
Drøftelse af input til arbejdet med fremme af lighed i sundhed i Re-
gion Syddanmark (DAK)

REFERAT
Sundhedsstrategisk Forum drøftede sagen og bemærkede, at arbejdet med lighed i sundhed med 
fordel kan ligge inden for organiseringen af sundhedsaftalesamarbejdet.

RESUMÉ
Regionsrådet har, ligesom Det Administrative Kontaktforum, ønsket at sætte fokus på at fremme 
lighed i sundhed. Regionsrådet har, i forbindelse med en temadrøftelse om emnet, peget på en 
række indsatsområder til regionens arbejde med fremme af lighed i sundhed. Nedenstående præ-
senterer disse indsatsområder, og der lægges op til en drøftelse af, hvordan man kan styrke det 
tværsektorielle samarbejde omkring disse indsatsområder, herunder hvilke hensyn, der er vigtige 
at tage for at sikre det gode samarbejde. 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Formandskabet anbefaler, at de tværsektorielle udmøntninger af regionens rammepapir lægges 
ind under sundhedsaftalearbejdet, hvor lighed i sundhed er én af de tre visioner i Sundhedsaftalen 
2019-2023. Her skal særligt nævnes indsatsområderne om ”tilknytning og fastholdelse af uddan-
nelse og arbejdsmarkedet” og ”forebyggelse”, som vil kunne involvere kommunerne.

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Drøfter den kommunale holdning til regionens rammepapir for lighed i sundhed og hvilke 
hensyn kommunerne vurderer vigtige for at sikre det gode samarbejde omkring de indsats-
områder, der går på tværs af region og kommuner

INDSTILLING
Koordinationsgruppen indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 Drøfter nedenstående med fokus på, hvordan man kan styrke det tværsektorielle samarbej-
de omkring de nævnte indsatsområder i det kommende rammepapir, der går på tværs af 
region og kommuner, herunder hvilke hensyn, der er vigtige at tage for at sikre det gode 
samarbejde.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
I regionsrådet pågår et arbejde med at udarbejde et rammepapir for fremme af lighed i sundhed 
med det formål, at det kan sætte retningen for det videre arbejde med at skabe lighed i sundhed i 
Region Syddanmark. Som første skridt i udarbejdelsen af rammepapiret har emnet været drøftet 
på en temadrøftelse i regionsrådet d. 22. marts 2021, hvor det blev anerkendt, at der er mange go-
de initiativer i gang rundt i regionen. Derudover pegede regionsrådet på en række indsatsområder, 
som vil indgå i rammepapiret og det videre arbejde med fremme af lighed i sundhed. Indsatsområ-



derne er oplistet nedenfor, og regionsrådsdrøftelsen er opsummeret i vedlagte bilag. Under hvert 
område vil der være initiativer og indsatser, det regionale sundhedsvæsen selv kan iværksætte for 
at forhindre, at uligheden forstærkes i borgerens møde med sundhedsvæsenet. Dertil vil der være 
meget af det kommende arbejde, som vil lykkes bedst i tæt samarbejde med kommuner, uddannel-
sesinstitutioner, civilsamfund mm. 

Det Administrative Kontaktforum havde på mødet d. 28. januar 2021 en strategisk drøftelse af lig-
hed i sundhed, hvor flere af nedenstående emner også blev fremhævet. Der ønskes derfor fra re-
gionens side input fra Det Administrative Kontaktforum til, hvordan man kan styrke det tværsektori-
elle samarbejde omkring de indsatsområder i det kommende rammepapir, som går på tværs af re-
gion og kommuner. Herunder ønskes også en drøftelse af hvilke hensyn, der er vigtige at tage for 
at sikre det gode samarbejde. 

Indsatsområder i rammepapir for fremme af lighed i sundhed

- Evaluering og monitorering af de mange igangværende initiativer på området: Regionsrådet 
ønsker, at der i det fremadrettede arbejde med lighed i sundhed skal ses på de igangvæ-
rende initiativer med henblik på at vurdere, hvilke der med fordel kan udbredes til øvrige 
dele af regionen eller på tværs af somatik og psykiatri.

