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2.5 Ufinansieret opgaveoverdragelse ved tidlig udskrivning 
fra sygehus
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BAGGRUND 
På sit møde den 7. oktober 2013 anmodede KKR Syddanmark Sundheds-

strategisk Forum om at indsamle eventuel dokumentation for ufinansieret 

opgaveglidning i forbindelse med tidligere udskrivning fra sygehusene.  

 

Metode 

I begyndelsen af 2012 udarbejdede Sundhedsstrategisk Forum en samlet 

oversigt over, hvilke sygeplejeindsatser kommunerne varetog på dette tids-

punkt. I efteråret har vi bedt kommunerne om at opdatere oversigten ud 

fra den aktuelle status.  

 

Vi har modtaget svar fra 20 af de 22 kommuner. Tre af de 20 kommuner har 

ikke indgivet data for 2012. Hvor der sammenlignes mellem årene, tages 

der alene udgangspunkt i de 17 kommuner, som har indleveret besvarelser 

i begge år.  

 

Hvor der er sket ændringer fra 2012 til efteråret 2013, har kommunerne 

vurderet, om der er tale om ufinansieret opgaveoverdragelse. På denne vis 

har det været muligt at kortlægge omfanget og arten af hhv. nye opgaver i 

den kommunale sygepleje samt nye opgaver, som vurderes at være udtryk 

for ufinansieret opgaveoverdragelse.  

 

Desuden har kommunerne beskrevet erfaringer med ufinansieret opgave-

overdragelse inden for de seneste to år.  
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Side 2 af 6 NYE OPGAVER I DEN KOMMUNALE SYGEPLEJE 
– RESULTATET AF KORTLÆGNINGEN 
Blandt de 17 kommuner, som har indgivet svar både i 2012 og 2013 kan der 

registreres i alt 62 nye ydelser. Det svarer gennemsnitligt til tre-fire nye 

ydelser pr. kommune. 

 

Opgaver, som vurderes at have karakter af ufinansieret opgaveoverdragelse 

Kommunerne vurderer, at i alt 39 af de 62 nye ydelser er udtryk for ufinan-

sieret opgaveoverdragelse. Der er generelt tale om de opgaver, som ligger 

tættest på det behandlende sundhedsvæsen. Ydelserne vedrører hovedsa-

geligt, at ernæringspræparater eller medicin i form af væsker indgives via 

blodbanen.  

 

De ydelser, der oftest vurderes som overdraget ufinansieret, er: 

- Intravenøs injektion 

- Væske via CVK 

- Parenteral ernæring via CVK 

- Væske via perifær venflon 

- Pleje af PICC-line 

- Anlægge perifær venflon 

- Pleje af Port-a-Cath 

- Udvikle/fastholde behandling 

 

ANDRE ERFARINGER MED UFINANSIERET OPGAVEOVERDRAGELSE 
Kommunerne har desuden indgivet skriftlige besvarelser på, hvordan man 

inden for de seneste to år har erfaret ufinansieret opgaveoverdragelse. En 

række svar bekræfter den ovenstående liste og påpeger en stigning i ydel-

serne inden for disse områder. Til listen føjes bl.a. afsluttende kemobe-

handling hos patienter i eget hjem. 

 

Endelig nævner en række kommuner opgaver, som ikke er nye, men som er 

blevet mere komplekse eller steget betydeligt i omfang. Det gælder bl.a.  

- Overblik over borgerens samlede medicinstatus, specielt efter indlæg-

gelse og når borgeren får ordineret medicin flere steder fra.  

- Stor stigning i antal af borgere, der udskrives til intravenøs behandling. 

- Større koordineringsopgave med særligt sygehuset, når borgeren oftere 

stadig er patient ved udskrivelsen og fortsætter sin behandling i hjem-

met.  
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SKEMA 1: OPGAVER, SOM VURDERES AT VÆRE UFINANSIERET OPGAVEOVERDRAGELSE 
 
Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke sygeplejeindsatser kommunerne udførte i oktober 2013. 1 markerer, at kommunen udførte opgaven, mens 0 markerer, 

at kommunen ikke udførte den.  

 

- Røde felter markerer, at der er sket en ændring fra primo 2012 til oktober 2013, som ifølge kommunens vurdering er udtryk for ufinansieret opgaveover-

dragelse. 

- Gule felter markerer, at kommunen enten ikke har angivet, hvorvidt der er tale om opgaveoverdragelse, eller det er angivet for en opgave, som kommunen 

tidligere har udført (kan vedrøre stigning eller delopgave). 

- Grønne felter markerer, at der er sket en ændring fra primo 2012 til oktober 2013, som ifølge kommunens vurdering ikke er udtryk for ufinansieret opgave-

overdragelse. 
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Af- og udspænding ? 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 ? 1 0 0 0 0 0 0 

Af- og påklædning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Faldudredning 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 

Forflytning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Istandgørelse ved mors 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Personlig pleje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vending og lejring 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Toiletbesøg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Anrette/servere mad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

Anlægge nasalsonde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 

Skift af ventrikelsonde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 0 

Blodsukkermåling 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ernæringsscreening HVEM 0 ? ? 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

Hjælp til indtagelse af mad 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Kostvejledning og opfølgning 1 1 ? 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

Pleje af nasalsonde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pleje af ventrikelsonde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sondeernæring via ventrikelsonde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sondeernæring via nasal sonde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Væske via CVK 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Parenteral ernæring via CVK 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Væske via perifær venflon 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 

Anlægge perifær venflon 0 ? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

Anlægge subcutan kanyle 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Anlæggelse af kompres.forbinding 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Anlæggelse af stumpforbinding 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cancer sår 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Decubitus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Diabetiske fodsår 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fjernelse af agraffer og suturer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kirurgiske sår 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kompressionsstrømper af og på 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Lægeordineret hudpleje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pinn-pleje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pleje af CVK 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pleje af perifær venflon 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Pleje af PICC-line 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
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Pleje af Broviac / Hickmann kateter 0 1 1 0 ? 1 1 1 ? 1 1 0 ? 1 1 0 0 0 1 1 

Pleje af Port-a-Cath 1 1 1 0 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sår andet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Traumatiske sår 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Udredning af sår - §119 1 ? 1 0 ? 1 1 1 ? 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Ulcus cruris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Forventningsafklaring m/ borger 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Oplæring teknologi /hjælpemidler 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Rådgive/vejlede adfærd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Samtale pårørende efter dødsfald 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tværfagligt teammøde v/borger 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dispensering 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dosisdispensering opfølgning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Inhalation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Injektion ”sommerfugl” 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Intramuskulær injektion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Intravenøs injektion 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

Medicinliste tjek uden tabletter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 ? 0 1 1 1 1 

Medicinadministration 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Medicingennemgang med egen 
læge 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 

Medicinsk plaster 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Opfølgning Pause-medicin 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Opfølgning PN medicin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Subcutan injektion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Suppositorie/klyx/vagitorie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Øjendråber/øredråber 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Opfølgning behandlings-
dom/retspsyk. 

1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 ? 0 0 1 0 1 

Borgermøde med psykiatrien 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 

Struktur på borgerens hverdag 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Behandling med aflastende sug i 
svælg 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 0 1 1 1 

Blodtryksmåling 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

C-pap / B-pap 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 

Dopplermåling 0 ? 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

Lungesekretprøve 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 ? 1 1 1 0 0 1 1 1 

Peep-maske 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pleje af trachealstomi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pleje i forbindelse med ilt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Respirationsmåling 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Respirationsøvelse 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

Speciel mundpleje 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

System 22 1 1 ? ? 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 ? 1 1 

Temperatur / pulsmåling 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rådgivning seksualitet 1 ? 1 1 ? 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Udredning af seksuelle følger 0 ? 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Igangsætning af smertepumpe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Opfølgning af smertebehandling 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Smerteudredning 1 1 0 1 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Udredning søvn 1 1 0 1 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 



 

 

 

 

Side 3 af 6 

 A
ss

en
s 

 

B
ill

u
n

d
  

Es
b

je
rg

  

Fa
n

ø
  

Fr
ed

er
ic

ia
  

Fa
a

b
o

rg
-M

id
tf

yn
  

H
a

d
er

sl
ev

  

K
o

ld
in

g
  

La
n

g
el

a
n

d
  

M
id

d
el

fa
rt

  

N
o

rd
fy

n
s 

 

O
d

en
se

  

Sv
en

d
b

o
rg

  

Sø
n

d
er

b
o

rg
  

Tø
n

d
er

  

V
a

rd
e 

 

V
ej

en
  

V
ej

le
  

Æ
rø

  

A
a

b
en

ra
a

  

Opfølgning søvn og hvile 1 1 0 1 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Afføringsprøve 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Anlægge blærekateter kvinder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Anlægge blærekateter mænd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 

Ballontjek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Drænpleje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kateterpleje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Opsætning posedialyse 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 

RIK 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

SIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 

Stomiposeskift/tømning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Stomipleje- og behandling 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Til- og frakobling dialyse 1 1 1 ? 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 

Urinposeskift/tømning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Urinprøve 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Faglig udredning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Opfølgende besøg udskrivelse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 

Oplæring borger 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Udvikle/fastholde behandling 1 1 1 1 ? 1 ? 1 1 0 1 0 1 1 ? 1 1 1 1 1 

 

  



 

 

 

 

Side 1 af 6 SKEMA 2: UDVIKLINGEN I SYGEPLEJEOPGAVER I KOMMUNERNE SAMLET SET 
Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange af de 17 kommuner, som har indgivet svar både i 

2012 og 2013, som har udført en given ydelse i hhv. 2012 og 2013. Stigninger fra 2012 – 2013 er 

markeret med rødt. Fald er markeret med grønt. 

 

2
0

1
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2
0

1
3 

Af- og udspænding 3 5 

Af- og påklædning 17 17 

Bad 17 16 

Faldudredning  5 10 

Forflytning 16 17 

Istandgørelse ved mors 16 17 

Personlig pleje 17 17 

Vending og lejring 17 17 

Toiletbesøg 16 16 

Anrette/servere mad 15 14 

Anlægge nasalsonde 16 14 

Skift af ventrikelsonde 15 14 

Blodsukkermåling 17 17 

Ernæringsscreening HVEM  8 9 

Hjælp til indtagelse af mad 14 15 

Kostvejledning og opfølgning 11 12 

Pleje af nasalsonde 16 17 

Pleje af ventrikelsonde 17 17 

Sondeernæring via ventrikelsonde 17 17 

Sondeernæring via nasal sonde 17 17 

Væske via CVK 12 13 

Parenteral ernæring via CVK 12 15 

Væske via perifær venflon 6 7 

Anlægge perifær venflon 1 3 

Anlægge subcutan kanyle  15 16 

Anlæggelse af kompressionsforbinding 16 17 

Anlæggelse af stumpforbinding 17 17 

Cancer sår 17 17 

Decubitus 17 17 

Diabetiske fodsår 17 17 

Fjernelse af agraffer og suturer 17 17 

Kirurgiske sår 17 17 

Kompressionsstrømper af og på 16 16 

Lægeordineret hudpleje 17 17 

Pinn-pleje 17 17 

Pleje af CVK 17 17 

Pleje af perifær venflon 15 14 

Pleje af PICC-line 12 15 

Pleje af Broviac / Hickmann kateter 7 8 

Pleje af Port-a-Cath 14 15 

Sår andet 17 17 

Traumatiske sår 17 17 

Udredning af sår - §119 11 12 

Ulcus cruris 17 17 

Forventningsafklaring m/ borger  13 15 

Oplæring teknologi /hjælpemidler  12 14 

Rådgive/vejlede adfærd  17 17 

Samtale pårørende efter dødsfald  17 17 

Tværfagligt teammøde v/borger 17 17 

Dispensering 17 17 

Dosisdispensering opfølgning 17 17 

Inhalation 17 17 

Injektion ”sommerfugl” 16 17 

Intramuskulær injektion 16 17 

Intravenøs injektion 6 9 

 

2
0

1
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2
0

1
3 

Medicinliste tjek uden tabletter 13 14 

Medicinadministration 17 17 

Medicingennemgang med egen læge 15 16 

Medicinsk plaster 17 17 

Opfølgning Pause-medicin 16 16 

Opfølgning PN medicin 17 17 

Subcutan injektion 17 17 

Suppositorie/klyx/vagitorie   17 17 

Øjendråber/øredråber 16 17 

Opfølgning behandlingsdom/retspsyk. 7 10 

Borgermøde med psykiatrien 16 15 

Struktur på borgerens hverdag 15 15 

Behandling med aflastende sug i svælg 16 15 

Blodtryksmåling 15 16 

C-pap / B-pap 16 15 

Dopplermåling 8 8 

Lungesekretprøve 12 13 

Peep-maske 17 17 

Pleje af trachealstomi 17 17 

Pleje i forbindelse med ilt 17 17 

Respirationsmåling 16 17 

Respirationsøvelse 4 7 

Speciel mundpleje 16 17 

System 22 13 13 

Temperatur / pulsmåling 17 17 

Rådgivning seksualitet  11 14 

Udredning af seksuelle følger  2 5 

Igangsætning af smertepumpe 17 17 

Opfølgning af smertebehandling 17 17 

Smerteudredning  14 16 

Udredning søvn  11 15 

Opfølgning søvn og hvile  11 15 

Afføringsprøve 17 17 

Anlægge blærekateter kvinder 17 17 

Anlægge blærekateter mænd 16 16 

Ballontjek 17 17 

Drænpleje  14 16 

Kateterpleje 17 17 

Opsætning posedialyse 17 15 

RIK 16 15 

SIK 16 16 

Stomiposeskift/tømning 17 17 

Stomipleje- og behandling 17 17 

Til- og frakobling dialyse 17 15 

Urinposeskift/tømning 17 17 

Urinprøve 17 17 

Faglig udredning  16 17 

Opfølgende besøg udskrivelse 13 15 

Oplæring borger  15 17 

Udvikle/fastholde behandling 7 12 

 



2.6 Samarbejdsinitiativer og status på målopfyldelse på 
sundhedsområdet



NOTAT: SAMARBEJDSINITIATIVER I DE SYDDANSKE KOMMUNER 

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat den 10. februar 2014.  

 

Baggrund 

På KKR Syddanmarks møde den 7. oktober 2013 blev Sundhedsstrategisk Forum bedt om at igangsætte 

indsamlingen af samarbejdsinitiativer med henblik på den næste generations sundhedsaftale, således at 

det kan drøftes i KKR primo 2014.  

 

På den baggrund er der udsendt et spørgeskema til kommunerne med hovedspørgsmålet: ”Hvilke 

væsentlige samarbejdsinitiativer med relevans for den kommende sundhedsaftale har kommunen iværksat 

– eller påtænkt iværksat – på baggrund af økonomiaftalens løft på 300 mio. kr.?”  

 

Samarbejdsinitiativerne er sammenholdt med KKR Syddanmarks fire overordnede politiske målsætninger 

for det nære sundhedsvæsen:  

1) Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser 

2) Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge 

3) Alle kommuner skal arbejde med rehabilitering 

4) Alle kommuner skal arbejde med systematisk ledelsesinformation på sundhedsområdet. 

 

Formål og afgrænsning 

Undersøgelsens formål er en kvalitativ afdækning af væsentlige nye samarbejdsinitiativer på baggrund af 

de i økonomiaftalen 2014 afsatte midler til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i 

kommunerne og understøttelse af indsatsområderne i de nye sundhedsaftaler.  

 

Det er vigtigt at understrege, at kataloget dermed ikke indeholder alle væsentlige kommunale initiativer til 

realisering af målsætningerne for det nære sundhedsvæsen. Kommunerne har allerede i de foregående år 

iværksat initiativer, der er med til at sikre opfyldelse af KKR’s politiske målsætninger på sundhedsområdet. 

Mens kommunerne arbejder dedikeret frem mod de samme mål, kan fx forskellige udgangspositioner give 

anledning til variationer i hvilke indsatser, der prioriteres. 

 

Samtidig er flere kommuner endnu ved at afdække, hvordan midlerne fra økonomiaftale 2014 bedst 

anvendes under hensyn til KKR Syddanmarks målsætninger og dialogen med Region Syddanmark om den 

kommende sundhedsaftale, som pågår. 

 

Endelig er det forventeligt, at en række af initiativerne vil blive videreudviklet i løbet af 2014. 

 

  



Temaopdeling 

Der er indkommet i alt 84 initiativer. Initiativerne, som fremgår af det følgende katalog, er på baggrund af 

de indsendte besvarelser opdelt efter de fire KKR-målsætninger i følgende temaer:   

 

1) Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser 

- Tidlig opsporing (5 initiativer) 

- Den ældre medicinske patient (6 initiativer) 

- Medicin mv. (2 initiativer) 

 

2) Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge  

- Kronikerindsatser og patientuddannelse (10 initiativer) 

 

 Indsatser vedr. målsætning 1 og 2 

- Indsatser vedr. forebyggelse, herunder KRAM (7 initiativer) 

 

3) Alle kommuner skal arbejde med rehabilitering 

- Rehabilitering (23 initiativer) 

 

 Indsatser vedr. målsætning 1 og 3 

- Akutte og subakutte tilbud (9 initiativer) 

- Opfølgende hjemmebesøg (4 initiativer) 

- Nye samarbejdsformer og sektorovergange (5 initiativer) 

 

4) Alle kommuner skal arbejde med systematisk ledelsesinformation på sundhedsområdet. 

- Ledelsesinformation og IT (4 initiativer) 

 

 Øvrig understøttelse af målsætningerne 

- Andre indsatser (9 initiativer) 
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TIDLIG OPSPORING 
Indsatserne vedrører særligt KKR-målsætningen: ” Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige 

indlæggelser og genindlæggelser”. 

 

Indsatserne er særligt relevante for sundhedsaftalens obligatoriske afsnit om forebyggelse og behandling 

og pleje og målsætningen om at undgå uhensigtsmæssige (gen-)indlæggelser.  

 

Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse 
Haderslev Kommune har øremærket en ganske lille del af midlerne til samarbejde med Region Syddanmark 

omkring Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse, hvor vi fra 1. januar 2014 sammen med Esbjerg og Varde 

Kommuner skal være pilotkommuner. 

 

Formålet med projektsamarbejdet er at udvikle og afprøve et systematisk og helhedsorienteret 

forskningsbaseret koncept, der er velegnet til at fremme sunde vaner samt opspore og forebygge 

livsstilssygdomme i den primære sundhedssektor i Danmark. Konceptet målrettes almenbefolkningen, men 

afprøves i projektperioden på målgruppen 30-49 årige, som vurderes at besidde det største potentiale for 

forebyggelse af livsstilssygdomme. Almen praksis er en væsentlig samarbejdspart omkring projektet. 

 

Haderslev Kommune i samarbejde med Region Syddanmark, almen praksis og andre syddanske kommuner. 

