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Sundhedsaftalernes formål 

• Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af 
sektorer og de tilgrænsende sektorer 
 

• Understøtte en stadig udvikling af sundhedsvæsenet og 
sikre at opgaver udføres på lavest effektive 
omkostningsniveau 
 

• Højne kvalitet og patientsikkerhed i det sammenhængende 
sundhedsvæsen 
 

• Sikre klare aftaler om varetagelsen af opgaverne på 
sundhedsområdet 
 
 



Sundhedsaftale på en ny måde 

• Nyt paradigme: Rehabilitering og 
borgerinddragelse 

 

• Viden om Syddanmark: Et fælles fremtidsbillede 

 

• En udviklingsorienteret sundhedsaftale 

 

• Fælles ansvar og forpligtende mål 
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Rehabilitering som tilgang 



Fælles ansvar og forpligtende mål  
Eksempler på mål i udkast til  

politisk vision for sundhedsaftalen 

 
Sundhed gennem et 

rehabiliterende 
samarbejde med borgeren 

Sundhed for alle 
Sundhed med 
sammenhæng 

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

• Vi reducerer forskellen 
mellem den forventede 
middellevetid blandt 
borgere med psykisk 
sygdom og den 
middellevetid, der 
kendes fra befolkningen 
som helhed. 
 

• Vi får færre 
uhensigtsmæssige og 
forebyggelige 
(gen)indlæggelser. 



Det fælles fremtidsbillede 

     

• En analyse af særlige syddanske udfordringer 
og muligheder på sundhedsområdet.  

• Hvad kendetegner Syddanmark på 
sundhedsområdet? 

• Hvor har vi særlige 
udfordringer? 



Det fælles fremtidsbillede  
- konklusioner i uddrag 

• Vi har dårligere mental sundhed i 
Syddanmark. 

• Lavt uddannelsesniveau giver udfordringer. 

• Vi har mange patienter med kroniske lidelser 

• Uhensigtsmæssige genindlæggelser udgør en 
særskilt problematik 

• Særlige udfordringer omkring ADHD, demens 
og funktionelle lidelser  



De politiske dialogmøder 

• Sundhedskoordinationsudvalgets 
formandskab møder den enkelte kommune 
(oftest sundhedsudvalget).  

 

• Drøftelse med udgangspunkt i det fælles 
fremtidsbillede: Giver konklusionerne 
anledning til nye politiske mål eller 
udviklingsaftaler? 

 



Økonomiaftalen 2015: 
Sammenhængende sundhed 

• Sammenhængende sundhedsvæsen: Yderligere 
350 mio. kr. i 2015 til fælles mål 
– Færre uhensigtsmæssige og forebyggelige 

genindlæggelser og indlæggelser  
– Færre færdigbehandlede patienter, der optager en 

seng på sygehusene  

 
• Styrkelse af praksissamarbejdet 

– 200 mio. kr. over tre år fra regioner og kommuner 
– Supplerer omlægninger for 210 mio. kr. i 

overenskomsten. 
 
 
 



MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

Politiske 
møder 

Konference 

Høring 

Godkendelse, 
SKU 

Godkendelse, 
By- og 

regionsråd 

Proces for sundhedsaftalen 

SKU Døgn-
seminar 

KKR 
Syddanmark 

SKU 1. beh. SKU 2. beh. 


