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Vi har et godt udgangspunkt 

• En solid og ambitiøs nuværende sundhedsaftale 

• Et konstruktivt og velfungerende samarbejde på tværs af 

kommuner, almen praksis og region - både politisk og 

administrativt 

• Resultater vi kan være stolte af - eksempelvis 

– Forløbsprogrammer (foreløbigt for KOL og diabetes)  

– En model for opgaveoverdragelse - så det altid sker aftalt 

– Udvidelse af samarbejdsaftalen om indlæggelse og udskrivelse 

(SAM:BO) til socialpsykiatrien   

• Dermed de bedste forudsætninger for at komme godt            

i gang med en ny sundhedsaftale 
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Det regionale perspektiv 

• Rammepapir                                                                            

- godkendt af regionsrådet 26. juni 2017  

• Rammepapiret beskriver fremtidens sundhedsvæsen som 

det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 

• Kan kun realiseres i kraft af et fortsat tæt og tillidsfuldt 

samarbejde 

• Region Syddanmark driver sygehuse, men arbejder også 

med sundhedshuse, udgående funktioner, samdrift, 

partnerskaber, rådgivning til praktiserende læger og 

hjemmesygeplejersker osv.  

• Og vi vil gerne gå endnu længere i den retning   
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Tre bud på hovedspor i en ny vision  
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• Sårbare grupper  

• Differentierede indsatser  
Lighed i sundhed 

• Opgaveløsning tæt på borgernes hverdag   

• Styrket samarbejde mellem sygehuse, almen 
praksis, kommunerne og civilsamfundet  

Det nære og 
sammenhængende 

sundhedsvæsen 

• Tværsektoriel strategi for forebyggelse  
Tidlig opsporing og 

forebyggelse  



Politiske målsætninger I 

• Rygning 

– Syddanmark som første røgfri region for børn og unge i 2030 

 

• Mental sundhed og trivsel  

– Fortsat fokus på området, ikke mindst hos børn og unge 

 

• Arbejdsmarkedsområdet 

– Fastholdelse af borgere på kanten af arbejdsmarkedet 

– Bedre tilknytning til arbejdsmarkedet for psykisk sårbare 

– Styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og 

arbejdsmarkedsområdet 
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Politiske målsætninger II 

• Den ældre medicinske patient 

– Afprøvning af nye samarbejdsformer, fx fælles ledelse 

 

• Demens 

– Intensiveret samarbejde i regi af den nationale handlingsplan 

 

• Multisygdom 

– Udvikling og afprøvning af nye måder at organisere tilbud på 

 

• Diabetes 

– Tidlig opsporing og koncept med fleksible tilbud for 

patientuddannelse 
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