 2013-2015.

Målopgørelse

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på grundlag af de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i 2013.
Kontrolgruppen konstrueres af statistisk vej på baggrund af øvrige virksomheder ved en vægtning i henhold til Væksthuskundernes fordeling på region, størrelse og branche. Væksten beregnes
over henholdsvis ét samt to år.
Målet opgøres henholdsvis for iværksættere, der er 3 år gamle
eller derunder og for virksomheder, der er mere end 3 år gamle.
Der indgår udelukkende virksomheder, der ifølge Danmarks Statistik har minimum ½ årsværk eller omsætning svarende til ½
årsværk og har under 250 årsværk. Kun virksomheder, der er i
drift i hele perioden, indgår i opgørelsen.
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7. Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækstplan i 2013, og som er
tilmeldt brugerevaluering, øger omsætningen med mindst 15 procentpoint mere
end en kontrolgruppe af sammenlignelige virksomheder fra 2013-2014 og fastholder denne vækst over en to-årig periode fra 2013-2015.

Målopgørelse

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på grundlag af de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i 2013.
Kontrolgruppen konstrueres af statistisk vej på baggrund af øvrige virksomheder ved en vægtning i henhold til Væksthuskundernes fordeling på region, størrelse og branche. Væksten beregnes
over henholdsvis ét samt to år.
Målet opgøres henholdsvis for iværksættere, der er 3 år gamle
eller derunder og for virksomheder, der er mere end 3 år gamle.
Der indgår udelukkende virksomheder, der ifølge Danmarks Statistik har minimum ½ årsværk eller omsætning svarende til ½
årsværk og har under 250 årsværk. Kun virksomheder, der er i
drift i hele perioden, indgår i opgørelsen.
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8. Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækstplan i 2013, og som er
tilmeldt brugerevaluering, øger eksporten med mindst 10 procentpoint mere end
en kontrolgruppe af sammenlignelige virksomheder fra 2013-2014 og fastholder
denne vækst over en to-årig periode fra 2013-2015.

Målopgørelse

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på grundlag af de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i 2013.
Kontrolgruppen konstrueres af statistisk vej på baggrund af øvrige virksomheder ved en vægtning i henhold til Væksthuskundernes fordeling på region, størrelse og branche. Væksten beregnes
over henholdsvis ét samt to år.
Målet opgøres henholdsvis for iværksættere, der er 3 år gamle
eller derunder og for virksomheder, der er mere end 3 år gamle.
Der indgår udelukkende virksomheder, der ifølge Danmarks Statistik har minimum ½ årsværk eller omsætning svarende til ½
årsværk og har under 250 årsværk. Kun virksomheder, der er i
drift i hele perioden, indgår i opgørelsen.
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9.

Væksthusene øger det samfundsmæssige afkast fra 2,6 til 3.0.

Målopgørelse

Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31.12. 2015 på baggrund
af CRM og brugerevalueringssystemet samt en opgørelse af
Væksthusenes strukturfondsportefølje rettet mod indsatsen i
virskomhederne, i henhold til metoden, som anvendt og beskrevet af IRIS Group i Evaluering af Væksthusene, april 2013.
Målet er et fælles mål.
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Høring af sundhedsaftale 2015-2018

Den 18. august 2014
Til høringsparterne på høringslisten

Høring: Sundhedsaftale 2015-2018 for Region Syddanmark
Sundhedskoordinationsudvalget har i henhold til Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg
og sundhedsaftaler udarbejdet vedlagte udkast til den sundhedsaftale, der efter sundhedslovens
§ 205 skal indgås mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen.
Sundhedsaftalen består af en politisk og en administrativ del.
Høringsudkastet er sendt i høring til de myndigheder og organisationer m.v., der fremgår af
vedlagte høringsliste.
Alle høringsparter er velkomne til at indhente relevante informationer fra øvrige parter i egen
organisation, herunder eksempelvis brugerråd m.v., men de formelle høringsparter er de nævnte i
høringslisten.
Afgivelse af høringssvar og høringsfrist
Høringsmaterialet vedr. Sundhedsaftale 2015-2018 er tilgængelig på Region Syddanmarks
høringsportal: http://www.regionsyddanmark.dk/høring, og det er her, at høringssvar skal afgives.
Høringsfristen er mandag den 6. oktober 2014.
Spørgsmål til høringen kan rettes til strategisk analytiker Vibeke Andersen på mail:
vian@vejenkom.dk eller telefon 40 28 12 41 eller chefkonsulent Annette Lunde Stougaard på mail:
Annette.Stougaard@rsyd.dk eller telefon 29 20 11 94.
Den videre proces
Sundhedskoordinationsudvalget forestår tilretningen af sundhedsaftalen på baggrund af de
indkomne høringssvar og godkender det tilrettede aftaleudkast på sit møde i december 2014.
Herefter vil aftalen kunne forelægges til godkendelse i regionsråd og kommunalbestyrelser.
Sundhedsaftalen skal indsendes til Sundhedsstyrelsens godkendelse senest den 31. januar 2015.
Sundhedskoordinationsudvalget ønsker på forhånd at kvittere for høringsparternes bidrag til at
skabe det bedst mulige fremadrettede samarbejdsgrundlag mellem kommuner, praktiserende
ydere og sygehuse i Region Syddanmark.

Med venlig hilsen
På vegne af Sundhedskoordinationsudvalget
Bo Libergren, formand & Henning Ravn, næstformand
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Høring af sundhedsaftale 2015-2018

Esbjerg den 22. august 2014

Til
KKR-Syddanmark og
Udvalgsformænd i kommunerne med ansvaret for sundhedsaftaleområdet.

Kære udvalgsformænd og medlemmer af KKR-Syddanmark
Sundhedskoordinationsudvalget har nu udarbejdet og udsendt et udkast til Sundhedsaftalen for 2015-2018.
I arbejdet med at udforme udkastet til Sundhedsaftalen blev der indledningsvis afholdt et døgnseminar for
Sundhedskoordinationsudvalget fulgt af møder med repræsentanter, herunder PLO, dialogmøder med
samtlige kommuner i regionen, udvalgsmøder og afslutningsvis en fælles konferencedag.
Denne nye generation af den fælles aftale består nu af en politisk og en administrativ del.
Den politiske del består af en vision med 3 hovedmål:
-Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren.
-Sundhed for alle.
-Sundhed med sammenhæng.
Indsatserne vil blive prioriteret skarpt. Borgeren skal ses som et helt menneske, der har indflydelse på eget
forløb, og vi vil udnytte Syddanmarks styrkeposition på det velfærdsteknologiske område.
Udvalgets møder med kommunerne har været præget af en positiv og udviklingspræget dialog og rigtig
mange problemstillinger/ synspunkter/ønsker var gennemgående kommunerne i mellem.
Der blev endvidere fremlagt mange gode forslag/ønsker til under liggende udviklingsaftaler.
Deltagelse af PLO repræsentanter, også lokale læger, samt repræsentanter fra de respektive sygehuse,
medvirkede til en god og saglig dialog, samt indblik og større forståelse for hinandens opgaver og
udfordringer.
Der er enighed blandt udvalgets medlemmer om, at det færdige udkast til sundhedsaftalen lever op til
visionerne herfor, samt indeholder mål og mulighed for opfølgning.
Det er min og de øvrige kommunale medlemmers opfattelse, at de kommunale synspunkter og ønsker er
tilgodeset i aftalen, ligesom der er lyttet til de forskellige udviklingsforslag.
Det Nære Sundhedsvæsen styrkes, bl.a. gennem et endnu bedre samarbejde kommuner, praksislæger og
sygehuse i mellem.
Borgeren sættes i centrum, og vi får mere sundhed for pengene.
Jeg ser frem til resultatet af høringsperioden og glæder mig til, at den ny Sundhedsaftale træder i kraft.
Sammen med udkastet til Sundhedsaftalen er der udsendt et kort resumé heraf, som gør det nemmere at
overskue aftalen.
Jeg vil afslutningsvis takke udvalget, samt alle øvrige, der har deltaget i møder og arbejdet med at
udarbejde aftalen, for et stort og engageret arbejde.
Venlig hilsen
Henning Ravn
Næstformand i
Sundhedskoordinationsudvalget
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Læsevejledning til sundhedsaftalen 2015-2018
Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem
region, kommuner og almen praksis. Aftalen skal dække et bredt og komplekst felt. Fra det helt overordnede og fremadrettede: hvad vil aftaleparterne forpligte sig til at arbejde hen imod over en fireårs periode? Til
det helt konkrete her og nu: hvem gør hvad hvornår i situationen, hvor en patient skal udskrives fra sygehuset til sit eget hjem?
Med et så stort og måske også vanskeligt tilgængeligt emneområde kan en kort introduktion til, hvordan
sundhedsaftalen er bygget op – og dermed også hvordan den kan læses – være relevant.
Nærværende sundhedsaftale begynder med det mest overordnede og ender med det mest konkrete. Aftalen rummer tre dele:
- Den politiske del
- Den administrative del
- Bilagsdelen
Den politiske del af sundhedsaftalen er kapitlerne 1-4. Hér formuleres en vision for, hvor det tværsektorielle
samarbejde på sundhedsområdet skal være ved aftaleperiodens udløb. Det sker gennem fastlæggelsen af
tre hovedmål og tre principper for, hvordan parterne vil arbejde sammen om at nå målene. I forlængelse
heraf opstiller visionen konkrete målsætninger, som skal bruges til at følge op på, om hovedmålene nås.
Ud over visions- og målformuleringen rummer sundhedsaftalens politiske del også nogle mere beskrivende
kapitler, der bl.a. redegør for den politiske organisering af sundhedssamarbejdet, og hvordan aftalens politiske mål omsættes i succeskriterier.
Endelig indgår der i sundhedsaftalens politiske del også en udviklingsaftale, der omhandler en række initiativer i det tværsektorielle sundhedssamarbejde, hvor aftaleparterne nok er enige om målene, men ønsker
at arbejde frem mod dem med forskellige midler og/eller i forskellig takt.
Den administrative del af sundhedsaftalen er kapitlerne 5-9. Her fastlægges rammen for arbejdet med at
realisere den politisk formulerede vision. Med andre ord: hvilke midler skal tages i brug for at nå målene?
Som et trin på vejen mod at kunne besvare dette spørgsmål, har der flere steder været behov for at uddybe
målene fra den politiske del med nogle underliggende, administrative mål.
Sundhedsaftalens administrative del omhandler tre forskellige former for redskaber:
- indsatser, værktøjer og metoder, der som udgangspunkt er relevante i forhold til alle slags borgerkontakt med sundhedsvæsenet – de kan eksempelvis vedrøre kvalitet, økonomi og it;
- indsatser, værktøjer og metoder, som er relevante i forhold til bestemte dele af patienters forløb gennem sundhedsvæsenet: forebyggelse, behandling og pleje eller genoptræning og rehabilitering;
- indsatser, værktøjer og metoder, som relevante i forhold til specifikke målgrupper, eksempelvis ældre
patienter, mennesker med en sindslidelse og samtidigt misbrug eller børn og unge.

4

Bilagsdelen rummer en række dokumenter som kan være vejledende og handlingsanvisende for den enkelte ansatte i sundhedsvæsenet i dennes møde med borgeren. Der kan være tale om specifikke samarbejdsaftaler, patientforløbsprogrammer, snitfladekataloger, casekataloger m.v. Bilagene er en del af sundhedsaftalen og har samme forpligtende karakter, som sundhedsaftalen.
Bilagsdelen er således med til at understrege sundhedsaftalens karakter af at være et opslagsværk, hvis
enkelte dele næppe er lige relevante for alle potentielle læsere.
Ambitionen for arbejdet med sundhedsaftalen har derfor heller ikke været at udforme en aftale, der nødvendigvis skal læses i sin helhed for at kunne forstås. Ønsket har snarere været at udforme aftalen, så det
er nemt for læseren at finde de dele, der er relevante for den pågældendes formål.
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1. Vision
Sundhedssamarbejdets værdier
Sundhedsaftalen er rammen om et forpligtende samarbejde, hvor kommuner og region sammen med almen praksis sætter fælles mål, som vi arbejder os frem imod og følger systematisk op på. Vores samarbejde hviler på et værdifællesskab, hvor åbenhed, dialog og tillid er de bærende værdier.
Åbenhed betyder, at vi er parate til at give borgerne, borgernes netværk og hinanden indsigt i, hvordan vi
hver især bidrager til at løse opgaverne på sundhedsområdet – ligesom vi gerne udvikler og afprøver nye
måder at arbejde sammen på, som går på tværs af grænserne mellem forskellige sektorer.
Dialog betyder, at vi kommunikerer med borgerne og hinanden, både om det overordnede – hvordan vi
hver især planlægger og tilrettelægger vores indsats – og om det konkrete – det enkelte borgerforløb.
Tillid betyder, at vi har tiltro til borgerens ønske om at være en konstruktiv og aktiv medspiller med ressourcer, ønsker og holdninger – og til kollegers faglighed og ansvarlighed.
Ud fra de fælles værdier er vi i Syddanmark kommet langt med samarbejdet mellem sundhedsvæsenets
sektorer. Vi har nået mange gode resultater i fællesskab.
Udfordringer i de kommende år
Med visionen for Sundhedsaftalen 2015-18 sætter vi retningen for, hvordan vi kan gøre det endnu bedre,
fordi vi i disse år skal håndtere flere store udfordringer sammen:
•

Vi får stadig flere ældre medborgere – og stadig flere borgere med kronisk sygdom

•

Den sundhedsfaglige udvikling gør, at vi kan tilbyde stadig mere behandling til flere

•

Borgerne ønsker så vidt muligt at blive i deres almindelige dagligdag – før, under og efter deres
egen eller pårørendes behandling

•

Det økonomiske råderum er stærkt begrænset – også for sundhedsvæsenet

•

Vi får stadig flere psykisk sårbare.

Sundhedsaftalens tre hovedmål
Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål:
Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren
Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende i sit
eget forløb. Vi skal inddrage borgerne aktivt, når vi træffer de overordnede beslutninger om, hvordan vi
indretter vores sundhedsvæsen.
Sundhed for alle
Særligt udsatte grupper skal have særlige indsatser. Vi skal give borgere med psykisk sygdom og socialt
dårligt stillede borgere samme muligheder for at opnå et godt helbred som andre borgere.
Sundhed med sammenhæng
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Vi skal tilbyde borgerne forebyggelse, sundhedsfremme, behandling, rehabilitering og træning, som hænger sammen på tværs af grænserne mellem kommuner, sygehuse og almen praksis. Alle parter skal levere
det rigtige tilpasset den enkelte borger/patient på rette tid og sted. Vi skal tænke helhedsorienteret – også i
forhold til sammenhængen mellem sundhedsvæsenet, arbejdsmarkedet, de sociale tilbud, uddannelsessystemet m.v.
Under hvert hovedmål opstiller vi nogle overordnede mål, som vi omsætter til konkrete succeskriterier, der
udtrykker, hvad det er, vi vil måles på. Hvor skal vi være senest ved udgangen af 2018? Disse succeskriterier vil blive uddybet og udbygget i sundhedsaftalens øvrige afsnit.
Sundhedsaftalens tre principper
Men sundhedsaftalen skal ikke alene fastlægge målene. Den skal afklare, hvordan vi vil arbejde sammen
om at nå dem. Hér vil vi tage udgangspunkt i tre principper ud fra nøgleordene prioritering, rehabilitering og
velfærdsteknologi:
•

Vi vil prioritere vores indsatser skarpt. Vi vil gå målrettet efter at adressere de største tværgående
udfordringer først ud fra en erkendelse af, at de knappe ressourcer ikke giver mulighed for at gøre alt
på én gang.

•

Vi vil se borgeren som et helt menneske, som har indflydelse på sit eget forløb. Vi vil støtte borgerens ønske om at vende hurtigst muligt tilbage til hverdagslivets aktiviteter. Målet er, at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. For borgere i den erhvervsaktive alder er det et centralt mål at
opnå eller opretholde tilknytningen til arbejdsmarked og uddannelse.

•

Vi vil udnytte Syddanmarks styrkeposition på det velfærdsteknologiske område. Velfærdsteknologien, herunder telemedicin, skal gøre borgeren mere uafhængig, give mere frihed i hverdagen og gøre mødet med sundhedsvæsenet lettere, ligesom den skal fremme kommunikationen på tværs af sundhedsvæsenets sektorgrænser.

Disse tre principper skal være det bærende grundlag for alle vores indsatser i arbejdet med at nå sundhedsaftalens mål.

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren
Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende i sit
eget forløb. Vi skal inddrage borgerne aktivt, når vi træffer de overordnede beslutninger om, hvordan vi
indretter vores sundhedsvæsen.
Borgerens behov og forudsætninger skal være udgangspunktet for den måde, sundhedsvæsenet arbejder
på. Der må aldrig herske tvivl om, at borgeren er hovedpersonen i sit eget forløb.
Vi skal se den enkelte borger som et helt menneske med unikke forudsætninger, ressourcer og behov – og
vi skal målrette vores tilbud, så de netop tager udgangspunkt i borgerens forudsætninger, bygger på dennes ressourcer og imødekommer dennes behov.
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Borgeren er en samarbejdspartner med ressourcer, som skal indgå sammen med vores faglige viden og
erfaring, for at det samlede resultat af borgerens forløb bliver det bedst mulige. Både borgeren og vi har
noget at bidrage med – og kan have berettigede forventninger til hinanden. De forventninger er det afgørende vigtigt at afstemme. Det skal stå klart, hvad der er sygehusets, den praktiserende læges og kommunens ansvar – og hvad der er borgerens ansvar. Her er dialog og videndeling nøgleord.
Når forudsætningerne er til stede, skal borgeren kunne deltage aktivt i sit forløb, trække på sine pårørende
og være medbestemmende i forhold til, hvad der skal ske videre frem.
Det sker lettest, hvis vores indsatser er skånsomme, målrettede og tilpasset det hverdagsliv, borgeren ønsker. Kort sagt: borgeren skal opleve at have et sammenhængende og meningsfuldt hverdagsliv.
Her giver velfærdsteknologien – og ikke mindst telemedicinen – os nye muligheder for at engagere og motivere borgeren i sit eget forløb. Telemedicin betyder, at informations- og kommunikationsteknologi bliver
brugt sådan, at forebyggelse, udredning, behandling og kontrol kan foregå tæt på borgeren.
Telemedicin er ikke alene et spørgsmål om teknik. Det handler nok så meget om, at sygehus, kommune og
almen praksis skal arbejde sammen på en ny måde – også med borgeren. Hidtil er arbejdet med telemedicin i høj grad foregået på projektbasis. Vores mål er, at telemedicin skal være en del af den daglige drift,
når det er effektivt, og når det kan føre til, at borgerne oplever større selvstændighed. Vi skal sammen lægge en strategi for, hvordan vi kommer så langt.
Borgeren er hovedpersonen i sit eget forløb igennem sundhedsvæsenet. Derfor er borgernes vurderinger
også en vigtig del af grundlaget, når vi skal træffe beslutninger om, hvordan vores indsatser skal tilrettelægges på det mere overordnede plan. F.eks. når vi skal tage stilling til, om vi gør det godt nok – om kvaliteten i den forebyggelse, behandling og rehabilitering, vi tilbyder, er, som den skal være.
God faglig standard er selvfølgelig en helt uomgængelig forudsætning for, at kvaliteten er i orden. Er borgeren blevet behandlet i overensstemmelse med gældende kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer etc.?
Men i sidste ende er de indsatser, vi tilbyder, til for borgerens skyld. Derfor giver det også god mening at
spørge borgerne om, hvordan de har oplevet deres forløb, når vi vil sikre og udvikle kvaliteten af fælles
indsatser.
En anden måde, hvorpå vi kan inddrage borgerne i vores overordnede beslutninger om sundhedsvæsenet,
er gennem patient- og pårørendeorganisationerne. Vi er i aktiv dialog med Patientinddragelsesudvalget om,
hvordan det bedst kan bidrage med erfaringer, viden og synspunkter, som kan være en vigtig del af grundlaget for vores beslutninger i sundhedsvæsenet.
Det vil vi måles på:
•

Vi har en borger-/patientoplevet kvalitet, som er stigende over tid, og som ligger over landsgennemsnittet.

•

Vi lægger en fælles strategi med klare mål, der gør telemedicin til en del af den daglige drift.

•

Vi spørger patienter og pårørende, om de føler sig inddraget i tilrettelæggelsen af patientforløbet.

•

Vi udvikler en fælles model for den rehabiliterende tilgang på tværs af sektorerne.