 

Tidlig opsporing 
I 2013 er der implementeret smartphones og tablet i hjemmeplejen og sygeplejen, samt undervist i 

dokumentation. Drejehjulet + ISBAR tjekliste er implementeret i hjemmeplejen, på plejecentre og i 

sygeplejen; I 2014 skal vi køre projekt vedr. tidlig opsporing. 

 

Kolding Kommune i samarbejde med almen praksis 

 

Tidlig opsporing 
Projekter er stadig under udvikling 

 

Middelfart Kommune i samarbejde med almen praksis 

 
Tidlig opsporing 
Tidlig opsporing af risikofaktorer hos ældre borgere, der bor hjemme. Opsporingen dokumenteres 

elektronisk. 

 

Nyborg Kommune 
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Tidlig opsporing - triagemodel 
Består af to redskaber, der skal være med til at iværksætte handling og forebygge og genoprette borgernes 

habituelle tilstand, når denne ændrer sig. De to redskaber er triagetavle og refleksionskort. 

 

Assens Kommune 

 

DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT 
Indsatserne vedrører særligt KKR-målsætningen: ” Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige 

indlæggelser og genindlæggelser”. 

 

Indsatserne er særligt relevante for sundhedsaftalens obligatoriske afsnit om behandling og pleje og 

målsætningen om at undgå uhensigtsmæssige (gen-)indlæggelser.  

 

Kvalitetssikring af ernæringscreening 
Arbejdet indebærer en analyse af eksisterende praksis ift. ernæringsscreening af ældre borgere i kommune 

samt efterfølgende kompetenceudviklling af personalet. 

Faaborg-Midtfyn Kommune 

 
Styrket genoptræning til den ældre medicinske borger 
(Ikke beskrevet yderligere). 

 

Nyborg Kommune i samarbejde med almen praksis 

 

Demenskonsulent 
Demenskonsulenten skal:  

- Medvirke til at forebygge konfliktsituationer i familierne i samarbejde med personale og borgere.  

- Forbedre vejledningen til personalet så den løftes fra at gælde den enkelte situation til at kunne 

anvendes mere generelt.  

- Forebygge eller begrænse antallet af sygdomme hos pårørende, ved en tidlig indsats. 

- Videreudvikle begrebet ”pårørendegrupper”, således at flere ægtefæller, har mulighed for at deltage, 

finde styrke og danne netværk i dette. 

- Fortsat fokus på udvikling/nytænkning. Her tænkes på de projekter, der fortsat gerne skulle sættes i 

gang, for til stadighed at forbedre de dementes vilkår i Varde Kommune. 

- Samarbejdet med frivillige og bred offentlig information er også et udviklings punkt 

 

Varde Kommune  
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Faldforebyggelse 
I 2014 iværksættes en indsats for at forebygge faldulykker blandt ældre. Indsatsen forventes at bestå i at 

tilbyde borgere et forebyggende hjemmebesøg med særligt fokus på at forebygge faldulykker, hvis en 

borger har været i kontakt med sygehuset pga. et fald.  

 

Aabenraa Kommune i samarbejde med Region Syddanmark 

 

Styrket genoptræning og faldforebyggelsestræning  
Tendensen går i retning mod kortere indlæggelser, og flere opgaver som kommunerne kan varetager i/tæt 

på borgerens hjem som alternativ til indlæggelse. Det mærkes også på genoptræningsområdet. Konkret 

forventes det at vi indenfor de næste par år vil opleve flere genoptræningsforløb hvor en meget hurtig 

(indenfor ganske få dage) og intensiv indsats (daglig træning) er nødvendigt. Det stiller os for nye 

udfordringer og krav om anderledes organisering så store terapeutressourcer kan mobiliseres på meget 

kort tid. En hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne skal sikre, at der ikke opstår flaskehalse og ventetid 

da det vil forhale træningsforløbet i den anden ende  

 

Dette betyder, at der er behov for efteruddannelse og ressourcer til implementering af kliniske 

retningslinjer for fortsat kvalitet i opgaven.  

 

Det anbefales at alle kommuner påbegynder implementering af multifaktoriel faldudredning og 

intervention inden udgangen af 2013, og alle kommuner har indsats i drift i 2014. 

 

Sker med en kobling til et faldforebyggelsesprojektet på ældreområdet. 

 

Vejen Kommune 

 

Faldforebyggelse på seniorområdet 
Iflg. en mini-MTV fra SOF-Fyn fra 2009 er der blandt ældre hvert år 45.000 skadestuekontakter som følge af 

fald, hvoraf 15.000 efterfølgende indlægges, ca. 6.000 af dem fordi de har pådraget sig lårbensbrud. 

Estimeres dette tal for Vejle Kommune svarer det til ca. 300 indlæggelser årligt, hvor 120 kan relateres til 

lårbensbrud. Et ældre studie fra 2003 viser i øvrigt, at skader som følge af fald tegner sig som den femte 

hyppigste dødsårsag. Faldulykker udløser skadestuebesøg, indlæggelser, ambulante besøg med mere. 

 

Systematisk faldforebyggelse kan derfor have effekt på indlæggelser og andre træk på sundhedsydelser. 

 

En systematisk indsats skal afdække årsagerne til faldet (herunder om der er tale om osteoporose) og 

dermed sikre, at det ikke kun er resultatet af faldet, der handles på. Dette kan gøres gennem et pilotprojekt 

med det mål at lave et screeningsværktøj som personalet kan bruge til: 

- at identificere borgere i risikogruppen for fald 

- at iværksatte handlinger, der kan forebygge fald 

- at følge op på årsager til fald, 
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Indsatsen iværksættes i plejecentrerne og udbredes derefter til at omfatte relevante grupper af ældre 

borgere. Der er evidens for at fysisk træning og tilstrækkeligt med D-vitamin reducerer faldhyppighed. 

Interventionen skal derfor foregå i samarbejde med eksempelvis praktiserende læger og frivillige 

idrætsforeninger eller lign. 

 

Vejle Kommune i samarbejde med Region Syddanmark, almen praksis m.fl. 

 

MEDICIN MV.  
Indsatserne vedrører særligt KKR-målsætningen: ” Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige 

indlæggelser og genindlæggelser”. 

 

Indsatserne er særligt relevante for sundhedsaftalens obligatoriske afsnit om behandling og pleje  

samt sundheds-it og digitale arbejdsgange. 

 
UTH/medicin 
Der er sat fokus på indberetning og bearbejdning af UTH i forbindelse med medicinhåndtering i 

hjemmeplejen/sygeplejen og ved sektorovergange. Ud fra indberettede UTH´er udpeges op til 4 

fokusområder, som man skal arbejde målrettet med i 2014 mhp. at forebygge uhensigtsmæssige 

indlæggelser og genindlæggelser. 

 

Kolding Kommune i samarbejde med Region Syddanmark. 

 

Samarbejde med sygehuset og almen praksis omkring polyfarmaci-patienter 
Svendborg Kommune har indgået et samarbejde med OUH Svendborg Sygehus vedr. igangsættelse af et 

projekt, der har til formål at styrke samarbejdet mellem sygehus, kommune og almen praksis vedr. bedre 

håndtering af borgere, der får flere forskellige slags medicin. 

 

Svendborg Kommune i samarbejde med Region Syddanmark og almen praksis. 
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KRONIKERINDSATSER OG PATIENTUDDANNELSE 
Indsatserne vedrører særligt KKR-målsætningen: ”Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk 

syge.” 

 

Indsatserne er særligt relevante for sundhedsaftalens obligatoriske afsnit om forebyggelse og 

rehabilitering.  

 

Kronikerforløb 
Tilbud til borger med KOL, diabetes, overvægt, kræft og hjertesygdom. Tilbuddene er diagnose bestemt 

 

Billund Kommune i samarbejde med Region Syddanmark og almen praksis 

 

Kronikerindsats 
(Ikke beskrevet yderligere). 

 

Aabenraa Kommune i samarbejde med almen praksis 

 
Patientuddannelse til borgere med kronisk sygdom 
(Ikke beskrevet yderligere). 

 

Nyborg Kommune i samarbejde med almen praksis 

 

Forløbsprogram diabetes, KOL og kræftrehabilitering 
Kronikerindsatser og patientuddannelse for borgere med KOL, diabetes og kræftsygdom. Formålet er at 

tilbyde et rehabiliteringsforløb med henblik på, at styrke borgernes sundhedstilstand og mestring af 

helbredsrelaterede og sociale problemstillinger, som er til hindring for deltagelse i hverdagslivet, herunder 

uddannelses- og beskæftigelsesindsatser.  

 

Kræftrehabilitering iværksættes i 2014, hvor der tidligere udelukkende var tilbud for brystoperede. Der har 

tidligere været tilbud vedrørende KOL og diabetes, men fra 2014 udvides målgruppen til også at omfatte 

borgere henvist fra jobcentret, hvor indsatsen kombineres med andre uddannelses- eller 

beskæftigelsesrettede indsatser. 

 

Kerteminde Kommune i samarbejde med almen praksis 

 

Systematiserede faglige tilbud til kronikere på ældreområdet  
Borgere med kroniske lidelser, specielt borgere med KOL, står for en stor andel af kommunens indlæggelser 

og genindlæggelser. Indlæggelser som ofte relaterer sig til utryghed i eget hjem.  

 

Ifølge ”Grundaftalen om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark” er ældreområdets 

opgave at varetage støtte-, pleje- og omsorgstilbud, rehabiliteringstilbud samt forebyggelses- og 
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sundhedsfremmetilbud til disse borgere, samt medvirke til opsporing af risikoadfærd i forhold til kronisk 

sygdom. Ligeledes skal området yde en særlig koordinerende indsats overfor borgere med ringe 

egenomsorgsevne, hvilket bl.a. kan ske ved at bistå praktiserende læge i udarbejdelse af behandlingsplan 

og gennem koordinering af kommunale ydelser.  

 

For at optimere det kommunale tilbud på ældreområdet, er en højere grad af strukturering og 

systematisering af det sundhedsfaglige tilbud nødvendigt. Målet er at indsatsen overfor borgere med 

kroniske lidelser er af en sådan art og omfang, at de oplever at kunne få den hjælp i kommunen, som gør 

dem tryg i egen bolig og dermed undgår indlæggelser/genindlæggelser. 

 

Vejen Kommune  

 

Yderligere fokus på kronikerindsats og kræftrehabilitering.  
Vejen Kommune lykkes rigtig godt med sin kronikerindsats på tværs af diagnosegrupperne. Blandt borgerne 

er der en øget bevidsthed om, at diabetes, KOL og hjerte-karsygdomme kan tackles med livsstilsændringer, 

herunder ikke mindst motion. Tilbuddet på Brørup Sundhedscenter omfatter fysisk træning på hold ved 

fysioterapeuten og kostvejledning i grupper ved diætisten. Der samarbejdes med patientforeningerne om 

at informere borgerne om frivillige tilbud til målgruppen, samt tilbud hvor patientforeningerne med fordel 

kan supplere kommunes tilbud. 

 

På kræftområdet er Kræftplan III for alvor blevet udrullet i Region Syddanmark i løbet af 2013. Vejen 

Kommunes tilbud om fysisk træning til kræftramte borgere har oplevet en stor søgning. Der er p.t. oprettet 

3 særskilte hold for målgruppen. Den fysiske træning starter op allerede på sygehuset mens patienterne er i 

behandling for deres kræftsygdom. 

 

Kommunens tilbud er derfor et vigtigt tilbud som er med til at skabe sammenhængende forløb samt 

bidrage til hurtigere rehabilitering og eventuel tilbagevenden til arbejdsmarkedet.   

 

Derudover opleves en stigning i antallet af borgere som henvises fra sygehuset med en almen 

genoptræningsplan på baggrund af en kræftdiagnose. 

 

Vejen Kommune i samarbejde med Region Syddanmark og almen praksis 

 

Patientuddannelse på rygområdet 
Sundhedscenter DGI, Sundhedsafdelingen, har et velfungerende rehabiliteringsforløb for mennesker med 

rygsygdomme, jf. Sundhedslovens § 140 i forlængelse af sygehusindlæggelse. Sundhedscentrets tilbud 

foreslås udvidet så også praktiserende læger, speciallæger, myndighedsafdelingen og det kommunale 

arbejdsmarkedsområde mv. kan henvise direkte. (jf. § 86 i Lov om Social Service). 
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En styrkelse af den kommunale indsats på området ville kunne holde en andel af patienterne udenfor 

sygehuset. Med andre ord reducere indlæggelser og genindlæggelser En tidlig indsats vil mindske andelen 

af rygpatienter, der udvikler en invaliderende kronisk tilstand. Vejle Kommune har ikke endnu 

implementeret Sundhedsaftalens forløbsprogram for rygområdet og iværksættelse af indsatsen sikrer, at 

kommunen gør det. 

 

Anbefalinger i forløbsprogrammerne går blandt andet ud på: 

Forebyggelse ved bl.a. systematisk identificering af risikofaktorer for kronisk rygsygdom hos de borgere 

kommunen er i kontakt med. 

- Træning, genoptræning og rehabilitering af rygpatienterne med fokus på borgerens livsstil og 

inddragelse af KRAM-faktorerne. Veltilrettelagt træning kan forebygge videre ryglidelser og inddragelse 

af KRAM faktorerne i forløbet vil yderligere bidrage til forebyggelse af indlæggelser. 

- Opfølgning og fastholdelsestilbud. Sundhedscentres praksis fra øvrige patientuddannelser om 

udslusning til egenbetalte idrætstilbud, selvhjælps-/selvtræningsgruppe m.m. integreres i forløbet for 

borgere med rygsygdomme. 

 

Dokumentation af effekt og kvalitet er en del af forløbsprogrammet og hele kvalitetsindsatsen kan styrkes 

ved at tilslutte sig et planlagt projekt, der er initieret af Sundhedsstrategisk Forum om fælles indikator/et 

fælles spørgeskema til patienter med rygproblemer, der får genoptræning i kommunerne.  

 

Er under implementering. 

 

Vejle Kommune i samarbejde med Region Syddanmark og almen praksis m.fl.  

 

Udvidelse af Mit liv – tilbage til hverdagen med flere diagnoser 
Der arbejdes i øjeblikket på at udvide ovennævnte tilbud til borgere med andre diagnoser 

 

Svendborg Kommune i samarbejde med Region Syddanmark og almen praksis 

 

Samarbejde med Jobcenter om patientuddannelse 
Jobcenter Langeland har efterlyst et kommunalt tilbud til de borgere som har sundhedsrelaterede 

hverdagslivsbegrænsende vanskeligheder. Dette er under udarbejdelse i samarbejde med Sundhed og 

Omsorgs patientuddannelse til borgere med kroniske lidelser. 

 

Langeland Kommune 

 

Forskningsprojekt omkring KOL 
Forskningsprojekt i samarbejde med sygehuset, almen praksis og kommunen omkring afprøvning af dels 

devices hos borgerne samt tilknytning af Carecenter.  

 

Esbjerg Kommune i samarbejde med Region Syddanmark, almen praksis mv.   
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INDSATSER VEDR. FOREBYGGELSE, HERUNDER KRAM 
 

Indsatserne vedrører særligt følgende KKR-målsætninger: 

- Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser 

- Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge  

 

Indsatserne er særligt relevante for sundhedsaftalens obligatoriske afsnit om forebyggelse og 

rehabilitering.  

 

Akut rygestopvejledning og diætetisk vejledning for borgere, der udskrives efter sygehusindlæggelse 
For at sikre færre indlæggelser styrkes den patientrettede forebyggelse med akut rygestopvejledning og 

diætetisk vejledning for borgere, der udskrives efter sygehusindlæggelse. Dette er særlig aktuelt for kronisk 

syge borgere, og især hos borgere med luftvejslidelser og kræft er potentialet stort.  

 

Med hurtig og intensiv kostvejledning, ernæringsterapi og rygestoprådgivning oplever borgerne færre 

komplikationer af deres sygdomme, hvilket medvirker til at de bliver hurtigere restitueret og undgår 

tilbagefald, - og dermed vil der også være kortere indlæggelser og færre genindlæggelser. 

 

Kolding Kommune i samarbejde med almen praksis og Region Syddanmark 

 

Forebyggende indsats for borgere, som er særlig udsatte 
På jobcentret ses der et stigende antal langtidssygemeldinger hos borgere med anden etnicitet end dansk. 

Der er behov for en forebyggende indsats for at vende denne udvikling, som ellers vil medføre øgede 

sundhedsudgifter.  

 

Et sundhedsprojekt, som har kørt som et forsøg i forhold til gruppen af borgere fra Bhutan viser, at der er 

et stort potentiale i at forbedre sundhedsadfærden blandt borgere med anden etnisk baggrund. Vi ved, at 

nogle af disse borgere er disponerede for at udvikle eksempelvis diabetes. En målrettet indsats i forhold til 

ændring i kost og motionsvaner kan være med til at forhindre dette. 

 

Middelfart Kommune 

 
Samarbejde med voksenteamet omkring misbrug og alkohol 
(Ikke beskrevet yderligere). 

 

Fredericia Kommune 

 

Fastholdelse af indsat i forhold til kommunens førtidspensionister 
Sundhedsdata viser, at førtidspensionister har et øget træk på sundhedsvæsenet. Projekt Sund Hele Livet 

har vist, at der er veje til at ændre på dette. Vi ved, at en målrettet indsats i forhold til førtidspensionisterne 

påvirker deres sundhed og sundhedsadfærd. På sigt forventes indsatsen over for førtidspensionister at blive 
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løst i regi af de ressourceforløb, der er en del af førtidspensionsreformen. Ligeledes forventes det, at 

frivillige indsatser kan være med til at styrke førtidspensionister 

 

Middelfart Kommune 

 

 
Øget sundhedsfremme til borgere med psykiske lidelser 
Kommunen har i 2013 iværksat opkvalificering af personale for at øge fokus på sundhedsfremme aktiviteter 

for borgere med psykiske lidelser. Fra 2014 vil det være muligt at blive visiteret til målrettede forløb hvor 

borgeren tilskyndes til en højere grad af sundhedsfremme. 

 

Aabenraa Kommune m.fl. 

 

Forebyggelsespakke på psykiatri- og udsatteområdet 
Udsatte borgere er ofte gengangere på Akut Visitationsafsnit (AVA) på Vejle Sygehus. Med henblik på at 

forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser foreslås en forebyggelsespakke bestående af 

tre komponenter: En forløbskoordinator i social- og psykiatrifagligt team, én akutplads yderligere i 

psykiatrien til social- og psykiatriafdelingens målgruppe, samt en udvidelse af de eksisterende § 85-tilbud 

med 10 pladser. 

 

Forløbskoordinator i social- og psykiatrifagligt team: På nuværende tidspunkt er der kun 

forløbskoordinatorer på seniorområdet, som sikrer en hurtigt koordinering, når der er behov for 

efterfølgende hjælp i kommunen. Der ses tilsvarende et potentiale i en forløbskoordinator i psykiatrien 

med et grundigt kendskab til borgergruppen og kommunens sociale, frivillige og socialpsykiatriske tilbud. 

