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Program for eftermiddagen 

• Præsentation 

• En lille motionsleg 

• Sundhedsaftalen 2015 – 2018 

• Opbygning og hvor findes aftalerne? 

• Hvordan får man indflydelse på eksisterende aftaler? 

• Hvis Sundhedsaftalen ikke overholdes 

• Fokus på udvalgt Sundhedsaftaleprincip 

• Gruppearbejde  

• Spørgsmål og opsamling

• Proces for ny Sundhedsaftale

• Tak for i dag 



Spørgsmål 1: 

Findes der 11 sundhedsaftaler, én for hver kommune? 

Svar: nej 



Spørgsmål 2: 

Er almen praksis medunderskriver af

sundhedsaftalen? 

Svar: Nej
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Spørgsmål 3: 

Gælder sundhedsaftalen for børn?

Svar: Ja
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Spørgsmål 4: 

Gælder sundhedsaftalen for psykiatrien?

Svar: Ja 
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Spørgsmål 5:  

Har I hørt om en sundhedsaftale for flytning af opgaver fra hospital til 

kommunen? 

(eksempelvis udskrivelse til fortsat behandling i eget hjem med IV, Sonde, 

dialyse m.v. ) 
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Spørgsmål 6: 

Er kommuner og hospitaler ansvarlige for implementeringen af 

sundhedsaftalerne?

Svar: Ja
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Spørgsmål 7: 

Findes der en sundhedsaftale omkring KRAM?

Svar: Ja  - men den hedder ”Arbejdsdeling på 

forebyggelsesområdet”
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Spørgsmål 8: 

Betyder TIT : Tværfaglig Indsat for Type2 diabetes?

Svar: Nej – det betyder Tidlig Indsats på Tværs. 
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Kort om Sundhedsaftalen 2015- 2018 

• Sundhedsaftaler indgås hvert 4. år. 

• Udviklingen varetages Sundhedskoordinationsudvalget

• Der indgås en aftale pr. region

• Sundhedsaftalen fremsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen

• Sundhedskoordinationsudvalget har ansvaret for implementering og opfølgning. 

• Der er mulighed for supplerende sundhedsaftaler mellem regionen og 1 eller 

flere kommuner. 



Hvad er Sundhedskoordinationsudvalget

• 1. Lovpligtigt fælles politisk udvalg

• 2. 5 kommuner politikere, 5 regionale politikere og 2 fra PLO – Nordjylland

• 3. Regionen har formandskabet 

• 4. Kommunerne har næstformandskabet. 

• Udvalget mødes 4 gange årligt. 

• Udvalget skal samarbejde med Patientinddragelsesudvalget og 

Praksisplanudvalget. 



Meget har indflydelse på Sundhedsaftalen 

Sundheds-

aftale

Regionale planer

Sundhedspolitikker

Bekendtgørelse og 

vejledning 

Regeringens 

sundhedsstrategi

DÆMP

Demens

Kronikerplaner

Kræft

De 8 nationale mål

Løbende nye 

faglige nationale 

retningslinjer
Akutte situationer –

nedskæringer –

lukning af senge og 

akutpladser 



Vores fælles vision og politiske mål

– Sundhedsaftalen 2015-2018

1. Sundhedstilbud med sammenhæng og 

kvalitet

Borgeren skal have det sundhedstilbud der er 

behov for, til tiden og med størst mulig kvalitet

2. Reducere den sociale ulighed i sundhed 

Sundheden skal øges for de borgere, der har 

færrest gode leveår og lever de korteste liv, og 

levetiden for mennesker med psykiske lidelser 

skal øges

2. En lærende og respektfuld samarbejdskultur 

Parterne skal respektfuldt dele viden og er 

forpligtet til, at ændringer i egen kapacitet, 

arbejdstilrettelæggelse og flytning af konkrete 

opgaver sker velplanlagt og koordineret

3. Sundhedstilbud på nye måder

Med den økonomi vi har til rådighed, skal vi på 

nye måder skabe mere livskvalitet og sundhed 

for borgeren

Et stærkt fælles sundhedsvæsen, der understøtter og bidrager til, at nordjyske 

borgere sikres lige muligheder for at godt liv med mange gode leveår



Sundhedsvæsenet – og Sundhedsaftalen - er for alle



Opbygning

• Den Politiske Sundhedsaftale ( Mål og visioner) 

• Den Administrative Sundhedsaftale (Udviklingsdelen  – fører til nye aftaler )

• Den Tværsektorielle Grundaftale   (Driftsdelen) 

www.sundhedsaftaler.rn.dk
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http://www.sundhedsaftaler.rn.dk/


Administrativ organisering
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Hvordan får man indflydelse på eksisterende aftale? 