8

1.2 Sundhed for alle
Særligt udsatte grupper skal have særlige tilbud. Vi skal give borgere med psykisk sygdom og socialt dårligt stillede borgere samme muligheder for at opnå et godt helbred som andre borgere.
Fri og lige adgang er et grundlæggende princip i det danske sundhedsvæsen. Alligevel viser statistikkerne,
at sundheden er ulige fordelt på forskellige befolkningsgrupper. Hvis vi vil det forhold til livs og sikre alle
borgere andel i de helbredsmæssige gevinster, som sundhedsvæsenet er med til at skabe, gør vi det ikke
med standardløsninger.
Vi vil sundhed for alle. Det betyder ikke, at alle skal have alt, men at vi differentierer vores tilbud, så vi også
kan imødekomme særligt udsatte gruppers behov.
Vi anvender en helhedsorienteret tilgang i forebyggelse og behandling af sygdom og tager særligt hensyn
til de, der har mest behov for støtte. Det betyder at vi – på tværs af somatik og psykiatri – tilbyder en tilrettelagt indsats til de borgere, som har særlig vanskeligt ved at tage vare på deres eget helbred. Indsatserne
skal bygge oven på de ressourcer, borgeren selv besidder. Og den skal rette sig mod at styrke de personlige ressourcer og egenomsorgen, samtidig med at andre helbredsproblemer søges løst. Vi prioriterer en
tidlig opsporende og forebyggende indsats, så sygdom opdages, inden den når at udvikle sig eller forværres.
Helt særlige problemstillinger knytter der sig til den fysiske helbredstilstand for mennesker med en sindslidelse. Ser vi på middellevetiden blandt patienter, som har været indlagt på en psykiatrisk afdeling, viser
den sig at være 15-20 år kortere end andre borgeres.
Psykiske og fysiske lidelser spiller sammen og påvirker hinanden. Derfor er der brug for, at vi ikke anskuer
dem isoleret, men tværtimod ser på helheden i de tilbud, vi stiller til rådighed for mennesker med en sindslidelse. Vi skal indrette sundhedsvæsenet sådan, at det giver mennesker med sindslidelse de samme muligheder for at opnå et godt helbred, som andre borgere. Det gør vi blandt andet ved tidlig opsporing af psykisk sygdom og ved, at psykiatriske og somatiske sundhedstilbud bliver integreret i hinanden.
Samtidig skal vi tænke helhedsorienteret i forhold til at give unge med mentale problemer mulighed for at få
en uddannelse og sikre at mennesker med en sindslidelse får den rette hjælp til at komme videre i deres
liv. Vi skal bidrage til, at disse borgere ikke bliver placeret eller fastholdt i en social udsat position. Her er
tidlig opsporing afgørende.
Igennem de senere år har middellevetiden været stigende i Danmark, når vi ser på befolkningen som helhed. Imidlertid er denne udvikling især slået igennem blandt borgere med lang uddannelse og høj indkomst. I dag lever den dårligst stillede fjerdedel af danske mænd i gennemsnit 10 år kortere end den bedst
stillede fjerdedel. For 25 år siden var forskellen 5½ år. Denne viden skal inddrages, når der fremadrettet
tilrettelægges fælles indsatser.
Undersøgelser tyder på, at 60-70 procent af den sociale ulighed i dødelighed kan forklares med rygning og
alkohol. Det forhold vil vi tage højde for, når vi tilrettelægger både den borgerrettede og den patientrettede
forebyggelse. Vi vil prioritere, at de befolkningsgrupper, som kan have særlig brug herfor, får tilbud, som
kan medvirke til at reducere deres tobaks- og alkoholforbrug, men også prioritere den tidlige forebyggende
indsats, så bl.a. færre begynder at ryge.
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Det vil vi måles på:
•

Vi bidrager til, at den forventede middellevetid blandt borgere med psykisk sygdom er stigende og
nærmer sig den middellevetid, der kendes fra befolkningen som helhed.

•

Vi undersøger årsager til dårlig mental sundhed, herunder blandt børn og unge.

•

Vi tilbyder udsatte grupper forebyggelsesindsatser, som bidrager til at mindske deres forbrug af tobak
og alkohol.

•

Vi bidrager i fællesskab til en tidlig, målrettet og tværgående indsats for udsatte borgere med risiko for
at miste tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked.

1.3 Sundhed med sammenhæng
Vi skal tilbyde borgerne forebyggelse, sundhedsfremme, behandling og rehabilitering, som hænger sammen på tværs af grænserne mellem kommuner, sygehuse og almen praksis. Alle parter skal levere det rigtige tilpasset borgeren på rette tid og sted.
Siden den første sundhedsaftale blev indgået i 2006, er vi i Syddanmark nået langt, når det handler om at
arbejde sammen på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. Mange spørgsmål, der dengang var problematiske, er blevet afklaret.
Det er samarbejdsaftalen om borger- og patientforløb (SAM:BO) et af de gode eksempler på. SAM:BO
lægger rammen for, hvordan indlæggelse på og udskrivning fra sygehuset foregår, og bidrager dermed til,
at borgeres forløb ind i og ud af sygehuset kan ske godt og gnidningsfrit. Syddanmark er i den sammenhæng en foregangsregion.
Sundhedsaftalen skal føre os endnu længere i den retning, rykke os tættere sammen og gøre samarbejdet
mere forpligtende. Borgerens forløb gennem sundhedsvæsenet er tit meget komplekst. På et givet tidspunkt sker der ikke bare én ting ét bestemt sted i systemet. Mange ting sker samtidigt forskellige steder.
Den kompleksitet skal vi blive bedre til at håndtere – ligesom borgerne skal kunne være trygge ved, at kvaliteten i alle sundhedsvæsenets led er i orden. Borgeren skal også have adgang til og mulighed for at dele
information om eget forløb, og vi skal indtænke de sundhedsindsatser, som foregår i borgerens eget hjem.
Vi skal tilbyde borgerne forebyggelse, sundhedsfremme, behandling og rehabilitering, der hænger sammen. Hvor alle parter leverer det rigtige tilpasset borgeren på rette tid og sted ud fra en sundhedsfaglig
vurdering af borgerens behov. Hvor der er et klart fokus på indsatser af en god faglig standard. Det mål når
vi kun, hvis alle de medarbejdere, som bidrager til borgernes forløb, anvender deres kompetencer bedst
muligt i samarbejde med borgeren og hinanden på tværs af sektorer og fagområder. Sådan udnytter vi de
knappe ressourcer i sundhedsvæsenet rigtigt og får mest mulig sundhed for pengene.
Vi skal kunne imødekomme borgernes behov på det laveste effektive omkostningsniveau – f.eks. skal vi
undgå forebyggelige sygehusindlæggelser. Vi vil fortsat sørge for, at sygehuspatienter, der er færdige med
deres behandling, kan blive udskrevet.
Det kræver først og fremmest en klar arbejdsdeling mellem almen praksis, sygehuse og kommuner. Men
det kræver også, at alle parter ser ud over deres egne ansvarsområder og har øje for, at de sammen med
andre indgår som led i en kæde, som skal hænge sammen, hvis borgernes forløb gennem sundhedsvæse10

net skal være optimale. Sundhedsaftalen giver grundlaget både for en klar arbejdsdeling og for et velfungerende og gensidigt forpligtende samspil mellem kommuner, sygehuse og almen praksis.
Almen praksis skal fortsat spille en nøglerolle, som er helt afgørende for at sikre sammenhængen i borgernes forløb. Det skal også fremover være almen praksis, som tager sig af de fleste patienter og vurderer, om
de har behov for at blive sendt videre til sygehuset eller til et kommunalt sundhedstilbud. Vi vil bidrage positivt og konstruktivt til at udvikle rammerne om almen praksis sådan, at mulighederne for at indgå gensidigt
forpligtende aftaler om arbejdsdeling og samarbejde styrkes. Det vil vi gøre med udgangspunkt i den gældende lovgivning og overenskomst.
Der er brug for at nytænke, hvordan vi arbejder sammen på tværs i sundhedsvæsenet – især når det handler om særligt udsatte grupper som ældre medicinske patienter og sårbare personer med en psykisk eller
kronisk lidelse. Grupper, som er særligt afhængige af, at vores tilbud hænger sammen. Derfor skal vi i region, kommuner og almen praksis være åbne over for at afprøve nye og mere integrerede samarbejdsmodeller.
En afgørende forudsætning, for at vi kan skabe sammenhæng i sundhed, er, at vi på alle områder arbejder
systematisk med at dokumentere, måle og evaluere effekterne af det, vi gør – og dermed får et godt vidensgrundlag, som vi kan handle ud fra. Vi skal forpligte os til at arbejde efter kliniske retningslinjer, instrukser og behandlingsstandarder, der tilsammen omfatter hele borgerens forløb. Det giver os en fælles
ramme for at sikre og udvikle kvaliteten på tværs af faggrupper, sektorer og myndigheder.
Det vil vi måles på:
•

Vi får færre forebyggelige (gen)indlæggelser.

•

Vi udvikler tværsektorielle mål for kvaliteten og effekten af det, vi gør.

•

Vi udvikler og anvender telemedicinske løsninger, som håndterer samtidige forløb og indsatser i hjemmet, og som inddrager borgeren.

•

Vi videreudvikler samarbejdsaftalen om borger/patientforløb (Sam:Bo), så den også kan håndtere forløb, som rækker ud over sygehus og hjemmepleje, og vi implementerer den på det psykiatriske område.
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2. Udgangspunkt
I dette kapitel udfoldes visionens principper og særlig vigtige fokuspunkter, som parterne er enige om at
holde sig særligt for øje, når sundhedsaftalen skal omsættes til konkrete indsatser og resultater.

2.1 Den rehabiliterende tilgang
Sundhedsaftalen tager blandt andet udgangspunkt i visionen om sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren og princippet om rehabilitering. Dette afsnit har til hensigt at afklare begreberne ”den
rehabiliterende tilgang” og ”den rehabiliterende metode”.
Tidlig opsporing og forebyggelse
Målet er både at sikre en god og hurtig tilbagevenden til hverdagen, når skaden er sket, og at undgå lidelser, som forhindrer deltagelse i hverdagslivets aktiviteter. En tidlig opsporing og forebyggende indsats, som
sikrer, at sygdom opdages, inden den når at udvikle sig eller forværres, er således et væsentligt element i
den rehabiliterende tilgang.
Den rehabiliterende tilgang
Den rehabiliterende tilgang sammenfatter indsatser og metoder, som har som perspektiv:
- at borgeren er et helt menneske, som har indflydelse på sit eget forløb
- at borgeren ønsker at forblive i og vende hurtigst muligt tilbage til hverdagslivets aktiviteter.
Tilgangen tager udgangspunkt i, at menneskets sundhedstilstand på én gang er et fysisk, psykisk og socialt
anliggende. Udgangspunktet er borgerens behov, ligesom borgerens nærmeste så vidt muligt inddrages.
Den rehabiliterende tilgang omfatter samtidig et værdisæt, hvor respekt og ligeværdighed står centralt, og
hvor ønsket er at understøtte borgeren i at opleve sammenhæng i sit forløb. Det betyder, at vi møder borgeren dialogorienteret og med en anerkendelse af, at borgeren er ekspert på sit eget liv.
Den rehabiliterende tilgang er således et møde mellem to ekspertiser: Borgeren som ekspert på sit eget liv
og den faglige ekspert, som understøtter, at borgeren er hovedperson i sit eget forløb og oplever sammenhæng i sit forløb.
Det rehabiliterende forløb er mål- og effektorienteret med udgangspunkt i borgerens samlede behov. Der
tages udgangspunkt i de samme mål på tværs af sektorer og forvaltninger.
Den rehabiliterende tilgang er et fælles perspektiv på tværs af de forskellige aktiviteter i sundhedsvæsenet.
Det er en forudsætning for et vellykket rehabiliteringsforløb, at der er sammenhæng i indsatsen på tværs af
sektorer og forvaltninger.
Den rehabiliterende metode
Den rehabiliterende metode omfatter den hjælp, støtte samt redskaber og metoder, som fagprofessionelle
bruger eller kan stille til rådighed for borgeren med behov for rehabilitering.
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Nærværende sundhedsaftale er primært inspireret af definitionerne fra Marselisborgcenterets hvidbog samt
WHO.
Følgende elementer er vigtige dele af den rehabiliterende metode:
1. En tidlig og forebyggende indsats
2. Udredning af borgerens funktions- og mestringsevne
3. Samarbejde med borgeren og de nærmeste pårørende.
4. Planlægning af den samlede indsats, herunder opstilling af fagligt velfunderede, realistiske og opnåelige mål for indsatsen.
5. Vurdering af, hvilken tidsramme som er nødvendig til opnåelse af de opstillede mål.
6. Relevante indsatser af høj faglig kvalitet.
7. Tværfagligt samarbejde og koordinering af forløbet, så de relevante forskellige faglige indsatser iværksættes på det rigtige tidspunkt og i den rigtige rækkefølge.
8. Løbende opfølgning på forløb, herunder evt. evaluering.
Inden for første halvdel af aftaleperioden igangsættes et projekt om udvikling af en fælles model for den
rehabiliterende tilgang indeholdende værktøjer og samarbejdsmodeller.

2.2 Borger-, patient- og pårørendeinddragelse
Borger-, patient- og pårørendeinddragelse dækker over en række forskellige forståelser og rummer stor
variation i praksis og tilgang. Inddragelse kan eksempelvis ske på både individ- og organisationsniveau.
Særlig i en tværsektoriel kontekst er der behov for en fælles forståelse af, hvad vi mener, når vi taler om
inddragelse for at kunne realisere inddragelsen i praksis. Alle parter arbejder i dag med inddragelse – det
er langt fra nyt. Som eksempel på inddragelse kan nævnes fokusgrupper, patientuddannelse, tilfredshedsundersøgelser, patientambassadører m.v. Hertil kommer naturligvis den konkrete inddragelse i det enkelte
borger- og patientforløb. Det nye er, at vi skal blive bedre til at gøre det i fællesskab og gøre det systematisk.
Vi inddrager systematisk Patientinddragelsesudvalget, når vi tværsektorielt arbejder med borger-, patient –
og pårørendeinddragelse. Når vi igangsætter nye projekter og indsatser, forpligter vi os til at drøfte, hvordan vi inddrager borgere, patienter og pårørende.
I løbet af aftaleperioden vil vi afprøve modeller for og metoder til borger-, patient- og pårørendeinddragelse
og systematisk opsamle viden. Vi vil på den baggrund arbejde os frem mod en fælles forståelse og herefter
vil vi formulere en tværsektoriel strategi for borger-, patient- og pårørendeinddragelse.

2.3 Fastholdelse i job og uddannelse
Det er forbundet med store menneskelige og økonomiske omkostninger, når mennesker på grund af psykisk eller somatisk sygdom mister tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.
Mennesker, som er i risiko for at falde ud af uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet, skal møde en
målrettet, tidlig, helhedsorienteret, rettidig og sammenhængende indsats, som ofte går på tværs af de
kommunale forvaltninger, de somatiske og psykiatriske behandlingstilbud og egen læge.
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Reformerne på arbejdsmarkedsområdet har understreget behovet for en mere sammenhængende og koordineret indsats overfor den enkelte borger. De forudsætter strukturerede samarbejder mellem kommunen
og regionen om bl.a. sundhedsfaglig rådgivning og vurdering. Med etableringen af rehabiliteringsteams,
som involverer flere forvaltninger, og hvor regionen er repræsenteret ved en sundhedskoordinator, er der
skabt en ramme for mere helhedsorienterede indsatser. De erfaringer bygger vi videre på – også i forbindelse med implementeringen af sygedagpengereformen.
Det er et fælles mål for parterne, at borgerne så hurtigt som muligt opnår det bedst tænkelige funktionsniveau i sit hverdagsliv. Det er ligeledes et fælles mål, at borgeren oplever sammenhæng i forløbet og kort
ventetid til udredning, behandling, genoptræning og/eller rehabilitering. Det samlede sygdomsforløb skal
være så kort som muligt.

2.4 Styrket samarbejde ud fra LEON-princippet
Sundhedsvæsenet skal løse en stor og kompliceret velfærdsopgave med begrænsede ressourcer. Det er
der ikke noget nyt i – men flere faktorer bidrager til, at ressourcebegrænsningen i de senere år har føltes
snævrere end tidligere.
F.eks. betyder ændringer i befolkningens sammensætning, at andelen af ældre medborgere vokser, ligesom andelen af borgere med kronisk sygdom er stigende – med deraf følgende behov for flere og bedre
tilbud om forebyggelse, behandling, pleje og genoptræning.
Samtidig åbner den sundhedsfaglige udvikling netop mulighed for, at det rent teknisk er muligt at tilbyde
mere til flere – men de økonomiske muligheder er ikke vokset tilsvarende.
Disse udviklingstendenser gør det endnu mere nødvendigt, at kommuner, regioner og praksissektoren arbejder sammen ud fra LEON-princippet. Det betyder, at opgaverne skal løses på det laveste effektive omkostningsniveau, sådan at samfundet får mest mulig sundhed for de ressourcer, der bruges i sundhedsvæsenet. Set i det lys er en tidlig opsporende og forebyggende indsats afgørende – både for den enkelte og
for samfundet.
En ny sygehusstruktur indebærer, at funktioner og specialer bliver samlet på færre og større enheder for at
opnå højere effektivitet og kvalitetsmæssig bæredygtighed. En de afledte konsekvenser af det er, at flere
får længere til sygehuset. Derfor bliver det ekstra vigtigt at sikre kvalificerede, nære tilbud i kommunerne og
praksissektoren, så de patienter, der ikke har behov for den højt specialiserede sygehusbehandling, kan få
den tættere på hjemmet. Ligesom behovet for godt samarbejde og kommunikation på tværs af sektorgrænser stiger.

2.5 Tættere samarbejde med almen praksis
Der er med sundhedsaftalen etableret øget inddragelse af almen praksis, og der udarbejdes i regi af Praksisplanudvalget en praksisplan, der matcher de forskellige indsatsområder i sundhedsaftalen. Dermed skabes klarhed over de opgaver, der varetages i almen praksis og den nødvendige prioritering.
Der vil i den forbindelse være fokus på et gensidigt forpligtende samarbejde, som tydeliggør forudsætningerne for et optimalt samarbejde mellem sektorerne, herunder hvordan epikriser og henvisninger håndteres
mest optimalt, samt hvilke krav der er til kommunikationen generelt mellem sektorerne.
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I sundhedsaftaleperioden skal der således arbejdes med specifikke målsætninger for effektiv og kompetent
kommunikation mellem sektorerne, således at man hurtigst muligt får den relevante information, og på et
sådant niveau, at der kan handles derpå.
Der vil i sundhedsaftaleperioden endvidere være fokus på det tværsektorielle samarbejde om medicinhåndtering særligt med henblik på at drage fordel af det Fælles Medicinkort (FMK), når dette er fuldt implementeret i sektorerne. Parterne forpligter sig således på at udvikle samarbejdet på lægemiddelområdet, når
FMK er implementeret.
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3. Mål
3.1 Målene i den politiske vision
I det nedenstående beskrives sundhedsaftalens mål. Sundhedsaftalen tager udgangspunkt i visionens
målsætninger:
1) Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren
2) Sundhed for alle
3) Sundhed med sammenhæng
Målsætningerne omsættes i de nedenstående succeskriterier. Den tekniske operationalisering af målsætningerne fremgår af bilag x.
Målsætning

Succeskriterium

Vi har en borger-/patientoplevet kvalitet, som

Målene for borger/patientoplevet kvalitet udviser en stigning over tid og er højere

er stigende over tid, og som ligger over
landsgennemsnittet.

end landsgennemsnittet.

Vi lægger en fælles strategi med klare mål,
der gør telemedicin til en del af den daglige
drift.

Et år efter sundhedsaftalens ikrafttræden er en tværsektoriel strategi for telemedicin med klare mål godkendt.

Vi spørger patienter og pårørende, om de

Patienter og pårørende oplever at være tilstrækkeligt inddraget i patientforløbet.

føler sig inddraget i tilrettelæggelsen af patientforløbet.

Alle sektorer bidrager med data for borger-/patientinddragelse og pårørende i
relevant omfang.

Vi udvikler en fælles model for den rehabiliterende tilgang på tværs af sektorerne

Inden for første halvdel af aftaleperioden foreligger værktøjer og samarbejdsmodeller, som understøtter den rehabiliterende tilgang.

Vi bidrager til, at den forventede middellevetid

Den forventede levetid for borgere med psykisk sygdom i Syddanmark er højere i

blandt borgere med psykisk sygdom er stigende og nærmer sig den middellevetid, der
kendes fra befolkningen som helhed.

2018 end ved aftalens indgåelse.

Vi undersøger årsager til dårlig mental sundhed, herunder blandt børn og unge.

Der gennemføres i første halvdel af aftaleperioden en kortlægning af viden om
omfang af og årsager til, at unge i Syddanmark angiver dårligt selvoplevet hel-

Den forventede levetid for borgere med psykisk sygdom og den samlede befolkning i Syddanmark har nærmet sig hinanden i 2018 i forhold til ved aftalens indgåelse.

bred, herunder sociale risikofaktorer.
Hvis kortlægningen giver anledning hertil, sættes der konkrete mål for reduktionen
i andelen af unge i alderen 16-24 år, der rapporterer dårligt mentalt helbred i 2017.
Vi tilbyder udsatte grupper forebyggelsesindsatser, som bidrager til at mindske deres
forbrug af tobak og alkohol.

Andelen af dagligrygere og personer med et sundhedsskadeligt alkoholindtag er
lavere i 2017 end i 2013.

Vi bidrager i fællesskab til en tidlig, målrettet
og tværgående indsats for udsatte borgere
med risiko for at miste tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked.

Vi overholder aftalte ventetider på behandlings- og rehabiliteringsindsatser.
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Vi får færre forebyggelige (gen)indlæggelser.

Sundhedsaftaleindikatorerne for forebyggelige (gen)indlæggelser inden for soma1
tikken og psykiatrien skal vise lavere værdier i 2018 end i 2015 .

Vi udvikler tværsektorielle mål for kvaliteten
og effekten af det, vi gør.

To år efter aftalens indgåelse skal tværsektorielle borgerorienterede kvalitets- og
effektmål være udviklet og testet (jf. udviklingsaftalen, afsnit 4.2.6). På baggrund
af testen fastsættes ambitionsniveauet via fælles mål for kvalitet og effekt.