Med forløbskoordinatorfunktionen vil overgangene mellem de forskellige enheder blive styrket, både 

indenfor det kommunale og regionale system, og på tværs af de forskellige sektorer. 

 

Én akutplads yderlige i psykiatrien: Der er allerede nu et stort pres på de nuværende 4 akutpladser i 

psykiatrien, og det vurderes, at der vil blive behov for yderligere én akutplads som følge af en hurtig 

forebyggende indsats ved ansættelse af en forløbskoordinator. Det vurderes, at pladsen kan oprettes inden 

for den nuværende bolig-kapacitet. 

 

10 § 85-pladser: Det må samtidig forventes, at nogle borgere efterfølgende har behov for støtte. Da der er 

et stort pres på §85-pladserne til social- og psykiatri-afdelingens målgruppe, foreslås det at oprette 10 

ekstra §85-pladser. 

 

Er under implementering. 

 

Vejle Kommune i samarbejde med Region Syddanmark og almen praksis 
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KRAM-indsats på voksen/handicapområdet 
Vejle Kommune har et af landets største voksen/handicapområder. Det foreslås at øge den tidlige 

forebyggende og sundhedsfremmende indsats overfor brugere af kommunale tilbud med fokus på beboere 

på bosteder og lign. på voksen/handicapområdet. 

 

Indsatsen skal dels bestå af direkte tiltag over for målgruppen såsom sundhedstjek, tilpasset 

patientuddannelse og motion, samt dels bestå af kompetenceudvikling af det personale, der arbejder med 

målgrupperne. Team Sundhedsfremme og forebyggelse vil tilrettelægge indsatsen sammen med de 

relevante ledere og medarbejdere. Indsatsen kan f.eks. bestå af uddannelse af lokale rygestopvejledere, 

viden om sårbare grupper og livsstilssygdomme, samt udvikling af lokale konkrete indsatser. 

 

Effekten skal f.eks. måles ved sundhedstjek af beboerne efter en periode, særtræk fra rygestopdatabasen 

eller lignende. Det forventes at bl.a. de praktiserende læger vil opleve en ændring i denne gruppe borgeres 

træk på sundhedsydelser som følge af indsatsen.  

 

Er under implementering. 

 

Vejle Kommune i samarbejde med Region Syddanmark og almen praksis mv.  

 

REHABILITERING 
Indsatserne vedrører særligt KKR-målsætningen: ”Alle kommuner skal arbejde med rehabilitering”.  

  

Indsatserne er særligt relevante for sundhedsaftalens obligatoriske afsnit om rehabilitering, herunder 

træning. 

 

Rehabiliterende tilgang i Aabenraa Kommune 
Samtlige borgere der er eller er på vej ind i det kommunale system screenes løbende mhp. på om en 

tværgående rehabiliterende indsats vil kunne gøre en forskel for borgerens mestringsevne. Samtlige borger 

vil i stigende omfang blive mødt med professionelle, som arbejder dels målrettet i forhold til rehabilitering 

og dels med en rehabiliterende tilgang. 

 

Aabenraa Kommune 

 

Aktiv Pleje og hverdagsrehabilitering 
Aktiv pleje er et begreb som styrker borgerens funktionsevne og egenomsorgskapacitet. Der er ansat 8 

ergo/ fysterapeuter der har til opgave at instruere/ guide/ træne borgerne og supervisere medarbejderne i 

forhold til indsatsen aktiv pleje. 

 

Faaborg Midtfyn Kommune 
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I drift med 4 tværfaglige teams inden for Trænende Hjemmehjælp 
Fredericia Kommune styrker med dette initiativ udviklingen inden for projektet Længst muligt i eget liv. 

Trænende hjemmehjælp består i udbredelselse af metoderne fra hverdagsrehabilitering til alle borgere 

som er visiteret til hjælp fra Fredericia Kommunes hjemmepleje. I Trænende hjemmehjælp modtager 

borgere med færre ressourcer trænende og støttende hjemmehjælp (§ 83) med det formål at  hjælpe 

borgeren til at bevare og udvikle sin funktionsevne og leve et værdigt liv. 

 

Fredericia Kommune i samarbejde med almen praksis m.fl. 

 

Trivsel i hverdagen 
Er trænings og vejledningsforløb med fokus på dagligdagens opgaver. Målet er at borgeren skal forblive 

selvhjulpen og bevare et aktivt liv. 

 

Billund Kommune i samarbejde med Region Syddanmark og almen praksis. 

 
Rehabiliterende team 
Kommunerne har pligt til at nedsætte rehabiliterende Team. Teamet har til opgave at vurdere borgerens 

arbejdsevne og komme med forslag til at udvikle borgerens forsørgelsesevne. Teamet er tværfagligt 

sammensat. 

 

Aabenraa Kommune i samarbejde med Region Syddanmark m.fl.  

 

Fokus på udvikling af neurologisk-geriatrisk team på træningsområdet 
Et stigende antal borgere i alderen 65+ og et stigende fokus på rehabilitering fører til, at der til stadighed 

henvises flere og flere ældre medicinske borgere og borgere med følger efter hjerneskade til genoptræning.  

 

Det er meningsfyldt at indsatsen flyttes fra at kompensere for en funktionsevne-nedsættelse til at hjælpe 

borgeren med at genvinde funktionsevnen og blive så selvhjulpen som muligt. I genoptræningen trænes 

forudsætningerne for at kunne udføre dagligdags aktiviteter såsom muskelstyrke, balance, udholdenhed, 

koncentration. Når muskelstyrken og de øvrige forudsætninger er på plads kan vi have succes med BASH, 

hvor grundformen bliver omsat til konkrete færdigheder, såsom selv at kunne tage bad. Udover at 

indsatsen tænkes sammen med BASH, tænkes den også sammen med sygeplejerskernes tidlige opsporing 

af ældre medicinske borgere i fare for et fald i funktionsevne, så opsporingen kan blive fulgt op af et 

relevant træningstilbud om nødvendigt. 

 

Vejen Kommune 
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Projekt ”Sund i job” 
En indsats som bidrager til at sikre at sygedagpengemodtagere kommer hurtigere tilbage på 

arbejdsmarkedet. 

 

Vejen Kommune 

 

Sundhedskonsulent til det rehabiliterende team 
Med Fleksjobs- og førtidsreformen der trådte i kraft 1. januar 2013 skal der etableres rehabiliterende teams 

i alle kommuner. Disse teams sikrer, at der sker en parallel afklaring af den enkelte borgers 

beskæftigelsesmæssige, sociale og sundhedsmæssige ressourcer. Det rehabiliterende Team skal være 

sammensat af repræsentanter fra relevante kommunale forvaltningsområder, herunder sundhedsområdet. 

Sundhedsindsatsen skal være en del af den sammenhængende indsats i forhold til borgeren. Teamets 

sundhedsrepræsentant skal have den fornødne kompetence. Ansættelse af sundhedskonsulent med en 

stærk sundhedsfaglig profil, sygeplejerske eller kandidat i Folkesundhedsvidenskab. Denne skal 

udelukkende varetage opgaven med deltagelse i Rehabiliterende Team. 

 

Varde Kommune 

 

Styrkelse af terapeuter i hjemmeplejen 
Formålet er, at terapeuterne skal være med til at sikre det faglige miljø omkring indsatser i borgernes 

hverdagsliv og medvirke til at sikre, at den generelle hverdagsrehabilitering og tankegang har høj prioritet i 

hjemmeplejen. Herudover vil terapeuterne kunne sikre og facilitere en god overgang til eget hjem, for de 

borgere, der har haft et forløb på døgnrehabiliteringen via udarbejdelse af strukturer, procedurer og 

samarbejdsrelationer. 

 

Arbejdsopgaverne bliver projektorienteret og med vidt forskellige fokusområder, alt efter behovet i hvert 

hjemmeplejedistrikt. Eksempler på opgaver, som ergoterapeuten kunne løse:  

- Facilitere og øge fokus på rehabiliteringstankegangen i forbindelse med hjemmeplejens udfærdigelse af 

døgnrytmeplaner og handleplaner  

- Undervisning og sparring omkring generelle hverdagsrehabiliterende indsatser 

- Faldforebyggelse 

- Konsulentbistand og sparring til teamledere i forhold til generelle hverdagsrehabiliterende indsatser til 

borgerne 

- Projektforløb der tager udgangspunkt i mere aktivering af borgerne 

 

I forhold til borgere, der udskrives fra døgnrehabiliteringen, vil terapeutens opgave være at sikre en god 

overgang til eget hjem ved at facilitere ift. strukturer, procedurer og samarbejdsrelationer. Det vil bidrage 

til en god overgang, hvor resultaterne fra døgnrehabiliteringsopholdet fastholdes eller forbedres yderligere. 

 

Varde Kommune 

 



 

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN Side 17 
 

 
 

Rehabiliteringspladser og akutteam på seniorområdet 
Såvel KL’s anbefalinger som KKR’s målsætninger understreger behovet for akut udredning og adgang til 

sygeplejefaglige kompetencer døgnet rundt for borgere med risiko for indlæggelse og borgere, der har 

behov for intensiv pleje efter indlæggelse. 

 

Vejle Kommune har på nuværende tidspunkt akutpladser og aflastnings-pladser geografisk spredt i 

kommunen. Der findes dog ikke egentlige rehabiliteringspladser eller akutteams i Vejle Kommune. 

 

Der foreslås derfor et nyt initiativ, hvor der tilføres syv akutpladser på Gulkrog med mulighed for 

rehabilitering. Gulkrog har udover ledige kapacitet på syv pladser også faciliteter som varmvandsbassin til 

træning, trænings-køkken mv., der i høj grad understøtter rehabilitering. 

 

For at imødekomme behovet for rehabilitering vil der være behov for at ansætte såvel sygeplejersker, 

social- og sundhedsassistenter samt fysioterapeuter. Samtidig foreslås det, at ét årsværk allokeres til at 

fungere som et udkørende akutteam med fokus på kompetenceudvikling af det udkørende personale. Der 

vil således være tale om en kompetence-udvidelse i forhold til de nuværende tilbud. På den måde vil 

Gulkrog komme til at fungere som et kraftcenter med et højt fagligt niveau, der samtidig kan løfte 

indsatsen i yderområderne. 

 

Er under implementering. 

 

Vejle Kommune i samarbejde med Region Syddanmark og almen praksis 

 

Styrkelse af den sygeplejefaglige bemanding i hverdagrehabiliteringen  
I Fredericia kommune visiteres nye borgere eller borgere udskrevet fra sygehus med 

rehabiliteringspotentiale til hverdagrehabilitering. Dette specialteam består af særligt uddannede SSA´er, 

terapeuter og sygeplejersker. Teamet er nu besat med yderligere 1 sygeplejerske, hvilket vil betyder, at den 

sygepjejefaglige ekspertise kommer endnu mere i spil ved de nye borgere, der får pleje og rehabilitering i 

Fredericia kommune. 

 

Fredericia Kommune i samarbejde med almen praksis. 

 

10 ekstra rehabiliteringspladser 
(Ikke beskrevet yderligere). 

 

Langeland Kommune i samarbejde med almen praksis. 

 

Special- og rehabiliteringscenter 
Centret kører som et 3-årigt pilotprojekt, hvor effekten af at have 24 rehabiliteringspladser evalueres. 

 

Aabenraa Kommune 



 

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN Side 18 
 

 
 

Etablering af Rehabiliteringscenter 
(Ikke beskrevet yderligere). 

 

Nyborg Kommune i samarbejde med Region Syddanmark og almen praksis. 

 

Kompetencecenter 
Kompetencecenteret kan tilbyde borgerne en helhedsorienteret indsats. Indsatsen skal tilrettelægges efter 

den enkelte borgers behov. Tilbuddene vil derfor være meget forskelligartet. Den fysiske samling af 

kompetencer, gør at borgeren har en indgang til det tilbud den pågældende skal deltage i, det er uanset om 

det handler om kontanthjælp, A-dagpenge eller sygedagpenge. 

 

Billund Kommune i samarbejde med Region Syddanmark og almen praksis. 

 

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2012 -
14 i Langeland Kommune samt heraf affødte indsatser 
Udvikling og implementering af hjerneskadekoordinator funktion på terapeutområdet og på 

hjemmesygeplejeområdet for aldersgruppen + 18årige til død, herunder kompetenceudvikling af 

koordinatorerne. Etablering og udvikling af et hjerneskadeteam på tværs af fag- og forvaltningsområder og 

systematisk kompetenceudvikling af medlemmerne. Etablering af hjerneskaderehabiliteringspladser 

beregnet på midlertidig ophold med henblik på udskrivelse til eget hjem, herunder en evt. flytning til 

plejehjem. Etablering af plejecenterpladser for yngre hjerneskadede. Afdeling med 7 pladser for yngre 

hjerneskadede med fysiske plejebehov er aftalt, og et afsnit for borgere med psykiske/kognitive 

hjerneskader er under udvikling(behovsafdækning). Systematisk kompetenceudvikling af medarbejdere, 

som beskæftiger sig med hjerneskadede. 

 

Langeland Kommune i samarbejde med Region Syddanmark, almen praksis og andre syddanske kommuner 

mv. 

 

Permanentgørelse af hjerneskadekoordinatoren 
Vejle Kommune har styrket indsatsen overfor personer med erhvervet hjerneskade. Der er ansat en 

hjerneskadekoordinator og etableret et velfungerende tilbud, der styrker den hjerneskadedes muligheder 

for at genvinde en høj grad af selvhjulpethed. Sundhedscenter Vejles Hjerneskadekoordinator er med til at 

skabe sammenhæng mellem sygehus og kommune, og koordinerer borgerens rehabiliteringsforløb f.eks. 

sikring af inddragelse af netværk og pårørende, samt at fagfolk f.eks. fysio- og ergoterapeut, talepædagog 

og beskæftigelsesrådgiver indgår som en del af rehabiliteringstilbuddet. 

 

Tilbuddet til personer med en skade i hjernen udgøres af følgende behovsbestemte indsatser: 

- Koordinering ved hjerneskadekoordinator 

- Vejledning og rådgivning ved beskæftigelsesrådgiver fra Jobcenteret 

- Træning ved fysioterapeut, 

- Træning ved ergoterapeut, 
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- Træning ved talepædagog 

- Vejledning ved diætist, timer ved neuropsykolog og timer ved sexolog og optometrist ad hoc. 

- Pårørendeaftener og kursusgange 

 

Vejle Kommune i samarbejde med Region Syddanmark og almen praksis mv. 

 

Permanent koordinatorfunktion på senhjerneskadeområdet 
(Ikke beskrevet yderligere). 

 

Fredericia Kommune 

 

Styrket kræftrehabilitering 
(Ikke beskrevet yderligere). 

 

Nyborg Kommune i samarbejde med almen praksis. 

 

Implementering og udvidelse af kræftrehabilitering og palliation 
Fredericia Kommune igangsatte 1. april 2013 kræftrehabiliteringpå tværs af Jobcentret, Pleje og Sundhed 

og i tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og den frivillige sektor. Kræftrehabiliteringen er bygget op 

omkring det nationale og regionale forløbprogram for kræftrehabilitering og palliation. På grund af langt 

større efterspørsel end forventet, udvides tilbuddet pr. 1. januar 2014 med flere ressourcer til 

rehabiliterende og palliativ sygepleje, fysioterapi, ergoterapi og klinisk diætist. 

 

Fredericia Kommune i samarbejde med Region Syddanmark og almen praksis m.fl. 

 

Rehabiliteringsforløb for unge med psykiske problemstillinger 
Rehabiliteringsforløb med borgere under 30 år med henblik på, at styrke borgerens sundhedstilstand og 

mestring af helbredsrelaterede og sociale problemstillinger, som er til hindring for deltagelse i 

hverdagslivet, herunder uddannelses- eller beskæftigelsesindsatser. 

 

Kerteminde Kommune i samarbejde med almen praksis 

 

Recovery – indsatser på socialområdet 
På socialområdet har Center for socialpsykiatri gennem en længere periode arbejdet med målrettet at 

understøtte den enkelte borgeres recoveryproces med faglige metoder baseret på psykosocialt 

rehabiliterende tilgange. I den forbindelse har der været omfattende kompetenceudviklings- og 

organisatoriske tiltag. Specielt i relation til sundhedsområdet har der været et konkret samarbejde med 

Svendborg kommunes sundhedsafdeling og Center for Handicap omkring sundhedsfremmende initiativer 

for borgere, der modtager § 85-støtte og medarbejdere tilknyttet området. 

 

Svendborg Kommune 
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AKUTTE OG SUBAKUTTE TILBUD 
Indsatserne vedrører særligt følgende KKR-målsætninger: 

- Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser 

- Alle kommuner skal arbejde med rehabilitering 

 
Indsatserne er særligt relevante for sundhedsaftalens obligatoriske afsnit om behandling og pleje og 

målsætningen om at undgå uhensigtsmæssige (gen-)indlæggelser.  

 

Akutstuer 
- Reducere indlæggelser / genindlægger på baggrund af eksempelvis: væskemangel, 

betændelsestilstande som f.eks. blærebetændelse, lungebetændelse (det er ikke muligt at udvælge på 

specielle diagnoser, da borgerpotentialet i Billund Kommune skønnes at være for lille) 

- Hindre indlæggelser ved at sygeplejersker i samarbejde med lægen kan tage borgeren ind på akutstuen 

i det akutte forløb og ikke afvente anden visitering 

 

Billund Kommune i samarbejde med Region Syddanmark og almen praksis. 

 
Akutstuer på rehabiliteringscenter Bakkegården 
Fra 1. februar 2014 stilles der 2 akutstuer på Bakkegården til rådighed for de praktiserende læger. Der er 

indgået en samarbejdsaftale mellem de praktiserende læger og Rehabiliteringscentret Bakkegården i Espe, 

som bygger på klare aftaler om samarbejde, kommunikation, ansvar og initiativ i de enkelte forløb, i 

kombination med dialog og fleksibilitet i opgaveløsningen til gavn for den enkelte borger, der tilbydes et 

midlertidigt ophold. 

 

Faaborg-Midtfyn Kommune i samarbejde med almen praksis. 

 

ACCESS 
Kommunen har sammen med Sygehus Sønderjylland og de andre sønderjyske kommuner fået midler til at 

etablere et akuttilbud bestående af tre akutpladser. Hensigten er, at borger i målgruppen via randomisering 

modtager enten et kommunalt tilbud eller et tilbud på sygehus. Slutteligt evalueres på, hvad effekten er af 

det maksimalt 48 timer lange kommunale tilbud. Projektperioden er sat til et år. 

 

Aabenraa Kommune i samarbejde med Region Syddanmark, almen praksis og andre syddanske kommuner. 

