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Disposition

• Hvad er Sundhedsaftalen for en størrelse?

• Sundhedsaftalens visioner og mål for det tværsektorielle 
samarbejde

• Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

• Konneks til WIPP-projektet og fremtidige nationalpolitiske 
visioner
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Hvad er en sundhedsaftale?
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• Den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i 
sundhedsvæsenet mellem region (sygehusene), 
kommunerne og almen praksis.

• Aftalen fastlægger visioner og 
målsætninger og virkemidler for 
samarbejdet.

• Gælder for en fireårig periode 



Formålet med en sundhedsaftale

4

05-10-2020

At sikre sammenhæng og koordinering af forløb, der går på 
tværs af sektorer med det fælles mål at sikre høj ensartet 
kvalitet



De grundlæggende 
udfordringer

• Region, kommuner og praktiserende læger skal i 
de kommende år håndtere og finde løsninger på 
de udfordringer, som fortsat vil presse sundheds-
væsenet og sundhedsaftalesamarbejdet
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Visioner i Sundhedsaftalen 2019-2023



I den nye sundhedsaftale vil vi

• Skabe rammer for sund aldring

• Styrke borgernes evner og muligheder
for at tage aktiv del i eget forløb

• Sikre at færre ældre skal føle sig 
ensomme og leve med forringet
livskvalitet som følge af sygdom.
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Samarbejdet om 
forebyggelse

Forebyggelse er et fælles ansvar i Syddanmark. 

Vi vil i højere grad investere i forebyggelse og 
skabe flere sunde leveår for de syddanske 
borgere. 

Sygehuse, kommuner og praktiserende læger skal 
samarbejde om at opspore, henvise til og 
gennemføre forebyggelsestilbud, så borgerne 
undgår sygdom, eller at sygdom forværres. 
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Hvordan 
indfrier vi 
visionerne?

”Vi skal tænke 
innovativt og i 
fællesskab anvende 
vore ressourcer 
klogt og til størst 
mulig gavn for 
borgerne”
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Innovative muligheder

• afprøve og udbrede integrerede samarbejdsmodeller

• bruge sundhedsteknologi til at samarbejde smartere og 
tilbyde mere til flere

• styrke kompetencerne med fokus på tidlig opsporing og 
koordinering

• Tilrettelægge nære sundhedstilbud, der tilgodeser lokale 
udfordringer og forhold
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Stort politisk fokus på det nære 
sundhedsvæsen

• Sundhedstilbud skal være tættere på borgerne 
og deres dagligdag
– Eksempelvis skal mere sygehusbehandling foregå 

tæt på eller i borgerens eget hjem, fx i 
sundhedshuse eller satellitfunktioner

• Sundhedstilbud med endnu mere sammenhæng
– tidlig opsporing, forebyggelse, behandling, 

rehabilitering og pleje
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Rammepapirets vision for fremtidens 
sundhedsvæsen i Syddanmark

• Fremtidens sundhedsvæsen er et bæredygtigt 
sundhedsvæsen

• Det bæredygtige sundhedsvæsen er et sundhedsvæsen, 
hvor der er fundet en balance 
– mellem borgernes eget ansvar og sundhedsvæsenets indsats, 
– mellem fælles løsninger og lokale, individuelle løsninger og 
– mellem borgernære, almene tilbud, tæt på hverdagslivet, og 

specialiserede tilbud af høj kvalitet



Corona har banet vejen for 
øget fokus på forebyggelse

”Corona har vist os, at forebyggelse er vejen til et 
sundt samfund”

” Vi har længe kunnet holde lavinen tilbage ved at 
behandle os ud af den. Men hvis vi skal sikre, at 
lavinen ikke sender borgerne og sundhedsvæsenet 
ud over tærsklen for, hvad vi kan klare, er vi nødt til 
at sætte langt stærkere ind med forebyggelse.”
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12 pejlemærker fra KL og 
Danske Regioner

De to organisationer peger bl.a. på:

Der skal laves en plan, der over en årrække 
grundlæggende beskriver fremtidens behandling for 
de store kronikergrupper i sundhedsvæsenet. 

Fokus skal være på tidlige indsatser, egenomsorg, 
træning mv., så sygdom og sygdomsforværring 
forebygges.
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Forebyggelsesdagsordenen er hot igen

Stephane Loose:

”Borgerne skal møde et 
sundhedsvæsen, hvor vi i langt 
højere grad har fokus på at 
forebygge, at borgerne bliver syge. 
Det handler om tidlige indsatser, 
træning, egenomsorg.”
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Tak for ordet
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