Vi udvikler og anvender telemedicinske løsninger, som håndterer samtidige forløb og
indsatser i hjemmet, og som inddrager borge-

Der udarbejdes i aftaleperiodens første år en strategi for telemedicin. Der indgås
og gennemføres en udviklingsaftale om telemedicin.

ren.
Vi videreudvikler samarbejdsaftalen om borger/patientforløb (Sam:Bo), så den også kan
håndtere forløb, som rækker ud over sygehus
og hjemmepleje, og vi implementerer den på
det psykiatriske område.

Udviklingen af den digitale kommunikation i regi af SAM:BO skal fra aftalens indgåelse ske parallelt på det somatiske og psykiatriske område. Ved periodens
ophør er SAM:BO fuldt implementeret på psykiatriområdet, så den er på samme
niveau som somatikken.
Syddanmark skal bevare førerpositionen, når det gælder et lavt antal færdigbehandlingsdage.

1

Der tages højde for den misvisende opgørelsesmetode, som benyttes i sundhedsaftaleindikatorerne jf. notatet Opgørelse af genindlæggelsesrater, 14. februar 2014, Region Syddanmark.
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4. Udvikling
4.1 Formål
Udviklingsaftalen omhandler en række felter, hvor kommuner og region er enige om at arbejde
sammen med fælles formål, men hvor der er forskellige opfattelser af midler, tempo og graden af
forpligtelse i samarbejdet.
Et væsentligt element i udviklingsaftalen er således projekter, som handler om at afprøve konkrete
tiltag i regionen, almen praksis og en eller flere kommuner for at afklare, om der er grundlag for
siden at udbrede dem.
Sundhedskoordinationsudvalget har valgt følgende temaer:
- Forebyggelse og tidlig opsporing
- Fastholdelse i job og uddannelse
- Den rehabiliterende tilgang
- Mental sundhed
- Telemedicin
- Borgerorienterede kvalitets- og effektmål
Som led i den årlige revision af sundhedsaftalen gør Sundhedskoordinationsudvalget status på de
projekter og andre tiltag, som indgår under temaerne – dette blandt andet med henblik på at afklare, om der er grundlag for at udbrede dem til hele regionen. Desuden vil Sundhedskoordinationsudvalget vurdere, om nye temaer, projekter eller andre tiltag bør inkluderes i udviklingsaftalen,
samt om udviklingsaftalens projekter og indsatser kan udrulles til andre.
Udviklingsaftalen omhandler projekter og tiltag, som parterne er enige om har et muligt udbredelsespotentiale. Herudover er der naturligvis stadig mulighed for at indgå bilaterale aftaler om særlige driftsmæssige forhold mellem regionen og den enkelte kommune. Sådanne lokale aftaler er af
frivillig karakter. De indgår ikke i sundhedsaftalen og kan ikke have forrang eller træde i stedet for
denne.
I forbindelse med den årlige revision af sundhedsaftalen, skal det overvejes, hvorvidt en eller flere
lokale aftaler har udbredelsespotentiale og dermed kan indgå i udviklingsaftalen. Ved indgåelse af
aftaler om nye aktiviteter eller initiativer skal det drøftes mellem parterne, om der skal ske en prioritering i forhold til eksisterende aktiviteter.
4.1.1 Projekter med fælles ressourceindsats
Udviklingsaftalens indsatser kan etableres som samarbejder med fælles ressourceindsats. Når det
er tilfældet, respekterer samarbejdet sundhedslovens opgave- og ansvarsfordeling, den økonomi-
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ske byrdefordeling og regionens og kommunernes respektive myndighedsansvar. Desuden skal
følgende forudsætninger være opfyldt:
•

Det sandsynliggøres, at borgeren/patienten opnår en kvalitetsforbedring i forhold til sammenhæng i patientforløbet og/eller at parterne på sigt profiterer af tilbuddet.

•

Der foreligger en klar aftale om indsatsens indhold, opgaver, metode, proces, ansvarlige, ressourcer, økonomi og finansiering.

•

For hver indsats indgås separat skriftlig aftale.

Regionen og kommunerne kan medvirke i sådanne samarbejder med anvendelse af personaleressourcer eller ved medfinansiering, når kommunen eller regionen udfører opgaver på den anden
parts vegne.
Sundhedslovens § 239 har til formål at give regionen hjemmel til aftaler om hensigtsmæssige
samarbejder i gråzoneområdet mellem sygehusopgaver og kommunale opgaver. Bestemmelsen
kan understøtte hensynet til, at der efter fælles aftale sker en fleksibel og hensigtsmæssig udvikling af opgavevaretagelsen mellem region og kommuner.

4.2 Strategiske udviklingsindsatser
På baggrund af sundhedsaftalens vision om:
•

Sundhed gennem rehabilitering og samarbejde med borgeren

•

Sundhed for alle

• Sundhed med sammenhæng
indgås aftaler om følgende:
4.2.1 Forebyggelse og tidlig opsporing
Med denne udviklingsaftale sættes fokus på den tidlige og forebyggende indsats, inden borgere
bliver patienter. Det handler om at forebygge, at psykisk eller somatisk sygdom opstår eller forværres, men også om proaktivt at opspore tegn på sygdom, når den ansatte i kommune, sygehus eller
almen praksis er i kontakt med borgeren - også selv om anledningen i udgangspunktet er et andet.
Målet er at undgå eller udskyde en behandlende indsats.
I indsatserne skal der være særligt fokus på behovet for en individuelt tilrettelagt tilgang - hvad den
ene borger måske selv kan klare, kan den anden borger have behov for hjælp til. Der skal også
være særlig fokus på indsatsen over for børn og unge og deres familier. Meget er vundet for både
den enkelte og samfundet ved at sætte tidligt ind.
Konkrete projekter:
- Forsknings- og samarbejdsprojektet Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF). Målet er at skabe sunde vaner og opspore og forebygge livsstilsrelaterede sygdomme.
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-

Projekt Integrated Care, som har til formål at udvikle samarbejdet mellem sektorerne, særligt
med henblik på en tidlig og integreret indsats for de mest udsatte borgere. Det drejer sig i første omgang om borgere med stress, angst, depression samt den ældre, medicinske patient.

4.2.2 Fastholdelse i job og uddannelse
Med denne udviklingsaftale sættes der fokus på, at mennesker i risiko for at falde ud af uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet oplever en sammenhængende og effektiv indsats. Indsatsen
skal være målrettet, tidlig, helhedsorienteret, rettidig og sammenhængende– også når flere sektorer og forvaltninger er involveret. Målet er, at borgerne hurtigt opnår et funktionsniveau, der gør det
muligt at fastholde job eller uddannelse.
Konkrete projekter:
- Når nye samarbejdsaftaler og forløbsprogrammer udarbejdes, prioriteres de grupper, som er i
særlig risiko for at ende uden for uddannelse og arbejdsmarked – f.eks. mennesker med psykiatriske lidelser, funktionelle lidelser og lidelser i bevægeapparatet.
- Fælles retningsgivende mål og handleplaner for borgere, som er i kontakt med social- og behandlingspsykiatri og arbejdsmarkeds- eller uddannelsesområdet.
4.2.3 Den rehabiliterende tilgang
Med denne udviklingsaftale sættes der fokus på behovet for at skabe et fælles sprog for og fælles
metoder til at arbejde ud fra den rehabiliterende tilgang på tværs af sektorerne. Formålet hermed
er at understøtte borgerne i at mestre egen sundhed og eget liv.
Udviklingsaftalen skal bidrage til, at borgeren i hele sundhedsvæsenet bliver mødt af medarbejdere, der arbejder ud fra den fælles rehabiliterende tilgang, og at borgeren dermed oplever en sammenhæng i indsatsen.
Konkret projekt:
- Udvikling af en fælles model for den rehabiliterende tilgang indeholdende værktøjer og samarbejdsmodeller.
4.2.4 Mental sundhed
Mental sundhed er at have det godt og være tilfreds med livet men også at kunne klare dagligdags
gøremål som arbejde og uddannelse samt at man indgår i sociale relationer med familie, venner
og kollegaer mv.
Der er brug for et fælles vidensgrundlag om årsagerne til dårligt mentalt helbred, herunder i hvilken
grad det mentale helbred påvirkes af individuelle problemstillinger, sociale faktorer og samfundsmæssige forhold.
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Samtidig skal vi sikre at borgere, der oplever modstand i perioder af deres liv ikke i unødvendigt
omfang sygeliggøres men derimod kan modtage relevant støtte fra nærmiljøet og ikke nødvendigvis fra sundhedsvæsenet.
Konkrete projekter:
- I første halvdel af aftaleperioden gennemføres en kortlægning af viden om omfanget af og årsager til dårlig mental sundhed, herunder hvorfor særligt unge i Syddanmark angiver dårlig
selvoplevet mental sundhed.
- Hvis kortlægningen giver anledning hertil, sættes der konkrete mål for reduktionen i andelen af
borgere, der angiver at have dårligt mentalt helbred i 2017, eventuelt specificeret på særlige
målgrupper. På denne baggrund igangsættes opfølgende indsatser, f.eks. fælles kompetenceudvikling.
4.2.5 Telemedicin
Med SAM:BO har vi i Syddanmark tidligt fået gode, enkle og effektive digitale kommunikationsgange. Digitaliseringen har bidraget til kvalitet i forløbene, hvilket bl.a. giver sig udslag i et meget lavt
antal færdigbehandlingsdage. Med denne sundhedsaftale tager parterne skridt til at bevare Syddanmarks førerposition.
Nye telemedicinske indsatser skal sikre, at borgeren og patienten også kan tilgå data og dele information. Relevante sundhedsindsatser, som foregår i borgerens eget hjem, skal også være omfattet af digital kommunikation.
Bevægelsen mod et mere integreret samarbejde skal afspejles i den digitale understøttelse. Således skal de særligt komplekse forløb, som ofte forudsætter, at borgeren og de fagprofessionelle
har adgang til de samme oplysninger på en gennemsigtig måde, kunne håndteres. Vi skal arbejde
hen mod fælles behandlingsplaner i særligt komplekse patientforløb. Nye telemedicinske løsninger, herunder i borgernes hjem, skal løbende kunne integreres i den digitale kommunikation og
dataudveksling. Målet er et mere effektivt og ensartet grundlag for nærhed og optimal borger- og
patientdialog. Borgeren skal være i centrum og opleve sundhedsvæsenet som en helhed.
Konkrete projekter:
- Shared Care Platform, et værktøj som understøtter integrerede samarbejder på tværs af sektorer og organisationer - samt i borgerens hjem, og som bidrager til styrket patient og borgerinddragelse.
- Fælles fiberbaseret infrastruktur og platform for telemedicinske løsninger, som kan bruges af
både borgere og det offentlige.
4.2.6 Borgerorienterede kvalitets- og effektmål
I takt med at samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og almen praksis bliver tættere, stiger behovet for at udvikle fælles borgerorienterede mål for effekt og kvalitet.
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For at nå ambitionen om et mere borgerorienteret, rehabiliterende og tættere samarbejde mellem
sundhedsaftalens parter, er der behov for at udvikle borgerorienterede kvalitets- og effektmål.
På denne baggrund indgås en udviklingsaftale, som har til formål at udvikle og afprøve fælles
værktøjer på borger-/patientniveau, som kan anvendes på tværs af sektorerne.
Konkret projekt:
- Udvikling af tværsektorielle borgerorienterede mål for kvalitet og effekt.
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5. Ramme
5.1 Sundhedsaftalen og den politiske organisering
Dette afsnit giver et overblik over de juridiske rammer for sundhedsaftalen, og de udvalg der indgår
i udarbejdelsen af denne. Endvidere gives også overblik over de relevante relationer til praksissektoren.
5.1.1 Sundhedsaftalen
Rammerne for sundhedsaftalen er fastlagt i sundhedslovens §§ 203-205 samt i Bekendtgørelse nr.
1569 af 16. december 2013 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler med tilhørende
vejledning.
Sundhedsaftalen er en politisk aftale, som indgås mellem regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen, hvori der fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne på
fire indsatsområder. Som led i sundhedsaftalen udarbejdes en administrativ aftale, der konkretiserer den politiske aftale og fastsætter rammerne for det konkrete samarbejde mellem aktørerne på
disse indsatsområder.
Sundhedsaftalen omfatter både samarbejdet mellem sygehuse og kommunale tilbud og samarbejdet mellem praksissektoren og kommunale tilbud. Aftalen omfatter derudover samarbejdet mellem
sygehuse og praksissektoren, herunder særligt almen praksis, hvis det er relevant for samarbejdet
med kommunen.
Regionsrådet har myndighedsansvaret for sygehusene og praksissektoren, som er omfattet af
sundhedsaftalen. Derudover har regionsrådet ansvaret for at kunne levere en række specialiserede opgaver på social- og undervisningsområdet, som inddrages i sundhedsaftalen i relevant omfang.
Kommunalbestyrelserne har myndighedsansvaret for det kommunale sundhedsområde, som er
omfattet af sundhedsaftalen. Derudover har kommunalbestyrelserne myndighedsansvaret for det
sociale område, som er omfattet af sundhedsaftalen i flere af de obligatoriske indsatsområder samt
for beskæftigelses- og undervisningsområdet, der inddrages i relevante dele af sundhedsaftalen.
Almen praksis er ikke en aftalepart, men er en særdeles vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelsen og implementeringen af sundhedsaftalen. Almen praksis indgår i sundhedsaftalearbejdet gennem repræsentation i sundhedskoordinationsudvalget. Almen praksis er i henhold til sundhedsloven forpligtet til at udøve sin virksomhed i overensstemmelse med sundhedsaftalen. De opgaver,
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som almen praksis jf. sundhedsaftalen forpligtes til at udføre, skal beskrives i praksisplanen for
almen praksis og følges op af en underliggende aftale med de praktiserende læger, hvor implementering og ressourcer aftales.
Den øvrige praksissektor er ligeledes ikke en aftalepart, men konkrete praksisområder kan have
en rolle i udarbejdelsen af og gennemførelsen af aftalen på udvalgte indsatsområder.
Relevante parter fra den øvrige praksissektor inddrages i udarbejdelse og implementering af udviklings- og samarbejdsaftaler, hvor det er relevant.
5.1.2 Sundhedskoordinationsudvalg og relation til øvrige udvalg
Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende patientforløb på
tværs af myndighederne: kommuner og regioner, herunder at understøtte kvaliteten og den effektive ressourceudnyttelse i opgaveløsningen. Udvalget består af repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktrådet (KKR) i regionen samt Praktiserende Lægers Organisation i regionen
(PLO). Sundhedskoordinationsudvalget udarbejder udkast til én fælles sundhedsaftale og understøtter, at regionsrådet og alle regionens kommunalbestyrelser kan godkende aftalen.
I henhold til sundhedsloven etableres et praksisplanudvalg for almen praksis i hver region. Sundhedskoordinationsudvalgets arbejde koordineres med praksisplanudvalget.
I henhold til sundhedsloven nedsættes der i hver region et patientinddragelsesudvalg, som sundhedskoordinationsudvalget og praksisplanudvalget systematisk inddrager i deres drøftelser.
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark har nedsat Det Administrative Kontaktforum
(DAK), som administrativt skal understøtte implementering af sundhedsaftalen og sikre, at der løbende udvikles og monitoreres på de aftaler, som er indeholdt i sundhedsaftalen. DAK består af
ledende embedsmænd fra region og kommuner samt af repræsentanter fra PLO Syddanmark.
5.1.3 Sammenhæng med andre politikker og planer
Sundhedskoordinationsudvalget vurderer løbende udkast til regionens sundhedsplan, herunder
sygehusplaner, praksisplaner og psykiatriplaner og kan komme med anbefalinger til, hvordan planen kan fremme sammenhæng i indsatsen mellem sygehuse, praksissektor og kommunale tilbud.
Sundhedskoordinationsudvalget involveres i den formulerende fase, når den samlede sundhedsplan for Region Syddanmark udarbejdes.
Sundhedskoordinationsudvalget kan tilsvarende vurdere udkast til kommuners sundhedspolitik i
det omfang, at sådanne politikker foreligger.
Praksisplanen for almen praksis er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj i forholdet mellem region, kommune og almen praksis, der beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage,
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snitflader til det øvrige sundhedsvæsen samt overvejelser om kapacitet og fysisk placering af
ydernumre.
Praksisplanen skal beskrive, hvilke opgaver almen praksis skal varetage, snitflader til det øvrige
sundhedsvæsen samt overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumre. Praksisplanen
vedrører således både den fysiske planlægning, herunder spørgsmålet om sikring af lægedækning
i alle egne af regionen, og den indholdsmæssige del i relation til f.eks. sundhedsaftalen. Planen
skal endvidere forholde sig til den strukturelle udvikling og opgavevaretagelsen i almen praksis
under hensyntagen til udviklingen i det samlede sundhedsvæsen.
Praksisplanen skal inden vedtagelsen forelægges sundhedskoordinationsudvalget.
5.1.4 Private sygehuse og andre private leverandører mv.
Når region eller kommune indgår aftale med en privat aktør, forpligtes de til at sikre, at den private
aktør lever op til sundhedsaftalen i den udstrækning, det er relevant.
5.1.5 Ligestilling mellem psykiatri og somatik
Sundhedsaftalen omfatter både borgere med somatiske og psykiske sygdomme. Sundhedsaftalen
tager udgangspunkt i behovet for en ligestilling af psykiatri og somatik, ligesom der er fokus på, at
mange patienter har både somatiske og psykiske sygdomme. Denne ligestilling af det psykiatriske
og det somatiske område kommer i aftalen til udtryk ved, at psykiatrien ikke som tidligere har sit
eget indsatsområde, men derimod – på lige fod med somatikken – beskrives under de enkelte indsatsområder.
5.1.6 Ikrafttræden, revision og fortolkning
Sundhedsaftalen træder i kraft den 1. januar 2015 og revideres årligt i regi af Sundhedskoordinationsudvalget.
Det præciseres, at med sundhedsaftalen 2015- 2018 bortfalder Region Syddanmarks og de 22
kommuners sundhedsaftaler for 2011- 2014, dvs. de grundaftaler og lokale aftaler, der blev indgået
i forbindelse med denne.
Det skal dog samtidig præciseres, at andre aftaler, som efterfølgende er indgået på baggrund af
selve sundhedsaftalen, eller med henvisning til sundhedsaftalerne 2011-2014, eller som følge af
sundhedsaftalerne, ikke bortfalder med den nuværende sundhedsaftale. Indeværende sundhedsaftale har forrang, idet der igangsættes en løbende opdatering af øvrige tværsektorielle aftaler,
således at disse er tilrettet den nugældende sundhedsaftale ultimo 2015.
I konkrete tvivlstilfælde leveres de nødvendige ydelser til patienten/borgeren, og fortolkning af
sundhedsaftalen, herunder spørgsmål om ansvar mv., afklares efterfølgende mellem de involverede myndigheder.
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6. Tværgående temaer
6.1 Kvalitet på tværs af sektorer
Tilknyttede underaftaler mv.
•

Tværsektoriel kvalitetsstrategi

•

Regional vejledning - Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Revideres løbende.