 
Udvidelse af Hannerup Pleje og døgnrehabilitering 
Hannerup Pleje og Døgnrehabilieringsafsnit udvides med 4 pladser pr. 1/3 2014 
 

Fredericia Kommune 
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Etablering af akutteam i hjemmesygeplejen 
(Ikke beskrevet yderligere). 

 

Haderslev Kommune i samarbejde med Region Syddanmark og almen praksis. 

 

Forebygge uhensigtsmæsssige indlæggelser og genindlæggelser 
Oprettelse af akutteams. 

 

Faaborg-Midtfyn Kommune i samarbejde med almen praksis. 

 

Hjemmeplejen bemandes med sygeplejersker alle døgnets 24 timer 
Hjemmesygeplejen har i dag- og aftenvagt været bemandet med so.su.hjælpere, so.su.assistenter samt 

sygeplejersker. Hvorimod nattevagterne har været bemandet med de to førstnævnte grupper. På grund af 

de forventede øgede krav til hurtigt at kunne iværksætte hjemmesygepleje rettet mod mere komplekse 

behov, som fordrer en højere faglig kompetence, er der nu bemandet med hjemmesygeplejersker døgnet 

rundt. 

 

Langeland Kommune i samarbejde med Region Syddanmark og almen praksis. 

 

Visitation til pladser til midlertidigt ophold på kommunens plejecentre er omlagt fra visitationen til 
hjemmesygeplejerskerne. 
Med de nye regler for varslinger, som indebærer at kommunen skal hjemtage patienter med kortere 

varsler, er det nødvendigt at visitationsopgaven kan foregå hele døgnet. Alle udskrivelseskorrespondancer 

fra sygehusene til Langeland Kommune bliver allerede nu modtaget af hjemmesygeplejersker, derfor er det 

naturligt at lægge myndighedskompetencen og ansvaret hos hjemmesygeplejerskerne, som også har den 

faglige kompetence til at foretage en sundhedsfaglig udredning. 

 

Langeland Kommune i samarbejde med Region Syddanmark og almen praksis. 

 

Akutsygepleje 
Yder akut og kompleks sygepleje - specielt ældre med akut opstået sygdom eller forværring af kronisk 

grundsygdom. 

 

Assens Kommune i samarbejde med almen praksis og andre syddanske kommuner. 
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OPFØLGENDE HJEMMEBESØG 
Indsatserne vedrører særligt følgende KKR-målsætninger: 

- Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser 

- Alle kommuner skal arbejde med rehabilitering 

 

Indsatserne er særligt relevante for sundhedsaftalens målsætningen om at undgå uhensigtsmæssige (gen-) 

indlæggelser.  

 

Opfølgende sygepleje hjemmebesøg  
Der afsættes en sygeplejerske til 3 dage om ugen at besøge den ældre medicinske patient efter udskrivelse 

fra sygehuset. Sygeplejersken følger op på borgerens tilstand og medicinering. Opstart d. 1.01.2014 

 
Billund Kommune i samarbejde med Region Syddanmark og almen praksis. 

 
Opfølgende hjemmebesøg 
Kommunen vi i 2014 starte opfølgende hjemmebesøg, under forudsætning af lægernes deltagelse. 

Kommunen vil i forbindelse med borgerens møde med fremrykket visitation også vurdere om borgeren er 

målgruppe for opfølgende hjemmebesøg, hvis dette er tilfældet vil besøget blive varslet. 

 

Aabenraa Kommune i samarbejde med almen praksis 
 
Opfølgende hjemmebesøg 
Efter udskrivelse fra sygehus skal hjemmesygeplejen, evt. i samarbejde med sygehuset vurdere om der er 
behov for et opfølgende hjemmebesøg afholdt af egen læge og hjemmesygeplejerske. 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune i samarbejde med Region Syddanmark og almen praksis. 

 
 
Opfølgende hjemmebesøg 
(Ikke beskrevet yderligere). 

 
Nyborg Kommune i samarbejde med almen praksis. 

 

 

  



 

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN Side 23 
 

 
 

NYE SAMARBEJDSFORMER OG SEKTOROVERGANGE 
Indsatserne vedrører særligt følgende KKR-målsætninger: 

- Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser 

- Alle kommuner skal arbejde med rehabilitering 

 
Indsatserne har en generel relevans for sundhedsaftalen, herunder for udviklingsaftaledelen.  

 

Integrated care 
Projektet har til formål at skabe reelle sammenhængende patientforløb, så borgeren oplever at blive 

understøttet af ét samlet og proaktivt sundhedsvæsen. Det sker gennem et organisatorisk setup på tværs af 

sektorgrænser, hvor fagpersoner i Odense Kommune, et udvalg af almen praktiserende læger i Odense og 

sygehusvæsenet i Region Syddanmark sammen udreder og planlægger sundhedsindsatsen for den enkelte 

borger. Der udarbejdes en samlet koordineret rehabiliteringsplan, som understøtter empowerment af den 

enkelte borger. En vigtig del af projektet er en fælles IT-platform, så data kan deles, når det er relevant, og  

i forhold til at udvikle en fælles stratificeringsdatabase. Projektet afprøves på to forskellige målgrupper. 

Borgerne der er på sygedagpenge grundet stress, angst og/eller depression og  den ældre medicinske 

patient. 

 

Odense Kommune i samarbejde med Region Syddanmark og almen praksis 

 

Samarbejde med OUH Svendborg Sygehus 
Svendborg Kommune har i samarbejde med OUH Svendborg og almen praksis lavet et samarbejdsorgan, 

hvor følgende indsatser forventes iværksat: 

- Styrkelse af overgangen mellem sektorer 

- Forebyggelsesindsatser ift. rygning, alkohol og fysisk aktivitet 

- Bedre håndtering af borgere der udsættes for polyfarmaci 

 

Svendborg Kommune i samarbejde med Region Syddanmark og almen praksis 

 

Fremrykket visitation 
Borgere som indlægges på Aaberaa sygehus og i løbet af 2014 på neurologisk afdeling i Sønderborg samt 

psykiatrisk afdeling og som har behov for hjælp efter udskrivelse, vil blive mødt af en sagsbehandler fra 

Aaberaa Kommune. Sagsbehandler skal sikre iværksættelse af nødvendige tiltag efter udskrivelsen og 

dermed også sikre at borgeren er indstillet på rehabilitering. 

 

Aabenraa Kommune i samarbejde med Region Syddanmark 

 

Modtagerkoordinator 
(Ikke beskrevet yderligere). 

 

Kolding Kommune i samarbejde med Region Syddanmark 
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Etablering af virtuelle mødefora 
Sundhed og Omsorg har etableret 10 stationer til afholdelse af virtuelle møder, som kan facilitere såvel 

møder internt i kommune og eksternt med andre kommuner, sygehuse og øvrige samarbejdspartnere. 

Dette giver mulighed for at afholde tværfaglige møder med en kortere frist og det skaber mulighed for at 

gennemføre møder uden forbrug af tid til transport samt direkte omkostninger til kørsel. 

 

Langeland Kommune i samarbejde med Region Syddanmark og andre syddanske kommuner mv. 

 

LEDELSESINFORMATION OG IT 
Indsatserne vedrører særligt KKR-målsætningen: ” Alle kommuner skal arbejde med systematisk 

ledelsesinformation på sundhedsområdet”.  

 

Indsatserne er særligt relevante for sundhedsaftalens afsnit om kvalitet samt det obligatoriske afsnit om 

sundheds-it og digitalisering. 

 

Synlighed om resultater 
Det er vigtigt, at vores mange forskellige indsatser dokumenteres, og at der løbende måles på resultater af 

indsatserne. Vi har også brug for at udbygge de analyser, der kan laves på baggrund af data i de 

tilgængelige systemer. For løbende at kunne forbedre og justere de forskellige sundhedsindsatser er der 

brug for synlighed omkring eksisterende data og resultater. 

 

Middelfart Kommune 

 

Ansættelse af sundhedsanalytiker 
Der ansættes en sundhedsanalytiker i Sundhedsafdelingen i Svendborg Kommune, som bl.a. skal styrke den 

kommunale ledelsesinformation på sundhedsområdet. 

 

Svendborg Kommune 

 
IT-system til kvalitetssikring på sundheds- ældre og specialområdet 
Varde kommune står over for mange nye sundhedsfaglige opgaver og en stor udfordring med at udvikle og 

holde sundhedsfaglige vejledninger opdaterede. Der er derfor et ønske om at indføre internetbaserede 

sundhedsfaglige vejledninger, der skal virke retningsgivende for udførelsen af sygepleje på tværs af 

sundheds-, ældre- og specialområdet. Målet er:  

- At sikre et ensartet tilbud om sygepleje til borgere på tværs af sundheds-, ældre- og specialområdet i 

Varde kommune, der bygger på høj kvalitet i alle sygeplejeindsatser, hvor metoder er forankret i faglig 

opdateret viden. 

- At understøtte sundhedsfaglig kompetenceudvikling, vidensdeling og læring, og sikre at det bygger på 

den sidste nye opdaterede viden. 
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Desuden vil implementering af internetbaserede sundhedsfaglige vejledninger understøtte den politiske 

udmelding om anvendelse af velfærdsteknologi som et indsatsområde. 

 

Varde Kommune 

 

Forbedret IT journalføringssystem 
Forbedringerne indebærer bedre sammenhæng mellem de forskellige kommunale indsatsområder. 
 

Langeland Kommune i samarbejde med almen praksis. 

 

ANDRE INDSATSER 
 

Reduktion i uhensigtsmæssige indlæggelser  
Det forventes, at der med en målrettet indsats på flere fronter, dvs. psykiatri-, senior- og 

voksen/handicapområdet, vil kunne skabes en reduktion i uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser. 

 

Vejle Kommune 

 
Akkreditering af sygeplejen 
Sygeplejen i Kolding kommune foreventes akkrediteret medio 2015. 

 

Kolding Kommune 

 
Obligatorisk kompetenceudvikling for SOSU-hjælpere og -assistenter 
I perioden 2014 og 2015 skal alle ansatte i Langeland Kommune, som tilhører de 2 ovennævnte faggrupper, 

deltage i obligatoriske videreuddannelseskurser 

 

Langeland Kommune i samarbejde med social- og sundhedsuddannelserne 

 

IKOS 
IKOS er et projekt, som på længere sigt skal kvalificere bemandingen af sygeplejen i den forstand, at 

sygepleje ydes af flere faggrupper, men at det er af overordentligt stor betydning at den vurderes og ydes 

ud fra nogle reproducerbare vurderinger i forhold til LEAN principperne og uden at gå på kompromis med 

borgerens behov for at modtage ydelser på et tilstrækkeligt specialiseret fagligt niveau. 

 

Langeland Kommune i samarbejde med UCL, sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Udvikling og 

Samarbejde i Sundhedspraksis, Forsknings & Innovationsafdelingen samt Konsens AS Norge. 
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Kompetenceudvikling indenfor smertehåndtering 
En gruppe af sagsbehandlere, terapeuter og hjemmesygeplejersker deltager i et tværprofessionelt kursus i 

smertehåndtering 

 

Langeland Kommune 

 

Sundhedseksperimentarium 
Der har i forvaltningen være arbejdet med konceptet for en form for sundhedseksperimentarium, hvor 

børn i alle aldre, men også familier kan komme og opleve, hvad sundhed betyder i praksis. Der er behov for 

at ansætte en medarbejder på fuld tid for at kunne få afdækket mulige samarbejdspartnere og 

finansieringskilder og få udviklet konceptet.  

 

Middelfart Kommune 

 

Revision af sundhedspolitikken 
Svendborg Kommune har igangsat et internt arbejde omkring revision af sundhedspolitikken. 

 

Svendborg Kommune 

 

Styrkelse til efterforsorgen på Center Bøgely  
Center Bøgely vil styrke den socialfaglige indsats (Efterforsorg), så de bedre kan fastholde borgeren i egen 

bolig, når de flytter ud fra institutionen - og hermed reducere antallet af genindskrivninger.  

 

Center Bøgely arbejder målrettet på at gøre borgerne parate til udflytning, men et er botræning i 

beskyttede rammer, noget andet er den første sårbare tid i eget hjem. Mange føler stor ensomhed og så 

bliver alkohol igen den ven man ikke har. I den første tid er den nødvendige støtte således altafgørende for 

at kunne fastholde borgeren i egen bolig. En styrket efterforsorg vil betyde at vi kan yde en 

sammenhængende indsats fra institutionen og videre ud i egen bolig – alternativt må vi slippe borgeren i 

døråbningen. 

 

Medarbejderen, der arbejder efter CTI-metoden, vil gennem samarbejde med og støtte til borgeren, bringe 

vedkommende i stand til at handle og opnå kontrol med eget liv og herigennem blive (re)integreret i 

samfundet. I indsatsen er der fokus på  

- At skabe tilknytning til behandlingstilbud herunder borgerens alment praktiserende læge med henblik 

på fortsat udredning og behandling af eventuelle helbreds- og/eller misbrugsproblemer. 

- At styrke borgerens sociale og familiære netværk eksempelvis gennem et støttetilbud. 

- At skabe kontakt og relationer til allerede eksisterende tilbud – både i det kommunale system og fra 

andre aktører såsom lokale fritidstilbud. 

 

Varde Kommune 
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Velfærdsteknologi  
Imødekomme et stigende behov for afprøvning af Velfærdsteknologi samt støtte den innovationskultur der 

følger i kølvandet på de velfærdsteknologiske projekter. Velfærdsteknologipuljen er en tværgående pulje 

og har således ydet støtte til flere virksomheder under Social- og Sundhedsudvalget. Indføring af 

velfærdsteknologiske løsninger vil bidrage til at imødegå et fremtidigt stigende udgiftsbehov som følge af, 

at der bliver flere ældre. Eksempler på hvad der er iværksat: Ansættelse af velfærdsteknologimedarbejder, 

Virtuel træning, Living Lab, Deltagelse i et OPI projekt om udvikling af det Digitale Sundhedscenter 

 

Varde Kommune i samarbejde med Region Syddanmark, almen praksis og andre syddanske kommuner 



2.6 Samarbejdsinitiativer og status på målopfyldelse på 
sundhedsområdet













2.12 Dimensionering af SOSU-uddannelserne 2015 



Dimensioneringen af kommunale praktikpladser 2015 - SOSU og PAU

KKR Syddanmark Hjælper Assistent PAU

Samlet 1894 378 306

Assens 67 14 10

Billund 41 8 6

Esbjerg 182 36 30

Fanø 4 1 1

Fredericia 79 16 12

Faaborg-Midtfyn 83 16 12

Haderslev 91 18 18

Kerteminde 37 7 5

Kolding 139 27 23

Langeland 22 5 6

Middelfart 58 11 8

Nordfyns 46 9 7

Nyborg 50 10 7

Odense 297 60 51

Svendborg 94 18 17

Sønderborg 121 24 18

Tønder 64 13 10

Varde 80 16 11

Vejen 67 14 10

Vejle 166 34 23

Ærø 10 2 2

Aabenraa 96 19 19
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SAMMENFATNING

Turismen og oplevelsesøkonomien er et væksterhverv for Danmark. Turismen i Danmark 
skaber årligt en omsætning på omkring 82 mia. kr. og 120.000 fuldtidsjob. 

Turismen og oplevelsesøkonomien er med til at få det danske samfund til at hænge 
sammen. Næsten alle de arbejdspladser, der skabes som følge af turismen er service-
arbejdspladser, som er fordelt i alle dele af landet. Et kendetegn ved den turismeskabte 
beskæftigelse er, at der også skabes job til den kortuddannede del af befolkningen og 
job til mange nydanskere. Turismen bidrager dermed bredt til vækst og velfærd i hele det 
danske samfund.

Danmark har i forhold til vores nabolande et relativt stort turismeerhverv. Væksten i 
dansk turisme er imidlertid i de senere år gået i stå. Fra 2007-2012 har Danmark oplevet 
en tilbagegang i den udenlandske turisme, mens Europa som helhed er gået frem. Dan-
mark har således tabt markedsandele til konkurrenterne i Europa. 

Denne udvikling dækker dog over et todelt billede. På den ene side er der vækst i storby- 
og erhvervsturismen, mens der er et betydeligt fald i kyst- og naturturismen. Fx har turis-
men i København i perioden 2008-2012 oplevet en vækst på ca. 35 procent, mens den 
gennemsnitlige vækst for turismen i sammenlignelige europæiske storbyer har været på 
ca. 29 procent.

Hvis Danmark skal have en større del af væksten i storby- og erhvervsturismen og vende 
udviklingen i kyst- og naturturismen, er der behov for at styrke turismeindsatsen. Prisen 
på turismeydelser er globalt set et vigtigt konkurrenceparameter, men da Danmark hver-
ken kan eller vil konkurrere på løn og arbejdsforhold med lande som fx Bulgarien eller 
Thailand, må konkurrenceevnen på turismeområdet baseres på andre parametre som 
gode oplevelser, høj kvalitet og god service.

Danmarks styrkepositioner skal gøres synlige for at udnytte potentialerne i den interna-
tionale turisme, hvor turisterne fra de nye vækstmarkeder som fx Rusland og Kina mar-
kerer sig i stigende grad. 

På den ene side skal de umiddelbare potentialer og styrkepositioner inden for storby-
turisme og erhvervsturisme udnyttes. På den anden side skal der arbejdes med de  
styrkepositioner og grundlæggende produktmæssige udfordringer, der findes inden for 
kystturismen og i relation til vores nærmarkeder, herunder særligt det store tyske mar-
ked.

En central udfordring og et indsatsområde, der går på tværs af både storbyturisme, 
erhvervsturisme og kyst- og naturturisme er at løfte det danske serviceniveau og den 
danske servicekultur. Det er regeringens holdning, at der bredt inden for turismeområdet 
skal arbejdes på at styrke service og kvalitet, så turisterne oplever, at de får ”value for 
money”.

Vækstteamet for Turisme og Oplevelsesøkonomi har anbefalet, at der etableres en 
stærk organisering og en samlet national strategi. Turismeindsatsen skal tilrettelægges, 
så der kommer en større effekt af de midler, der anvendes. Der skal større skala på 
indsatsen, og der skal ske en bedre samordning af de mange initiativer. Regeringen vil 
sammen med regionerne og kommunerne skabe en bedre organisering af turismefrem-
meindsatsen.
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Turismen er et internationalt konkurrenceudsat erhverv, og regeringen er derfor op-
mærksom på at arbejde for at styrke dansk turismes internationale konkurrenceevne og 
rammevilkår. Med Vækstplan DK er selskabsskatten blevet sat ned for at gøre det mere 
attraktivt at investere og drive virksomhed i Danmark. Derudover sker der med virkning 
fra 1. januar 2014 en forøgelse af momsfradraget for virksomheders hotelovernatninger i 
Danmark fra 50 til 75 procent. De ændrede fradragsregler vil styrke det danske turisme-
erhverv med i alt 220 mio. kr. årligt i 2014 og frem.