- Den tidlige indsats: Regionsrådet ønsker et fortsat fokus på svangeromsorgen og den tidli-
ge indsats særligt blandt familier med hyppig kontakt til sundhedsvæsenet. 

Dette område blev også nævnt i Det Administrative Kontaktforums strategiske drøftelse 
som et vigtigt område, der er i centrum for at bekæmpe ulighed, idet det er den tidlige ind-
sats, der kan have størst forebyggende effekt på udvikling af social ulighed. Her var poin-
ten, at der er rigtig mange fine eksisterende indsatser i gang, som med fordel kan målrettes 
de familier, der har størst behov

- Geografisk lighed: Regionsrådet ønsker, at der bliver sat fokus på at fremme den geografi-
ske lighed i sundhed, hvor bl.a. de lokale sundhedshuse kan spille en central rolle i arbejdet 
med at fremme lighed i sundhed. 

På den strategiske drøftelse i Det Administrative Kontaktforum blev det drøftet, at der med 
fordel kan ses på bedre adgang til rådføring fra specialister til almen praksis

- Kommunikation: Kommunikation blev nævnt som et væsentligt indsatsområde i arbejdet 
med at fremme lighed i sundhed, hvor der ligger en vigtig opgave i at sikre god kommunika-
tion i mødet med borgere og patienter samt at målrette den skriftlige kommunikation for at 
sikre, at formidlingen er klar, tydelig og forståelig for modtageren.

- Digitalisering: Digitalisering medfører, at der for nogle borgere vil være kortere vej til kon-
sultationer og behandling, mens der samtidig skal være fokus på, at det for andre kan virke 
fremmedgørende og vanskeligt. 

Digitalisering blev også fremhævet som et fokusområde under den strategiske drøftelse i 
Det Administrative Kontaktforum. 

- Differentieret tilgang til borgere med forskellige behov: Regionsrådet ønsker, at sundheds-
tilbud i højere grad differentieres og tilpasses den enkelte patient, så vedkommende får 



mest mulig gavn af behandlingen. Derved sættes fokus på, at uligheden uden for sund-
hedsvæsenet ikke forstærkes i mødet med sundhedsvæsenet. 

På den strategiske drøftelse i Det Administrative Kontaktforum blev det fremhævet, at der 
er behov for kontinuitet i arbejdet med de sårbare, og at generalister, der kan gå på tværs 
af diagnoser og områder, kan være positive faktorer i forhold til at fremme lighed i sundhed

- Tilknytning og fastholdelse til uddannelse og arbejdsmarked: Fastholdelse af borgere i ud-
dannelse og på arbejdsmarkedet er vigtige elementer i forhold til at fremme lighed i sund-
hed, og det er derfor vigtigt, at der fortsat er fokus på, i samarbejde med kommunerne at 
sikre, at det er muligt at fastholde en hverdag selvom man er ramt af somatisk eller psykisk 
sygdom. 

Det Administrative Kontaktforum fremhævede ligeledes, at der med fordel kan sættes fokus 
på et tættere samarbejde mellem sundheds- og socialområdet. 

- Forebyggelse: Forebyggelsesområdet blev også fremhævet som et vigtigt element i arbej-
det med at fremme lighed i sundhed. Her er indsatsen på tobaksområdet et godt og inspire-
rende eksempel på en systematisk indsats på tværs af sygehusenheder og kommuner. 

Ovenstående indsatsområder vil danne udgangspunkt for et kommende rammepapir, hvor der vil 
blive lagt op til konkrete handlinger som udmøntning af indsatsområderne.

Proces
Det Administrative Kontaktforum vil, når rammepapiret foreligger, få dette forelagt til orientering. Ef-
ter drøftelsen i Det Administrative Kontaktforum, bringes nærværende sag videre til drøftelse i 
Sundhedskoordinationsudvalget på mødet d. 23. juni 2021.

INDSTILLING
Koordinationsgruppen indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 Drøfter ovenstående med fokus på, hvordan man kan styrke det tværsektorielle samarbej-
de omkring de nævnte indsatsområder, herunder hvilke hensyn, der er vigtige at tage for at 
sikre det gode samarbejde.

BILAG 
 Opsamling på regionsrådets temadrøftelse om ulighed i sundhed 22.3.21