1
• Medarbejder spotter et problem / en udfordring og går til 

nærmeste leder 

2

• Leder kontakter hospitalsledelse eller overordnet leder i 
kommunen, der vurderer om sagen skal i Samarbejdsforum
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• Samarbejdsforum vurderer om det er en lokal sag – eller om 
sagen skal rejses generelt via Portefølgestyregruppe og Den 
administrative Styregruppe 



Konsekvens hvis aftalen ikke overholdes?

• Ingen formelle handlemuligheder 

• Borgerne kommer i klemme!

• Handler om respekt og gensidig tillid

• At snakke med hinanden når fejl opstår 

• Sagen kan bringes op for Sundhedskoordinationsudvalget – via det 

administrative system. 
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Fokus på udvalgt princip  - Ulighed i sundhed 

•Sundhed er ikke ligeligt fordelt

•Mennesker med psykisk sygdom lever mange år kortere 

end andre

•Mennesker med lav uddannelse og sociale udfordringer er 

mere syge end mennesker med mellemlang og høj 

uddannelse. 



Vores helt store udfordring er ulighed i sundhed:

”Det er ubestrideligt at ulighed i sundhed er stigende, 

men vi har forbavsende ringe viden om, hvad vi skal 

gøre for at lukke det gab”

(Kjeld Møller Pedersen)



Presseklip 

• 13 års forskel i levealder inden for 10 km! En syg forskel 

• Diabetikere med lange uddannelser får oftere specialisthjælp!

• Alle de fremmedord forstår jeg ikke en brille af!  Siger hjertepatient. 

• Sundhedsvæsenet hjælper ikke dårligt stillede godt nok, siger 

Patientforeninger! 

• ”Vi skal behandle mennesker forskelligt” (Sundhedsminister Sofie Løhde)

Vi gør meget i regi af Sundhedsaftalen – men vi kan – og skal - gøre mere!!



Vi gør meget

TeleCare Nord 

KOL og Hjertesvigt

Fokus på udsatte børn

- Helbredsundersøgelser

- Sundhedsprofil

- Udsatte gravide

Kræft

behovsvurdering 

af rehabilitering
UTH 

Tværsektorielt fokus

Kronikeraftaler

- KOL - Hjerte

- Demens - Diabetes

- Kræft - Osteoporose

Koordinerede 

indsatsplaner

Psykisk syge

Sundhedshuse

Den Tværsektorielle 

Grundaftale

Fundament for det 

tværsektorielle patientforløb



Spørgsmålet er, hvad kan vi gøre mere af???

• Det vil vi meget gerne have jeres bud på. Med udgangspunkt i jeres hverdag, vil 

vi gerne I diskuterer følgende spørgsmål: 

• 1. Hvordan oplever I ulighed i sundhed? Konkrete eksempler. 

• 2. Hvilke forslag har I til hvordan indsatsen kan tilrettelægges, så vi mindsker  

ulighed i sundhed? 



Proces for den nye Sundhedsaftale 

• Sundhedsaftale set up skal fornyes og afbureakratiseres. 

• Ny bekendtgørelse skal udarbejdes (Ministeriet) 

• Ny vejledning skal udarbejdes ( Sundhedsstyrelsen - SST) 

• Arbejdet med vejledning påbegyndes 27/9 og 30/10 i to workshops i SST 

• Bekendtgørelse og vejledning i høring januar kvartal 2018

• Ny bekendtgørelse og vejledning forventes klar inden udgangen af 1. kvartal

• NYT SKU på banen marts 2018 kan så begynde arbejdet. 

• Sundhedsaftalen 2019 – 2022 fremsendes til SST senest 1. juli 2019. 



Tak for i dag!

☺