Samtidig har regeringen valgt at udvide BoligJobOrdningen til udover helårshuse frem-
over at gælde sommerhuse, fritidshuse og flexboliger samt at udvide perioden til at 
gælde hele 2013 og 2014. Sommerhusejere eller lejere af fritidshuse kan nu også få 
tilskud til servicearbejde og renovationsarbejde i boligen. 

At man som turist og forretningsrejsende mødes af en nem og smidig proces for ansøg-
ning om visum har også betydning for dansk turismes konkurrenceevne. Regeringen 
har besluttet at indføre en ”Red Carpet” ordning, der indebærer en mere smidig adgang 
til visum for forretningsrejsende. Derudover vil der ske en justering af de danske rejse-
bureau- og turistordninger, som bl.a. betyder, at rejsebureauer i bl.a. Kina og Rusland 
kan akkrediteres uanset om de samarbejder med et akkrediteret rejsebureau eller en 
akkrediteret hotelkæde/sommerhusudlejningskæde i Danmark. Det betyder, at en større 
gruppe af turister får nemmere adgang til visum til Danmark.

Visionen for vækstplanen er:
• Dansk turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod 2020 opnå vækstrater på 

mindst samme niveau, som forventes i de øvrige europæiske lande.

Vækstplanen er udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra Vækstteamet for Turisme 
og Oplevelsesøkonomi, og med bidrag fra en bred kreds af interessenter fra dansk tu-
risme og oplevelsesøkonomi.

Vækstplanen skal skabe grundlag for at opnå ovenstående vision om vækst og beskæfti-
gelse i erhvervet. 

1. Dansk turisme skal være kvalitetsturisme.
2. Væksten i storby- og erhvervsturismen skal øges og tiltrække flere turister fra bl.a. 

Kina og Rusland. 
3. Kyst- og naturturismen skal udvikles og tiltrække nye turister fra vores nabolande. 
4. Turismefremmeindsatsen skal organiseres bedre og samordnes efter en samlet  

national strategi, så der kommer større skala og gennemslagskraft af de investerede 
midler.

Hvis dansk turisme og oplevelsesøkonomi frem mod 2020 opnår vækstrater på samme 
niveau, som forventes i de øvrige europæiske lande, betyder det ifølge VisitDenmarks 
prognoser en stigning på ca. 4 mia. kr. i turismeomsætningen i 2020 i forhold til 2012. 
Vækstplanen vil således over de kommende år understøtte, at der vil kunne ske en be-
skæftigelsesforøgelse i dansk turisme og oplevelsesøkonomi med flere tusinde job.
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Indsatsområder og initiativer i vækstplanen

Dansk turisme skal være kvalitetsturisme

1. Der udvikles en standard for dansk kvalitetsturisme
2. Partnerskab om at drive og udvikle den digitale turismeinfrastruktur
3. Udvikling af en online bookingplatform ”Denmark Direct”
4. Evaluering af mulighederne for at udbrede kommunale hotspots til flere kommu-

ner
5. Uddannelses- og kompetenceniveauet i bl.a. turismeerhvervet skal løftes 
6. Udveksling af viden mellem turismeerhvervet og de videregående uddannelser 

fremmes 
7. Turismeerhvervet bliver et indsatsområde for GTS- og erhvervsfremmesystemet
8. Tiltrækning af flere udenlandske turismeinvesteringer til Danmark

Væksten i storby- og erhvervsturismen skal øges

9. Udvikling af det danske kulturturismeprodukt rettet mod et internationalt publikum 
10. Styrket indsats for at tiltrække flere kinesiske og russiske turister 
11. Fremme omtalen af Danmark i udlandet
12. Internationale events skal sætte Danmark på verdenskortet

Kyst- og naturturismen skal udvikles

13. Udvikling af dansk kystturisme på Vestkysten og omkring Østersøen
14. Naturen skal udnyttes mere aktivt som del af turismeproduktet, herunder de nye 

nationalparker
15. Udvikling af cykelturisme af international klasse
16. Turisternes tilfredshed med madoplevelser skal øges
17. Styrke småskalaturisme på øer og i landområder
18. Styrkelse af den generelle digitale infrastruktur, herunder bedre bredbånds- og 

mobildækning i sommerhusområder
19. Forenkling af regler

Bedre organisering af turismefremmeindsatsen

20. Etablering af et nationalt turismeforum 
21. Styrkelse af udviklingsindsatsen for Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk  

Erhvervs- og Mødeturisme og Dansk Storbyturisme
22. Fælles national turismestrategi
23. Bedre muligheder for langsigtet strategisk markedsføring
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DANSK TURISME OG 
OPLEVELSESØKONOMI I DAG
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I 2011 skabte dansk turisme en samlet omsætning på 82,4 mia. kr. Heraf stod uden-
landske turister for 34,1 mia. kr., hvilket svarer til 3,6 procent af Danmarks eksportind-

tægter. 

Inklusiv afledte effekter står turismeforbruget bag, hvad der svarer til knap 120.000 fuld-
tidsstillinger i Danmark, hvilket svarer til 4,3 procent af den samlede beskæftigelse. Det 
er arbejdspladser, som er stedbundne og ikke kan udflyttes til andre lande. 

Danmark har et stærkt udgangspunkt med næsten ligeså mange udenlandske turister 
som Sverige og Norge tilsammen.

Turismen skaber job til et højt antal ufaglærte, folk med en kortere uddannelse og ny-
danskere sammenlignet med det samlede danske erhvervsliv. I turismen er der i gen-
nemsnit ansat 57 procent ufaglærte, mens det tilsvarende tal for det samlede erhvervsliv 
er ca. 35 procent. 

Dansk turisme dækker over en bred gruppe af erhverv. Det gælder bl.a. de traditionelle 
turismeerhverv som hoteller, konferencecentre, campingpladser, ferieboliger, rejse-
bureauer og restauranter. Turismen giver derudover omsætning til en række erhverv, 
fx transport og detailhandel, hvor virksomhedens primære drift ikke nødvendigvis er 
turisme relateret.

Oplevelsesøkonomien betegner bredt en række oplevelseserhverv som fx kulturoplevel-
ser, gastronomiske oplevelser, forlystelser og sportsbegivenheder, hvor turismen står for 
en central del af omsætningen i disse erhverv, men hvor der også er dele af omsætnin-
gen, som ikke er direkte turismerelateret. 

Erhvervsområder der indgår i dansk turisme og oplevelsesøkonomi
• Overnatningssteder, herunder hoteller, konferencecentre, ferieboliger, camping-

pladser mv.
• Transportvirksomheder, herunder togtransport, rutebuskørsel, metro, taxikørsel, 

turistkørsel, søtransport, ruteflyvning, biludlejning mv.
• Rejseservice, herunder rejsebureauer, rejsearrangører og reservationstjenester 

mv.
• Restauranter og øvrige udskænkningssteder mv.
• Kultur og forlystelser, herunder museer, zoologiske haver, sportsbegivenheder, for-

lystelsesparker, lystbådehavne og andre forlystelser og fritidsaktiviteter.
• Derudover breder turisternes forbrug sig også til øvrige erhverv, herunder føde-

vareindustrien, benzin og andre brændselsprodukter, fremstillingsindustrien og 
detail- og engroshandel.
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Kilde: ”Turismens økonomiske betydning 2011”, VisitDenmark.

Figur 1: Turismens omsætning fordelt på brancher

Udfordringer for dansk turisme og oplevelsesøkonomi
Der har gennem de seneste år været vækst i den internationale turisme og oplevelses-
økonomi. Det skyldes bl.a. en voksende middelklasse på vækstmarkederne, fx Kina, 
Rusland og Brasilien, som i stigende grad får råd til at rejse efter oplevelser i udlandet. 

Ifølge FN’s turismeorganisation UNWTO vokser den globale turisme væsentligt mere 
end forventet. Fra 2011 til 2012 var der 40 millioner flere overnatninger på verdensplan, 
svarende til en vækst på 4 procent i den globale turisme. For første gang var der dermed 
over 1 milliard internationale overnatninger i den internationale turisme. I samme periode 
var der ifølge Danmarks Statistik et fald på 1,4 procent i antallet af udenlandske overnat-
ninger i Danmark. 

Én årsag til faldet i udenlandske overnatninger i Danmark er nye rejsemønstre og nye 
destinationer, som tiltrækker mange turister fra vores traditionelle nærmarkeder. Turist-
erne kommer ikke af sig selv, og flere vælger Danmark fra, når de rejser. Sammenlignet 
med vores europæiske nabolande mister Danmark markedsandele, jf. figur 2. 
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Kilde: Nationale statistikbureauer og Eurostat for de enkelte lande og Tourism Economics for Europa samlet.

Note: Faldet i udenlandske overnatninger i Sverige i 2008 skyldes en ændring i måden at opgøre campingovernat-
ninger. 

Figur 2: Udenlandske overnatninger i udvalgte lande (1995=100)

En anden årsag til nedgangen i udenlandske overnatninger er udviklingen i rejsefor-
bruget, hvor tendensen er, at turisterne afholder flere, men kortere rejser i forhold til 
tidligere. Denne udvikling vurderes at være en medvirkende årsag til fx faldet i tyske 
overnatninger i de seneste år.

En tredje årsag bag nedgangen i dansk turisme er forholdet mellem pris og kvalitet i 
Danmark. Danmark er udfordret af et relativt højt løn- og omkostningsniveau i sammen-
ligning med vores nabolande. Det afspejler sig i, at Danmark er ét af de dyreste lande i 
Europa at være turist i. 

Danmark scorer derfor også lavt sammenlignet med andre destinationer, når internatio-
nale turister vurderer kvaliteten af det danske turismeprodukt. VisitDenmarks turistunder-
søgelse fra 2011 og Center for Kystturismes undersøgelse fra november 2013 viser, at 
internationale turister er mest utilfredse med forholdet mellem pris og kvalitet. Særligt de 
tyske turister mener ikke, at kvaliteten står mål med prisen.

Endelig er det en grundlæggende udfordring, at Danmark i global sammenhæng er en 
lille destination og at kendskabsgraden til Danmark i udlandet er begrænset. 

Udviklingen i dansk turisme tegner et todelt billede. Mens storbyturismen har skabt en 
vækst på 78 procent fra 1992 til 2012, har kystturismen haft et fald på 27,5 procent i 
samme periode, jf. nedenstående figur.
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Note: Opgørelsen indeholder både ferie- og forretningsovernatninger. 

Figur 3: Udenlandske overnatninger i hhv. kystturismen og storbyturismen  
i Danmark 

Det er især de traditionelle kernemålgrupper, der vælger Danmark fra. Det gælder pri-
mært de tyske og svenske børnefamilier, som tidligere har holdt ferie ved de danske 
kyster. 

Potentialer for dansk turisme og oplevelsesøkonomi
Med væksten i den internationale turisme og Europas generelle fremgang, er der vækst-
potentialer for dansk turisme og oplevelsesøkonomi. Danmark skal benytte sine styrke-
positioner og komparative fordele til at tiltrække turister og få del i den internationale 
vækst.

Dansk turisme skal være kvalitetsturisme
Danmark kan og skal ikke konkurrere på pris i den globale konkurrence om internatio-
nale turister. Dansk turisme skal være kvalitetsturisme. Service og kvalitet kan være med 
til at løfte og udvikle dansk turisme.

Dansk turisme skal være kendt for dansk service af international klasse og høj kvalitet 
i turismeproduktet. Det gælder det personlige møde og servicen over for turisterne, 
overnatningsfaciliteterne, madoplevelserne, turistinformationen, vejvisningen, sproglige 
barrierer mm.

Væksten i storby- og erhvervsturismen skal øges 
Storby- og erhvervsturismen, herunder særligt i København, har været i vækst de sene-
ste år. Fx har turismen i København i perioden 2008-2012 oplevet en vækst på ca. 35 
procent, mens den gennemsnitlige vækst for turismen i sammenlignelige europæiske 
storbyer har været på ca. 29 procent1. Denne vækst skal fortsætte gennem udvikling af 

1  Kilde: European Cities Marketing Benchmarking report 2012. 
Note: I opgørelsen indgår udover København også Oslo, Stockholm, Helsinki, Berlin, Hamborg, Amsterdam, Wien, London 
og Barcelona. 
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Danmarks styrkepositioner, fastholdelse af eksisterende turister og tiltrækning af nye 
højtforbrugende turister. Der skal tiltrækkes flere turister til storby- og erhvervsturismen 
fra såvel vore nærmarkeder, som fra de nye vækstmarkeder, som efterspørger danske 
high end produkter og dansk kultur, arkitektur, design, gastronomi mv.

Der ligger et særligt potentiale for Danmark i Kina og Rusland. Over 80 mio. kinesere 
rejste på ferie i udlandet i 2012 og det forventes, at 25 mio. kinesere vil foretage deres 
første rejse til udlandet hvert eneste år i de næste ti år. I 2012 var der 114.103 kinesiske 
overnatninger i Danmark, hvilket er mere end en fordobling siden 20092. Ligeledes er 
et stort antal russere begyndt at rejse mere. Fra 2007 til 2012 er antallet af registrerede 
russiske overnatninger i Danmark steget med næsten 90 procent3.

Hvis væksten i turismen fra Kina og Rusland stiger med 12 procent årligt, svarende om-
trent til de sidste års vækstrater, vil der i 2020 være ca. 240.000 kinesiske og 285.000 
russiske overnatninger i Danmark. Dermed kan både Kina og Rusland potentielt være 
blandt de 5-10 vigtigste markeder for dansk turisme og oplevelsesøkonomi i 2020. 

Hertil kommer, at kinesiske og russiske turister og forretningsrejsende har et højt døgn-
forbrug, når de rejser. Som det ses af figur 4 bruger den gennemsnitlige kinesiske og 
russiske turist i Danmark hhv. ca. 1.800 kr. og 2.400 kr. pr. døgn.

0

500

1000

1500

2000

2500

Tyskland Sverige Norge Kina Rusland Japan

Døgnforbrug
Kilde: VisitDenmark

Note: Figuren dækker alle typer af overnatninger, herunder familiebesøg og endagsturisme. Det gennemsnitlige 
døgnforbrug dækker både over turister på kyst- og naturferie og storbyferie. Døgnforbruget for turister på storbyferie er i 
gennemsnit højere end for turister på traditionel kyst- og naturferie.

Figur 4: Anslået døgnforbrug i Danmark for udvalgte nationaliteter  
(kr. pr. døgn) 

2  VisitDenmark 
3  VisitDenmark 
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Kyst- og naturturismen skal udvikles
Kyst- og naturturismen står for den største del af omsætningen og beskæftigelsen i 
dansk turisme i dag og tiltrækker især turister fra vores nabolande, som Tyskland, Sve-
rige og Norge, jf. figur 5.
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Kilde: Danmarks Statistik

Figur 5: Udenlandske overnatninger i Danmark fra kernemarkederne, 1995-
2012 (mio).

Selvom udviklingen i kyst- og naturturismen har været faldende over de seneste år, er 
det stadig det vigtigste marked for dansk turisme. Vores nærmarkeder har en høj rejse-
intensitet og en konstant stor efterspørgsel efter rejse- og ferieprodukter af høj kvalitet4.  

Hvis udviklingen i kyst- og naturturismen skal vendes, kræver det, at der tiltrækkes turi-
ster fra vores nærmarkeder ved at målrette vores turismeprodukt til nye turistsegmenter 
og kundegrupper fra primært Tyskland, Sverige og Norge.
 
VisitDenmarks turistundersøgelse fra 2011 viser bl.a., at der er et stort potentiale i mål-
gruppen, der kaldes ”det gode liv”. Denne målgruppe består af unge og voksne par uden 
børn, der holder ferie for at nyde livet, opleve naturen, kulturelle tilbud, cykelture, gastro-
nomiske middage mv. Målgruppen kommer primært fra Tyskland, Norge og Sverige og 
sekundært fra Holland og Storbritannien og er kendetegnet ved et højt forbrug. 

4  VisitDenmark
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DANSK TURISME SKAL VÆRE 
KVALITETSTURISME
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Det er regeringens ambition, at den danske turismesektor skal være kendt for høj 
kvalitet og service. Hvis vi skal vinde i konkurrencen om de internationale turister, 

skal dansk turisme være kvalitetsturisme. 

Turister, der kommer til Danmark, skal mødes med god service og kvalitetsoplevelser fra 
de ankommer til Danmark, til de rejser igen.  

Det kræver, at Danmark har en stærk digital turistservice og turistinformation, så det bli-
ver let og gennemskueligt for turister fra hele verden at finde rundt i det danske turisme-
produkt.   

De danske kyst-, natur- og kulturoplevelser skal gøres synlige og være lette at booke for 
turisterne. Det gælder både, når de planlægger og bestiller rejsen til Danmark, og når de 
skal rundt og opleve Danmarks turistoplevelser. 

Vi skal have fokus på at styrke produktivitetsudviklingen i den danske turismesektor og 
skabe innovation og kompetenceløft i erhvervet, som bidrager til at gøre dansk turisme til 
kvalitetsturisme. 

1.   DER UDVIKLES EN STANDARD FOR DANSK KVALITETS-
TURISME 

Dansk turisme skal være internationalt kendt for høj kvalitet og service.

Vi skal udvikle en standard for kvalitetsturisme, som kendetegner den danske turisme-
sektor bredt, og som skal gøres internationalt kendt. Den skal være gældende for hele 
turismesektoren, men målrettes de forskellige udfordringer inden for kyst- og naturturis-
men og storby- og erhvervsturismen. I tilknytning til standarden udvikles en frivillig certifi-
ceringsordning, hvor virksomhederne kan tilkøbe målrettede uddannelsesforløb inden for 
fx god service og kundetilfredshed til deres medarbejdere. 

Med en standard for dansk kvalitetsturisme får turismeoperatørerne mulighed for at 
styrke servicen og kvaliteten i deres turismeprodukt, samt at profilere sig som garant for 
god service og høj kvalitet over for turisterne. 

Mål:
• Kvalitets- og serviceniveaet i dansk turisme skal være internationalt konkurrence-

dygtigt og bidrage til at tiltrække flere udenlandske turister til Danmark. 

Initiativer:
• Gennem Dansk Standard udvikles standarden ”Dansk kvalitetsturisme”, som skal 

bidrage til at forbedre kvaliteten og servicen i dansk turisme. Som del af standar-
den udvikles en frivillig certificeringsordning inkl. uddannelsesforløb. Udviklingen 
af standarden ledes af Dansk Standard i tæt samarbejde med det kommende  
nationale turismeforum og relevante turismeaktører. 

