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Sundhedsaftalen 

• Sundhedsaftalen skal sikre koordinering og 
sammenhæng af indsatsen inden for 
sundhedsområdet på tværs af region og kommuner. 

 

• Skal udarbejdes én gang i hver valgperiode.  

 

• Forankret i Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) 
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Medlemmer af SKU 

• Regionale 
– Pernille Buhelt (A), 

Formand 

– Lone Sondrup (V) 

– Vagn Nørgaard (A) 

– Kirsten Moesgaard (C) 

– Lene Linnemann (F) 

 

• Lægekredsforeningen 
– Vivi Jørgensen 

– Kaj Bernth 

 

• Kommunale  
– Anders Broholm (V) 

Frederikshavn, næstformand 

– Ole Stavad (A), Jammerbugt 

– Mads Duedahl (V), Aalborg 

– Vibeke Haaning (V), Hjørring 

– Louise Hvelplund (Ø), Hjørring 
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Lovgivningens rammer 
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Obligatoriske indsatsområder 
1) Forebyggelse. 
2) Behandling og pleje. 
3) Genoptræning og rehabilitering. 
4) Sundheds-IT og digitale 
arbejdsgange. 

§3 Sundhedskoordinationsudvalget udarbejder udkast til den 
sundhedsaftale, der efter sundhedslovens § 205 skal indgås 
mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i 
regionen. Sundhedskoordinationsudvalget understøtter, at 
regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen kan 
godkende sundhedsaftalen. 



Sundhedsaftalen 2015-2018 

• ”3. generationsaftale” 

 

• Én sundhedsaftale for hele 
regionen.  

 

• Ønske: En politisk aftale! 

 

• Administrativ implementeringsplan 
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Processen indtil nu 

• Sundhedspolitisk dialogforum 
– Udvalgsformænd og næstformand for alle 11 

kommuner 
• 6. februar 2014 > indledende drøftelser 

• 20. maj 2014 > status 

 

• 4 dialogmøder mellem formandskabet for 
Sundhedskoordinationsudvalget og de 
kommunale klynger  

• Ultimo april og primo maj 2014 
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Kommunernes udgangspunkt 

• Borgeren i centrum 

• Opgaveoverdragelse/opgaveglidning 

• Social ulighed 

• Øget kvalitet – evidens og digitalisering.  
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Politiske pejlemærker 

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

 

1. Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet 

 

2. Den sociale ulighed i sundhed skal reduceres 

 

3. Sundhedstilbud på nye måder 

 

4. En lærende og respektfuld samarbejdskultur 
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Politiske pejlemærker 

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

 

• Borgerne og det enkelte menneske i centrum 

• Rehabiliterende tilgang og understøtte 
”selvmestring” 

•  Plads til forskellighed afhængig af kommune  
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Politiske pejlemærker 

Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet 

 

• God kommunikation og samarbejde på tværs af sektorer 

• Samarbejde om at undgå genindlæggelser 

• Samtænkning af sundheds- og beskæftigelsesområdet 

 

MÅL: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov 
for, til tilden og med størst muligt kvalitet. Det skal almen 
praksis, kommuner og sygehuse samarbejde med 
borgeren og hinanden om.  
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Politiske pejlemærker 

Reducere den sociale ulighed i sundhed 

 

• Fokus på børn og unges sundhed 

• Dobbeltdiagnoser 

• Mennesker med psykiske lidelser 

• Den rigtige kommunikation – fælles sprog 

 

MÅL: Sundhed skal øges for de grupper af borgere, 
der har færrest gode leveår og lever de korteste liv og 
levetiden for mennesker med psykiske lidelser skal 
øges.  
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Politiske pejlemærker 

En lærende, respektfuld og stærk samarbejdskultur 

 

• Opgaveglidning/flytning 

• SKU fokus med ”tilbagefaldsklausul” 

 

MÅL: Region, sygehuse, almen praksis og kommuner 
skal i respekt for hinanden sikre, at ændringer i egen 
kapacitet, arbejdstilrettelæggelse og overdragelse af 
konkrete opgaver i patientforløbet sker velplanlagt og 
koordineret med borgerens behov i centrum 
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Politiske pejlemærker 

Sundhedstilbud på nye måder 

 

• Udvikle nye fælles løsninger (projekter?) 

• Digitale løsninger (fx TeleCare nord) 

 

MÅL: Med den økonomi vi har, skal vi, på nye måder 
skabe mere livskvalitet og sundhed for borgerne. 
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Den fremadrettede proces 

• 25. juni 2014 Møde i Sundhedskoordinationsudvalg. 

– 1. behandling af Politisk Sundhedsaftale 
 

• Juli-august 2014 Høringsfase på Den politiske Sundhedsaftale. 

– Alle kommuner, hos Patientinddragelsesudvalget og blandt andre interessenter 

 

• 19. september 2014 Møde i Sundhedskoordinationsudvalget.  

– 2. behandling af Politisk Sundhedsaftale 

 

• 24. oktober 2014 Møde i Sundhedskoordinationsudvalg. 

– Behandler det samlede udkast til Sundhedsaftalen 2015-2018 

 

• December 2014 Politisk godkendelse i region og kommuner. 

 

• Januar 2015 Sundhedsaftalen fremsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. 
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