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 Nye rammer for 
Sundhedskoordinationsudvalg og 
sundhedsaftaler

 Sundhedsaftalen 2019-2023 i Region 
Midtjylland

 Indsatsområdet ‘Sammen om ældre borgere’

Nye sundhedsaftaler skal skabe 
nærhed og sammenhæng



Sundhedskoordinationsudvalg
Medlemmer

Repræsentanter fra regionsrådet, kommunekontaktrådet og Praktiserende 
lægers organisation (PLO)

Hovedopgaver

Sundhedsaftalen

 udarbejde udkast til sundhedsaftalen og understøtte, at regionsrådet og alle 
regionens kommunalbestyrelser kan godkende aftalen

 implementering, opfølgning og evt. revision af sundhedsaftalen 

Øvrigt

 vurdere udkast til regionens sundhedsplan, herunder sygehusplaner, 
praksisplaner og psykiatriplaner 

 kan vurdere udkast til kommuners sundhedspolitik og sundhedsplaner

 drøfte koordinering og prioritering af midler til sammenhængende løsninger 
på sundhedsområdet

 systematisk inddrage patientinddragelsesudvalget i regionen i drøftelser
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Sundhedsaftalen

 Politisk aftale mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner

 Rammen for det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem 
hospitaler, kommuner og praktiserende læger 

 Sætter fælles retning for udviklingen af det nære og 
sammenhængende sundhedsvæsen

 Skal bidrage til sammenhængende patientforløb på tværs af 
kommuner, hospitaler og praksissektor

 Sundhedskoordinationsudvalget ansvarlig for udarbejdelse 

 Sundhedsaftalen skal gælde fra 1. juli 2019

4 ▪ www.regionmidtjylland.dk

http://www.google.dk/url?url=http://www.itu.dk/people/inac/1_semester/IXD/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=zTG9VLbYB4jWPNebgaAH&ved=0CBcQ9QEwAQ&sig2=36JNQrzJkIFOMC1VrxdckA&usg=AFQjCNHzwrvJJtle_T0n1-o8kH0D703J6w
http://www.google.dk/url?url=http://www.itu.dk/people/inac/1_semester/IXD/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=zTG9VLbYB4jWPNebgaAH&ved=0CBcQ9QEwAQ&sig2=36JNQrzJkIFOMC1VrxdckA&usg=AFQjCNHzwrvJJtle_T0n1-o8kH0D703J6w


Ny vejledning og bekendtgørelse

Større frihed til lokal politisk prioritering og løbende prioritering

 det enkelte sundhedskoordinationsudvalg opstiller fælles, forpligtende 
målsætninger for sundhedsområdet generelt i regionen og for de 
områder og/eller målgrupper, som sundhedskoordinationsudvalget 
vælger at indgå aftale om

 de obligatoriske indsatsområder udgår

 rum til mere fokuserede aftaler

5 ▪ www.regionmidtjylland.dk



SUNDHEDSAFTALEN 2019-2023
REGION MIDTJYLLAND
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Fokus på at bygge videre på 
eksisterende erfaringer

Foranalyse efterår 2017

 Perspektiver fra politikere 

 Input fra klynger, Patientinddragelsesudvalget og faglige 
organisationer

 Input fra administrativ workshop

 Fortællinger fra borgere, pårørende og klinikere



Fokus på bredt politisk ejerskab

 Idé- og debatoplæg 
 -> politisk kickoff 12/6

 Sundhedskoordinationsudvalgets udspil til visioner, indsatsområder 
og bærende samarbejdsprincipper 

 -> politiske bemærkninger fra region, kommuner og PLO-Midtjylland samt 
Patientinddragelsesudvalget

 Høringsversion udarbejdes 
 -> faglig og politisk bred høring januar-februar 2019

 Godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget, byråd og 
regionsrådet

 Sundhedsaftalen træder i kraft 1. juli 2019
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Indhold i Sundhedskoordinationsudvalgets udspil

 Visioner

 Indsatsområder

 Bærende samarbejdsprincipper



Visioner

 Mere lighed i sundhed - både ift. social og geografisk 
ulighed

 På borgerens præmisser

 Sundhedsløsninger tæt på borgeren

 Mere sundhed for pengene 



 Fælles investering i forebyggelse 
 først med fokus på rygning

 Sammen om ældre borgere 
 først med fokus på akutområdet

 Udvikling af den nære psykiatri
 først med fokus på 

 mental sundhed hos børn og unge 

 voksne borgere med svær psykisk sygdom

Indsatsområder



Sammen om ældre borgere

 Stigning i andelen af ældre og borgere med kronisk sygdom og multisygdom

 Videreudvikling af det tværsektorielle samarbejde 

 Forebygge akutte indlæggelser ved at være på forkant og udvikle alternativer til 
indlæggelse, hvor behandling og pleje kan iværksættes straks

 -> tryghed og en behandling og indsats, der griber mindst muligt ind i hverdagen og 
dermed bedre livskvalitet
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 Økonomi - gynger og karruseller med fair balance

 Kvalitet - ensartet kvalitet fra kyst til kyst og fælles 
normkrav

 At bryde med vanetænkningen - og udfordre rammer

 Populationsansvar - differentierede tilbud

 Tidlig og rettidig indsats

 IT, data og telemedicin på tværs

 Videndeling

Samarbejdsprincipper