• Gennem VisitDenmark markedsføres standarden ”Dansk kvalitetsturisme” interna-
tionalt.
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2.   PARTNERSKAB OM AT DRIVE OG UDVIKLE DEN DIGITALE 
TURISMEINFRASTRUKTUR

De digitale medier og nye kommunikationsformer skal anvendes mere offensivt i turisme-
indsatsen og medvirke til at udvikle kvaliteten af den officielle danske turistinformation, 
der leveres af VisitDenmark, de regionale turismeselskaber og de lokale turistbureauer.

Området ”digital turistinformation” vurderes at være et af de felter, hvor Danmark og 
dansk turisme besidder en grundlæggende styrkeposition, som kan og bør udvikles yder-
ligere for at skabe ny vækst i turismen til Danmark.

Den teknologiske udvikling gør, at en meget stor del af markedsføring og turistinfor-
mation i dag leveres digitalt på PC, informationsstandere eller mobile teknologier som 
tablets og smartphones. Dette stiller nogle særlige krav til modtageforhold inden for 
hotspots og mobilt bredbånd samt til de formater, som informationerne kan læses i. For 
at gøre turistinformationen mere opdateret og aktuel, kan der desuden anvendes QR- 
koder på informationsstanderne rundt om i landet, som henviser turisterne til relevante 
hjemmesider.  

Turismen bliver samtidig stadig mere global. Det stiller krav til den officielle turistinforma-
tion, dels i form af nye sprogversioner, men også i form af informationsindhold rettet mod 
turister, der har et meget begrænset forhåndskendskab til Danmark.

Hele det overordnede ejerskab og ansvar for den officielle danske digitale turistinforma-
tion er i dag placeret hos VisitDenmark, der driver databasen Guide Danmark på hjem-
mesiden www.visitdenmark.com. Med en bred forankring, hvor kommunerne og turist-
bureauerne er samarbejdspartnere, bliver det muligt at sikre ejerskab til dansk turismes 
digitale infrastruktur. 

Mål:
• Udvikle kvaliteten af den officielle digitale danske turistinformation om Danmark 

som rejsemål.

Initiativ:
• Via VisitDenmark etableres et partnerskab, der skal skabe en digital turistinforma-

tion i international topklasse.

3.   UDVIKLING AF EN ONLINE BOOKINGPLATFORM  
”DENMARK DIRECT”

Danmark har et stort udbud af oplevelser inden for natur-, kultur- og friluftsaktiviteter som 
i dag ikke er synlige og bookbare for udenlandske turister. Mange af disse oplevelser kan 
danne grobund for vækst og nye jobs på turismeområdet. 

Det skal være muligt at pakke disse oplevelser med fx overnatning og transport således 
at de samles til attraktive ferietilbud, og at disse ferietilbud bliver markedsført og gjort 
bookbare på internettet. 

Regeringen ønsker derfor at udvikle digital markedsføring, information og bookingmu-
ligheder, som turisterne kan bruge i forbindelse med planlægning og gennemførelse af 
rejser og ferier i Danmark. Et forbillede på dette område er Schweiz, der i gennem flere 
år har haft stor succes med markedsføring og salg af bl.a. færdigpakkede cykel- og  
vandreferier på internetportalen SwitzerlandMobil.
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Mål:
• Skabe bedre grundlag og rammer for online markedsføring og booking af danske 

ferietilbud med fokus på natur-, kyst-, kultur-, og friluftsaktiviteter.

Initiativ:
• Gennem VisitDenmark udvikles internetplatformen Denmark Direct til booking af 

samlede kyst-, natur- og kulturbaserede aktiviteter i Danmark for internationale 
turister.

4.   EVALUERING AF MULIGHEDERNE FOR AT UDBREDE 
KOMMUNALE HOTSPOTS TIL FLERE KOMMUNER

Under frikommuneforsøgsordningen er et forsøgsprojekt godkendt, der giver frikommu-
nerne mulighed for at etablere trådløse netværk på udvalgte steder i byen. Det vil sige, 
at kommunen kan tilbyde internetadgang på udvalgte steder i kommunen ved fx turistin-
formationen og i byparker. 

Trådløse netværk kan være en forudsætning for, at turister kan få adgang til den offent-
lige digitale turistinformation på de steder og de tidspunkter, der er relevante, da det i 
dag kan være dyrt for udenlandske turister at oprette internetforbindelse via roaming. 
Kommunale trådløse netværk kan således gøre byen mere turistvenlig, samtidig med at 
øvrige besøgende samt borgere også kan få glæde af tilbuddet. 

Forsøget løber fra sommeren 2013 frem til den 31. december 2015, hvorefter dets resul-
tater evalueres. Det er Vejle kommune og Viborg kommune, der gennemfører forsøget.

Mål:
• Turisterne i Danmark oplever god service og nem adgang til turistinformation.
 
Initiativ:
• Der gennemføres en evaluering af frikommuneforsøgets resultater. På baggrund 

heraf vurderes mulighederne for at udbrede kommunale hotspots til flere kommu-
ner.

5.   UDDANNELSES- OG KOMPETENCENIVEAUET I BL.A.  
TURISMEERHVERVET SKAL LØFTES 

Regeringens udspil til en reform af erhvervsuddannelserne ”Faglært til fremtiden – bedre 
og mere attraktive erhvervsuddannelser” skal gøre erhvervsuddannelserne mere attrak-
tive. Det indebærer også mulighed for kompetencegivende videregående uddannelse af 
faglærte. Udspillet indeholder samtidig en ny erhvervsuddannelse målrettet voksne. 

Regeringen ønsker, at flere ufaglærte skal have mulighed for at få en kompetencegi-
vende uddannelse, og regeringen vil derfor blandt andet gøre det mere attraktivt for 
voksne ufaglærte at tage en erhvervsuddannelse og blive faglærte. Den nye erhvervsud-
dannelse for voksne skal bygge videre på de kompetencer, som den voksne allerede har 
opnået gennem sit arbejdsliv, for eksempel inden for turisme og oplevelsesøkonomi.
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Med Vækstplan DK har regeringen sat en ambitiøs uddannelsesdagsorden. På voksen- 
og efteruddannelsesområdet afsætter Vækstplan DK en pulje på en milliard kroner i 
perioden 2014-17 til et markant kompetenceløft af arbejdsstyrken, der blandt andet kan 
tilgodese turisme- og oplevelseserhvervet. 

Mål:
• Den danske arbejdsstyrke får et markant kompetenceløft. Flere ufaglærte voksne 

skal have mulighed for at få en kompetencegivende uddannelse. Og flere faglærte 
skal have mulighed for kompetenceløft i form af voksen- og efteruddannelse eller 
kompetencegivende videregående uddannelse.  

Initiativ:
• Sammen med arbejdsmarkedets parter igangsættes et fælles arbejde, der i foråret 

2014 skal munde ud i anbefalinger til et kompetenceløft, der skal forbedre produk-
tivitet og vækst i Danmark.

6.   UDVEKSLING AF VIDEN MELLEM TURISMEERHVERVET 
OG DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREMMES

Det er regeringens ambition, at de videregående uddannelser inden for turisme og op-
levelsesøkonomi er kendetegnet ved høj faglig kvalitet og relevans, så dimittenderne er 
i stand til at udvikle og tilføre innovation og ny vækst i virksomhederne inden for erhver-
vet. 

Det er derfor vigtigt, at der løbende samarbejdes og skabes videnudveksling mellem ud-
dannelsesinstitutionerne og turismeerhvervet, så turismeerhvervet på denne måde kan 
udvikle sig og blive mere innovativt, hvilket vil styrke produktiviteten i erhvervet. 

Mål:
• Turismeerhvervet udvikler sig gennem kvalificeret viden og forskning samt bedre 

uddannede medarbejdere.

Initiativ:
• Opfordre turismeerhvervet og de videregående uddannelsesinstitutioner til at 

indgå aktivt i samarbejde om udviklingsprojekter, praktikforløb og efteruddannelse 
inden for turismeerhvervet.

7.   TURISMEERHVERVET BLIVER ET INDSATSOMRÅDE FOR 
GTS- OG ERHVERVSFREMMESYSTEMET

Turismeerhvervet består hovedsageligt af små og mellemstore virksomheder ofte med 
kortuddannet personale. Erhvervet er generelt udfordret i forhold til innovation, nytænk-
ning, brugen af it og udvikling. 

Der eksisterer i dag en række initiativer i GTS- og erhvervsfremmesystemet, som kan 
medvirke til at skabe innovation og udvikling i erhvervet. Der findes såkaldte ”innova-
tionsagenter”, der kommer ud til små og mellemstore virksomheder og gennemfører 
gratis innovationstjek og afdækker, hvordan virksomhedens innovative udvikling kan 
styrkes. 
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Derudover eksisterer der 22 innovationsnetværk, der hver især dækker ét eller flere 
faglige eller erhvervsmæssige områder, hvor Danmark har gode forudsætninger for at 
skabe vækst og innovation. Endeligt eksisterer der et IBIZ-innovationscenter, der bl.a. 
afholder kurser og arrangementer omkring små og mellemstore virksomheders brug af it, 
mobile løsninger, sociale medier mm. 

Det er regeringens ambition at styrke fokuseringen på turisme- og oplevelseserhvervets 
særlige udfordringer og derigennem bidrage til at skabe innovation og kompetenceløft i 
erhvervet.

Mål:
• Skabe mere innovation og effektivitet i turisme- og oplevelseserhvervet gennem 

erhvervsfremmesystemet. 

Initiativ:
• Turismeerhvervet gøres til et indsatsområde for GTS- og erhvervsfremmesyste-

met. Dette vil bl.a. omfatte, at innovationsagenterne besøger og rådgiver flere virk-
somheder inden for turisme og oplevelseserhvervet, og at IBIZ-innovationscentret 
holder kurser målrettet virksomheder i turismeerhvervet.

8.   TILTRÆKNING AF FLERE UDENLANDSKE TURISME-
INVESTERINGER TIL DANMARK

Tiltrækning af udenlandske investeringer kan spille en positiv rolle for turismesektoren. 
I tider med begrænset udbud af finansiering i Danmark kan udenlandske investorer bi-
drage til at realisere projekter, der på sigt kan komme til at fungere som drivere for øget 
tiltrækning af turister. 

Udenlandske investeringer inden for blandt andet hotel- og restaurationsbranchen og 
temaparker vil kunne bidrage til styrket markedsføring for det danske turismeerhverv. 
Udenlandske investorer viser i dag stigende interesse for turismesektoren samtidig med, 
at den danske turismesektor efterspørger investeringer. 

Mål:
• Der tiltrækkes flere udenlandske investeringer til turismesektoren, så dansk tu-

risme står stærkt i den internationale konkurrence om turisterne og kan tilbyde et 
produkt af høj kvalitet, som imødekommer turisternes efterspørgsel.

Initiativer:
• Der arbejdes for, at turisme- og oplevelsesøkonomien prioriteres i Invest in Den-

marks indsats for at tiltrække investeringer til Danmark.

• Gennem det kommende nationale turismeforum – i samarbejde med relevante 
aktører – professionaliseres arbejdet med at tiltrække flere udenlandske investe-
ringer i dansk turisme.
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VÆKSTEN I STORBY- OG  
ERHVERVSTURISMEN SKAL ØGES



24

Der bliver flere og flere turister på verdensplan og efterspørgslen efter attraktive tu-
ristattraktioner er stigende. Denne positive udvikling drives ikke mindst af en  

voksende middelklasse i vækstlandene, som Kina og Rusland, hvor befolkningerne  
i stigende grad har fået råd til at rejse efter oplevelser. 

De nyere grupper af turister fra vækstmarkederne er kvalitetsbevidste og efterspørger 
produkter af høj kvalitet inden for hoteller, restauranter, kultur, shopping og ferieoplevel-
ser. 

9.   UDVIKLING AF DET DANSKE KULTURTURISMEPRODUKT 
RETTET MOD ET INTERNATIONALT PUBLIKUM

Kulturturisme og de tilknyttede oplevelseserhverv er en vækstskaber i den internationale 
turisme og udgør i dag et af de største og hurtigst voksende turismemarkeder på globalt 
plan. Kulturoplevelser favner bredt og kulturturisme skal derfor indtænkes bredt i udvik-
lingen af dansk turisme. Der ligger et særligt potentiale i kulturturisme i byerne, men der 
er også et potentiale uden for de store byer i Danmark.

Med en bred vifte af interessante kulturelle oplevelser inden for kunst, musik, museer, 
mode og livsstil, design og arkitektur, samt nordisk gastronomi skal Danmark udvikles 
yderligere som et oplevelsesrigt rejsemål for turister med interesse for kultur. 

Men hvis Danmark skal have del i den positive udvikling globalt set, kræver det en stra-
tegisk satsning på udvikling af det danske kulturturismeprodukt.

Mål:
• Danmark skal have en større andel af den internationale vækst i kulturturismen. 

Initiativer:
• Styrke produktudvikling i kulturturismen i Danmark gennem øget samarbejde på 

lokalt, regionalt og nationalt plan og i tæt koordination med det nationale turisme-
forum.

• Gå aktivt ind i udviklingen af kulturturismen i Hovedstadsregionen i samarbejde 
med Wonderful Copenhagen og Københavns Kommune mhp. at indsatsen videre-
udvikles i landets øvrige regioner, bl.a. som del af vækst- og udviklingsplanen for 
turismen på Vestkysten og Østersøsamarbejdet.  

• I samarbejde med museerne og andre kulturinstitutioner fastsætte konkrete mål 
om at tiltrække flere internationale turister, fx via fleksible åbningstider kombineret 
med arrangementer, sprog, skiltning mv.  

10.   STYRKET INDSATS FOR AT TILTRÆKKE FLERE  
KINESISKE OG RUSSISKE TURISTER 

Kinesiske og russiske turister rejser mere og mere, og det kan også mærkes i Danmark. 
Antallet af kinesiske overnatninger i Danmark er allerede mere end fordoblet fra ca. 
55.000 overnatninger i 2008 til ca. 114.000 overnatninger i 2012. Fra 2007 til 2012 er  
antallet af russiske overnatninger i Danmark ligeledes steget med over 80 procent5.

5  VisitDenmark 
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Russiske og kinesiske turister er desuden nogle af de mest højtforbrugende turister, hvil-
ket gør dem til en attraktiv målgruppe for storbyturismen. Det danske turismeprodukt skal 
gøres attraktivt for turistgrupperne fra disse nye vækstmarkeder. 

Sproget er oftere en barriere for disse markeder end hos turister fra nærmarkederne. 
Det forudsætter en god og forståelig vejvisning og skiltning til de steder, attraktioner og 
seværdigheder, som turisterne gerne vil opleve. Det er derfor nødvendigt at udvikle den 
turistinformation, vi leverer til turisterne, bl.a. ved at udvikle sprogversioner og justere in-
formationen, så det er relevant for nye gæster fra lande som Rusland og Kina.

H.C. Andersens eventyr nyder stor international popularitet i bl.a. Kina, Korea og Japan. 
Det er derfor oplagt at se på, hvordan H.C. Andersen og hans eventyr kan anvendes for 
at tiltrække flere turister til landet. H.C. Andersen har en væsentlig betydning for turismen 
særligt i Odense og København.

Mål:
• Det danske turismeprodukt skal gøres attraktivt over for ikke mindst kinesiske og 

russiske turister, så flere vælger at komme hertil og opholde sig længere tid i Dan-
mark. 

Initiativer:
• Opfordre kommunerne til at styrke servicevejvisningen til udenlandske turister, 

herunder bl.a. turister fra Kina og Rusland, og hvis ikke, tage spørgsmålet op i de 
årlige kommunalforhandlinger.

• Indgå en Memorandum of Understanding (MOU) om turisme med Kina og arbejde 
for indgåelse af en MOU om turisme med Rusland.

• Fremme udviklingen af en kvalificeret og velorganiseret modtagelse af kinesiske 
turister i Danmark i samarbejde med centrale aktører. 

• Der søges oprettet et H.C. Andersen besøgscenter målrettet internationale turister 
i nærheden af Den Lille Havfrue i København. Samtidig opføres der i de kom-
mende år et internationalt profileret Eventyrhus i Odense, der skal byde velkom-
men til H.C. Andersens univers. Som led heri etableres et partnerskab mellem Er-
hvervs- og Vækstministeriet, Københavns Kommune og Odense Kommune mhp. 
at styrke samarbejdet om at tiltrække flere internationale turister til Danmark.

• Styrke bearbejdningen af det kinesiske og det russiske marked.

• I samarbejde med centrale aktører lave en analyse af de største barrierer og mu-
ligheder for russiske turister i Danmark.  

11.   FREMME OMTALEN AF DANMARK I UDLANDET

Internationale mediers dækning af Danmark og danske styrkepositioner udgør en væ-
sentlig dimension af en offensiv erhvervs- og vækstpolitik og er med til at øge turismen til 
Danmark, samt understøtte vækst i oplevelsesøkonomien. 

Erfaringer viser, at internationale journalistbesøg i Danmark og formidling af historier fra 
Danmark til internationale medier er med til at skabe øget positiv omtale af Danmark. Via 
få midler er det muligt at skabe et troværdigt og attraktivt billede af Danmark, bl.a. som 
rejsemål for udenlandske turister. 
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Det er regeringens ønske at fremme den internationale medieeksponering af Danmark 
og danske styrkepositioner på udvalgte markeder med væsentligt turisme- og vækst-
potentiale for Danmark. Initiativet forankres i Udenrigsministeriet og iværksættes i tæt 
samarbejde med relevante aktører inden for turisme, erhverv og investeringsfremme 
samt kultur, herunder markedsføringskonsortierne. 

Mål:
• Øge eksponeringen af Danmark som rejsemål for at tiltrække flere internationale 

turister.

Initiativ:
• Der arbejdes for at fremme omtalen af Danmark i udenlandske medier.

12.   INTERNATIONALE EVENTS SKAL SÆTTE DANMARK PÅ 
VERDENSKORTET

Internationale kongresser og events er et globalt udstillingsvindue for danske forsknings-
resultater og for danske virksomheders innovative produkter og services. Et dansk vært-
skab er en vigtig platform for at vise danske styrkepositioner frem, fx på vandområdet, 
hvor regeringen har afgivet bud på værtskabet for World Water Forum i 2018.

Tendensen er, at Danmark i de seneste fem år har tiltrukket et stigende antal internatio-
nale kongresser og begivenheder. Markedsføringskonsortiet MeetDenmark har i perio-
den 2011-2012 bidraget til at tiltrække 95 konferencer til Danmark. 

Internationale sportevents, som afholdes i Danmark, er ligeledes med til at skabe positiv 
international opmærksomhed og fungerer som en stærk markedsføringsplatform for Dan-
mark, fx ved VM i landevejscykling i København i 2011. 

Samtidig er der et stort potentiale i at udnytte internationale sports- og kulturbegiven-
heder i udlandet, som en stærk markedsføringsplatform for Danmark – både som et 
attraktivt land at rejse til, investere i og købe produkter fra mm.  Erfaringerne fra bl.a. OL 
i London i 2012 har vist, at begivenheder som disse er en effektiv platform for markeds-
føring af dansk turisme, kultur- og eksportprodukter.  

