
Flere borgere bevarer 
tilknytning til 
arbejdsmarkedet/uddannelse i 
forbindelse med sygdom

Mindske social ulighed i 
sundhed

Flere borgere er trygge, når 
de i deres behandlingsforløb 
krydser sektorgrænser

Øge sundheden for børn og 
unge

Implementering af ny 
bekendtgørelse og 

vejledning om 
genoptræning

Implementering af 
Forløbsprogram 

for diabetes

Udvikling af kvaliteten af 
udskrivningsaftaler og 
koordinationsplaner for 

borgere med psykisk sygdom

Bedre sundhed for borgere 
med psykisk sygdom

Bedre sundhed for borgere, 
som er socialt udsatte

Behovet for akutte 
indlæggelser reduceres

Børn og unge med psykisk 
sygdom – netværksmøder og 

koordinatorfunktion

Revision af 
Forløbsprogram 

for KOL

Telemedicinsk 
sårvurdering

Telemedicinsk 
hjemmemonitorering 
til borgere med KOL

Implementering af milepæle 
på akutområdet

Implementering 
af TOBS

Samarbejdsaftale om IV-
behandling udenfor 

hospital

Flere henvisninger til 
kommunale forebyggelsestilbud

Samarbejdsaftale 
infektionshygiejne

Dækning af udgifter 
ifm. børn og unge 

med kronisk sygdom

Monitorering af indsatser 
ift. overvægtige børn og 

unge

Børn og unge med 
psykisk sygdom og 

misbrug – tidlig 
indsats

Samarbejdsaftale for 
Fælles gravid team

Revision af Samarbejdsaftale 
vedr. Familieambulatoriet

Tidlig opsporing af 
sårbare gravide

Implementering af koordinerede 
indsatsplaner for borgere med 
psykisk sygdom og samtidigt 

misbrug

Fortsat implementering af 
Forløbsprogram for 

depression

Implementering af opfølgende 
hjemmebesøg 

National 
handlingsplan for 

demens 2025

National handlingsplan 
for den ældre 

medicinske patient

Fælles strategi 
for telesundhed

Nationale initiativer Under udvikling

Ikke igangsat

   Skal-opgaver/lovgivning

Socialt udsatte 
projekt på 

tandområdet

Samarbejdsaftale på 
respirationsområdet

Implementering i klynger

Aftale om 
korresponcanceb

reve (it)

Styrket behandling af borgere 
med psykisk og somatisk 

sygdom (løbende audits på 
hanvisning og epikriser)

Tværsektoriel 
monitorering af 

kronikerområdet

Implementering af 
dialogredskab/differentieri
ngsmodel for borgere med 

psykisk sygdom

Milepæle for udgående 
funktioner og rådgivning

Akutområdet

Model for tværsektorielle 
audits på 

forebyggelsesområdet

Systematisk opfølgning på 
særligt udsatte børn 

(prøvehandling i Horsens)

Fastholdelse af gravide i 
arbejde

Socialt udsatte i 
landområder 
(Norddjurs 
Kommune)

Implementering af kontaktskema i 
kommunerne til kommunikation ml. 

almen praksis, kommuner og 
regionspsykiatri

Udvikling og afprøvning af lokale tværsektorielle 
projekter mhp. øget compliance ift. 

medicinindtagelse (borgere med psykisk sygdom)

Rehabilitering på 
specialiseret 

niveau

National 
lungesatsning

Nationale mål 
for sundheds-

væsenet

Udvikling og afprøvning af 

2-3 prøvehandlinger ift. 

borgere med psykisk 

sygdom og misbrug 

Social ulighed i 
sundhed

Fortsat implementering af 
Forløbsprogram for lænderyg 

smerter

Samspil ml arbejdsmarked og 
sundhed

Implementering af 
Forløbsprogram for 

hjertesygdom