6.1.1 Formål
Formålet med denne aftale er, at den enkelte patient og borger modtager en indsats, der er sammenhængende, sikker og af høj kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Parterne er enige om, at kvalitetsudviklingen på det tværsektorielle sundhedsområde til gavn for patienten og det samlede behandlings- og rehabiliteringsforløb er et fælles
mål for parterne.
6.1.2 Fælles principper for arbejdet med kvalitet
I den seneste aftaleperiode blev der formuleret en fælles ’Tværsektoriel kvalitetsstrategi’ for sundhedsområdet i Region Syddanmark. Strategiens principper er fortsat gældende for arbejdet med
kvalitet på det tværsektorielle sundhedsområde, og de lægges til grund for nye aftaler og initiativer.
Kvalitet skal således ses som en integreret del af arbejdet med at udvikle og implementere sundhedsaftalens initiativer og aftaler.
6.1.3 Forskning og udvikling
Indsatser og udviklingsarbejder i regi af sundhedsaftalen skal så vidt muligt være baseret på viden
og evidens.
Regionen, almen praksis og kommunerne har et fælles ansvar for forskningsarbejde på sundhedsaftalens områder. Der er et særligt behov for større og mere evidensbaseret viden om effekter af
sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.
Forskningsinitiativer udvikles i et tæt samarbejde og kan knyttes enten til konkrete udviklingsaftaler
eller til specifikke temaer inden for sundhedsaftalens indsatsområder.
Parterne er enige om, at der i aftaleperioden etableres et forskningsprojekt, der har til formål at
udvikle og/eller afprøve og evaluere et redskab til effektmåling af patientuddannelse (jf. afsnit 6.3)
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6.1.4 Evaluering og dokumentation i det tværgående kvalitetsarbejde
Evalueringsmetoden og beskrivelsen af målsætningerne bør vælges i overensstemmelse med det
aktuelle evidensniveau. Ofte er kvalitative metoder som audits, ikke mindst tracerforløb, hvor en
borger/patients samlede forløb gennemgås, et nyttigt værktøj til kvalitetsudvikling i det tværsektorielle samarbejde. Redskaber til fælles kvantitativ kvalitetsmonitorering bør som udgangspunkt
udvikles på nationalt niveau.
Der er i regi af Sundhedsstyrelsen udviklet en række indikatorer, som i relevant omfang benyttes i
den løbende opfølgning på sundhedsaftalens mål.
Parterne er enige om, at der etableres et udviklingsprojekt, som har til formål at udvikle tværsektorielle borgerorienterede kvalitetsmål. To år efter sundhedsaftalens vedtagelse skal borgerorienterede kvalitetsmål være udviklet og testet. Når redskabet er udviklet, vil det kunne finde anvendelse
på indsatser og udviklingsarbejder i regi af sundhedsaftalen.
6.1.5 Patienternes sikkerhed og Utilsigtede Hændelser (UTH) i sektorovergange
Parterne er enige om at patienternes sikkerhed er et centralt aspekt ved tilrettelæggelsen og udførelsen af aktiviteterne i forbindelse med patient-forløb på tværs af sektorerne. Arbejde med patienternes sikkerhed handler om mere end at begrænse omfanget af fejl og skader.
Hovedvægten i arbejdet med patienternes sikkerhed og rapporterede utilsigtede hændelser retter
sig mod en læring i organisationerne. Læringen på tværs styrkes ved at supplere med viden opnået på anden måde end gennem de utilsigtede hændelser, f.eks. gennem sikkerhedsrunderinger,
gennem risikovurderinger af de daglige rutiner i sektorovergangene og vurderinger af om aftaler
mellem sektorerne fungerer, som planlagt.
Rapporterede hændelser kan være eksempler på situationer, hvor aftalerne eller indsatserne måske ikke har fungeret efter hensigten. Parterne er enige om, at opfølgning på rapporterede utilsigtede hændelser som udgangspunkt sker i de fora, hvor der i forvejen arbejdes med området, og
indgår som én af flere datakilder i overvågningen og opfølgningen på aftalerne.
Region Syddanmark, kommunerne og almen praksis forpligter sig til at medvirke i fælles risikovurderinger, blandt andet med henblik på at beskrive sandsynlige patientsikkerhedsmæssige konsekvenser ved ændringer i opgavevaretagelsen. Målet er at understøtte forbedring af patientsikkerheden ved udvikling af sundhedsvæsenet.
Hændelser relateret til medicinering udgør en meget stor del af de rapporterede utilsigtede hændelser. Hertil kommer tidsforbrug til opfølgende kontakt for at afklare fejl og uoverensstemmelser i
medicinlister. Der er et særligt behov for mere evidensbaseret viden i forhold til forbedring af sikkerheden ved medicinering tværsektorielt, som imødekommer muligheder og risici ved ny teknologi.
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6.1.5 Kompetenceudvikling og videndeling
Det sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen har i stigende grad brug for mere viden, nye kompetencer og udbygget dialog mellem sektorerne. Og for at kunne anvende den eksisterende viden og de kompetencer, der allerede findes, på en bedre måde. Derigennem kan der
skabes høj kvalitet og patientsikkerhed for borgerne. Forebyggelse, behandling, pleje, genoptræning og rehabilitering er i voksende grad evidensbaseret. Kommune, sygehus og almen praksis er
gensidigt afhængige af hinanden med hensyn til deling af viden og kompetenceudvikling.
Når opgaver overdrages mellem sektorerne, er der i det sammenhængende og samarbejdende
sundhedsvæsen behov for at formidle og udveksle viden. Kompetenceudvikling og videndeling er
derfor ikke mål i sig selv, men midler til at opnå høj kvalitet og patientsikkerhed i tværsektorielle
patientforløb.
Formålet med kompetenceudvikling og videndeling er at udvikle en mere systematisk og formaliseret tilgang til udnyttelse af viden. Når viden kan overføres og udveksles mellem sektorer, opnås en
mere fleksibel anvendelse af den viden, der allerede findes indenfor det samlede sundhedsvæsens
rammer.
Formålet er også at udvikle samarbejde og koordineringen på tværs af sektorer. Fælles sprog og
gensidigt kendskab på tværs af sektorer og fag fører til gensidig respekt og forståelse. Dette vil
øge patienttilfredsheden, behandlingskvaliteten, patientsikkerheden og medarbejdertilfredsheden.
Allerede i dag foregår der kompetenceudvikling, rådgivning og videndeling på tværs af sektorerne.
Der er f.eks. adgang til, at sundhedspersonalet i én sektor kan kontakte sundhedspersonale i en
anden for at drøfte konkrete patienter og deres konkrete tværsektorielle patientforløb. Det foregår
eksempelvis mellem almen praksis og sygehusene og mellem almen praksis og kommunen, f.eks.
hjemmeplejen.
Parterne er enige om, at som grundprincip har hver sektor ansvaret for at sikre, at eget sundhedspersonale har de nødvendige kvalifikationer til at løfte de sundhedsopgaver, de har ansvar for.
Rekrutteres personale, der ikke har de nødvendige kvalifikationer, er det sektorens eget ansvar at
tilvejebringe disse.
Det er et fælles ansvar mellem almen praksis, sygehuse og kommuner at bidrage til videndeling og
kompetenceudvikling på tværs af sektorerne på de aftalte indsatsområder.
Parterne er enige om, at der udarbejdes en aftale for tværsektoriel kompetenceudvikling og videndeling, som ikke relaterer sig til regionens rådgivning til kommunerne om forebyggelse (§ 119, stk.
3 i Sundhedsloven). I samme aftale beskrives også en organisering på området, ligesom aftalen
skal indeholde en beskrivelse af læringsformer, som kan indgå, f.eks. e-læring og webinarer.
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6.2 Økonomi, aktivitet og planlægning
6.2.1 Formål
For at sikre såvel sammenhæng for borgerne/patienterne i sundhedssektoren som en effektiv styring af ressourcer, er sygehusene, kommunerne og almen praksis forpligtede til at samarbejde om
overgangene mellem sektorerne. Det betyder, at der er behov for at sikre en aktivitetsmæssig og
økonomisk gennemsigtighed.
Kommunerne og Region Syddanmark, herunder regionens praksissektor, forpligter sig som beskrevet i denne aftale til at levere aktivitetsdata samt andre nødvendige oplysninger i forbindelse
med opgaver og analyser, der understøtter en hensigtsmæssig koordinering af kapacitet og styring
i de respektive sektorer. Data leveres på det relevante niveau i forhold til analyseformålet.
6.2.2 Udveksling af aktivitetsdata
Parterne stiller nødvendige data til rådighed på baggrund af dialog om behov og fælles forståelse
af formålet. Regionen orienterer årligt kommunerne og almen praksis om de generelle forventninger til det kommende års udvikling i aktivitet, baseline, aktivitetsvækstkrav og medfinansiering for
de enkelte sygehusområder og for praksisområdet.
Sygehusene orienterer løbende kommunerne og praksisplanudvalget om eventuelle forventede
større aktivitetsændringer. Kommunerne orienterer tilsvarende sygehusene og praksis om forventede ændringer i aktiviteter og service.
Region Syddanmark stiller de nødvendige data om egen og praksissektorens aktivitet og service
mv. til rådighed for analyse- og planlægningsarbejde. Kommunerne stiller data til rådighed for regionen med henblik på analyse- og planlægningsarbejde. Data kan f.eks. omhandle ydelser og serviceniveau inden for hjemmesygepleje, genoptræning og vedligeholdelsestræning, hjælpemiddelområdet, forebyggelse og sundhedsfremme mv.
På dette grundlag udarbejdes en fælles ramme om den praktiske udveksling af data indeholdende,
formål, kontaktpersoner, procesbeskrivelse og kadence/tidsfrister. Parterne drøfter løbende behovet for at udvikle et mere ligeligt datagrundlag for økonomi og aktivitet.
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6.2.3 Koordinering af kapacitet
Den myndighed, der har det overordnede ansvar for opgavevaretagelsen i henhold til den opgavefordeling, der er fastlagt i sundhedsaftalen, sørger for den nødvendige kapacitet og tilgængelighed.
Tilgængelighed indebærer, at fagpersoner, som samarbejder om et borger-patient forløb, er tilgængelige for hinanden.
I forhold til almen praksis har det særligt fokus at sikre generel tilgængelighed, herunder handicapvenlige adgangsforhold, jf. overenskomstens bestemmelser.
Af hensyn til den løbende koordinering af kapacitet mellem sektorerne udveksles nærmere information om aktivitetsmønstret i sygehusregi, kommuner og almen praksis. De enkelte sygehuse og
regionens praksisafdeling er forpligtet til at formidle oplysninger og medvirke i en dialog med kommunerne om væsentlige ændringer i behandlingsaktiviteten i god tid, herunder samarbejde om
afklaringen af de nærmere forudsætninger og konsekvenser, så kommunernes opfølgende indsats
over for patienterne kan planlægges.
Kommunen er tilsvarende forpligtet til at formidle oplysninger og indgå i dialog med sygehuset om
væsentlige ændringer i struktur, kapacitet, serviceniveau og kvalitetsstandarder i forebyggende
ydelser, hjemmesygepleje og sundhedsplejen, korttidstilbud (rehabiliterings-, trænings-, pleje- og
aflastningstilbud).
6.2.4 Sundhedsplanlægning
Struktur- og kapacitetsspørgsmål af væsentligt omfang gøres til genstand for selvstændig planlægning, hvor kommunerne og Region Syddanmark, herunder almen praksis, inddrager og orienterer hinanden via høringer. Kommunerne og praksissektoren inddrages i udarbejdelsen af Region
Syddanmarks sundhedsplan og kan komme med anbefalinger til, hvordan planen kan fremme
sammenhæng i indsatsen mellem sektorerne.
6.2.5 Fælles analysearbejde
Region Syddanmark, 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.
Parterne ønsker at indgå i samarbejder med fælles finansiering om konkrete projekter og indsatser, når det kan være et redskab til at sikre en mere sammenhængende og effektiv drift.
6.2.6 Opfølgning
Det vurderes løbende:
- om udvekslingen af data og aktivitetsforudsætninger mellem sygehus, praksis og kommuner
fungerer efter hensigten,
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-

om den fornødne koordinering af kapacitet har kunnet sikres og
om de ønskede analyser har kunnet tilvejebringes

Vurderingen indgår i den årlige afrapportering til Sundhedskoordinationsudvalget.
6.2.7 Samarbejde om opgaveoverdragelse og delegation
Udviklingen på sundhedsområdet muliggør, at visse behandlingsopgaver, som foregår i sygehusregi, helt eller delvist kan varetages i kommunalt regi eller almen praksis, såvel ud fra hensynet til
patientens forløb som til at varetage opgaverne på laveste effektive omkostningsniveau. Også opgaver i kommunerne eller i almen praksis vil, ud fra samme begrundelser, kunne varetages i en af
de andre sektorer. Når opgaver flyttes mellem sektorerne sker det aftalt og planlagt, så parterne
har tid til de nødvendige omstillinger.
Forudsætningen herfor 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
Overdragelse af ikke forbeholdte sundhedsfaglige opgaver
Der kan være tale om forskellige typer af opgaver, som kan overdrages mellem sektorerne. En del
af de indsatser, der iværksættes i forbindelse med patientuddannelserne på sygehusene, vil med
fordel kunne overdrages til kommunen, så nærhed og borgerens mulighed for at deltage i et sammenhængende rehabiliteringstilbud med udgangspunkt i den enkeltes livssituation styrkes. Overdragelse af den type af opgaver skal overholde en dokumenteret sundhedsfaglig kvalitet, og der
skal sikres tydelighed omkring, hvilke kompetencer mv., der er nødvendige for de medarbejdere,
der skal løse opgaven.
Opgaveoverdrager skal, både ved overdragelse af forbeholdte og ikke forbeholdte sundhedsfaglige
opgaver, medvirke til den nødvendige kompetenceudvikling, f.eks. ved vederlagsfri undervisning
fra de fagpersoner, som hidtil har udført opgaven. De nærmere rammer for dette aftales i forbindelse med opgaveoverdragelse.
Der sker også løbende opgaveoverdragelse mellem sygehuse og almen praksis. Principper for
dette aftales i Praksisplanen.
Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed
Kommunerne løser allerede i dag mange komplekse og specialiserede sygeplejeopgaver, herunder lægeordinerede behandlingsopgaver i hjemmesygeplejen, som er overdraget kommunen som
delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed.
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Da der påhviler sundhedspersoner særligt ansvar og forpligtelse jf. autorisationslov og sundhedsloven, gøres nedenstående aftale om delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed gældende. Aftalen har til formål at sikre tydelighed omkring det faglige, ledelsesmæssige og organisatoriske ansvar for opgaver, der udføres som delegeret forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed.
Aftale om delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed på tværs af sektorgrænser
Autoriserede sundhedspersoner med en forbeholdt virksomhed kan delegere til andre at udføre
opgaver inden for den forbeholdte virksomhed (bruge medhjælp). I det nedenstående opstilles
rammen for samarbejdet mellem behandlingsansvarlige læger i almen praksis og på sygehuse i
Region Syddanmark og kommunale medarbejdere – såvel sundhedsfaglige som ikkesundhedsfaglige medarbejdere på såvel det psykiatriske som det somatiske område, når de udfører lægelige ordinationer (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).
Overordnede principper
Samarbejdet om delegation af forbeholdt virksomhed på tværs af sektorgrænser bygger på følgende overordnede principper og retningslinjer:
•

Hensyn til patientens behov og selvbestemmelsesret.

•

Kvalitet og patientsikkerhed. Den delegerende part og medhjælp skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed og sikre, at delegationen sker til patientens bedste og lægefagligt, sygeplejefagligt og socialt ansvarligt.

•

LEON-princippet: Opgaverne skal løses på det laveste effektive omkostningsniveau.

•

Klare rammer og en klar ansvarsplacering: Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed
må ikke føre til, at der sker en generel uplanlagt og uaftalt opgaveoverdragelse

Samarbejdet tager udgangspunkt i Bekendtgørelse og Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp.
Delegation til den kommunale hjemmesygepleje
Behandlingsopgaver, som den kommunale hjemmesygepleje udfører efter lægeordination er altid
delegeret sundhedsfaglig virksomhed.
Det er kommunalbestyrelsen, der har det overordnede ansvar for, at der foreligger tilstrækkelige
instrukser, at personalet er kvalificeret til at udføre opgaverne, samt at føre tilsyn med opgaverne.
Dog er det den delegerende læges ansvar at sikre sig, at den udarbejdede instruks for udførelsen
af opgaverne er dækkende. Behandlingsansvaret er altid hos den læge (praktiserende eller anden
læge), som varetager behandlingen. Det lægelige behandleransvar skal altid være afklaret og
kendt, og lægen skal være tilgængelig for det udførende personale. Det skal være tydeligt for den
medarbejder i kommunen, som udfører delegeret sundhedsfaglig virksomhed, til hvem og i hvilke
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situationer, medarbejderen kan henvende sig i tilfælde af komplikationer eller uforudsete problemstillinger. Det skal altid fremgå tydeligt, hvem der er den behandlingsansvarlige læge.
Medhjælpen er ansvarlig for at frasige sig en opgave, som den pågældende ikke ser sig i stand til
at udføre forsvarligt.
Delegation til andre kommunale institutioner (f.eks. botilbud for fysisk og psykisk handicappede)
Lægen kan delegere, typisk medicingivning, til institutioner, hvor der ikke er sundhedsfagligt uddannet personale. Det er kommunen der har ansvaret for at sikre, at der er personale, der er instrueret og oplært i almindelig medicingivning – eller at gøre lægen opmærksom på, hvis det ikke
er tilfældet. Lægen skal i disse situationer tage stilling til, om medicingivningen kan varetages af
personalet efter tilstrækkelig instruktion, om en hjemmesygeplejerske skal give medicinen, eller om
patienten eventuelt skal indlægges på sygehus.
Ansvar ved delegation
Alle involverede parter ved delegation har et ansvar for at tilgodese patientsikkerheden. I Vejledningen om delegation af sundhedsfaglige virksomhed, er beskrevet hhv. ledelsens ansvar, den
autoriserede sundhedspersons ansvar (den delegerende), samt medhjælpens ansvar (som kan
være en autoriseret sundhedsperson, men ikke nødvendigvis).
Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse, herunder delegation
Det daglige samarbejde omkring opgaveoverdragelse kan ofte løses lokalt. En fælles model for
planlagt og aftalt opgaveoverdragelse må ikke hindre et fleksibelt samarbejde, så længe der er
fælles fokus på kvalitet og patientsikkerhed. Desuden er det vigtigt, at der i forbindelse med det
daglige samarbejde er opmærksomhed på, at visse former for aftaler om opgaveoverdragelse kan
have konsekvenser for andre end de parter, der aktuelt indgår aftalerne.
For at sikre en planlagt og aftalt opgaveoverdragelsesproces udarbejdes i regi af Det administrative Kontaktforum i første del af aftaleperioden en samlet model for opgaveoverdragelse, herunder
delegation. Modellen skal indeholde:
- Retningslinjer for, hvornår en opgave bør overdrages (på baggrund af vejledning om delegation
mv.)
- Fælles forståelsesgrundlag for de juridiske, sundhedsfaglige og patientsikkerhedsmæssige
forhold ved opgaveoverdragelse, herunder delegation.
- En skabelon for overdragelsesaftaler, som sikrer, at bl.a. opgaven, de nødvendige kompetencer og de samfundsøkonomiske konsekvenser beskrives.
- Følgegruppe for opgaveoverdragelse og delegation.
Følgegruppen nedsættes af Det administrative Kontaktforum og skal generelt følge området og
skal behandle konkrete forslag eller ønsker til opgaveoverdragelse efter de i modellen fastsatte
principper. Følgegruppen skal, på baggrund af den udarbejdede model, kvalificere beskrivelsen af
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disse opgaver både fagligt, organisatorisk og aftalemæssigt og såfremt beskrivelsen giver anledning til dette, rejse en sag i det Administrative Kontaktforum med henblik på evt. opfølgning på
opgaveoverdragelsen, evt. også i Praksisplanudvalget hvis opgaven primært vedrører almen praksis.
Følgegruppens formandskab består af repræsentanter på ledelsesniveau, resten af gruppen består
af udvalgte fagpersoner, udpeget af parterne jf. kommissorium.

6.3 Velfærdsteknologi og telemedicin
6.3.1 Formål
Samarbejdet om velfærdsteknologi og telemedicin skal understøtte borgerens uafhængighed i
hverdagen og gøre mødet med sundhedsvæsenet lettere, ligesom det skal fremme kommunikation
og samarbejde på tværs af sundhedsvæsenets sektorgrænser.
Parterne er enige om, at anvendelse og udvikling af tværsektoriel velfærdsteknologi og telemedicin
skal understøtte sundhedsaftalens vision, mål og indsatser ved at:
•

Bidrage til veltilrettelagte og sammenhængende patientforløb ved at understøtte, at den relevante information om borgeren/patienten er tilgængelig for de rette parter på det rette tidspunkt, sted og måde. Sundhedsvæsenet skal fremtræde samlet og transparent for både borgere og personale.

•

Styrke borgeren/patientens mulighed for at engagere og motivere sig i eget forløb og tage vare
på egen sundhed og behandling

•

Understøtte kvalitet i behandling og pleje

•

Understøtte en effektiv administration, så personalets andel af tid til behandling og pleje optimeres.

•

Bidrage til at undgå forebyggelige (gen)indlæggelser, undgå fejlmedicinering og reducere unødige hjemmebesøg og sygehusbehandling

6.3.2 Principper og forudsætninger
Samarbejdet om tværsektoriel velfærdsteknologi og telemedicin skal fortsat udbygges og udvikles i
Syddanmark på baggrund af gode resultater med det digitale fællesskab. Fælles perspektiver for
digitaliseringens mål, implementering og principper må hvile på enighed om forudsætninger for
økonomi og samarbejde. I nedenstående beskrives principper og forudsætninger for samarbejdet.
Der er behov for forskellige typer af it-understøttelse af sundhedssamarbejdet om patientforløb:
Den meddelelsesbaserede kommunikation, fælles it-systemer, telemedicin og velfærdsteknologi.
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Det er det faglige samarbejde, den konkrete arbejdssituation samt behovet for it-understøttelse,
der er bestemmende for, hvilke it-løsninger der tages i anvendelse. Målet er, at data kun registreres én gang, uanset hvor i sundhedssektoren de opstår.
Telemedicin skal implementeres organisatorisk. Telemedicinske projekter er først og fremmest
organisationsudviklingsprojekter og dernæst tekniske projekter. Projekterne skal planlægges, ledes
og gennemføres med både organisationsudvikling og teknisk udvikling for øje. Der skal endvidere
sikres kompetenceudvikling og uddannelse i relation til brug af ny teknologi og arbejdsgange mv.
Informationssikkerhed og patientsikkerhed er grundlæggende hensyn og skal derfor tænkes ind i
nye løsninger helt fra begyndelsen. Relevante informationer skal deles og være tilgængelige i videst muligt omfang, ligesom terminologier og datadefinitioner i størst muligt omfang skal være fælles. Personfølsomme data deles ikke, jf. lovgivning herom, f.eks. informeret samtykke. Leverandørog teknologiuafhængighed skal tilsigtes.
Digitaliseringen baserer sig på en generel forudsætning om positive business cases: Nytteværdien
af investeringer i digitalisering skal overstige udgifterne til dem. Nytteværdien kan bestå af finansielt overskud, forbedret kvalitet, øget effektivitet, forbedret arbejdsmiljø, implementering af nye
eller ændrede regler, arbejdsgange og arbejdsdeling – og kombinationer af disse forhold. I et tværsektorielt samarbejde må det være det samlede hensyn, der er gældende. Endelig skal systemer
og applikationer m.v. understøtte dokumentation, forskning og kvalitetsudvikling.
Der skal sigtes imod bæredygtige rammebetingelser for udvikling og implementering af telemedicinske løsninger. Heri indgår inddragelse af borgenes eget udstyr i videst muligt omfang.
Den basale meddelelsesbaserede kommunikation mellem parterne prioriteres fortsat højt sammen
med udbredelsesklare løsninger – herunder de aftalte udbredelsesprojekter i de nationale strategier. Desuden igangsættes analyse- og pilotprojekter på andre områder. Disse projekter rammesættes i en kommende tværsektoriel strategi for telemedicin og det digitaliserede sundhedssamarbejde.
Der skal ved behov sigtes imod et udbredt, praktisk og forpligtigende samarbejde om itunderstøttelsen gennem fælles it, herunder fælles forvaltning af systemområder, fælles supportløsninger og samfinansiering.
Parterne er enige om, at følgende områder skal prioriteres i aftaleperioden:
•

Udbredelse af MedCom-standarder

•

Udbredelse og koordineret ibrugtagning af Det Fælles Medicinkort

•

Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

•

Udbredelse af teleudskrivningskonferencer
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•

Afprøvning og evt. udbredelse af Shared Care Platformen til styrkelse af det tværsektorielle
samarbejde på baggrund af afprøvning

•

Afprøvning og evt. udbredelse af telepsykiatri

Desuden skal almen praksis’ mulighed for at afprøve og implementere ny teknologi og nye arbejdsformer understøttes, herunder brug af videokonference, elektronisk kommunikation mellem kommune og lægepraksis og telemedicinske løsninger.
Sundhed.dk er parternes fælles portal til deling af viden med hinanden og med borgerne om konkrete tilbud i forhold til forebyggelse, behandling, pleje, genoptræning og rehabilitering.
6.3.3 Udviklingsområder
På baggrund af sundhedsaftalens prioritering af et mere rehabiliterende samarbejde med borgeren, sundhed for alle og sundhed med sammenhæng udarbejdes en tværsektoriel strategi for velfærdsteknologi og telemedicin, hvor væsentlige elementer vil være:
•

Etablering af en fælles telemedicinsk infrastruktur, som giver adgang til tværsektorielle services
og samarbejde samt let adgang for borgeren i hjemmet til at komme i kontakt til sundhedsvæsenet via video- og dataopkobling.

