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Borger

• Borgerne møder primært 
sundhedsvæsenet i det 
nære

• Patient er man for en tid, 
borger er man hele livet

• Det hele perspektiv på 
borgerne

Patient

Borgeren i et 
helhedsperspektiv



Fem områder i fokus
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En klar opgavedeling

Hvem gør hvad? 
Og hvor løses 

opgaven bedst til 
størst gavn for 

vores borgere?

En model for aftalte 
og planlagte opgaver

Hvilke ressourcer 
kræver det? Hvilke 

kompetencer? 
Hvilken økonomi? 

Et styrket 
samarbejde med 

almen praksis

Hvordan styrker og 
udbygger vi 

samarbejdet i og 
om det nære?
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Fem områder i fokus
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Et fortsat fokus på 
forebyggelse

Hvordan kan vi styrke 
fokus på 

forebyggelse, som 
vi ved har stor 
betydning for 

borgernes 
livskvalitet? 

Bedre og mere data

Hvad virker? På tværs 
af kommuner? På 
tværs af sektorer? 
Og hvordan gør vi 

mere af det? 
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Fælles 
notat

Vi afstemmer for at være agile
Vi har brug for en beslutningsstruktur, der gør os agile i 
samarbejdet, så vi ved, hvad vi vil og kan skabe fremdrift 
og udvikling.

Vi koordinerer for at stå stærkere
I klyngerne udvikler og påvirker vi lokalt. Den enkelte 
klynges erfaringer kan gavne det større fællesskab. 

Derfor deler vi løbende viden og koordinerer med 
hinanden. Det gælder især, når nye aftaler har betydning 
for opgaver og økonomi.

Vi forenkler for at fokusere
Siden den første sundhedsaftale blev skrevet, har vi 
bygget ovenpå og lagt til. Vi har brug for at fokusere for 
at nå de mål vi sætter.
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Nye mål. Overførte mål. 
For mange mål?



Nuværende organisering



Struktur for samarbejdet om sundhed

I det tværsektorielle
Hvad skal ske nationalt? Regionalt? På klyngeniveau?

I det fælleskommunale
Hvad håndteres i klyngerne? Hvad håndteres i KKR? 
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