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Sundhedsaftalens opbygning:

• Sundhedsaftalen 2019-2023 er bygget op om de politiske visioner og 
målsætninger, der tilsammen tydeliggør den overordnede ramme for 
det tværsektorielle sundhedsaftale samarbejde, samt hvad parterne 
forpligter sig på i den kommende aftaleperiode.

• Aftalen er opdelt i en politisk og en administrativ del. Den 
administrative del af sundhedsaftalen udarbejdes i foråret 2019.



Processen bag tilblivelsen af sundhedsaftalen:

• Sundhedskoordinationsudvalget afholdte den 24. april 2018 et 
politisk opstartsmøde for Sundhedsaftalen, hvor mere end 100 
kommunale og regionale politikere, som i deres politiske arbejde 
havde et særligt ansvar for sundhedsaftaleområdet, deltog. 

• Alle 22 Syddanske kommuner var repræsenteret og ligeledes deltog 
repræsentanter fra de Praktiserende Lægers Organisation i 
Syddanmark. 



Processen bag tilblivelsen af sundhedsaftalen:

• Omdrejningspunktet for mødet var en politisk drøftelse af visioner og 
målsætninger for Sundhedsaftalen.                                                              
I grupper prioriterede politikerne, på tværs af sektorer, hvilke visioner,  
som de vurderede særlig vigtige i den kommende 
sundhedsaftaleperiode og drøftede efterfølgende målsætninger for 
hver vision. 



Dialogmøder:

• Dialogmøder med de 22 kommuner – meget konstruktiv. 

• Fra kommunens side deltog politikere fra relevante 
kommunalpolitiske udvalg med ansvar for sundhedsaftaleområdet, 
samt relevante ledelsesrepræsentanter.                                        
Ligeledes deltog den lokale formand for PLO kommunalt, samt en 
direktionsrepræsentant fra hhv. Psykiatrien i Region Syddanmark og 
det lokale sygehus i de møder hvor det var muligt.  



Patientinddragelsesudvalget:

• Patientinddragelsesudvalgets medlemmer præsenterede på et møde i 
Juni 2018 Sundhedskoordineringsudvalget for deres input til den 
kommende sundhedsaftale. 

• Og ligeledes var Patientinddragelsesudvalget inviteret med til et møde 
med Sundhedskoordinationsudvalget den 25. oktober 2018, hvor det 
første udkast til sundhedsaftalen var klar.  



Processen bag tilblivelsen af sundhedsaftalen:

• På baggrund af drøftelserne blev der udarbejdet et høringsversion til 
Sundhedsaftalen for 2019-2023 som Sundhedskoordineringsudvalget 
godkendte på mødet den 6. december 2018. 

• Formænd for sundhedsudvalgene i de 22 syddanske kommuner var 
den 10. december indbudt til møde med 
Sundhedskoordinationsudvalget, hvor de blev præsenteret for 
høringsversionen af Sundhedsaftalen. 



Mødet den 10. december: 

• Positiv tilbagemelding på den involverende proces. 

• At den politiske og administrative del af aftalen var adskilt.

• Fokus på forebyggelse.

• De målbare mål.

• Indarbejdelse af målsætninger for ”kronikerne” og ”Den ældre 
medicinske patient”. 



Andre input:

• Fokus på ensomme ældre

• Et større fokus på samarbejdet med almen praksis

• Sømløse overgange – bør ordet erstattes for at sikre den rigtige 
forståelse?  



Opsamling:

• At der i høringssvaret fra KKR indarbejdes et notat omkring fokus på 
ensomme ældre, samt ligeledes, at der bør være et større fokus på 
samarbejdet med almen praksis.  

• Notatet med fokus på ensomme ældre kan tilføjes i 4. sidste afsnit i 
høringssvaret 

• Notatet med et større fokus på samarbejdet med almen praksis kan 
tilføjes 5. sidste afsnit i høringssvaret 

• Skal sømløse overgange erstattes af et andet ord



Afrunding:

• At høringssvaret fra KKR drøftes. 

• At de nævnte input tilføjes høringssvaret.                                                                                   