•

Etablering af fælles servicecenter, som dels kan håndtere logistik ved etablering af udstyr hos
borgeren og dels giver borgeren (og klinikeren) en nem adgang til hjælp og fejlhåndtering.

•

Etablering af et setup, som muliggør hurtig udvikling og afprøvning af ideer i praksis.

•

Udbredelse af modne og afprøvede løsninger – evt. med afsæt i specifikke områder så som
KOL- og hjerteområdet.

•

Styrkelse af forsknings- og dokumentationsindsatsen på området som grundlag for en kvalificeret vurdering af nytteværdi for at sikre udbredelse af de rette løsninger.

•

Udvikling og organisering af samarbejdet omkring sundhed.dk, bl.a. for at øge anvendeligheden for almen praksis.

Som forudsætning for en fælles satsning skal der endvidere sikres adgang til tilstrækkelig båndbredde for borgere og sundhedsinstitutioner (sygehuse, kommuner, praksis m.v.).
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7. Obligatoriske indsatsområder
De følgende afsnit beskriver de indsatser, aftaler, værktøjer og metoder, som er generelle og gældende, uanset hvilke typer af forløb, der er tale om.
Når der er tale om specifikke indsatser, som skal udvikles i forhold til konkrete målgrupper, vil de
blive beskrevet under de målgruppeaftaler, som findes sidst i aftalen.

7.1 Forebyggelse
7.1.1 Formål
Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er at sikre, at borgere og patienter
i Region Syddanmark med behov for forebyggelse systematisk tilbydes en sammenhængende
forebyggelsesindsats af høj kvalitet. Parterne er enige om, at borgere og patienter i kontakten med
både kommune, almen praksis og sygehus skal opleve, at deres behov og motivation for forebyggende indsatser vurderes individuelt og under hensyntagen til social baggrund og levevilkår, og at
der koordineres på tværs af sektorer ved behov.
7.1.2 Principper for samarbejdet
Forebyggelsesindsatserne bygger på gensidig tillid til at både almen praksis, kommunerne og sygehusene kender til og sikrer udbredelse og implementering af de relevante indsatser, som er
gældende inden for egen sektor. Gennem koordination mellem parterne skal det sikres, at dublerende tilbud undgås.
Effektive forebyggelsesindsatser er vigtige for at sikre fremme af en sundere livsstil og reducere
den risikoadfærd, som kan føre til udvikling af langvarig kronisk sygdom og forkortet levetid.
Både sygehuse, kommuner og almen praksis sikrer, at de forebyggende indsatser er evidensbaserede eller alternativt hviler på god faglig praksis. Der er i særlig grad brug for evidensbaseret viden
om implementering og organisering af forebyggelse.
Almen praksis og sygehuse kan henvise til kommunale forebyggelsestilbud. I aftaleperioden er
målet, at alle kommuner kun skal have én indgang for henvisning. På den måde får kommunerne
styrket mulighed for i dialog og samarbejde med borgeren at tilrettelægge et optimalt individuelt
rehabiliteringsforløb. Samtidig lettes henvisningsproceduren for parterne.
Når den indholdsmæssige ramme er besluttet, og de teknologiske muligheder er til stede, skal der
udarbejdes slutstatus for indsatsen, som sendes til den henvisende part og egen læge ved forløbets afslutning.
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Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker danner grundlag for en kvalificering af forebyggelsesindsatserne i kommunen. Fremdriften i implementeringen vil være forskellig fra kommune til kommune.
7.1.3 Sammenhængende forebyggelsesforløb
Et forebyggelsesforløb bliver sammenhængende via koordinering af følgende elementer:
1. Relevant registrering og henvisning samt kommunikation og samarbejde på tværs af de sektorer, der er involveret i det konkrete forebyggelsesforløb.
2. Information om, motivering for og gennemførelse af selve forebyggelsesaktiviteten, hvor borgeren eller patienten er aktivt involveret.
Der findes forskellige typer af forebyggelsesforløb:
1. I almen praksis kan et forebyggelsesforløb opstartes ved, at en borger henvender sig vedr.
egen livsstil, ved screening eller ved at lægen afdækker et forebyggelsesbehov. Almen praksis
informerer, motiverer og iværksætter en intervention i samarbejde med borgeren. Vurderes der
at være yderligere behov, henvises borgeren til et kommunalt forebyggelsestilbud; eller til sygehuset, såfremt behovet er en specialiseret patientuddannelse. Når borgeren er afsluttet i
kommune eller sygehus, enten ved at forebyggelsesaktiviteten er gennemført, eller borgeren er
frafaldet, meldes tilbage til almen praksis.
2. Et kommunalt forebyggelsesforløb opstartes ved, at en borger enten henvender sig i et kommunalt tilbud, f.eks. i sundhedscentret, med ønske om at deltage i en forebyggelsesaktivitet eller ved, at kommunalt personale opsporer borgeren. Såfremt der er behov, informeres borgeren om og motiveres til at opsøge egen læge, som undersøger og diagnosticerer borgeren,
samt foretager det, der i øvrigt er fornødent, herunder at henvise kort og præcist til kommune
eller sygehus. Alternativt informeres og motiveres borgeren til en forebyggelsesindsats i kommunalt regi, hvortil borgeren visiteres. Efter aftale med borgeren orienteres egen læge herom
via en korrespondancemeddelelse.
3. I sygehuset opstartes et forebyggelsesforløb når sygehuset foretager en vurdering af patientens sundhedsmæssige risiko vedr. livsstilsfaktorer. Formålet er, at patienter med livsstilsfaktorer, der påvirker resultatet af patientforløbet negativt, tilbydes intervention, og at øvrige patienter med livsstilsbetinget sundhedsmæssig risiko vejledes om forebyggelsesmuligheder. Sygehusets opgave er herefter at informere om og motivere patienten til deltagelse i et forebyggelsestilbud i kommunalt regi eller i et patientrettet forebyggelsestilbud på sygehuset, f.eks. patientuddannelse, samt at henvise patienten til dette tilbud.
Kommunernes forebyggelsestilbud beskrives på sundhed.dk.

38

Forebyggelsesindsatser som en del af det samlede patientforløb
I forbindelse med alle konkrete samarbejdsaftaler og forløbsprogrammer om specifikke målgrupper, beskrives og aftales det konkrete samarbejde om en sammenhængende og forebyggende
indsats, som skal iværksættes for de enkelte målgrupper. Især den patientrettede forebyggelsesindsats kræver et tæt samarbejde på tværs af sektorer. Den enkelte sektors specifikke opgaver og
ansvar beskrives og aftales med udgangspunkt i bl.a. kliniske retningslinjer samt anden faglig evidens. Aftalerne skal endvidere beskrive procedurer for henvisning og videregivelse af relevante
informationer. Herudover skal dublerende tilbud på forebyggelsesområdet undgås.
7.1.4 Konkrete indsatser
På baggrund af sundhedsaftalens vision iværksættes følgende konkrete indsatser:
Ernæringsscreening
Sygehusene foretager, som en del af deres forebyggende indsatser for indlagte patienter, ernæringsscreeninger på konkrete patientgrupper, f.eks. småtspisende ældre.
I aftaleperiodens første år, udarbejdes en konkret samarbejdsaftale for samarbejde omkring ernæring, herunder hvordan det sikres, at kommunens medarbejdere bliver i stand til at indarbejde
screeningsresultaterne i deres videre forebyggende og rehabiliterende indsatser i samarbejde med
den enkelte borger.
Målet med aftalen er at reducere antallet af forebyggelige (gen)indlæggelser af ernæringsmæssige
årsager.
Hygiejne
Ved aftaleperiodens start, igangsættes et arbejde med henblik på at udvikle et tværsektoriel samarbejdsaftale omkring infektionshygiejnisk forebyggelse. Samarbejdsaftalen skal indeholde en model for rådgivning og kompetenceudvikling, og der skal udarbejdes en fælles regional aftale om
konkrete ydelser fra sygehusene til kommunerne. Den fælles aftale skal sikre ensartede forhold på
tværs af regionen og tydeliggøre hvilke ydelser, der ligger inden for regionens rådgivningsforpligtelse (jf. Sundhedsloven § 119) og som derved er vederlagsfri.
Målet er at reducere risikoen for infektioner på grund af hygiejnemæssige årsager og at reducere
antallet af indlæggelser på grund af dette.
Faldforebyggelse
Der udarbejdes en aftale om samarbejde, videndeling og kompetenceudvikling omkring faldforebyggelse. I aftalen indgår konkrete værktøjer til identifikation af risikofaktorer samt effektmonitorering.
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Forebyggelse forud for operation
Kommunerne, almen praksis og regionen indgår i aftaleperioden en samarbejdsaftale omkring forebyggelsesindsatser forud for operation.
Målet er at øge patientens samlede rehabiliteringspotentiale og nedsætte antallet af komplikationer
ved operative indgreb.
Borgere med misbrug af rusmidler samt deres familier
Misbrugsbehandlingen er en kommunal opgave. Men samtidig har almen praksis og frontpersonalet i sundhedsvæsenet og andre som f.eks. pædagogen i daginstitutionen, når de er i kontakt med
borgeren, en forpligtelse til at medvirke til opsporing af skadeligt og afhængighedsskabende forbrug af rusmidler, samt til at motivere borgeren/patienten til forebyggelse og behandling.
Der indgås i aftaleperioden en samarbejdsaftale, som indeholder konkrete værktøjer og metoder til
opsporing, henvisning og behandling, og der udvikles mål for den samlede indsats.
Tidlig opsporing og indsats overfor mennesker med en sindslidelse
Regionen og kommunerne i Syddanmark har i 2013 godkendt Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med sindslidelser. Strategien har fokus på tidlig opsporing og opfølgning i forhold til KRAM-faktorerne: Kost, Rygning, Alkohol og Motion.
Gennem aftaleperioden vil aftaleparterne implementere strategien, jf. den implementeringsplan der
er lagt for dette.
Et særligt fokusområde er at sikre samtaleterapi i almen praksis for patienter med visse former for
stress, angst og depression. Tilrettelæggelsen aftales i praksisplanen.
7.1.5 Region Syddanmarks rådgivning til kommunerne
Regionen rådgiver kommunerne på forebyggelsesområdet, jf. sundhedsloven og Sundhedsstyrelsens vejledning herom.
Rådgivningen har primært fokus på større forskningsprojekter, som kan understøtte udviklingen af
kvalitets- og effektmål.
Rådgivningen skal understøtte sundhedsaftalens mål og indsatser. Der udvikles i starten af aftaleperioden en samarbejdsaftale mellem kommunerne og regionen om de konkrete rådgivningsaktiviteter, herunder rådgivning om infektionshygiejne.
Rådgivningsfunktionen er desuden ramme for udvikling og gennemførelse af forsknings- og udviklingsprojekter, der kan generere nye samarbejdsmåder og viden om forebyggelse.
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Forsknings- og udviklingsprojekter skal på samme måde understøtte sundhedsaftalens strategiske
indsatsområder, og det konkrete samarbejde omkring dette aftales mellem parterne i ovennævnte
samarbejdsaftale.

7.2 Behandling og pleje
Tilknyttede underaftaler mv.
•

SAM:BO. Revideres løbende.

•

Fælles udskrivningsplanlægning

•

Samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende

•

Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse
(PD) i eget hjem

•

Samarbejde mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr

•

Samarbejdsaftale for anvendelse af praktisk hjælp og ledsagelse i forbindelse med sygehusbehandling

•

Casekatalog: Ansvarsfordeling for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Revideres løbende.

•

Regional samarbejdsaftale for det psykiatriske område

•

Samarbejdsaftale om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser – oligofreniområdet.

•

Samarbejdsaftale på det retspsykiatriske område

7.2.1 Formål
Formålet med aftalen om behandling og pleje er at sikre sammenhængende behandlings- og plejeforløb af høj kvalitet.
7.2.2 Videreudvikling af SAM:BO-aftalen (Samarbejde om borger- og patientforløb)
SAM:BO er den regionale samarbejdsaftale om borger- og patientforløb og skal fremadrettet tilpasses, så den kan dække både børn og unge- og voksenområdet indenfor såvel somatik som
psykiatri. SAM:BO-aftalen skal videreudvikles, så den rækker ud over sygehus- og hjemmeplejesamarbejdet.
Dette indebærer bl.a., at varslingsfristerne på det psykiatriske område afvikles, således at dialogen
om udskrivning starter ved indlæggelse i lighed med det somatiske område.
For børn og unge henvises til særskilt afsnit i sundhedsaftalen.
Variationen og kompleksiteten i de enkelte individuelle forløb er forskellig og bevirker, at den elektroniske kommunikation skal understøtte og anvendes i det tværsektorielle samarbejde, herunder i
kontakten med eksempelvis beskæftigelses-, social- og sundhedsforvaltningen. Sektorerne har
ansvar for at sikre den interne koordination og kommunikation.
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For psykiatrien er der en række tekniske, organisatoriske og kulturelle udfordringer på vejen frem
mod mere elektronisk kommunikation på tværs. I den kommende sundhedsaftaleperiode intensiveres samarbejdet yderligere om den elektroniske kommunikation på det psykiatriske område.
Hvor det er teknisk muligt, kommunikerer psykiatrien med udgangspunkt i SAM:BO.
Målet er, at data i komplekse forløb skal være tilgængelige for rette vedkommende og understøtter
tværsektorielt samarbejde og inddragelse af borgere, patienter og pårørende.
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 rehabilitering,
herunder hvem der er ansvarlig for udlevering og finansiering. For at understøtte samarbejdet om
dette, vedligeholdes Casekataloget, som er parternes værktøj til fortolkning af Afgrænsningscirkulæret, løbende.
It-understøttelse og telemedicin
It-understøttelse er med til at sikre og styrke sammenhæng, kvalitet og samarbejde samt dialog
ved at gøre de nødvendige data om patienten og borgeren tilgængelige hos de rette parter på rette
tid og sted. Dette er der allerede gode erfaringer med bl.a. via SAM:BO. Der skal videreudvikles itunderstøttelse af samarbejdet på følgende områder:
•

Bookingsvar og afrapportering / status til almen praksis efter endt forebyggelsestilbud i kommunen

•

It-understøttelse i psykiatrien – brug af SAM:BO

•

Funktionsevnebeskrivelse fælles for genoptræningsplan og plejeforløbsplan
/udskrivningsrapport

•

Shared Care Platformen, i det omfang forudsætningerne herfor er til stede, for specifikke forløb
f.eks. komplekse psykiatriske forløb og hjemmemonitorering

•

Forebyggende hjemmebesøg via videokommunikation

•

Rådgivning via video

•

Internet- og telepsykiatri

•

Hjemmemonitorering.

7.2.3 Forebyggelse af (gen)indlæggelser
Sygehusene er ansvarlige for at sikre at patienten er færdigbehandlet i sygehusregi før udskrivning
til primærsektor.
Kommunerne skal udvælge og anvende metoder (så vidt muligt evidensbaserede), der mest effektivt bidrager til at forebygge forværring af borgerens tilstand, så unødvendig indlæggelse undgås.
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Den praktiserende læge medvirker også til at forebygge (gen)indlæggelser, f.eks. i forbindelse med
opfølgning og kontrol af de lægefaglige elementer efter en indlæggelse. Den praktiserende læge
kan henvise til relevant kommunalt eller regionalt tilbud, og forudsætningen herfor er, at det skal
være tydeligt for alle samarbejdsparter, hvilke tilbud kommunen og regionen har på området. Tilbuddene beskrives på sundhed.dk.
Ved indgåelse af målgruppespecifikke aftaler skal der være fokus på reduktion af forebyggelige
(gen)indlæggelser.
Kommunerne er i stigende grad afhængige af at kunne inddrage almen praksis i forhold til de borgere, hvor kommunen er ansvarlig for hele eller dele af den sundhedsfaglige indsats. Parterne har
fokus på, at borgere, der er svage og ikke ved egen kraft kan henvende sig til almen praksis, får
den fornødne lægehjælp, herunder sygebesøg.
7.2.4 Samarbejde mellem kommunale akutfunktioner og regionale behandlingstilbud
Målgruppen for akutfunktionerne er borgere, som er i en pleje- og/eller behandlingsmæssig tilstand, som bedst varetages i et borgernært sundhedstilbud med de fornødne sygeplejefaglige
kompetencer. Tilbuddet kan ikke erstatte en sygehusindlæggelse, hvis borgeren har brug for det.
Akutfunktioner i kommunen er afhængige af et tæt samarbejde med det regionale sundhedsvæsen, og derfor indgår sundhedsaftalens parter i løbet af aftaleperioden en samarbejdsaftale om
”Samarbejde mellem kommunale akutfunktioner og regionale behandlingstilbud”. Aftalen skal beskrive, hvordan parterne vil samarbejde, og hvordan der løbende følges op på kvaliteten.
Aftalen baseres på følgende principper:
- Den praktiserende læge fungerer som tovholder for de patienter, der er tilmeldt den praktiserende læges praksis og har det overordnede behandlingsansvar for patienten, når patienten ikke er indlagt
- Sygehusets læger har behandlingsansvaret for patienter, mens de er indlagt og kan i særlige
situationer efter udskrivelsen have en fortsat rolle i konkrete patientforløb
- For så vidt angår delegation m.v. henvises i øvrigt til sundhedsaftalens afsnit 6.2.7 om Samarbejde om opgaveoverdragelse og delegation
- Der arbejdes systematisk med kvalitetssikring og -opfølgning, herunder monitorering af de indikatorer, der er nævnt i ”Kvalitet i akutfunktioner i den kommunale hjemmesygepleje”, Sundhedsstyrelsen, 2014.
7.2.5 Tværsektorielt samarbejde på lægemiddelområdet
Mange patientforløb involverer ordination og anvendelse af medicin. Parterne er enige om, at for at
sikre gode patientforløb med høj patientsikkerhed og rationel farmakoterapi er der behov for tværsektorielt samarbejde på lægemiddelområdet.
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Enhver læge er formelt ansvarlig for egne ordinationer, herunder også at vurdere den samlede
lægemiddelbehandling, når lægen aktuelt skal ordinere et lægemiddel til en given patient. Den
sidst ordinerende læge har ansvaret for den samlede medicin.
Fælles Medicinkort (FMK) forventes i løbet af 2015 at være implementeret i alle sektorer. Det betyder, at alle parter får adgang til at dele den samme information om aktuel lægeordineret lægemiddelbehandling, så der ideelt set ikke længere skal bruges tid på at kontakte hinanden for at få opdateret medicinlister.
Til gengæld kan FMK ikke løse andre faglige og tværsektorielle udfordringer som f.eks. valg af
lægemiddel, vurdering af behov for ændringer og brugerinddragelse. Derfor aftales nye fokusområder samtidig med, at det igangværende samarbejde fortsætter.
Nye fokusområder i forhold til det hidtidige samarbejde:
•

Tværsektorielt samarbejde om ordination og anvendelse af lægemidler på psykiatri-området
med involvering af bl.a. psykiatriens lægemiddelkomite, den fælles praksiskonsulentordning og
det regionale lægemiddelteam. Samarbejdet omfatter også personer, der har både psykisk og
somatisk sygdom.

