
Sundhedspolitisk Dialogforum 9. marts 2017



Dagens program
08.00-08.30: Fælles morgenkaffe

08.30-08.45: Velkomst og status på Sundhedsaftalen 2015-2018 v. Anders Broholm, næstformand for 
Sundhedskoordinationsudvalget

08.45-09.05: Kort orientering om/drøftelse af ændringer i den kommunale medfinansiering

09.05-10.25: Udvikling af fælleskommunale sundhedspolitiske målsætninger (rammepapir)

10.25-10.45: Pause

10.45-12.15: Lægedækning – hvordan er situationen i Nordjylland? 

12.15-12.30 Opsamling på dagen v. Ole Stavad

12.30-13.00: Fælles frokost



Velkomst v. Anders Broholm
Næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget



Status på Sundhedsaftalen 2015-2018
Vedr. FASE 4 prioriteringen: 
På møde i SKU d. 10. marts 2017 skal der tages stilling til FASE 4 Prioriteringen af Sundhedsaftalens projekter. 
Samlet set er det den administrative anbefaling, at der ikke for nuværende igangsættes nye udviklingsprojekter. For at sikre et 
godt udbytte af de allerede prioriterede udviklingsprojekter, anbefales det, at fokus for 2017 er på færdiggørelse af 
igangværende udviklingsprojekter samt på implementering af igangsatte indsatser.

Vedr. de nationale mål på sundhedsområdet: 
Regeringen, Danske Regioner og KL har i enighed i april 2016 udsendt nye konkrete nationale mål på sundhedsområdet. 
Sundhedskoordinationsudvalget ønsker en vurdering af, hvorvidt Sundhedsaftalen 2015-2018 har samme fokus, eller om der 
er behov for at vi fastsætter nye mål. Det er dog vurdering, at de allerede er
indarbejdet i Sundhedsaftalen 2015-2018 og målene giver således ikke i sig selv anledning til en revision af sundhedsaftalen. 



Fase 4 prioriteringen
Det anbefales SKU, at der ikke 

igangsættes yderligere vedr. 

følgende udviklingsprojekter 

for nuværende vedr.:

Det er indstillet til SKU, at nedenstående 

er varetaget på anden vis, og dermed ikke 

kræver igangsættelse af nye 

udviklingsprojekter vedr.:

Det anbefales, at parterne administrativt igangsætter et arbejde / 

udredning vedr.:

• Nye fælles organisationsformer (pol. 

aftale side 14)

• Tidlig opsporing børn og unge med 

psykiske problemer (4.4.7)

• Forskning - skabe overblik og platform 

for formidling (3.4.1)

• AK behandling i eget hjem (3.3.1a)

• Medicinproblemstillinger i 

sektorgange som FMK ikke løser 

(afventer national

løsning) (5.2.10). 

• Ligestilling somatik/psykiatri (6.2.10)

• Styrkelse af brugen af livstestamente (5.2.1. c)

• Særlig aktiv opfølgning på borgere der har svært ved 

at passe aftaler (5.2.2.)

• Samarbejdsaftale mellem kommunale 

akutfunktioner og regionale

behandlingstilbud (5.2.4) (DÆMP)

• Målgruppen for kommunale akutfunktioner udvides 

(5.2.3) (DÆMP)

• Kontaktmulighed til hospitalernes ambulatorier og 

afdelinger (5.2.9) (DÆMP)

• Samarbejdsaftale om meget komplekse patienter 

(6.2.2.)

• Model til håndtering af borgere med mere end en 

kronisk sygdom (6.2.7)

• Triple Aim (8.2)

• Revision af Sundhedsaftalen vedrørende børn og unge med psykiske lidelser

(TSG)

• Aftale om kommunale mentorers kontakt til indlagte i behandlingspsykiatrien

(3.7b)

• Adgang til information om sundhedsvæsen, sundhed og forebyggelse, drøftes

i 1. halvår 2017 i regi af Samarbejdsfora (4.5)



Oplæg vedr. ændringer i den kommunale medfinansiering

V. Lone Becker, direktør, Thisted Kommune



Udvikling af fælleskommunale sundhedspolitiske målsætninger 

Sundhedspolitisk Dialogforum besluttede d. 14. oktober 2016 at udarbejde et fælleskommunalt sundhedspolitisk 
rammepapir.

Formålet med at udarbejde fælles målsætninger på sundhedsområdet var både, at rammepapiret kan fungere som en 
”overlevering” til de nye kommunale politikere på sundhedsområdet efter valget i november 2017, men først og fremmest 
at rammepapiret kan fungere som det kommunale politiske input til arbejdet med udvikling af ny sundhedsaftale. 

Arbejdet med at udvikle en ny sundhedsaftale starter administrativt op i slutningen af 2017. En ny sundhedsaftale skal være 
godkendt i slutningen af 2018. 



Udvikling af fælleskommunale sundhedspolitiske målsætninger 

På baggrund af et administrativt forarbejde præsenteres en række forslag til temaer, som kan danne baggrunden 
for det videre arbejde med en fælles vision på sundhedsområdet for alle kommuner i Nordjylland.  

Der lægges op til én fælles overordnet vision og herunder en række temaer, som skal særligt i fokus de næste år og 
hvor det vurderes, at kommunerne med fordel kan videreudvikle området. 



1. Vi skal sammen styrke sundheden hos mennesker med psykisk sygdom. 

2. Styrke børn og unges fysiske og mentale sundhed. 

3. Bidrage til at sikre borgerens arbejdsmarkedstilknytning. 

4. Kommunerne arbejder, i lyset af det kommende supersygehus i Aalborg, målrettet på at styrke samarbejdet med 
regionen om at sikre øget tilgængelighed og lige adgang til behandling for borgerne (f.eks. ift. praktiserende læger, 
speciallæger, vagtlæger, akutpladser mv.).

5. Fortsætte fokus på rehabilitering som en kommunal kerneværdi. 

6. Særlig fokus på opgaveoverdragelse. 

Forslag til temaer - fælleskommunale fokusområder (Se uddybende materiale på bordene…)



I den nuværende politiske sundhedsaftale for 2015-2018 lyder visionen: 

”Et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland, der understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere sikres lige 
muligheder for et have et godt liv med mange gode leveår”

Overordnet vision til rammepapiret: 

I bedes overveje…. : 

- Skal vi vælge at ”genbruge” denne vision tværsektorielt?

- Skal der laves en ny, fælleskommunal vision?

- Hvordan kunne en alternativ vision lyde? 



Gruppedrøftelser

Se gruppeinddeling, uddybende materiale og spørgsmål på bordene

Der er opsamling på drøftelserne i plenum kl. 10.00



Den videre proces…. 

09.03.2017 Behandling af forslag til temaer i Sundhedspolitisk Dialogforum

20.03.2017 Opfølgning i Sundhedsdirektørernes forretningsudvalg efter møde i Sundhedspolitisk Dialogforum

18.08.2017 Endelig godkendelse af fælles rammepapir i Sundhedspolitisk Dialogforum

13.10. 2017 Behandling af materialet i KKR



20 minutters pause…….



Lægedækning – hvordan er situationen i Nordjylland?



Opsamling på dagen og 
tak for i dag 

v. Ole Stavad


