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VELKOMST
v/ Anders Broholm, næstformand i 

Sundhedskoordinationsudvalget
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NORDJYLLAND



DAGENS PROGRAM

8.30-8.35 Velkomst v/Anders Broholm 
8.35-9.20 Oplæg v/Flemming Møller Mortensen og efterfølgende 
plenumdebat
9.20-9.25 Pause
9.25-10.35 Oplæg v/Anette Sloth, direktør i Region Nordjylland, og 
efterfølgende plenumdebat med deltagelse af regionens 
Psykiatriudvalg
10.35-10.45 Pause
10.45-11.30 Oplæg v/H.C. Østerby og efterfølgende plenumdebat
11.30-12.00 Oplæg v/Anders Broholm og opsamling på dagen
12.00-13.00 Frokost
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OPLÆG
v/ Flemming Møller Mortensen, medlem af Folketinget
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OPLÆG
v/ Anette Sloth, direktør i Region Nordjylland 
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OPLÆG
v/ H.C. Østerby, borgmester i Holstebro og medlem af KL’s 

Social og Sundhedsudvalg
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OPLÆG
v/ Anders Broholm, næstformand i 

Sundhedskoordinationsudvalget

KKR
NORDJYLLAND



STATUS – OG 
MIDTVEJSKONFERENCE

 Afholdt d. 9. juni i Aalborg Kultur- og Kongrescenter

 Her blev der gjort status for sundhedsaftalen – samt sat fokus på 
det nye Universitetshospital og fremtidens sundhedsvæsen samt 
på børn og unge – og den tidlige indsats
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STATUS – OG 
MIDTVEJSKONFERENCE

 Hovedkonklusionerne fra konferencen:
 Det går generelt godt med at få implementeret sundhedsaftalen – vi har 

været meget optimistiske ift. alle de ting som vi vil nå, men bliver også nødt 
til at være realistiske

 Vigtigt fortsat at sikre kendskab til sundhedsaftalen og at den 
implementeres ud i yderste led af vores sektorer og organisationer

 Vi har også fortsat fokus på opgaveflytning – her har vi ‘genoplivet’ vores 
aftale om koordineret opgaveflytning

 Det er tydeligt at vores forebyggelsesarbejde er meget vigtigt ift. at sikre 
vores børn og unge et godt og sundt liv

 Ulighed i sundhed er en af de største udfordringer som vi står overfor på 
sundhedsområdet – og det kræver fortsat fokus og samarbejde mellem 
sektorerne
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STATUS – SUNDHEDSAFTALEN

 Sundhedskoordinationsudvalget har især prioriteret:
 Social ulighed i sundhed / tidlig indsats ift. udsatte borgere

 Fokus på mennesker med psykiske sygdomme

 Det velkoordinerede samarbejde over sektorgrænserne
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STATUS – SUNDHEDSAFTALEN

BØR N OG U NGE VOKSNE OG Æ L DR E AL L E DIV ERSE

Forebyggende 
helbredsundersøgelser for 
børn

Lægefaglig rådgivning i 
fht. flexjob, klinisk 
funktion og førtidspension

Sundhedsaftale om 
osteoporose

Telemedicinsk 
servicecenter

Revideret Hjerte-kar 
aftalen

Synlighed over tilbud til 
selvmordstruede borgere

Henvisning til kommunal 
forebyggelse

Implementering af nye 
retningslinjer på 
genoptræningsområdet

Ledsagelse ifm. 
indlæggelse

Handleplan borger- / 
patientinddragelse

Rammeaftale for 
kronikerområdet

Organisering af arbejdet 
med utilsigtede hændelser

Elektronisk 
kommunikation:
- Mellem ambulatorier 

og kommuner
- Ift. hjælpemidler

Træning i stedet for 
operation

Aftale om opgaveflytning 
mellem sektorer

Aftale om indsatsen for 
mennesker med psykiske 
lidelser og samtidigt 
misbrug / koordinerede 
indsatsplaner

Rekruttering til 
alkoholbehandling i 
kommunalt regi



STATUS – SUNDHEDSAFTALEN

BØR N OG U NGE VOKSNE OG Æ L DR E AL L E DIV ERSE

Forløbsprogram 
overvægtige børn

Satspuljeprojekt vedr. 
behandlingskrævende 
overvægtige børn

Telemedicin til 
hjertepatienter

KOL-aftale revideres

Diabetesaftale revideres

Puljeansøgning i fht. de 
svageste ældre – nye 
samarbejdsformer

Udgående team på neuro-
rehabiliterings-området

Forebyggelsestilbud til alle 
borgere med psykiske 
lidelser

Lokalt forløbsprogram for 
psykisk syge

Sundhedsprofil 2017

IV-behandling i eget hjem

Den gode henvisning og 
epikrise

Elektronisk 
kommunikation –
optimering af den digitale 
arbejdsgang

Udbredelse af MedCom
standarder – generelt og i 
psykiatrien

IT-kommunikation på 
børneområdet

Samarbejde mellem 
regionale og kommunale 
praksiskonsulenter

Samarbejdsaftale om 
infektionshygiejne

Tidlig opsporing af sårbare 
gravide

Familieambulatoriet –
anvendelsen heraf

Fælles organisationsformer
Patientens Team

Udvikling af samarbejde 
mellem kommuner og 
Rehabiliteringscenter

Sundhedsprofil for børn og 
unge



STATUS – SUNDHEDSAFTALEN

 Revidering af sundhedsaftalen
 De 8 nationale mål

 Temamøde om borger-/brugerinddragelse
 I foråret 2017
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MØDE – MELLEM KL’S SOCIAL- OG 
SUNDHEDSUDVALG SAMT SKU OG PPU

 Det er blevet besluttet at afholde løbende møder mellem KL’s 
Social- og Sundhedsudvalg og de kommunale medlemmer af SKU 
og PPU i de fem regioner

 Formål er at styrke den sundhedspolitiske dialog og vidensdeling

 Første møde afholdes d. 8. november 2016 i Vejle
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POLITISK HENSIGTSERKLÆRING

 Som indspark til bl.a. forestående arbejde med en ny 
Sundhedsaftale

 Forankret i Sundhedspolitisk Dialogforum
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