•

Brugerinddragelse. Patient- og pårørendeperspektiv på anvendelsen af lægemidler

•

Korrekt anvendelse af Fælles Medicinkort med fokus på patientsikkerhed og utilsigtede hændelser (UTH) Det er vigtigt at have fokus på de indbyrdes afhængigheder mellem IT-løsninger,
funktionaliteten i klinisk hverdag og kvalitet/patientsikkerhed.
I første del af implementeringsperioden på sygehuse og i almen praksis har der været udfordringer i forbindelse med den tekniske del af udvikling og certificering af IT-løsninger. Fremover
vil der i højere grad blive fokus på den organisatoriske implementering.
Tværsektoriel afklaring af, hvem der laver hvilke medicingennemgange hvornår og for hvilke
patienter. Udgangspunktet er, at sidst ordinerende læge har ansvaret for medicineringen.
Risikolægemidler: En stor del af utilsigtede hændelser omfatter lægemidler. Implementering af
FMK hos alle tre sundhedsaftaleparter er en ekstra anledning til at sætte fokus på de lægemid-

•
•

ler, der indebærer de største risici ved forkert anvendelse.
Parterne er enige om, at der indgås en fælles regional aftale om anvendelse af dosisdispensering,
der indeholder et regionalt måltal for anvendelsen af maskinel dosispakket medicin.

44

7.3 Genoptræning og rehabilitering
Tilknyttede underaftaler mv.
•

Retningslinje for genoptræningsplaner

•

Snitflade mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning (snitfladekataloget)

•

Samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner

7.3.1 Formål
Overordnet har aftalen som mål at sikre, at borgere med nedsat funktionsevne relateret til somatisk
og/eller psykisk sygdom, med behov for genoptræning og rehabilitering tilbydes et sammenhængende forløb af høj kvalitet. Desuden skal patientinddragelsen styrkes og der skal være effektiv,
tidstro og relevant kommunikation på tværs af sektorer, som blandt andet skal sikres gennem klare
retningslinjer og effektiv IT-understøttelse.
7.3.2 Arbejdsdeling
Både sygehus, kommune og almen praksis har opgaver i relation til genoptræning og rehabilitering.
Sundhedsloven og serviceloven indeholder muligheder for visitations- og henvisningsmuligheder til
forskellige former for genoptrænings- og rehabiliteringstilbud, herunder om samarbejdet vedr. patientuddannelse.
For at sikre klarhed over arbejdsdelingen på tværs og understøtte fagpersoner i alle sektorer med
at visitere og henvise borgere og patienter til de rette tilbud og indsatser, udvikler parterne i fællesskab et snitfladekatalog for genoptræning, patientuddannelsestilbud og andre former for rehabiliteringstilbud.
Henvisning til kommunale sundhedstilbud
I tilfælde hvor det lægefagligt vurderes, at patienten har behov for et tilbud i kommunalt regi skrives
en henvisning. Dette kan både være aktuelt i forbindelse med udskrivning fra sygehus, men også
tidligere i et behandlingsforløb. Henvisningen udløser en handlepligt for kommunen, men foregriber
ikke kommunens visitationsmyndighed og selvstændige fastlæggelse af omfang og service, herunder indhold form og kapacitet, i sine tilbud.
Der anvendes elektronisk henvisning til kommunale forebyggelsestilbud fra lægepraksis og sygehusafdelinger, således at henvisninger sendes i MedCom-standarden for elektroniske henvisninger
til kommunen. Kommunen og praktiserende læger orienteres jf. aftaler i Sam:Bo.
Henvisningen er generisk, dvs. at den henvisende part beskriver patientens problemstilling, behov
og ressourcer. Kommunikationen foregår elektronisk.
I aftaleperioden er målet, at alle kommuner kun skal have én indgang for henvisning.
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Vederlagsfri fysioterapi
Det skal sikres, at henvisning fra almen praksis til fysioterapi i praksissektoren er retvisende, og at
samarbejdet med kommunerne fremmes.
7.3.3 Samarbejde om rehabilitering på tværs af sektorer og forvaltningsområder
Med reformerne på arbejdsmarkedsområdet (kontanthjælpsreform, pensionsreform, fleksjobreform
og sygedagpengereform) er der et stigende behov for en koordinering af forløb mellem forvaltninger og sektorer med udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats overfor den enkelte borger. Reformerne på området forudsætter desuden udvikling af strukturerede samarbejder mellem kommunen og regionen om bl.a. sundhedsfaglig rådgivning og vurdering.
På fleks- og førtidspensionsområdet er der indgået samarbejdsaftaler mellem Region Syddanmark
og de syddanske kommuner om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion og regionens sundhedskoordinatorfunktion i relation til rehabiliteringsteams.
Det er et fælles mål for parterne, at borgeren så hurtigt som muligt opnår det bedst tænkelige funktionsniveau i sit hverdagsliv. Det er ligeledes et fælles mål, at borgeren oplever sammenhæng i
forløbet og kort ventetid til udredning, behandling, genoptræning eller rehabilitering. Formålet er at
gøre det samlede sygdomsforløb og eventuel forsørgelse med sygedagpenge så kort som muligt.
En tidlig målrettet indsats og behandling kombineret med et effektivt sagsforløb skal nedbringe
risikoen for, at syge borgere mister tilknytningen til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Det
betyder, at der skal sætte fokus på optimering af ventetider i regionalt og kommunalt regi overfor
socialt og sundhedsmæssige udsatte grupper, der har stor risiko for tab af social og sundhedsmæssig funktionsevne, som yderligere vil forværre deres helhedssituation.
Når det vurderes, at borgeren har behov for hurtig udredning og diagnosticering med henblik på
fastholdelse af arbejdsmarkeds- eller uddannelsestilknytning, er der behov for et effektivt samarbejde med en fælles indsats på tværs af sektorer og organisationer. Parterne er enige om, at dette
samarbejde skal udvikles i aftaleperiodens første år.
Såvel udredning af funktionsevne, rehabiliteringsbehov og -potentiale, udarbejdelse af evt. genoptræningsplan, samt sygehusets tidlige inddragelse af kommunen i planlægning af udskrivelsen i
henhold til SAM:BO er afgørende for det videre rehabiliteringsforløb.
Sammenhæng og helhedsperspektiv
For at sikre resultater i samarbejdet om rehabilitering er det nødvendigt at medarbejdere i kommuner, på sygehusene og de praktiserende læger har det samme billede af opgaven. Parterne skal
tage ansvar for deres del af borgerforløbet og understøtte, at borgeren efterfølgende kan mestre
egen tilværelse - eventuel med en nedsat funktionsevne. Det forudsætter udvikling af en fælles
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tilgang, som bygger på en helhedsforståelse og på samarbejde inden for og på tværs af sektorer.
Tværgående rehabiliteringsindsatser styrkes med udgangspunkt i en fælles samlet plan for rehabilitering.
Flertallet af de syddanske kommuner benytter voksenudredningsmetoden, som er en forenklet
udgave af ICF systematikken, i sagsbehandling og udredning af borgere med fysisk og psykisk
funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer.
Det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering skal koordineres med det arbejde, som pågår i
regi af Udviklingsstrategi for det sociale område i Syddanmark.
7.3.4 Genoptræning og rehabilitering for psykiatriske patienter
Der igangsættes et arbejde med at afdække særlige udfordringer for psykiatriske patienter og deres adgang til genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser og kvaliteten af disse. På baggrund af
denne afdækning igangsættes relevante udviklingsinitiativer.
7.3.5 Rammer for udvikling af samarbejdet vedr. patientuddannelse
Overordnede målsætninger
Sygehuse og kommuner har ansvaret for at udbyde, udvikle og evaluere effektive, kvalitetssikrede
og sammenhængende patientuddannelsesindsatser. Målet er, at borgerne oplever sig inddraget,
og at sektorerne samarbejder således, at der sikres sammenhæng, dialog og koordinering mellem
parterne og med borgeren/patienten.
Der udarbejdes i aftaleperioden en aftale om udvikling af samarbejdet om patientuddannelser på
tværs af sektorer. Arbejdet koordineres med udviklingen af nye rammer for samarbejdet om personer med kronisk sygdom. Herunder skal der ses på, hvordan samarbejdet tilrettelægges, så der
tages hensyn til inddragelse af patienter og pårørende, målet for den enkelte patient, samarbejde
ud fra hensynet til LEON-princippet og til en sammenhængende indsats af dokumenteret høj kvalitet.
Der skal udvikles mål for den samlede tværsektorielle patientuddannelsesindsats, og patientuddannelseskoncepterne skal medvirke til at reducere ulighed i sundhed. Det betyder også, at der
skal udvikles telemedicinske løsninger, der kan understøtte patientens egenomsorg og medansvar
for den forebyggende indsats.
I aftaleperioden udvikles og/eller afprøves og evalueres et redskab til effektmåling af patientuddannelse.
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Lighed i sundhed
Særligt sårbare borgere kan have mindre grad af mestringsevne og nedsat sygdomserkendelse.
Patientuddannelsen bør derfor differentieres, så den tager udgangspunkt i borgerens behov, ressourcer, motivation og parathed. Forløbet kan tilrettelægges individuelt eller i grupper. Det væsentligste er, at patienten oplever, selv at tage styringen med, hvad der skal ske, og hvornår det skal
ske.
7.3.6 Ansvar og snitflader på genoptræningsområdet
For at sikre klarhed om snitflader og samarbejde på tværs af sektorer og lovgivninger, udvikles ved
aftaleperiodens begyndelse, et nyt snitfladekatalog. Det endelige arbejde afventer ny bekendtgørelse om genoptræningsplaner og ny vejledning om træning i kommuner og regioner. (forventes at
træde i kraft 1. oktober 2014)
Nedbringelse af ventetider på genoptræningsområdet
Der igangsættes et arbejde med at udrede årsager til ventetider på genoptræning med henblik på
at udvikle metoder, herunder fælles sammenlignelige opgørelsesmetoder, og samarbejdsformer,
der kan medvirke til at reducere uhensigtsmæssig ventetid.
7.3.7 Implementering af kliniske retningslinjer, herunder træning i stedet for operation
Kliniske retningslinjer
Sundhedsstyrelsen udarbejder i samarbejde med relevante fagprofessionelle i perioden 2012-2016
ca. 50 nationale kliniske retningslinjer (NKR). Nationale kliniske retningslinjer skal bidrage til et
evidensbaseret grundlag og sikre ensartet og høj kvalitet i udredning, behandling og rehabilitering,
herunder genoptræning og pleje. Herudover er det formålet at understøtte sammenhængende patientforløb, prioritering i sundhedsvæsenet og videndeling på tværs af sektorer og faggrupper. Retningslinjerne har således et tværfagligt og tværsektorielt fokus. Samtidig udarbejdes faglige visitationsretningslinjer på udvalgte områder, som præciserer henvisningskriterierne
Region, kommuner og praksisområdet indgår aftaler om implementering af NKR, der har konsekvenser for det tværsektorielle samarbejde. Parterne træffer beslutning om den konkrete arbejdsdeling på baggrund af de ændringer i hidtidige rutiner og arbejdsgange, som følger af den enkelte
retningslinje. Dette sker med afsæt i lovgivningen, eksisterende aftaler samt LEON-princippet.
I det omfang der af de kliniske retningslinjer fremgår indikatorer, der kan bruges til monitorering af
implementering og målopfyldelse, indarbejdes indikatorerne i en registreringspraksis – når registreringen er IT-understøttet.
Træning i stedet for operation
En række kliniske retningslinjer anbefaler ikke-kirurgiske indgreb som første intervention. Disse
sundhedsindsatser foregår oftest i primærsektoren, og skal planlægges med et rehabiliterende
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sigte. Dette medfører en ændret visitationspraksis og arbejdsdeling mellem sygehuse, praksisområde og kommuner. For hver af disse retningslinjer, skal der indgås aftaler om arbejdsdeling med
henblik på at sikre høj kvalitet og sammenhængende forløb for den enkelte borger. Almen praksis’
mulighed for at henvise til fysioterapi i praksissektoren indgår heri.
For yderligere at kvalificere dette vil regionen og kommunerne i fællesskab, og evt. i samarbejde
med forskningsinstitutionerne, iværksætte forsknings- og udviklingsprojekter, der dels afdækker
eksisterende viden og dels skaber ny viden om effekten af træning frem for operation.
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8. Aftaler om specifikke målgrupper
Samarbejdet om specifikke målgrupper er som hovedregel beskrevet nærmere i selvstændige aftaler, som indgår som bilag til sundhedsaftalen. De aftaler, der er vedlagt som bilag, er en del af
sundhedsaftalen og forpligtende for parterne.

8.1 Gravide og nyfødte
Tilknyttede underaftaler mv.
•

Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark

•

Ammepolitik

8.1.1 Formål
Samarbejdet mellem kommuner, region og almen praksis skal medvirke til at sikre et trygt og
sammenhængende patientforløb af høj kvalitet gennem graviditet, fødsel og barsel. Det skal ske
ud fra en helhedsorienteret tilgang – og med familien i centrum.
8.1.2 Udfordringer
De udfordringer i samarbejdet om gravide og nyfødte, som først og fremmest skal håndteres i aftaleperioden, handler om:
- et tættere samarbejde mellem jordemødrene og den kommunale sundhedspleje
- en styrket IT-understøttelse af det tværsektorielle samarbejde
- en øget indsats i forhold til tre målgrupper: gravide med særlige behov, forældre berørt af
spædbarnsdød eller sen abort og patienter med fødselsdepression.
8.1.3 Særlige indsatser i aftaleperioden
For at fremme en tidlig opsporing af risikofaktorer hos den gravide, den nyfødte og i familien, samt
sikre at der igangsættes de rette indsatser, skal der arbejdes med modeller for tættere samarbejde
mellem jordemødre og den kommunale sundhedspleje, for eksempel gennem lokalefællesskab og
fælles tilrettelæggelse af fødsels- og forældreforberedelse.
IT-understøttelsen af samarbejdet skal styrkes ved, at
- implementere den elektroniske fødselsanmeldelse og korrespondancemeddelelsen
- udvikle struktureret elektronisk kommunikation mellem neonatal/børneafdeling og sundhedsplejen
- udvikle indholdet i den elektroniske korrespondance mellem almen praksis og den kommunale
sundhedspleje.
Som en del af Shared Care-platformen skal der arbejdes på udvikling af elektronisk svangre- og
vandrejournal, som anvendes i kommunikationen mellem almen praksis, fødested (læger og jordemødre) samt den gravide.
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Der skal med inddragelse af socialfaglige kompetencer indgås en specifik samarbejdsaftale om
gravide med særlige behov. Herunder aftales fælles praksis omkring underretning og inddragelse
af fødestedets personale i børnefaglige undersøgelser.
Der skal i forbindelse med de regionale tilbud om sorggrupper etableres samarbejde og netværksdannelse/erfaringsudveksling med de kommunale sundhedsplejersker, som arbejder med dødsfald
i børnefamilier.
Aftaleparterne har et fælles ønske om at sikre tidlig opsporing og relevant behandling til mødre
med en fødselsdepression. Det nuværende samarbejde mellem Psykiatrisygehusets afdeling i Vejle-Kolding og omkringliggende kommuner om opsporing og behandling af fødselsdepressioner
udbredes til resten af Region Syddanmark.

8.2 Børn og unge
Tilknyttede underaftaler mv.
•

Regional samarbejdsaftale mellem børne- og ungdomspsykiatrien, kommunerne og praksis

8.2.1 Formål
Formålet med sundhedsaftalen om børn og unge (0 til og med 17 år) er at understøtte samarbejdet
mellem kommuner, region og almen praksis for at sikre et koordineret og sammenhængende patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorerne til gavn for børn og unge samt deres familier. De
formelle rammer for samarbejdet sker med afsæt i gældende lovgivning på området og evt. nationale retningslinjer. Det forudsættes, at koordinering og samarbejde indenfor den enkelte sektor
understøtter samarbejdsaftalen for børn og unge.
8.2.2 Ny samarbejdsaftale
Indenfor de første to år af sundhedsaftaleperioden udarbejdes en samarbejdsaftale for børn og
unge. Samarbejdsaftalen skal understøttes elektronisk. Samarbejdsaftalen skal have fokus på snitfladerne sektorerne imellem og dække hele børne- og ungeområdet dvs. såvel somatik som psykiatri. Samarbejdsaftalen skal bl.a. indeholde følgende områder:
- tidlig opsporing og forebyggelse af psykisk og somatisk sygdom
- børn og unge med varigt nedsat funktionsevne
- børn og unge i familier, hvor én eller begge forældre har en alvorlig somatisk eller psykisk
sygdom
- mental sundhed hos børn og unge
- sammenhæng i overgang fra barn til voksen.
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8.3 Børn, unge og voksne med senhjerneskade
Tilknyttede underaftaler mv.
•

Tilpasnings- og implementeringsaftale vedr. Forløbsprogrammer for rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i kommuner og region i Region Syddanmark

8.3.1 Formål
Tilpasnings- og implementeringsaftalen vedr. Forløbsprogrammer for rehabilitering af personer
med erhvervet hjerneskade i kommuner og region i Region Syddanmark beskriver de generelle
principper for opgavefordeling mellem kommuner, almen praksis og sygehuse. Aftalen har til formål at understøtte høj kvalitet, effektiv ressourceudnyttelse og god kommunikation og koordination
i tværgående forløb på hjerneskadeområdet.
Det er målet, at kvaliteten løftes inden for de givne økonomiske rammer gennem mere ensartede
og strømlinede forløb og bedre/mindre personafhængig koordinering. Borgeren/patienten er i centrum og pårørende involveres ud fra deres individuelle behov for vejledning mv.
8.3.2 Tilpasnings- og implementeringsaftalen
Tilpasnings- og implementeringsaftalen er vigtig i forhold til at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for personer med erhvervet hjerneskade.
It-understøttelsen af samarbejdet er en integreret del af tilpasnings- og implementeringsaftalen.
Udviklingsarbejdet med it-understøttelse af samarbejdet har særlig fokus på rehabilitering. Som
udgangspunkt anvendes principperne fra SAM:BO.

8.4 Personer med kronisk sygdom
8.4.1. Formål
Formålet med sundhedsaftalens afsnit om personer med kronisk sygdom er at sætte fokus på det
tværsektorielle samarbejde på de områder, hvor der er særlige udfordringer. Formålet er endvidere
at sikre, at personer med kronisk sygdom aktivt inddrages i deres eget sygdomsforløb, således at
de bedste betingelser for et selvstændigt og meningsfuldt liv udvikles.
I aftaleperioden skal der udvikles en ny samarbejdsaftale om personer med kronisk sygdom.

8.4.2 Nye rammer for samarbejdet om personer med kronisk sygdom
For at kunne prioritere indsatser og vurdere behovet for ressourcer og kompetencer, evaluere og
følge op på indsatserne er der er behov for at have en fælles viden om patienterne. Det kræver
fælles data for populationen af syddanskere med kroniske sygdomme, særligt for de patienter, som
er fælles for mindst to sektorer.

52

Fælles data fås bl.a. via registrering og dokumentation af indsatserne. Med behovet for et mere
ensartet, fælles datasæt på tværs af de tre sektorer følger behovet for mere ensartet dokumentationspraksis. På flere områder findes der allerede valide og sammenlignelige data, på andre områder bør der udvikles en mere ensartet registrering.
Multisygdom er en voksende udfordring for både patienter og sundhedsvæsen. Der er øget risiko
for fejlmedicinering, indlæggelse og forhøjet dødelighed blandt de, som lever med to eller flere
kroniske sygdomme - og der er særlige udfordringer for sundhedsvæsenet, der på tværs af sektorer og aktører skal koordinere og organisere patientforløbene.
Samarbejdsaftale om personer med kronisk sygdom skal have fokus på multisygdom.
Parterne har i 2014 igangsat et arbejde, der har til formål at udarbejde nye rammer for samarbejdet
om personer med kronisk sygdom (se Kommissorium for arbejdsgruppe om udvikling af nye rammer for samarbejdet om personer med kronisk sygdom, juni 2014).
Arbejdet indebærer bl.a., at den tværsektorielle strategi om kronisk sygdom fra 2008 og de nuværende patientforløbsprogrammer for diabetes type 2, kronisk hjertesygdom, KOL og rygområdet
erstattes af en ny, forpligtende samarbejdsaftale, som både inddrager:
•

erfaringerne fra arbejdet med patientforløbsprogrammerne fra sundhedsaftalen 2011-2014,
bl.a. arbejdet med egenomsorgsbegrebet og stratificering

•

erfaringerne med tydelig opgavedeling, forpligtelse, systematisk implementering, fælles kompetenceudvikling og videndeling og klare kommunikationsveje fra samarbejdet om SAM:BO

•

sundhedsstyrelsens generiske model for forløbsprogrammer

•

de nationale kliniske retningslinjer vedr. kronisk sygdom

•

best practice

•

patient- og pårørendeinddragelse

•

en tidligere inddragelse af det kommunale perspektiv på rehabilitering og generisk tilgang til
dette

•

øget opmærksomhed på multisygdom og udvikling af et fælles datasæt for populationen af
personer med kronisk sygdom og en fælles, ensartet registreringspraksis

Udgangspunktet vil fortsat være, at den alment praktiserende læge er tovholder for personer med
kronisk sygdom i behandlingsforløbet og har en udvidet og proaktiv rolle.
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8.5 Psykiatriske patienter med somatiske lidelser
Tilknyttede underaftaler mv.
•

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark

8.5.1 Formål
Parterne anerkender, at man har en fælles opgave med at reducere den betydelige overdødelighed ift. den øvrige befolkning, som borgere med en psykisk lidelse har, bl.a. som følge af somatiske lidelser.
De syddanske kommuner og Region Syddanmarks overordnede fælles målsætning for psykiatriske
patienter med en eller flere somatiske lidelser er, at de skal sikres en forebyggende og behandlende indsats på niveau med den øvrige befolkning. Indsatsen skal bidrage til, at den enkelte borger
får en passende forebyggende indsats og behandling for både de psykiatriske og de somatiske
lidelser.
8.5.2 Tilrettelæggelsen af indsatsen
Når kommunerne og sygehusene tilrettelægger indsatsen, tages der udgangspunkt i den stratificeringsmodel, der er aftalt mellem parterne. Her stratificeres efter to dimensioner, henholdsvis sygdomskompleksitet, forstået som en sammenvejning af komorbiditet og borgerens lidelsesstadium,
og egenomsorgsevne bl.a. forstået som evnen til at tage vare på sig selv og tage medansvar for
egen sundhed. Denne stratificering danner grundlag for indsatsen. Almen praksis arbejder for at
opspore og forebygge og behandle livsstilssygdomme for denne målgruppe.
Samarbejdet skal sikre en vedholdende, opsøgende og støttende indsats. Der skal tages udgangspunkt i den nyeste viden om gode samarbejdsmodeller, forløbskoordination, opfølgning på
indsatser og videndeling.

