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Flere ældre
Særligt ældre borgere trækker på de kommunale sundhedsydelser

Flere kronikere 200.000 flere ældre i DK 45.000 flere ældre i Syddanmark



Flere opgaver

Kommunerne har omstillet sig til nye
opgaver og roller - uden en
overordnet koordinering og 
finansiering.

Kommunerne varetager i stigende
grad behandlingsopgaver.



S t i g e n d e
u d g i f t e r

Stigende sundhedsudgifter 

Det er en ønsket udvikling, at flere borgere
modtager behandling tæt på eller i hjemmet, og 
samlet set er det billigere, men der er behov for, at 
pengene følger opgaven.

Sundhedsaftalen definerer fælles mål og visioner, 
men..

• Hvad gør vi med økonomien i opgaver, der 
overdrages eller udvikles i fællesskab?



KKR SYDDANMARK

En national  plan mangler
KL, DR, PLO med flere sendte et fælles brev til 
Sundhedsministeren med en kraftig opfordring til at 
igangsætte arbejdet for en sundhedsreform (februar 
2020)

• Hvordan samarbejder vi frem til en 
sundhedsreform? 



Sidste drøftelse i  KKR

KKR var enige om: 

• At der er behov for nationale og regionale 
aftaler, hvor økonomi indgår

• At den nødvendige finansiering skal følge nye 
opgaver

• At der er behov for mandat fra den enkelte 
kommune til at indgå aftaler



• Vi har en model for opgaver, der overdrages

• Vi mangler en model for nye opgaver, der udvikles i fællesskab

• Nye opgaver, der kræver økonomi, skal – som noget nyt - til politisk 
godkendelse i kommunerne

Udvikling af forløbsprogram Forståelses- og beslutningsgrundlag Politisk godkendelse i de 22 kommuner

Nyt  pr inc ip  for  samarbejdet



Kommende drøfte lse  i  
Kommunekontaktudvalget
Der er lagt op til en drøftelse af implementeringen af
Sundhedsaftalen på næste møde i
Kommunekontaktudvalget (KKU).

Drøftelsen er aktuel, fordi kommunerne har udtrykt et 
behov for, at der følger finansiering med, når nye
opgaver skal varetages.

Regionen er optaget af at sikre den politiske opbakning
og godkendelse af de forløbsprogrammer, som
kommunerne og Regionen udvikler i fællesskab. 



KKR SYDDANMARK

Tre pointer
- Vi står stærkest sammen

- Når vi har mandatet på plads (alle 22 kommuner), sikrer vi en stærk 
forhandlingsposition

- Øget fokus på regionale og nationale aftaler med økonomi
- Regionale og nationale aftaler sikrer ensartede behandlingsforløb og bedre aftaler
- Skal IV-aftalen løftes nationalt?

- Nyt princip for samarbejdet 
- Opgaver, der kræver merøkonomi, sendes til politisk godkendelse i de 22 kommuner.


