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DEN POLITISKE 
SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 

 ”Et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland som 
understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere 
sikres  lige muligheder for at have et godt liv med 
mange gode leveår”. 
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 4 Pejlemærker 

 Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet 

 Den sociale ulighed i sundhed skal reduceres 

 En lærende og respektfuld samarbejdskultur 

 Sundhedstilbud på nye måder 
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Opgaveglidning 

 ”At vi i 2015 revitaliserer og øger anvendelsen af 
aftalen om opgaveflytning. 
Sundhedskoordinationsudvalget følger løbende 
udviklingen og tager konkrete eksempler op til 
behandling” 
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Ændringer siden sidst: 

 Konkrete målsætninger 

 Præcisering af ”plads til forskellighed” – store og små 
kommuner 
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Forankringsgrupper, der følger klyngerne.  

 Hvem deltager? – kommunerne stiller på 
”udvalgsformandsniveau” – regionerne? 

 Vigtigt at flere områder i kommunerne bliver 
repræsenteret – sundhed, social, beskæftigelse.  
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 4 obligatoriske indsatsområder 

 Forebyggelse 

 Behandling og pleje 

 Genoptræning og rehabilitering 

 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 
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DEN TVÆRSEKTORIELLE 
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 Indlæggelse og udskrivning 

 Forløbskoordinering ældre 
medicinske patient 

 Hjælpemidler og 
behandlingsredskaber 

 Genoptræning 

 Kronikerområdet 

 Indsats vedrørende børn af 
psykisk syge 

 Aftale om 
familieambulatoriet 

 
 

 

 Kommunikation på 
fødselsområdet 

 Opgaveflytning 

 Voksne med sindslidelse 

 Børn og unge med 
sindslidelse 

 Retspsykiatriske patienter 

 Mennesker med sindslidelse 
og samtidigt misbrug 
(dobbeltdiagnose) 
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 Nedsat af KKR Nordjylland i 2013 

 Et politisk forum på sundhedsområdet med det 
formål at skabe tættere en tættere kontakt mellem 
KKR udpegede politikere på sundhedsområdet og 
byrådene/medlemmerne af de lokale 
sundhedsudvalg.  

 Sundhedspolitisk dialogforum skal fokusere på 
udviklingen af det kommunale sundhedsvæsen og 
sikre erfaringsudveksling mellem regionens 11 
kommuner. 
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 Deltagerne i Sundhedspolitisk Dialogforum er KKR udpegede 
medlemmer af diverse fora og udvalg på sundhedsområdet 
og udvalgsformænd samt næstformænd for alle 11 
kommuner.   

 Sundhedsdirektørerne og Det fælleskommunale 
Sundhedssekretariat samt KKR sekretariatet deltager også i 
møderne.  

 Der afholdes som udgangspunkt 1-2 årlige møder i det 
sundhedspolitiske dialogforum. Da 2014 er et særligt år pga. 
udarbejdelsen af en ny Sundhedsaftale, blev der planlagt 3 
møder i år.  
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 6. februar 2014 

 Visioner og input til arbejdet med Sundhedsaftalen 

 20. maj 2014 

 Drøftelse af udkast til sundhedsaftale + orientering om 
praksisplanudvalget 

 23. oktober 2014 

 ”Mandat” til SKU ang. Sundhedsaftalen. Sammenhæng mellem 
sundhedsaftale og praksisplan. 
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 Mange politikere har givet udtryk for, at møderne i 
Sundhedspolitisk Dialogforum bidrager med vigtig viden og 
giver en god forståelse af det samlede sundhedsområde.  

 Det er den generelle holdning, at møderne har medvirket til 
at sikre den hidtidig bedste inddragelse i, og ejerskab til, 
Sundhedsaftalen.  
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