Mål:
• Der tiltrækkes flere internationale turister samt flere internationale kongresser og 

værtskaber til Danmark. 

Initiativer:
• Gennem MeetDenmark understøttes indsatsen for at tiltrække værtskaber for 

flere internationale kongresser og events inden for forskning, politik, kultur og 
erhvervsliv til Danmark. Målet er, at der i 2014-2015 pr. år tiltrækkes 10 procent 
flere internationale konferencer og begivenheder til Danmark sammenlignet med 
2011-2012.  

• Fremme markedsføringen af Danmark ved internationale begivenheder i udlandet. 

• Indsatsen for at tiltrække store internationale idrætsbegivenheder fortsættes i 
2014.

• Prioritere det internationale Melodi Grand Prix i Danmark i 2014, som en platform 
til at markedsføre Danmark som turistland over for et stort internationalt publikum.
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KYST- OG NATURTURISMEN SKAL 
UDVIKLES
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Naturen og landskabet danner ikke kun grundlag for udvikling inden for landbruget og 
fødevaresektoren, men også for turismeerhvervet. Mere end seks ud af ti udenland-

ske turistovernatninger findes under kystturismen, mens omsætningen samlet set udgør 
40 procent. Kystturismen er derfor et centralt indkomst- og beskæftigelsesgrundlag for 
mange lokalsamfund i de danske landdistrikter og især langs den jyske vestkyst og på 
øerne. 

Turismen er en vigtig katalysator for byudvikling, kulturelle aktiviteter og friluftsliv. Til-
bagegangen i antallet af udenlandske overnatninger har derfor ramt disse områder hårdt 
samtidig med, at de små lokalsamfund igennem en årrække har været udfordret i forhold 
til fraflytning. Særligt har tilbagegangen på 3,2 mio. tyske overnatninger siden 1990’erne 
sat fokus på behovet for en revitalisering af kystturismeproduktet.

13.   UDVIKLING AF DANSK KYSTTURISME PÅ VESTKYSTEN 
OG OMKRING ØSTERSØEN

Antallet af udenlandske turister ved de danske kyster har været i konstant tilbagegang 
de seneste 10 år. Det skyldes en kombination af flere forhold, bl.a. øget konkurrence fra 
den tyske Østersøkyst og det generelt høje danske prisniveau. 

Tilbagegangen i den udenlandske turisme skyldes imidlertid også en mangel på inno-
vation og kvalitetsudvikling. I de sidste 25 år er der investeret begrænset i nye anlæg, 
faciliteter, attraktioner, aktiviteter og oplevelser, som kunne have medvirket til at skabe ny 
vækst i kystturismen. 

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi har anbefalet regeringen at udvikle turis-
men på Vestkysten og derigennem at skabe et vækstlokomotiv, som styrker produktud-
viklingen så udviklingen inden for kystturismen kan vendes. 

Vækstteamet vurderede, at den danske vestkyst har det grundlæggende potentiale til at 
blive et sådan vækstlokomotiv, hvis vestkysten – fra Skagen til Tønder – bliver udviklet 
og markedsført som en fælles destination i partnerskab mellem alle relevante aktører 
med udgangspunkt i vestkystens lokale stedbundne potentialer.

Det er regeringens ambition, at et sådant partnerskab på vestkysten skal kunne tiltrække 
kommercielle investeringer på markedsvilkår, der kan styrke konkurrencen, innovationen 
og produktudviklingen på Vestkysten til gavn for hele den danske kyst- og naturturisme. 

Som led i et partnerskabsprojekt på Vestkysten forankret i det kommende udviklings-
selskab for Dansk Kyst- og Naturturisme er det regeringens ønske, at der via demon-
strationsprojekter skabes nye muligheder for turismeudvikling inden for rammerne af 
planlovens og naturbeskyttel-seslovens bestemmelser. Der kan, når der tages hensyn 
til naturbeskyttelsen og udlejen foregår på markedsvilkår, stilles naturarealer til rådighed 
for turistaktiviteter, eksempelvis Miljøministe-riets arealer på Rømø eller i nærheden af 
badebyerne langs den jyske vestkyst. Dette kan være med til at skabe nye former for 
aktiviteter og oplevelsesmuligheder ved kystområderne, hvilket turisterne i stigende grad 
efterspørger.

Visionen for et partnerskabsprojekt er, at vestkysten udvikles til en attraktiv europæisk 
turistdestination målt i form af oplevelseskvalitet, kvalitet i det byggede miljø og kvalitet i 
relation til kultur, natur og miljø. 
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Turisme er også økonomisk vigtig for Femern Bælt-regionen og er især centreret i de 
kystnære områder i Nordtyskland, hvor der i 2011 eksempelvis var ca. 30 millioner turist-
overnatninger ved den tyske Østersøkyst6. Åbningen af Femern Bælt-forbindelsen  
i 2021 vil derfor være et centralt omdrejningspunkt for en kystturismeindsats med fokus 
på Østersøen. 

Femern Bælt-forbindelsen vil bidrage til at skabe en langt bedre trafikal tilgængelighed til 
Danmark ved Østersøen fra hele det europæiske kontinent. Det betyder styrkede mulig-
heder for at tiltrække flere turister, da hovedmålgruppen for dansk turisme i Tyskland be-
finder sig inden for en transporttid på få timer fra Femernforbindelsen. Det vil give gode 
muligheder for tiltrækning af flere tyske turister baseret på ferie- og oplevelsestilbud på 
Sjælland, Lolland-Falster og i hovedstadsområdet. 

Forudsætningen for at udnytte de nye potentialer og muligheder er, at Danmark ved 
Østersøen opbygger en turismemæssig infrastruktur i form af kyst-, natur- og kulturople-
velser og ferieboliger, der gør det attraktivt for særligt tyskere, svenskere og nordmænd 
at besøge Danmark ved Østersøen. 

Samtidig kan lokalområdet mellem de to metropoler Hamburg og København synlig-
gøres yderligere over for det meget store tyske marked, som om få år rykker tættere på. 
Området kan eksempelvis markedsføres på nye muligheder for herregårdsturisme, na-
turoplevelser og cykelturisme.

Mål:
• Udviklingen i dansk kyst- og naturturisme vendes til fremgang. 

Initiativer:
• I regi af Dansk Kyst- og Naturturisme etableres  et partnerskab sammen med de 

11 vestkystkommuner fra Tønder i syd til Frederikshavn i nord, de tre jyske regio-
ner, relevante ministerier, fonde og VisitDenmark, der i samarbejde skal skabe en 
vækst- og udviklingsplan for turismen på vestkysten.

• I regi af Dansk Kyst- og Naturturisme etableres et Østersøsamarbejde bestående 
af relevante regioner, kommuner, fonde og VisitDenmark, der kan udnytte poten-
tialet for øget turisme ved den danske Østersø. 

• Regeringen bidrager frem mod sommeren 2014 til et arbejdsforløb mellem tre 
lokale kommuner, Region Sjælland, erhvervsliv, turismeaktører og fagbevægelsen 
om parternes konkrete muligheder for samarbejde om, hvordan turismeudvik-
lingen på Lolland-Falster og Sydsjælland kan drives frem set i lyset af den kom-
mende Femern-forbindelse.

• Der iværksættes en kortlægning af dansk kystturismeforskning. Kortlægningen 
færdiggøres således at partierne i forbindelse med finansloven for 2015 kan vende 
tilbage til spørgsmålet om opfølgning og finansiering, jf. Aftale om fordeling af 
forskningsreserven i 2014. 

6  Regionaldatenbank Deutschland
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14.   NATUREN SKAL UDNYTTES MERE AKTIVT SOM DEL AF 
TURISMEPRODUKTET, HERUNDER DE NYE NATIONAL-
PARKER

Omkring 70 procent af de turister, der året rundt holder ferie i Danmark, angiver naturen 
som et hovedmotiv for at holde ferie i Danmark7. 

En stor del af turisterne bruger naturen som basis for mange forskellige aktiviteter,  
som eksempelvis cykel- og vandreture, lystfiskeri, svampeplukning, sejlads, surf, geo- 
catching, fugle-kikkeri og udforskning af kulturlandskaber og -miljøer.  

Naturen og friluftslivet skaber allerede i dag masser af arbejdspladser i turismeerhvervet 
inden for overnatning, bespisning og transport. Et vigtigt grundlag er det danske bade-
vands fortsat høje kvalitet, hvor det særligt for tyske turister er vigtigt, at en strand kan 
føre Blå Flag som et kvalitetsstempel.

I Norge har den norske stat siden 1994 investeret mere end 3,5 mia. norske kroner i 
spektakulære udsigtspunkter, servicebygninger, parkeringspladser, møbler, stier og 
kunst på 18 udvalgte turistruter og veje rundt i hele Norge. Udkigsposter, bygninger, par-
keringspladser mv. er alle designet af internationale arkitekter og er tilpasset og opført 
under hensyntagen til naturen. Formålet med investeringerne har været at gøre naturen 
tilgængelig for et bredere publikum. Anlæggene er blevet en succesfuld del af norsk tu-
risme. 

Regeringen ser gerne et styrket samspil mellem friluftsliv, herunder nationalparker, og 
turismeerhverv. Et styrket samspil skal ske under hensyntagen til den omgivende natur.
Danmark har på en række friluftsområder et udmærket produkt i form af friluftsaktiviteter, 
men i sammenligning med andre lande er vi ikke lige så gode til at pakke disse aktiviteter 
og oplevelser til attraktive ferietilbud, som udenlandske turister kan booke og købe på fx 
internettet. 

Videnscentret for Kystturismes tilfredshedsundersøgelse fra oktober 2013 viser end-
videre, at smuk natur og brede strande ikke længere er nok for turisterne. Kystturisterne 
efterspørger bedre rammer til at nyde naturen og et bredere udbud af aktiviteter ved de 
danske kyster. 

Mål:
• Naturen og miljøet skal udnyttes mere aktivt som vækstfaktor i turismeudviklingen.

Initiativer:
• Udlejning af statsejede naturarealer til erhvervsmæssig brug på markedsvilkår,  

under forudsætning af, at naturbeskyttelsen ikke sættes over styr.

• Det skal være muligt, at der efter inspiration fra Norge kan opføres fx arkitektonisk 
tilpassede udkigsposter og servicebygninger i kyst- og naturturismen.

• Gennem det nationale turismeforum vil der blive etableret en dialog med relevante 
dele af turismerhvervet om, hvordan der kan skabes et udbud af aktiviteter og op-
levelsesmuligheder i naturen, herunder i kystområderne. Det kan fx være indenfor 
mountainbiking, lystfiskeri og maritime oplevelser, bl.a. i de nye nationalparker. 
Aktiviteterne skal tilbydes og kunne reserveres direkte af udenlandske turister via 
den fælles online bookingportal ”Denmark Direct”.

7  VisitDenmark, Turistundersøgelse 2011
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15.   UDVIKLING AF CYKELTURISME AF INTERNATIONAL 
KLASSE

Danmark har med sin veludviklede cykelkultur og hele 12.000 km skiltede cykelruter de 
grundlæggende forudsætninger for at være en stærk cykelferiedestination. 
 
Kendsgerningen er imidlertid, at Danmark ikke har et produkt på højde med lande som 
Schweiz, Tyskland, Østrig og Frankrig, når det gælder tiltrækning af udenlandske cykel-
turister. 
 
Cykelturisme udvikles ikke kun ved at etablere skilte og cykelstier. Cykelturisme handler i 
ligeså høj grad om værktøjer til planlægning af cykelruter, fx i form af adgang til en fælles 
interaktiv cykelruteplanlægger på internettet, udvikling af feriepakker og tilbud om ople-
velser, såsom overnatning, spisemuligheder på ruten og service i form af online informa-
tion og booking af fx cykel- og bagagetransport. 

Mål:
• Danmark skal kunne hævde sig i den internationale konkurrence som attraktiv  

cykelturismedestination.
 
Initiativer:
• Inden for rammerne af den kommende nationale turismestrategi udvikles den  

internationale cykelturisme i Danmark.

• Udarbejdelse af en ny cykelstrategi, der som et af temaerne sætter fokus på  
udvikling af cykelturismen.

16.   TURISTERNES TILFREDSHED MED MADOPLEVELSER 
SKAL ØGES

Danmark er i de senere år blevet internationalt anerkendt for sin gastronomi, der har rød-
der i det nye nordiske køkken. Ny Nordisk Mad har haft afgørende indflydelse på omver-
denens opfattelse af Danmark som turistland, og har været med til at gøre København til 
en attraktiv destination.

Dog viser undersøgelser, at en stor andel af de udenlandske turister har en lav vurdering 
af de madoplevelser, de bliver tilbudt i Danmark. Det gælder særligt i kyst- og natur-
turismen. Madoplevelser er ét af de områder, hvor turisterne i Danmark er utilfredse med 
forholdet mellem pris og kvalitet. Der skal derfor skabes mere udvikling og samarbejde 
på tværs af aktørerne på dette område for at styrke turisterne tilfredshed med Danmark.

Mad skal tænkes som oplevelser for turister, eksempelvis gennem arrangementer som 
FOOD festivalen i Århus og mad som souvenirs ude på turistdestinationerne. Der findes 
gode eksempler rundt omkring i landet på initiativer, der forbedrer turisters oplevelser 
med den danske madkultur. 

Eksempelvis har FOOD og Madkulturen sammen med regionale og lokale aktører ud-
viklet en række koncepter, som flytter smagsoplevelserne hen, hvor turisterne er. Af 
eksempler kan nævnes madkasser med lokale råvarer og opskrifter til sommerhuslejere, 
pop-up-restauranter og muslingekoncepter for børnefamilier i ferieparker.
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Med udgangspunkt i den succes, der er etableret omkring nordiske råvarer og gastro-
nomi, er det regeringens ønske, at udviklingen breder sig til kystområderne, ligesom det 
har bredt sig i København. Det bør overvejes, om indsatsen skal tage sit udspring i en 
fælles nordisk strategi og branding af det nordiske køkken i en nordisk kontekst, fx via 
Nordisk Ministerråd.

Mål:
• Danmark skal være internationalt anerkendt for gode madoplevelser i hele landet.

Initiativer:
• Sammen med de andre nordiske lande arbejdes for en markant fællesnordisk ind-

sats for at markedsføre og brande Norden som en fødevareturismeregion i global 
topklasse.  

• Der sættes fokus på potentialerne ved fødevareerhvervets samspil med turismen. 

17.   STYRKE SMÅSKALATURISME PÅ ØER OG I LAND-
OMRÅDER

Dansk kystturisme er kendetegnet ved mange små fragmenterede virksomheder, hvoraf 
to tredjedele af de ansatte er kortuddannede, og som oftest ansat i kortere perioder i 
forbindelse med turismens højsæsoner. Samtidig er der for mange lokale ildsjæle i kyst- 
og landdistriktsområder, gode muligheder for at bidrage til udvikling af de mindre dele i 
turisme og oplevelsesøkonomiens samlede værdikæde. 

Mål:
• Lokale iværksættere i landdistrikter og på øer bidrager til et samlet løft af  

delelementerne i turismens værdikæde.

Initiativer:
• Der laves en ’værktøjskasse’ og vejledning om lokale aktørers muligheder for  

at udvikle produkter til turisme og oplevelsesøkonomien i landdistrikter og på  
småøer.  

• Inden for rammen af den kommende nationale turismestrategi forbedres mulig-
heden for at igangsætte lokale initiativer til fremme af turismeaktiviteter i land-
distrikterne og på småøerne både i og uden for højsæsonen.

18.   STYRKELSE AF DEN GENERELLE DIGITALE INFRA-
STRUKTUR, HERUNDER BEDRE BREDBÅNDS- OG  
MOBILDÆKNING I SOMMERHUSOMRÅDER

Digital infrastruktur i verdensklasse kan skabe øget digitalisering og vækst i hele Dan-
mark. Internationale turister stiller i stigende grad krav om adgang til bredbåndsforbindel-
ser med højere hastigheder på både download og upload i dag. 

Regeringen har med udspillet ”Bedre bredbånds og mobildækning i hele Danmark” taget 
en række initiativer til forbedringer af mobil- og bredbåndsdækningen, som blandt andet 
også vil komme den danske turisme- og oplevelsesindustri til gode. 
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Regeringen har stillet dækningskrav ved den seneste 800 MHz-auktion, som vil bidrage 
til, at 99,8 procent af alle husstande, virksomheder og sommerhuse i 207 postnumre 
senest i 2015 vil få adgang til mobilt bredbånd med en oplevet hastighed på minimum  
10 Mbit/s.

Regeringen har igangsat flere initiativer, som skal forbedre konkurrencen på bredbånds-
markedet. Bl.a. gennemføres en undersøgelse af mulighederne for at forbedre konkur-
rencesituationen på bredbåndsmarkedet, og kommunerne får klare rammer for fremover 
at spille en mere aktiv rolle i at fremme bredbåndsinfrastruktur. Begge initiativer vil 
komme hoteller og sommerhusejere til gode. 

Regeringen har samtidig gennemført en ændring af planloven, som trådte i kraft i maj 
2013. Lovændringen har bl.a. til formål at forbedre mobildækningen i landområderne og 
kysterne ved at gøre det nemmere for mobilselskaberne at opsætte antenner i det åbne 
landskab. Dette vil også bidrage til en bedre mobildækning i sommerhusområder. 

Endelig har regeringen forbedret rammerne for fortsatte investeringer i bredbånds- og 
mobiltaledækning gennem ændring af teleloven. Loven trådte i kraft den 1. oktober 2013 
og indebærer at kommuner kan udleje grunde til opsætning af master til 0 kr. Dette for-
ventes også at give bedre mobildækning.

Det er vigtigt, at der er god mobildækning og roaming i hele Danmark samt rimelige 
priser for turisterne, hvis Danmark skal være et attraktivt turistland, også for turister fra 
vækstmarkederne. 

Mål:
• Skabe digital infrastruktur i verdensklasse, som kan bidrage til vækst og øget digi-

talisering i hele Danmark.

Initiativer:
• I samarbejde med erhvervet arbejdes for at indgå roamingaftaler med relevante 

vækstmarkeder, såsom Kina og Rusland, samt arbejde for rimelige priser på tele-
foni i EU.

• Ved de kommende auktioner i 2016 og 2018 over frekvenser i henholdsvis 1800 
Mhz og 900 Mhz, er der fortsat fokus på at stille dækningskrav for at fremme 
bedre mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark.

19.   FORENKLING AF REGLER 

Turismeerhvervet har ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at planloven og admi-
nistrationen af planloven udgør en barriere for investeringer i nye anlæg, der kan skabe 
grundlag for udvikling og vækst på turismeområdet. Problemerne knytter sig især til plan-
lovens bestemmelser om planlægning i kystområderne og planlægning i sommerhusom-
råderne. 

