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Vedr. henvendelse om udvalgsrapporten om det nære og sammenhængende 
sundhedsvæsen fra Sundhedskoordinationsudvalget i Syddanmark
 
Mange tak for jeres brev af 14. september 2017 med perspektiver på 
udvalgsrapporten om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det har stor 
værdi for mig at høre om de udfordringer, I oplever hos jer, og jeg sætter pris på jeres 
input og forslag.

Jeg er meget enig i jeres pointe om at styrke fokus på sundhed og ikke bare sygdom. 
Efter min mening skal alle dele af væsenet fremover have øget opmærksomhed på 
dels at forebygge, at sygdom opstår i første omgang og dernæst at forhindre 
sygdommen i at udvikle sig og føre til indlæggelser, der kunne være undgået. Det 
gælder ikke mindst for vores mange børn og unge, der kæmper med dårlig mental 
sundhed. Det er afgørende for mig, at vi som samfund får hjulpet vores børn og unge, 
langt før deres udfordringer udvikler sig til alvorlige psykiske problemer. 

Det glæder mig, at I har fokus på at afprøve og udbrede integrerende 
samarbejdsmodeller. Jeg var selv i Sydjylland i sidste måned, hvor jeg blandt andet 
besøgte Tønder og Esbjerg Kommuner og blev meget inspireret af de tværsektorielle 
samarbejder, der er i gang begge steder. Jeg hørte også her om udfordringer og 
barrierer - blandt andet i lovgivningen - der vanskeliggør det tværsektorielle 
samarbejde med fx fælles finansiering. Det lytter jeg naturligvis til, og jeg vil gerne 
bidrage til, at vi fra centralt hold kan kigge på, om der er elementer i lovgivningen, 
der spænder ben for de gode tværsektorielle løsninger. 
 
Sundhedsstyrelsen vil nu gå i gang med det faglige arbejde, der skal ligge til grund for 
en fornyelse af sundhedsaftalesystemet. I den forbindelse vil relevante parter 
naturligvis blive inddraget, og jeg vil opfordre jer til at byde ind i dette arbejde. Det er 
vigtigt, at vores nye aftalesystem baseres på de erfaringer kommuner, regioner og de 
praktiserende læger har gjort sig indtil nu.  

Regeringen vil følge op på anbefalingerne fra udvalget om det nære og 
sammenhængende sundhedsvæsen. Jeg vil lade jeres bemærkninger indgå i vores 
videre arbejde med opfølgning på udvalgets anbefalinger. 

Med venlig hilsen 

Ellen Trane Nørby

Til Sundhedskoordinationsudvalget i Syddanmark
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Tage Petersen
Henning Ravn
Jørgen Skadborg
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