8.6 Mennesker med et misbrug og en psykiatrisk lidelse
Tilknyttede underaftaler mv.
•

Fælles samarbejdsaftale for mennesker med et misbrug og en psykiatrisk lidelse

8.6.1 Formål
Aftalens formål er at styrke det tværsektorielle samarbejde og sikre bedre kvalitet, koordination og
sammenhæng i forløb for mennesker med et misbrug og en psykiatrisk lidelse.
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8.6.2 Koordination og samarbejde
Mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug er ikke en homogen gruppe. Mange mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug har endvidere sociale problemer af forskellig
karakter. Der er således tale om en bred gruppe af borgere - fra borgeren med angsttilstand og
alkoholmisbrug, som klarer sig selv - til borgeren med svær psykisk sygdom og blandingsmisbrug,
der også har massive sociale problemer og fysiske helbredsproblemer. Herudover kan misbruget
være mere eller mindre erkendt, og nogle mennesker med misbrug vil have en underliggende ikkeerkendt psykisk lidelse.
Behandlingen af borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug stiller store krav til koordination og samarbejde mellem den regionale psykiatri, almen praksis og den kommunale indsats. Der
er tale om en borgergruppe, der er særlig sårbar, og hvor det ofte ikke kan forventes, at borgerne
selv kan varetage koordinationen.
Nogle borgere oplever, det er vanskeligt at overskride egne og omverdenens barrierer og opstarte
behandling for enten alkohol-/stofmisbrug eller for psykisk lidelse. Det er derfor en fælles opgave
for aftalens parter aktivt at arbejde for at nedbryde disse barrierer via information og oplysning om
behandlingstilbud og brobygning mellem de enkelte tilbud.
Fælles samarbejdsaftale for mennesker med et misbrug og en psykiatrisk lidelse skal implementeres og monitoreres i perioden 2015-2018.

8.7 Borgere med demens
Tilknyttede underaftaler mv.
•

Fælles regional samarbejdsaftale på demensområdet

Formålet med aftalen er at sikre, at demensudredning og behandling i Region Syddanmark foregår
efter de seneste anbefalinger for området.
I de kommende år forventes der afledt af den aldrende befolkning, at der vil komme en øget efterspørgsel på demensbehandling mv. Det gælder både i regionalt regi og i forhold til en øget efterspørgsel på pleje i kommunerne.
Derfor er der indgået en særlig samarbejdsaftale for borgere med demens. Aftalens målgruppe er
ikke aldersafgrænset. Aftalen beskriver ansvarsområder og sektorovergange i demensindsatsen i
Region Syddanmark for dermed at sikre regionens borgere med demens eller demenssymptomer
gode og sammenhængende forløb.
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8.8 Den ældre patient
Tilknyttede underaftaler mv.
•

Tillæg til sundhedsaftalen om den ældre medicinske patient

Formålet med afsnittet er at styrke indsatsen for den ældre patient, bl.a. med henblik på at reducere antallet af forebyggelige (gen-)indlæggelser og sikre gode sammenhængende og koordinerede
patientforløb.
Der er i regi af Sundhedsstyrelsen udarbejdet en national Handlingsplan for den Ældre Medicinske
Patient.
Der er i Region Syddanmark iværksat en regional udmøntning af planen. For indsatserne vedr.
fælles regional-kommunal forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelsen er
der udformet en tillægsaftale til sundhedsaftalen. Tillægsaftalen skal sikre, at den særligt svækkede ældre medicinske patient får intensiveret, personligt tilpasset og koordineret støtte til et sammenhængende patientforløb. Udgangspunktet for indsatsen er Samarbejdsaftalen om indlæggelse
og udskrivning, SAM:BO.

8.9 Kræftrehabilitering og palliation
Tilknyttede underaftaler mv.
•

Implementering af 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 er der i Region Syddanmark udarbejdet en fælles implementeringsplan for forløbsprogrammet.
Målet med planen er, at den enkelte borger/patient og dennes pårørende oplever sammenhæng
og kvalitet i sundhedsydelser og tilbud. Herudover skal planen sikre sammenhæng med den indsats, der i øvrigt foregår på kræftområdet, herunder kræftpakkerne og den regionale samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende patienter.
I løbet af sundhedsaftaleperioden implementeres forløbsprogrammet i kommuner, almen praksis
og på sygehusene. Almen praksis skal bidrage til, at kræftpatienter er hurtigt udredt og behandlet i
henhold til pakkeforløbene.

56

Borgeren/patienten er den centrale beslutningstager i forløbet, i det omfang borgeren/patienten har
ressourcer hertil. Der bør i borgerens/patientens forløb altid være fokus på den enkeltes behov,
ønsker, ressourcer, helbredstilstand, egenomsorgsevne og motivation.
En behovsvurdering udarbejdes i dialog og samarbejde med patienten og evt. pårørende med
henblik på systematisk identifikation af mulige rehabiliterings- og palliationsbehov. På baggrund af
behovsvurderingen og den uddybende udredning udarbejdes i samarbejde med borgeren og evt.
pårørende en fælles plan.
Samarbejdet om kræftforløb for børn og unge er særskilt beskrevet i Implementeringsplanen for
forløbsprogrammet. Desuden henvises der til sundhedsaftalens afsnit om børn og unge.
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9. Implementering
9.1 Organisering af samarbejdet omkring sundhedsaftalen
Den tværsektorielle organisering skal understøtte effektiv implementering af sundhedsaftalens indsatsområder og aftaler. Desuden skal den sikre repræsentativitet, tydelighed omkring ansvar og
kompetence, klar opgavedeling og gennemskuelighed.
Organiseringen tilrettelægges omkring det overordnede politiske niveau, det fælles tværsektorielle
strategiske niveau samt det lokale tværsektorielle ledelsesniveau.
Det overordnede politiske organ på sundhedsaftaleområdet er Sundhedskoordinationsudvalget, og
det overordnede administrative organ er Det Administrative Kontaktforum. Omkring hver sygehusenhed etableres lokale samordningsfora, som har det primære ansvar for den konkrete implementering af sundhedsaftalen.
Sundhedskoordinationsudvalget
På det regionale niveau er det øverste politiske organ Sundhedskoordinationsudvalget, som er
sammensat af repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunerne i Region Syddanmark (KommuneKontaktrådet) og almen praksis i regionen (Praksisudvalget for almen praksis).
Sundhedskoordinationsudvalget har til opgave at:
- Udarbejde udkast til sundhedsaftale efter § 205 i sundhedsloven
- Understøtte, at regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen kan godkende sundhedsaftalen
- Følge og drøfte sundhedsaftalens praktiske gennemførelse. En gang årligt gennemgår udvalget aftalen og vurdere behovet for at revidere dens indhold
- Vurdere udkast til regionens sundhedsplan og bidrage med anbefalinger vedrørende sammenhæng i indsatsen mellem sygehuse, almen praksis og kommuner
- Følge og drøfte sundhedsaftalens praktiske gennemførelse og stille sine vurderinger heraf til
rådighed for aftaleparterne
- Drøfte emner, der er relevante for sammenhængen i patientforløb mellem sygehuse, praksissektor og kommunale tilbud, herunder koordinering og prioritering af midler til sammenhængende løsninger på sundhedsområdet
- Informere sundhedskoordinationsudvalgene i de øvrige regioner om forhold vedrørende samarbejdet mellem sygehuse, praksissektor og kommunale tilbud i regionen, hvor kendskab hertil
kan fremme koordinationen af behandlingsforløb, der omfatter flere regioner
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Sundhedskoordinationsudvalget inddrager systematisk patientinddragelsesudvalget i regionen i
drøftelserne af emner, der ligger inden for sundhedskoordinationsudvalgets emneområde.
Det Administrative Kontaktforum
Det Administrative Kontaktforum er det øverste administrative organ på sundhedsaftaleområdet
bestående af kommunale og regionale ledelsesrepræsentanter, herunder en repræsentant fra almen praksis. Sammensætningen af Det Administrative Kontaktforum skal sikre at alle områder i
sundhedsaftalen repræsenteres ved forummets deltagere.
Det Administrative Kontaktforum har til opgave at:
- Understøtte Sundhedskoordinationsudvalgets mulighed for at sikre og følge udvikling, implementering og opfølgning af sundhedsaftalen
- Forberede sager til sundhedskoordinationsudvalget
- Koordinere sundhedsaftalearbejdet mellem region, kommuner og almen praksis
- Sikre et effektivt og konstruktivt samarbejde mellem sundhedsaftalens parter på et strategisk
niveau
- Sikre udvikling, implementering, opfølgning og evaluering af sundhedsaftalens initiativer og
aftaler
- Etablere en understøttende administrativ organisering og sikre et tæt samarbejde med de etablerede ledelsessystemer
- Sikre tværgående kommunikation og information vedr. samarbejdet omkring sundhedsaftalen i
forhold til region, sygehuse, praksissektoren, kommunerne samt eksterne samarbejdspartnere.
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SKU

Understøttende følgeog arbejdsgrupper

DAK

Samordningsforum OUH

Samordningsforum SLB

Samordningsforum SVS

Samordningsforum SHS

DAK

Psykiatriske
samordningsfora

Følgegruppe for udviklingsaftalen



Følgegruppe for økonomi, effekt og
kvalitet

Følgegruppe for opgaveoverdragelse

Følgegruppe for

Følgegruppe for

Forebyggelse

Behandling og Pleje

Følgegruppe for
Genoptræning og

Følgegruppe for
Velfærdsteknologi og

rehabilitering

Telemedicin

Målgruppespecifikke arbejdsgrupper

Følge, arbejds- og ad hoc grupper
Under Det administrative Kontaktforum etableres den følgende følge-, arbejds- og ad hoc grupper,
som understøtter forummets arbejde.

60

Følgegrupper nedsat i den forudgående sundhedsaftaleperiode fortsætter indtil ny organisering er
etableret, og der er udpeget medlemmer til følgegrupperne i indeværende sundhedsaftale.
Der etableres en følgegruppe for hver af sundhedsaftalens obligatoriske områder. Desuden etableres en følgegruppe med ansvar for udviklingsaftalens indsatser, en følgegruppe vedr. økonomi,
effekt og kvalitet og en følgegruppe vedr. opgaveoverdragelse og delegation. For hver af de i kapitel 8 opridsede målgrupper nedsættes en arbejdsgruppe med ansvar for implementering af aftalegrundlaget på målgruppens område. Dog etableres en samlet arbejdsgruppe for gravide og nyfødte og børn og unge. De målgruppespecifikke arbejdsgrupper skal sikre løbende koordination med
de fire følgegrupper på de obligatoriske områder.
For alle grupper udarbejdes kommissorier, som tydeligt fastlægger mandatet og opgaveafgrænsning. Ved bemanding af grupperne tages der hensyn til den geografiske repræsentativitet.
Følgegrupperne kan nedsætte faglige undergrupper til håndtering af et afgrænset problemfelt.
Den lokale implementeringsorganisation
Parternes formelle ledelsessystemer har ansvar for, at sundhedsaftalen implementeres i egen organisation. Implementeringen understøttes af lokale tværsektorielle samordningsfora.
Lokale tværsektorielle samordningsfora
Det fælles samarbejde omkring den lokale implementering, tilrettelægges og følges i lokale samordningsfora. Der etableres fire somatiske samordningsfora omkring de regionale sygehusenheders optageområder og fire psykiatriske samordningsfora.
For de sygehusenheder, som har specialer eller funktioner, som behandler patienter fra andre end
de kommuner, der er omfattet af det lokale samordningsforum, skal der laves aftaler om, hvordan
samarbejde omkring planlægning og implementering kan håndteres.
Samarbejdet mellem psykiatri og somatik
Der er i sundhedsaftalen særligt fokus på at sikre et tæt samarbejde mellem psykiatri og somatik,
og dermed også at sikre, at der etableres de relevante samordningsfora for at styrke dette samarbejde. Parterne er enige om, at der fortsat er behov for særskilte lokale samordningsfora omkring
psykiatrien. Derfor etableres der fire lokale samordningsfora for psykiatrien, men der vil i aftaleperioden være mulighed for at afprøve forskellige former for organisering på tværs af somatikken og
psykiatrien. Vilkårene for dette aftales nærmere mellem parterne.
For at sikre, at der samarbejdes på tværs af somatikken og psykiatrien på relevante områder, aftales det, at der minimum én gang årligt afholdes et fællesmøde mellem de lokale somatiske og psykiatriske samordningsfora. Desuden er parterne ansvarlige for at sikre den nødvendige daglige og
løbende koordinering jf. sundhedsaftalens indsatsområder og initiativer.
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Opgaver
De lokale samordningsfora er det primære implementeringsorgan. De lokale samordningsfora har
ansvaret for løbende at monitorere og afrapportere målopfyldelse jf. implementerings- og opfølgningsplanen, og de skal igangsætte og justere initiativer og indsatser for at sikre at politiske og
administrative mål kan nås.
De lokale samordningsfora skal sikre løbende dialog og samarbejde mellem de tre sektorer om
kvaliteten og udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til borgerne. I de lokale samordningsfora kan
der indgås aftaler, som understøtter et hensigtsmæssigt lokalt samarbejde eller særlige driftsmæssige udfordringer, så længe der er tale om aftaler, der ligger inden for rammen af den fælles sundhedsaftale.
Konkret skal de enkelte samordningsfora bl.a.
- Planlægge og koordinere implementeringen af sundhedsaftalen på de konkrete indsatsområder samt sikre, at parterne lever op til aftalernes grundlæggende formål og værdier
- Sikre sammenhængende patientforløb mellem de tre sektorer i henhold til aftalte initiativer og
indsatser
- Følge samarbejdet mellem de tre sektorer løbende og evaluere de enkelte indsatser i sundhedsaftalen
- Sikre gensidig og tidlig information om nye tilbud, driftsændringer mv. og koordinere kapacitet
mellem kommuner og sygehuse
- Nedsætte ad hoc-grupper til udførelse af lokale fælles planlægningsopgaver og implementerings- og opfølgningsprojekter
- Behandle og følge op på resultater af kvalitetsmonitorering af samarbejdet mellem de tre sektorer
- Følge op på den lokale udrulning af elektronisk kommunikation
- Medvirke ved den årlige revision af sundhedsaftalen
De lokale samordningsfora etableres på baggrund af et fælles kommissorium som udarbejdes af
Det administrative Kontaktforum. I forbindelse med nedsættelse af de lokale samordningsfora skal
det sikres, at parterne stiller med repræsentanter, der har det nødvendige mandat og beslutningskompetence. Der kan derudover lokalt indgås aftaler om nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper,
herunder deltagelse, repræsentation og mødekadence. De lokale samordningsfora skal sikre, at
der er repræsentanter fra relevante afdelinger og forvaltninger i det omfang, det er nødvendigt for
at understøtte samarbejde, planlægning og implementering af sundhedsaftalen på lokalt niveau.
Spørgsmål om sundhedsaftalen af principiel karakter forelægges Det administrative Kontaktforum,
som tager stilling til, om sagen skal forelægges Sundhedskoordinationsudvalget og de respektive
parter for en afgørelse.
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9.2 Implementeringsplan
Ref.
Afsnit
2.1

Indsats

Ansvarlig

Tidsramme

Deltagelse i udarbejdelsen af Region Syddanmarks sundhedsplan

SKU

2017

Afprøvning af modeller for patient- og pårørendeinddragelse og udarbejdelse af tværsektoriel strategi for borger-, patient- og pårørendeinddragelse.

Følgegruppe for økonomi, effekt og kvalitet

Ult. 2017

2.1
Udvikling af fælles model for den rehabilite(7.3.3) rende tilgang

Følgegruppe for genoptræning og rehabilitering.

Ult. 2015

6.1.1

Udvikling og test af tværsektorielle borgerorienterede kvalitets- og effektmål

Følgegruppe for økonomi, effekt og kvalitet

Ult. 2016

6.1.1

Forskningsprojekt til udvikling og/eller afprøvning og evaluering af redskab til effektmåling
af patientuddannelse.

Følgegruppe for genoptræning og rehabilitering.

Ult. 2016

6.1.2

Udvikling af spørgeskemabaseret model til
kortlægning af den patientoplevede kvalitet for
patienter i tværsektorielle forløb

Følgegruppe for økonomi, effekt og kvalitet

Ult. 2015

6.1.4

Aftale om tværsektoriel kompetenceudvikling
og videndeling, som ikke relaterer sig til regionens §119-rådgivning

Følgegruppe for økonomi, effekt og kvalitet

Ult. 2017

6.2.2

Udarbejdelses af ramme for udveksling af data, herunder udvikling af et mere ligeligt datagrundlag for økonomi og aktivitet.

Følgegruppe for økonomi, effekt og kvalitet

Med. 2015

6.2.7

Afdækning af hvilke områder, der kan overdrages til kommunerne og under hvilke forudsætninger.

Følgegruppe for opgaveoverdragelse

Ult. 2016

6.2.7

Udarbejdelse af model og aftale for opgaveoverdragelse, herunder delegation

Følgegruppe for opgaveoverdragelse

Ult. 2016

6.3.2

Udarbejdelse af tværsektoriel strategi for telemedicin og det digitaliserede sundhedssamarbejde (it-strategi).

Følgegruppe for Velfærdsteknologi og Telemedicin

Ult. 2015.

6.3.2

Udbredelsesprojekter på it-området

Følgegruppe for Velfærdsteknologi og Telemedicin

Indeholdt i itstrategien

6.3.3

Udviklingsområder på it-området

Følgegruppe for Vel-

Indeholdt i it-

2.2
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Ref.
Afsnit

Indsats

Ansvarlig

Tidsramme

færdsteknologi og Telemedicin

strategien

7.1.4

Evaluering og beslutning om evt. udbredelse
af projektet Tidlig opsporing og forebyggelse

Følgegruppe for Forebyggelse

Ult. 2017

7.1.4

Aftale omkring samarbejdet om ernæring

Følgegruppe for Forebyggelse

Ult. 2015

7.1.4

Aftale om infektionshygiejnisk forebyggelse

Følgegruppe for Forebyggelse

Igangsættes
medio 2015.

7.1.4

Aftale om samarbejde, videndeling og komptenceudvikling omkring faldforebyggelse

Følgegruppe for Forebyggelse

Ult. 2016

7.1.4

Aftale omkring forebyggelsesindsatser forud
for operation.

Følgegruppe for Forebyggelse

Ult. 2016

7.1.4

Aftale om opsporing og behandling af borgere
med skadeligt og afhængigt forbrug af rusmidler.

Følgegruppe for Forebyggelse

Ult. 2016

7.1.5

Aftale om regionens rådgivning på forebyggelsesområdet

Følgegruppe for Forebyggelse

Ult. 2015

7.2.2

Tilpasning af SAM:BO, så den kan dække
både somatik og psykiatri

Følgegruppe for Behandling og pleje

Ult. 2016

7.2.3

Videreudvikling af it-understøttelsen hvad angår elektronisk kommunikation og telemedicin
på det somatiske og psykiatriske område, herunder SAM:BO

Følgegruppe for Behandling og pleje
/ Følgegruppe for Velfærdsteknologi og Telemedicin

Indeholdt i itstrategien

7.2.5

Samarbejdsaftale om ”Samarbejde mellem
kommunale akutfunktioner og regionale behandlingstilbud”

Følgegruppe for Behandling og pleje

Ult. 2016

7.2.6

Afklaring af, hvem der laver hvilke medicingennemgange hvornår og for hvilke patienter

Følgegruppe for Behandling og pleje

Ult. 2015

7.2.6

Initiativ om risikolægemidler

Følgegruppe for Behandling og pleje

Ult. 2015

7.2.6

Indgåelse af aftale om dosisdispensering

Følgegruppe for Behandling og pleje

UIt. 2015

7.3.2
Udarbejdelse af snitfladekatalog for genop(7.3.6) træning, patientuddannelsestilbud og andre
former for rehabiliteringstilbud

Følgegruppe for Genoptræning og rehabilitering

Ult. 2017

7.3.4

Følgegruppe for Gen-

Ult. 2015

Afdækning af særlige udfordringer for psykia-
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Ref.
Afsnit

Indsats

Ansvarlig

triske patienter og deres adgang til og kvaliteten af gentrænings- og rehabiliteringsindsatser.

optræning og rehabilitering

7.3.5

Aftale om udvikling af samarbejdet om patientuddannelser på tværs af sektorer

Følgegruppe for Genoptræning og rehabilitering

Ult. 2016

7.3.6

Udredning om årsager til ventetider på genoptræning mhp. reduktion af uhensigtsmæssig
ventetid.