Miljøministeriet har nedsat et Dialogforum om turismeplanlægning med deltagelse af en 
række af turismeerhvervets organisationer samt KL og Danske Regioner. Dialogforum 
om turismeplanlægning har til opgave at tydeliggøre planprocessen og mulighederne for 
udvikling af turismen inden for planlovens rammer. 
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Planloven fastlægger bl.a. rammer for udbygning langs kysterne til turismeformål, men 
udgør ikke en generel forhindring for turismemæssig udvikling. Dialogforum har bl.a. 
konstateret, at fraværet af klare kommunale turismestrategier sammenholdt med forvalt-
ningen af planloven gør, at planloven bliver opfattet som en barriere. 

Det er regeringens holdning, at administrationen af planlovens bestemmelser bør tage 
hensyn til både at medvirke til etablering af nye vækstorienterede udviklings- og anlægs-
projekter og at bevare den natur og de landskaber, som mange turister kommer til Dan-
mark for at opleve.

I forlængelse heraf vil regeringen som led i opfølgningen på Produktivitetskommissionen 
udarbejde en analyse af planlovens effekter bl.a. på turismeområdet. 

Regeringens vedvarende fokus på at skabe mere enkle regler gavner det brede turisme-
erhverv, herunder bl.a. feriehusudlejningsbranchen. Feriehusudlejerne er en af turistens 
første indgange til information om oplevelser på de enkelte destinationer. 

Regeringen ønsker at understøtte, at feriehusudlejernes kan spille en aktiv rolle som 
formidler af oplysninger om de forskellige oplevelser og attraktioner på den pågældende 
destination. 

En ny lov om flexboliger trådte i kraft pr. 1. maj 2013 og udvider mulighederne for at an-
vende helårshuse som fritidsboliger og dermed bidrage til at skabe nyt liv på landet via 
salg, brug og udlejning af huse som fritids- og ferieboliger.

Mål: 
• At administration af lovgivningen ikke bør udgøre en barriere for udvikling af turis-

men i Danmark. 

Initiativer:
• SKAT præciserer de gældende regler, så det bliver lettere for feriehusudlejere at 

videreformidle andre services i kombination med formidling af indkvartering. 

• Medlemskredsen for Dialogforum for turismeplanlægning udvides med DI og DE. 
I forlængelse af regeringens generelle analyse af planlovens effekter på produk-
tivitetsudviklingen, vil Dialogforum undersøge, om der er yderligere problemer og 
barrierer i planlægningen på turismeområdet.  

• I 2015 vil der som opfølgning på loven om flexboliger blive gennemført en evalue-
ring af kommunernes anvendelse af ordningen samt indsamlet erfaringer til inspi-
ration for øvrige kommuner i forbindelse med turismen.
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BEDRE ORGANISERING AF  
TURISMEFREMMEINDSATSEN
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Med vækstplanen vil regeringen iværksætte en række konkrete initiativer, der skal 
bidrage til vækst og beskæftigelse i dansk turisme. Hvis vi skal nå disse mål, er det 

nødvendigt, at organiseringen af den offentlige turismefremmeindsats svarer til de udfor-
dringer, der skal løses og den indsats, der skal gennemføres.
 
Regeringen foreslår derfor, at der gennemføres en bedre organisering af den offentlige 
turismefremmeindsats. Det sker i forlængelse af at Vækstteamet for turisme og oplevel-
sesøkonomi har peget på, at turismeindsatsen i dag er spredt ud på flere aktører uden 
en egentlig fælles koordinering. Vækstteamet har derfor anbefalet, at der etableres en 
stærk organisering og en samlet national strategi for turismefremmeindsatsen. 

Målet er, at der kommer større skala på indsatsen, så der opnås en større effekt af de 
midler, der hvert år fra offentlig side investeres i at fremme dansk turisme. I figur 1 er den 
fremtidige organisering af den offentlige turismefremmeindsats illustreret. 

Turismefremmeindsatsen skal tilrettelægges efter en fælles national turismestrategi, som 
er baseret på udvalgte centrale pejlemærker. Alle aktører skal trække i samme retning.

For bedre at kunne tiltrække købestærke og kvalitetsbevidste internationale turister til 
Danmark, skal VisitDenmark have bedre muligheder for langsigtet strategisk markeds-
føring.

Figur 1: Ny organisering af den offentlige turismefremmeindsats8

8  Udover udviklingsenhederne er den øvrige regionale og kommunale turismeindsats.
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20.   ETABLERING AF ET NATIONALT TURISMEFORUM 

Regeringen ønsker at styrke samordningen af turismefremmeindsatsen i Danmark. Til at 
gennemføre dette vil der med hjemmel i en ny lov om turisme blive oprettet et nationalt 
turismeforum, som får en strategisk og koordinerende rolle. Loven vil fastlægge arbejds-
delingen og opgaverne for de forskellige dele af den offentlige turismefremmeindsats. 
Det nationale forum får til opgave at udarbejde en ny fælles strategi for turismefremme-
indsatsen på tværs af landet. Strategien skal bygge på de eksisterende erfaringer og et 
stærkt analytisk grundlag.

På basis af strategien skal det nationale forum samordne den statslige, regionale og 
kommunale turismefremmeindsats. Erhvervs- og Vækstministeriet er formand for forum-
met. Forummet sammensættes derudover med to repræsentanter fra Danske Regioner, 
hvoraf en bliver næstformand, bestyrelsesformanden fra VisitDenmark, som også bliver 
næstformand, en repræsentant fra KL, to repræsentanter fra turismeerhvervet og en 
forsker. Erhvervs- og Vækstministeriet varetager sekretariatsbetjeningen af det nationale 
forum.

I tilknytning til forummet etableres et rådgivende forum (Advisory Board) med Erhvervs- 
og Vækstministeriet som formand, og hvor erhvervsorganisationerne og øvrige relevante 
ministerier er repræsenteret. Advisory Board sekretariatsbetjenes af Erhvervs- og Vækst-
ministeriet.

Det nationale turismeforum vil i henhold til loven få til opgave at koordinere turismeind-
satsen. Forummet skal udstikke de centrale prioriteter og pejlemærker for, hvordan man 
fra offentlig side understøtter turismen. Forummet vil ligeledes tilvejebringe den viden og 
det analytiske grundlag, som indsatsen skal baseres på. 

VisitDenmark vil fortsat stå for den internationale markedsføring af Danmark som rejse-
mål.
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21.   STYRKELSE AF UDVIKLINGSINDSATSEN FOR DANSK 
KYST- OG NATURTURISME, DANSK ERHVERVS- OG  
MØDETURISME OG DANSK STORBYTURISME

Med vækstplanen styrkes indsatsen for at udvikle det danske turismeprodukt. Det er 
regeringens ambition, at der sker en bedre og langt stærkere samordning og skalering af 
den offentlige udviklingsindsats for dansk turisme. 

Udviklingsindsatsen samles derfor fremover i tre udviklingsenheder dækkende hhv. kyst- 
og naturturismen, erhvervs- og mødeturismen og storbyturismen. 

Det er planen, at de involverede regioner i samarbejde med staten etablerer et fælles 
udviklingsselskab for Dansk Kyst- og Naturturisme med en selvstændig bestyrelse og 
direktion. Selskabet får ansvaret for udvikling af kyst- og naturturismen i hele Danmark, 
herunder partnerskaber om udvikling af turismen hhv. på vestkysten og omkring Øster-
søen. Den nuværende aftale om Videncenter for Kystturisme udløber med udgangen af 
2014. Videncentret har til opgave at styrke innovation og viden om vækstmulighederne i 
dansk kystturisme. Fra og med 2015 vil denne funktion indgå som del af det nye udvik-
lingsselskab for dansk kyst- og naturturisme.

Ansvaret for udvikling af storbyturismen forankres i Wonderful Copenhagen, som skal 
udvikle storbyturismen til glæde for alle større danske byer.

Det nuværende konsortium ”MeetDenmark” for tiltrækning af internationale møder og 
kongresser til Danmark skal styrkes og organisatorisk tilpasses. MeetDenmark får an-
svaret for udvikling af møde- og erhvervsturismen i Danmark. 

Med henblik på at sikre sammenhæng mellem indsatsen for at udvikle dansk turisme 
og den internationale markedsføring af dansk turisme, er det regeringens hensigt, at de 
tre udviklings-enheder får adgang til at indstille i alt to repræsentanter til VisitDenmarks 
bestyrelse. 

Regeringen vil indgå en politisk aftale med Danske Regioner om modellen og dens nær-
mere udformning. Regeringen og Danske Regioner er enige om, at der fastsættes mål 
for effekten af de tre udviklingsenheders aktiviteter. Efter en 4-årig periode gennemføres 
en evaluering af, om udviklingsindsatsen i de tre enheder fremmer den ønskede udvik-
ling af dansk turisme.
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22.   FÆLLES NATIONAL TURISMESTRATEGI 

Danmark er et lille land og der skal være én fælles dansk turismestrategi for, hvordan vi 
udvikler vores turisme samt markedsfører os over for udenlandske turister. 

Vi kan opnå en større effekt af den betydelige indsats, som såvel private som offentlige 
aktører lægger i at fremme dansk turisme, hvis vi koordinerer indsatsen endnu bedre i 
fremtiden. 

Værdikæden, som den opleves af turisten, skal være det centrale pejlemærke for indsat-
sen. Vi skal med andre ord sætte turisten i centrum og tilbyde det produkt og de oplevel-
ser, som bliver efterspurgt.

Det er regeringens ønske, at det nationale turismeforum udarbejder en fælles national 
turismestrategi, som kan styrke kyst- og naturturismen,  storbyturismen og erhvervs- og 
mødeturismen i Danmark.

Det betyder, at konkrete strategier for at fremme markedsføring, kulturturisme, kryds-
togtturisme, tiltrækning af events, cykelturisme, udvikling af madoplevelser, styrkelse af 
serviceniveauet og digitalisering af erhvervet i Danmark skal behandles i det nationale 
turismeforum.  

Strategien vil bidrage til at koble markedsføring og udvikling, så der skabes nye turisme-
produkter, som kan markedsføres på en effektiv måde over for turisterne. 

Mål:
• Skabe en effektiv offentlig turismefremmeindsats, der bidrager til vækst i dansk 

turisme.

Initiativer:
• Der oprettes et nationalt turismeforum gennem en ny lov om turisme. 

• Der etableres udviklingsselskaber/konsortier for hhv. Dansk Kyst- og Naturturisme, 
Dansk Erhvervs- og Mødeturisme og Dansk Storbyturisme.

• Det nationale turismeforum får bl.a. til opgave at udarbejdes en fælles national 
turismestrategi.



23.   BEDRE MULIGHEDER FOR LANGSIGTET STRATEGISK 
MARKEDSFØRING 

VisitDenmark skal som national turismeorganisation med ansvar for den internationale 
markedsføring af Danmark som rejsemål have mulighed for at investere i den markeds-
føring, som giver størst mulig værdi for dansk turisme samlet set. 

Det tager tid at opbygge et stærkt brand og kendskab til Danmark som rejsemål. Visit-
Denmark skal derfor have mulighed for at gennemføre en langsigtet strategisk markeds-
føringsindsats på nye uopdyrkede markeder med et stort turismemæssigt potentiale, 
som fx Kina og Rusland, og at opdyrke nye områder af nærmarkederne fx Sydtyskland. 

Oftest vil turismens enkelte aktører ikke have incitament til at investere i markedsføring 
på disse markeder på kort sigt. Regeringen vil derfor gøre kravet til VisitDenmarks med-
finansiering fra eksterne parter mere fleksibelt. Det vil fortsat være et krav, at VisitDen-
mark i gennemsnit på markedsføringsindsatserne har en medfinansieringsprocent på 
mindst 50 procent fra eksterne partnere.

Mål:
• Fremme VisitDenmarks mulighed for at lave langsigtede og strategiske markeds-

føringsindsatser på både nær- og fjernmarkeder.

Initiativ:
• Kravet om ekstern medfinansiering på markedsføringskampagner gøres mere 

fleksibelt. 
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2.13 Orientering om vækstplan for dansk turisme



1

Regeringens vækstplan for turisme – januar 2014
4 indsatsområder: Kvalitetsturisme, Storby- og Erhvervsturisme, Kyst- og 
naturturisme og Ny organisering, i alt 23 initiativer



3.2 Udpegelse til bestyrelsen for Syddansk Uddannelsesaftale



 
Område: Regional Udvikling 
Afdeling: Vækstforum og Erhvervsudvikling 
Journal nr.:  
Dato: 27. januar 2014 
Udarbejdet af: Christian Brincker Nordbek 
E-mail: Christian.Brincker.Nordbek@rsyd.dk 
Telefon: 76631902  
 
 
 
 
 
 

Notat 
 
 

Syddansk Uddannelsesaftale 
Kommissorium for styregruppen 
 
 
Formålet med Syddansk Uddannelsesaftale, formuleret  i aftalen: 
Ambitionen med Syddansk Uddannelsesaftale er at skabe ejerskab hos de forskellige aktører, der 
skal samarbejde både for at sikre at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, flere vælger 
naturvidenskabelig, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser samt at flere drenge gennemfører 
en videregående uddannelse. 
 
Syddansk Uddannelsesaftale skal sikre, at alle trækker i samme retning og er et initiativ, som 
gennem et stort ejerskab blandt de involverede parter skal skabe gode løsninger med stor effekt. 
Løsningerne vil være regionalt forankret, da de forskellige projekter samarbejder på tværs af 
kommunegrænser og skoletyper. 
 
Om Syddansk Uddannelsesaftale 
Syddansk Uddannelsesaftale blev etableret i september 2009 – i første omgang som et 4 årigt initiativ. 
Regionsrådet har i august 2013, med udgangspunkt i opbakning fra aftalens parter, besluttet at 
videreføre Syddansk Uddannelsesaftale. 
 
Arbejdet i Syddansk Uddannelsesaftale sker med udgangspunkt i regionsrådets Uddannelsesstrategi, 
hvoraf den nuværende er gældende frem til udgangen af 2015. 
 
Til at sikre den løbende implementering og forankring af Syddansk Uddannelsesaftale, nedsætter 
Regionsrådet en styregruppe. 
 
Formål med styregruppen 
Styregruppens formål er, at sikre implementering og igangsættelse af konkrete aktiviteter i Syddansk 
Uddannelsesaftale. Nærværende kommissorium beskriver styregruppens opgaver, finansiering, 
organisering, deltagere og regionens rolle. 
 
Styregruppen skal rådgive regionsrådet ift. udarbejdelse af Uddannelsesstrategi, handlingsplaner og 
øvrige uddannelsespolitiske initiativer.  
 
Styregruppen udarbejder en årlig Effektmodel til løbende at følge med i udviklingen i de udvalgte 
indikatorer. 
 
Anbefalingerne til regionsrådet og de igangsatte initiativer skal være evidensbaserede og bygge på 
udarbejdede analyser – herunder Effektmodellen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Side 2 af 3 

Styregruppens opgaver 
Styregruppen skal konkret: 

1. Rådgive regionsrådet ift. udarbejdelse af Uddannelsesstrategi, handlingsplaner og øvrige 
uddannelsespolitiske initiativer. 

2. Udarbejde en årlig Effektmodel 
3. Igangsætte indsatser og initiativer med udgangspunkt i den vedtagne handlingsplan. 
4. Rådgive regionsrådet ift. prioritering af midler fra uddannelsespuljen. 
5. Følge fremdriften i de igangsatte indsatser og initiativer så der sikres størst mulig effekt. 
6. Sikre udbredelse af eksisterende succesfulde aktiviteter, vidensdeling og 

erfaringsudveksling således at nye aktiviteter og projekter understøtter eksisterende 
initiativer, bygger ovenpå disse og en regional koordinering sikres. 

7. Arbejde inden for at indfri såvel regionalpolitiske som nationalpolitiske målsætninger på 
uddannelsesområdet. 

8. Sikre den fortsatte forankring af Syddansk Uddannelsesaftale blandt aftaleparterne bag 
Syddansk Uddannelsesaftale på ledelses- og medarbejderniveau. 

9. Indgå i samarbejder i relation til udmøntningen af øvrige regionale strategier og planer i 
det omfang det viser sig relevant – eksempelvis Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi, 
det kommende INTERREG 5A program og den Regionale Udviklings Plan.   

 
Finansiering 
Regionen dækker som udgangspunkt udgifterne i forbindelse med ovenstående sekretariatsbistand og 
mødeafholdelse i rimeligt omfang. 
 
Deltagere 

-          2 repræsentanter for regionsrådet 
-          2 repræsentanter for kommunerne  
-          1 repræsentant for KVU’erne 
-          1 repræsentant for MVU’erne 
-          1 repræsentant for LVU’erne 
-          1 repræsentant for erhvervsorganisationerne i fællesskab 
-          1 repræsentant for arbejdstager organisationerne 
-          1 repræsentant for Ungdommens Uddannelsesvejledning 
-          1 repræsentant for Studievalg 
-          1 repræsentant for Landbrugsskolerne 
-          1 repræsentant for de almene Gymnasier  
-          1 repræsentant for Handelsskolerne 
-          1 repræsentant for Social- og Sundhedsskolerne 
-          1 repræsentant for VUC’erne 
-          1 repræsentant for Tekniske Skoler 
-          1 repræsentant for psykiatrien i Region Syddanmark 
-          1 repræsentant for Beskæftigelsesregion Syddanmark 
-          1 repræsentant for Undervisningsministeriet 

 
Desuden kan der indkaldes ressourcepersoner ad hoc, når det af Styregruppen skønnes nødvendigt. 
 
Ønsker et medlem at træde ud af styregruppen udpeger den pågældende aktør et nyt medlem via 
egen organisation. 
 
Tidsperiode 
Syddansk Uddannelsesaftale er gældende frem til udgangen af 2017, og styregruppen udpeges for 
den tilsvarende periode. 



 
 
 
 
 
 
 

Side 3 af 3 

 
Organisering 
Styregruppen udpeger selv formand og næstformand blandt de udpegede repræsentanter 
Styregruppen mødes 3-4 gange om året. 
Styregruppen nedsætter arbejdsudvalg og projektgrupper. 
 
Sekretariatsbistand fra Region Syddanmark 
Region Syddanmark vil yde sekretariatsbistand til styregruppen og også til evt. projektgrupper. 
Regionen vil bl.a. have følgende konkrete opgaver: 

- Sekretariatsbistand i forhold til gennemførelse af møder, herunder mødeindkaldelse, 
sekretærbistand og referatskrivning. 

- Procesbistand og rådgivning om projektansøgninger. 
- Evt. afholdelse af event, arrangementer, konferenceafholdelse i samarbejde med 

styregruppen. 
- Indhente og yde faglig bistand i form af f.eks. ekspertinddragelse, indsamling/bestilling af 

analyser. 
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