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• Indgåelse af ny praksisplan fra 1. maj 2014 

o Underliggende lokale aftaler 

• Indgåelse af ny sundhedsaftale fra 2015 

• Udmøntning af økonomiaftalerne for 2014 
o Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser 

o Færre forebyggelige indlæggelser 

o Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser 

o Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene 

 

 

2014 - et særligt arbejdsomt år 



17.03 Sundhedsprofil konference – politisk workshop 

19.03 SKU drøftelse politisk vision og målsætninger 

April/maj Dialog SKU og politiske styregrupper 

25.06 SKU drøfter udkast politisk sundhedsaftale 

Herefter Høring i kommuner 

23.09 SKU drøftelse politisk sundhedsaftale på   
  baggrund af høringssvar 

24.10 SKU behandler den samlede sundhedsaftale 

Herefter Politisk behandling i alle kommuner 

Januar Indsendes til Sundhedsstyrelsen  

Arbejdet med sundhedsaftalen i 2014 



Udvalgsformænd og næstformænd 

KKR udpegede politiske repræsentanter indenfor  

Sundhedsområdet 

 

06.02 Introduktion til 2014 arbejdet 

20.05 Drøftelse politisk sundhedsaftale, opfølgning  
  KL sundhedsudspil m.m. 

23.10 Drøftelse sundhedsaftale, opfølgning KL   
               sundhedsudspil m.m. 

Sundhedspolitisk Dialogforum  



 

• Et stærkt fælles sundhedsvæsen, der hænger sammen 
for borgeren. 

• Reducere den sociale ulighed i sundhed. 

• Sundhedstilbud på nye måder. 

• En lærende, respektfuld og stærk samarbejdskultur. 

Input visioner og mål 



• At sikre en veltilrettelagt opgaveoverdragelse mellem 
sektorer 

• At sikre det gode patientforløb 

• At sikre det nære sundhedsvæsen er veludviklet 

• At mindske den sociale ulighed i sundhed 

• At opgaveløsningen er af høj faglig kvalitet. 

Målsætningerne i den nuværende politiske 

sundhedsaftale 



• Forebyggelse af indlæggelser: Indsats medicinhåndtering  

• Akut-/aflastningspladser 

• Samarbejde med almen praksis: Opfølgende hjemmebesøg  

• Samarbejde med sygehus: Om udskrivelse 

• Fælles systematisk ledelsesinformation 

• Genoptræning: Mål om kontakt inden fem hverdage efter 
modtagelse af genoptræningsplanen 

• Åben dialog med Regionen: Om sammenhæng, evidens 

 kompetenceudvikling, forpligtende samarbejde, m.m. 

Supplerende målsætninger – KKR januar 

2013 



De praktiserende læger 

Kommunerne Almen Praksis 

Sygehusene 



Hvem? Og hvad? er inde over arbejdet med 

praksisplan? 



1. Sikring af lægedækning og tilgængelighed 

2. Opgaver og roller i det regionale sundhedsvæsen 

3. Det tværsektorielle samarbejde – sundhedsaftalerne  

 

Indhold af praksisplan 