Følgegruppe for Genoptræning og rehabilitering

Ult. 2015

7.3.7

Aftale om arbejdsdeling vedr. kliniske retningslinjer om ikke-kirurgiske indgreb som første
intervention.

Følgegruppe for Genoptræning og rehabilitering

Ult. 2016

7.3.7

Iværksættelse af forsknings- og udviklingsprojekter, der skaber ny viden om effekten af træning frem for operation.

Følgegruppe for Genoptræning og rehabilitering

Ult. 2017

8.1.3

IT-understøttelse af samarbejdet på
svangreområdet

Følgegruppe for Velfærdsteknologi og Telemedicin

Indeholdt i itstrategien

8.1.3

Aftale om gravide med særlige behov.

Arbejdsgruppe vedr.
børn og unge

Ult. 2016

8.1.3

Etablering af samarbejde og netværksdannelse/erfaringsudveksling om spædbarnsdød.

Arbejdsgruppe vedr.
børn og unge

Ult. 2016

8.1.3

Det nuværende samarbejde mellem Psykiatrisygehusets afdeling i Vejle-Kolding og omkringliggende kommuner om opsporing og
behandling af fødselsdepressioner udbredes
til resten af Region Syddanmark.

Arbejdsgruppe vedr.
børn og unge

Ult. 2017

8.2

Udarbejdelse af samarbejdsaftalen for Børn
og Unge

Arbejdsgruppe vedr.
børn og unge

Ult. 2016

8.4.4

Udarbejdelse af nye rammer for samarbejdet
om personer med kronisk sygdom

Arbejdsgruppe vedr.
mennesker med kronisk lidelse

Ult. 2016

8.6

Aftale om dobbeltdiagnosticerede.

Arbejdsgruppe vedr.
Ult. 2014
dobbeltdiagnosticerede

Gennemgang af aftaler i tilknytning til sundhedsaftalen 2011-2014 med henblik på opdatering, revision eller afvikling.

DAK
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Tidsramme

Ult. 2015

9.3 Den løbende opfølgning
Indsats
Opfølgning på sundhedsaftalens politiske målsætninger

Ansvarlig
SKU

Revision af sundhedsaftalen

SKU

Orientering om generelle forventninger til det
kommende års aktivitet mv.

DAK

Løbende vurdering af dataudveksling og koordinering af kapacitet

DAK

Kadence
SKU’s første
møde i kalenderåret.
SKU’s andet
møde i kalenderåret.
DAK’s første
møde i kalenderåret
DAK’s andet
møde i kalenderåret

Sundhedskoordinationsudvalgets tematiske opfølgning på sundhedsaftalen
Bortset fra opfølgningen på sundhedsaftalens politiske målsætninger, følger Sundhedskoordinationsudvalget på hovedparten af sine møder op på ét af sundhedsaftalens temaer, indsatsområder
eller målgrupper. I øvrigt kan Sundhedskoordinationsudvalget vælge at følge op på temaer i relation til sundhedssamarbejdet og de i sundhedsaftalen aftalte mål, når udvalget finder det relevant.
Ref.
7.1
7.2
7.3
6.1
6.2
6.3
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Afsnit i sundhedsaftalen
Forebyggelse
Behandling og pleje
Genoptræning og rehabilitering
Kvalitet på tværs af sektorer
Økonomi, aktivitet og planlægning
Velfærdsteknologi og telemedicin
Gravide og nyfødte
Børn og unge
Børn, unge og voksne med senhjerneskade
Personer med kroniske lidelser
Psykiatriske patienter med somatiske lidelser
Mennesker med et misbrug og en psykiatrisk lidelse
Borgere med demens
Den ældre patient
Kræftrehabilitering og palliation
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Tidsramme
1. kvartal 2015
2. kvartal 2015
3. kvartal 2015
4. kvartal 2015
1. kvartal 2016
2. kvartal 2016
3. kvartal 2016
4. kvartal 2016
1. kvartal 2017
2. kvartal 2017
3. kvartal 2017
4. kvartal 2017
1. kvartal 2018
2. kvartal 2018
3. kvartal 2018

2.7

Høring af sundhedsaftale 2015-2018

Resumé af udkast til
sundhedsaftalen 2015–2018
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1. Vision
Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål.

Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren
Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende i sit eget forløb. Vi skal inddrage borgerne aktivt, når vi træffer de overordnede beslutninger
om, hvordan vi indretter vores sundhedsvæsen.
Det vil vi måles på:
•

Vi har en borger-/patientoplevet kvalitet, som er stigende over tid, og som ligger over landsgennemsnittet.

•

Vi lægger en fælles strategi med klare mål, der gør telemedicin til en del af den daglige drift.

•

Vi spørger patienter og pårørende, om de føler sig inddraget i tilrettelæggelsen af patientforløbet.

•

Vi udvikler en fælles model for den rehabiliterende tilgang på tværs af sektorerne.

Sundhed for alle
Særligt udsatte grupper skal have særlige tilbud. Vi skal give borgere med psykisk sygdom og socialt dårligt stillede borgere samme muligheder for at opnå et godt helbred som andre borgere.
Det vil vi måles på:
•

Vi bidrager til, at den forventede middellevetid blandt borgere med psykisk sygdom er stigende
og nærmer sig den middellevetid, der kendes fra befolkningen som helhed.

•

Vi undersøger årsager til dårlig mental sundhed, herunder blandt børn og unge.

•

Vi tilbyder udsatte grupper forebyggelsesindsatser, som bidrager til at mindske deres forbrug af
tobak og alkohol.

•

Vi bidrager i fællesskab til en tidlig, målrettet og tværgående indsats for udsatte borgere med
risiko for at miste tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked.

Sundhed med sammenhæng
Vi skal tilbyde borgerne forebyggelse, sundhedsfremme, behandling og rehabilitering, som hænger
sammen på tværs af grænserne mellem kommuner, sygehuse og almen praksis. Alle parter skal
levere det rigtige tilpasset borgeren på rette tid og sted.
Det vil vi måles på:
•

Vi får færre forebyggelige (gen)indlæggelser.

•

Vi udvikler tværsektorielle mål for kvaliteten og effekten af det, vi gør.

•

Vi udvikler og anvender telemedicinske løsninger, som håndterer samtidige forløb og indsatser
i hjemmet, og som inddrager borgeren.

•

Vi videreudvikler samarbejdsaftalen om borger/patientforløb (Sam:Bo), så den også kan håndtere forløb, som rækker ud over sygehus og hjemmepleje, og vi implementerer den på det psykiatriske område.
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Sundhedsaftalens tre principper
•

Vi vil prioritere vores indsatser skarpt.

•

Vi vil se borgeren som et helt menneske, som har indflydelse på sit eget forløb.

•

Vi vil udnytte Syddanmarks styrkeposition på det velfærdsteknologiske område.

2. Udgangspunkt
Visionens principper og særlig vigtige fokuspunkter udfoldes nærmere i afsnittet ”Udgangspunkt”.

Den rehabiliterende tilgang
Sundhedsaftalen tager blandt andet udgangspunkt i visionen om sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren og princippet om rehabilitering. Målet er både at sikre en god og
hurtig tilbagevenden til hverdagen, når skaden er sket, og at undgå lidelser, som forhindrer deltagelse i hverdagslivets aktiviteter.

Borger-, patient- og pårørendeinddragelse
I løbet af aftaleperioden vil vi afprøve modeller for og metoder til borger-, patient- og pårørendeinddragelse og systematisk opsamle viden. Vi vil på den baggrund arbejde os frem mod en fælles
forståelse og herefter vil vi formulere en tværsektoriel strategi for borger-, patient- og pårørendeinddragelse.

Fastholdelse i job og uddannelse
Mennesker, som er i risiko for at falde ud af uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet, skal møde en målrettet, tidlig, helhedsorienteret, rettidig og sammenhængende indsats, som ofte går på
tværs af de kommunale forvaltninger, de somatiske og psykiatriske behandlingstilbud og egen læge.

Styrket samarbejde ud fra LEON-princippet
Kommuner, regioner og praksissektoren arbejder sammen ud fra LEON-princippet. Det betyder, at
opgaverne skal løses på det laveste effektive omkostningsniveau, sådan at samfundet får mest
mulig sundhed for de ressourcer, der bruges i sundhedsvæsenet.

Tættere samarbejde med almen praksis
Der er med sundhedsaftalen etableret øget inddragelse af almen praksis, og der udarbejdes i regi
af Praksisplanudvalget en praksisplan, der matcher de forskellige indsatsområder i sundhedsaftalen. Dermed skabes klarhed over de opgaver, der varetages i almen praksis og den nødvendige
prioritering.

3. Mål
Visionen er omsat i målsætninger og succeskriterier i sundhedsaftalens kapitel 3.
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4. Udvikling
Udviklingsaftalen omhandler en række felter, hvor kommuner og region er enige om at arbejde
sammen med fælles formål, men hvor der er forskellige opfattelser af midler, tempo og graden af
forpligtelse i samarbejdet. Der indgås følgende udviklingsaftaler:
Forebyggelse og tidlig opsporing
Med denne udviklingsaftale sættes fokus på den tidlige og forebyggende indsats, inden borgere
bliver patienter.
Konkrete projekter:
- Forsknings- og samarbejdsprojektet Tidlig Opsporing og Forebyggelse. Målet er at skabe sunde vaner og opspore og forebygge livsstilsrelaterede sygdomme.
- Projekt Integrated Care, som har til formål at udvikle samarbejdet mellem sektorerne, særligt
med henblik på en tidlig og integreret indsats for de mest udsatte borgere.
Fastholdelse i job og uddannelse
Med denne udviklingsaftale sættes der fokus på, at mennesker i risiko for at falde ud af uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet oplever en sammenhængende og effektiv indsats.
Konkrete projekter:
- Når nye samarbejdsaftaler og forløbsprogrammer udarbejdes, prioriteres de grupper, som er i
særlig risiko for at ende uden for uddannelse og arbejdsmarked.
- Fælles retningsgivende mål og handleplaner for borgere, som er i kontakt med social- og behandlingspsykiatri og arbejdsmarkeds- eller uddannelsesområdet.
Den rehabiliterende tilgang
Med denne udviklingsaftale sættes der fokus på behovet for at skabe et fælles sprog for og fælles
metoder til at arbejde ud fra den rehabiliterende tilgang på tværs af sektorerne.
Konkret projekt:
- Udvikling af en fælles model for den rehabiliterende tilgang indeholdende værktøjer og samarbejdsmodeller.
Mental sundhed
Der er brug for et fælles vidensgrundlag om årsagerne til dårligt mentalt helbred, herunder i hvilken
grad det mentale helbred påvirkes af individuelle problemstillinger, sociale faktorer og samfundsmæssige forhold.
Konkrete projekter:
- Der gennemføres en kortlægning af viden om omfanget af og årsager til dårlig mental sundhed,
herunder hvorfor særligt unge i Syddanmark angiver dårlig selvoplevet mental sundhed.
- Hvis kortlægningen giver anledning hertil, sættes der konkrete mål for reduktionen i andelen af
borgere, der angiver at have dårligt mentalt helbred i 2017.
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Telemedicin
Nye telemedicinske indsatser skal sikre, at borgeren og patienten også kan tilgå data og dele information. Relevante sundhedsindsatser, som foregår i borgerens eget hjem, skal også være omfattet af digital kommunikation.
Konkrete projekter:
- Shared Care Platform, et værktøj som understøtter integrerede samarbejder på tværs af sektorer og organisationer - samt i borgerens hjem, og som bidrager til styrket patient og borgerinddragelse.
- Fælles fiberbaseret infrastruktur og platform for telemedicinske løsninger, som kan bruges af
både borgere og det offentlige.
Borgerorienterede kvalitets- og effektmål
I takt med at samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og almen praksis bliver tættere, stiger behovet for at udvikle fælles borgerorienterede mål for effekt og kvalitet.
Konkret projekt:
- Udvikling af tværsektorielle borgerorienterede mål for kvalitet og effekt.

5. Ramme
I kapitlet beskrives de juridiske rammer for sundhedsaftalen og udvalg, som er involveret i arbejdet
med sundhedsaftalen. Desuden redegøres der for, hvordan konkrete tvivlstilfælde i forhold til fortolkningen af aftalen håndteres. I sådanne tilfælde skal de nødvendige ydelser leveres til patienten/borgeren, og fortolkningsspørgsmål vedrørende sundhedsaftalen, herunder spørgsmål om ansvar mv., afklares efterfølgende mellem de involverede myndigheder.

6. Tværgående temaer
Kapitlet indeholder følgende tværgående temaer:

Kvalitet på tværs af sektorer
Formålet er, at den enkelte patient og borger modtager en indsats, der er sammenhængende, sikker og af høj kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.
Indsatser
•

Udvikling og test af tværsektorielle borgerorienterede kvalitets- og effektmål

•

Forskningsprojekt til udvikling og/eller afprøvning og evaluering af redskab til effektmåling af
patientuddannelse.

•

Udvikling af spørgeskemabaseret model til kortlægning af den patientoplevede kvalitet for patienter i tværsektorielle forløb

•

Aftale om tværsektoriel kompetenceudvikling og videndeling, som ikke relaterer sig til regionens §119-rådgivning
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Økonomi, aktivitet og planlægning
Kommunerne og Region Syddanmark, herunder regionens praksissektor, forpligter sig til at levere
aktivitetsdata samt andre nødvendige oplysninger i forbindelse med opgaver og analyser, der understøtter en hensigtsmæssig koordinering. Når opgaver flyttes mellem sektorerne, sker det aftalt
og planlagt, så parterne har tid til de nødvendige omstillinger.
Udvikling af spørgeskemabaseret model til kortlægning af den patientoplevede kvalitet for patienter
i tværsektorielle forløb
Indsatser
•

Udarbejdelses af ramme for udveksling af data, herunder udvikling af et mere ligeligt datagrundlag for økonomi og aktivitet.

•

Afdækning af hvilke områder, der kan overdrages til kommunerne og under hvilke forudsætninger.

•

Udarbejdelse af model og aftale for opgaveoverdragelse, herunder delegation

Velfærdsteknologi og telemedicin
Samarbejdet om velfærdsteknologi og telemedicin skal understøtte borgerens uafhængighed i
hverdagen og gøre mødet med sundhedsvæsenet lettere, ligesom det skal fremme kommunikation
og samarbejde på tværs af sundhedsvæsenets sektorgrænser.
Indsatser
•

Udarbejdelse af tværsektoriel strategi for telemedicin og det digitaliserede sundhedssamarbejde.

•

Udbredelsesprojekter på it-området

•

Udviklingsområder på it-området

7. Obligatoriske indsatsområder
Dette kapitel beskriver de indsatser, aftaler, værktøjer og metoder, som er generelle og gældende,
uanset hvilke typer af forløb, der er tale om.

Forebyggelse
Det overordnede formål er at sikre, at borgere og patienter i Region Syddanmark med behov for
forebyggelse systematisk tilbydes en sammenhængende forebyggelsesindsats af høj kvalitet.
Indsatser
•

Evaluering og beslutning om evt. udbredelse af projektet Tidlig opsporing og forebyggelse

•

Aftale omkring samarbejdet om ernæring

•

Aftale om infektionshygiejnisk forebyggelse

•

Aftale om samarbejde, videndeling og komptenceudvikling omkring faldforebyggelse

•

Aftale omkring forebyggelsesindsatser forud for operation.

•

Aftale om opsporing og behandling af borgere med skadeligt og afhængigt forbrug af rusmidler.
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•

Aftale om regionens rådgivning på forebyggelsesområdet

Behandling og pleje
Formålet er at sikre sammenhængende behandlings- og plejeforløb af høj kvalitet. SAM:BO skal
videreudvikles, så den kan dække både børn og unge- og voksenområdet indenfor såvel somatik
som psykiatri.
Indsatser
•

Tilpasning af SAM:BO, så den kan dække både somatik og psykiatri

•

Videreudvikling af it-understøttelsen hvad angår elektronisk kommunikation og telemedicin på
det somatiske og psykiatriske område, herunder SAM:BO

•

Samarbejdsaftale om ”Samarbejde mellem kommunale akutfunktioner og regionale behandlingstilbud”

•

Afklaring af, hvem der laver hvilke medicingennemgange hvornår og for hvilke patienter

•

Initiativ om risikolægemidler

•

Indgåelse af aftale om dosisdispensering

•

Udarbejdelse af snitfladekatalog for genoptræning, patientuddannelsestilbud og andre former
for rehabiliteringstilbud

Genoptræning og rehabilitering
Formålet er at sikre, at borgere med nedsat funktionsevne relateret til somatisk og/eller psykisk
sygdom, med behov for genoptræning og rehabilitering tilbydes et sammenhængende forløb af høj
kvalitet.
Indsatser
•

Afdækning af særlige udfordringer for psykiatriske patienter og deres adgang til og kvaliteten af
gentrænings- og rehabiliteringsindsatser.

•

Aftale om udvikling af samarbejdet om patientuddannelser på tværs af sektorer

•

Udredning om årsager til ventetider på genoptræning mhp. reduktion af uhensigtsmæssig ventetid.

•

Aftale om arbejdsdeling vedr. kliniske retningslinjer om ikke-kirurgiske indgreb som første intervention.

•

Iværksættelse af forsknings- og udviklingsprojekter, der skaber ny viden om effekten af træning
frem for operation.

8. Aftaler om specifikke målgrupper
Samarbejdet om specifikke målgrupper er som hovedregel beskrevet nærmere i selvstændige aftaler, som indgår som bilag til sundhedsaftalen.

Gravide og nyfødte
Samarbejdet mellem kommuner, region og almen praksis skal medvirke til at sikre et trygt og
sammenhængende patientforløb af høj kvalitet gennem graviditet, fødsel og barsel. Det skal ske
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ud fra en helhedsorienteret tilgang – og med familien i centrum.
Indsatser
•

IT-understøttelse af samarbejdet på svangreområdet

•

Aftale om gravide med særlige behov.

•

Etablering af samarbejde og netværksdannelse/erfaringsudveksling om spædbarnsdød.

•

Det nuværende samarbejde mellem Psykiatrisygehusets afdeling i Vejle-Kolding og omkringliggende kommuner om opsporing og behandling af fødselsdepressioner udbredes til resten af
Region Syddanmark.

Børn og unge
Formålet er at understøtte samarbejdet mellem kommuner, region og almen praksis for at sikre et
koordineret og sammenhængende patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorerne til gavn for
børn og unge samt deres familier.
Indsats
•

Udarbejdelse af samarbejdsaftalen for Børn og Unge

Børn, unge og voksne med senhjerneskade
Borgeren/patienten er i centrum og pårørende involveres ud fra deres individuelle behov for vejledning mv. Det er målet, at kvaliteten løftes inden for de givne økonomiske rammer gennem mere
ensartede og strømlinede forløb og bedre/mindre personafhængig koordinering.

Personer med kronisk sygdom
Formålet er at sikre, at personer med kronisk sygdom aktivt inddrages i deres eget sygdomsforløb,
således at de bedste betingelser for et selvstændigt og meningsfuldt liv udvikles. I aftaleperioden
skal der udvikles en ny samarbejdsaftale om personer med kronisk sygdom.
Indsats
•

Udarbejdelse af nye rammer for samarbejdet om personer med kronisk sygdom

Psykiatriske patienter med somatiske lidelser
Vi har en fælles opgave med at reducere den betydelige overdødelighed ift. den øvrige befolkning,
som borgere med en psykisk lidelse har, bl.a. som følge af somatiske lidelser. Den fælles målsætning er, at psykiatriske patienter med en eller flere somatiske lidelser sikres en forebyggende og
behandlende indsats på niveau med den øvrige befolkning.
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Mennesker med et misbrug og en psykiatrisk lidelse
Formålet er at styrke det tværsektorielle samarbejde og sikre bedre kvalitet, koordination og sammenhæng i forløb for mennesker med et misbrug og en psykiatrisk lidelse.
Indsats
•

Aftale om dobbeltdiagnosticerede.

Borgere med demens
Formålet er at sikre, at demensudredning og behandling i Region Syddanmark foregår efter de
seneste anbefalinger for området.

Den ældre patient
Formålet er at styrke indsatsen for den ældre patient, bl.a. med henblik på at reducere antallet af
forebyggelige (gen-)indlæggelser og sikre gode sammenhængende og koordinerede patientforløb.

Kræftrehabilitering og palliation
Målet er, at den enkelte borger/patient og dennes pårørende oplever sammenhæng og kvalitet i
sundhedsydelser og tilbud. Herudover skal planen sikre sammenhæng med den indsats, der i øvrigt foregår på kræftområdet.

9. Implementering
I kapitlet beskrives organiseringen af samarbejdet omkring sundhedsaftalen og planen for implementering og opfølgning på sundhedsaftalens initiativer. Organiseringen tilrettelægges omkring det
overordnede politiske niveau, det fælles tværsektorielle strategiske niveau samt det lokale tværsektorielle ledelsesniveau.

9

