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Udvikling af ny nordjysk sundhedsaftale

• I hver valgperiode indgår Region Nordjylland og de 11 
nordjyske kommuner en sundhedsaftale, der sætter 
retningen for samarbejdet på sundhedsområdet

• Ny sundhedsaftale skal være indgået inden udgangen af 
2023

• Sundhedssamarbejdsudvalget er ansvarlige for udviklingen 
af aftalen

• ”Kick-start” med Sundhedspolitisk Samling den 22. 
november 2022

• Sundhedssamarbejdsudvalget udpegede den 12. 
december 2022 retningen for den nye sundhedsaftale



Pejlemærker i ny sundhedsaftale udvalgt af Sundhedssamarbejdsudvalget

PEJLEMÆRKER INDHOLD/FOKUS I PEJLEMÆRKET

1. Styrket samarbejde med fokus på 
kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på 
borgeren

• Den ældre medicinske patient
• Borgere med kronisk sygdom
• Borgere med psykiske lidelser

2. Øget mental sundhed og trivsel er 
grundlaget for gode leveår

• Øget mental trivsel – særligt for børn/unge samt stress og angst
• Voksne/ældre skal også tænkes ind

3. Forebyggelse • Erstatter eksisterende pejlemærke om rygning
• Lokalt arbejde med resultater fra Sundhedsprofiler (afsæt i fakta)
• Kan f.eks. omhandle overvægt, rusmidler mm.



Principper i ny sundhedsaftale udvalgt af Sundhedssamarbejdsudvalget

PRINCIPPER INDHOLD/FOKUS I PRINCIPPER

Større lighed i sundhed • Ulige behov skal mødes med ulige løsninger
• Social og geografisk ulighed i sundhed

Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive 
samarbejdspartnere

• Inddragelse af borgere og pårørende
• Egenmestring
• Der skal tages hånd om pårørende/medramte

Rette brug af personaleressourcer • Effektiv ressourceudnyttelse på tværs af sektorer for at kunne levere kvalitet
• Klarhed over ansvar, økonomi og kapacitet

Tilgængelighed • Overskuelighed og gennemsigtighed for borgeren
• Sundhedsvæsenet skal være let at komme i kontakt med og få hjælp fra
• Digitalisering og elektronisk kommunikation

Vi skal lære af hinanden på tværs af sektorer og 
geografi, men plads til forskellighed mellem klynger

• Fælles retning i kraft af Sundhedsaftalen
• Lokalt ejerskab og frihed til indsatser som giver mest værdi

God og respektfuld samarbejdskultur • Dialog, koordinering og deling af data mellem sektorer

Stafet-tankegang • Borgeren må ikke blive ”tabt” mellem sektorerne

Vi lever op til nationale anbefalinger/retningslinjer • Indsatser lever op til anbefalet faglig kvalitet

Sundhedsaftalen bygger på fælles fundament • Eksisterende samarbejdsaftaler videreføres



Tidsplan for udvikling af ny sundhedsaftale

• Marts 2023: Mulighed for at drøfte indledende udkast til sundhedsaftale i klyngerne

• Juni - september 2023: Høringsversion af sundhedsaftale i høring hos bl.a. 
kommunerne

• November - december 2023: Godkendelse af Sundhedsaftalen i kommuner og 
region

• Ultimo december 2023: Sundhedsaftalen indsendes til Sundhedsstyrelsen



Spørgsmål til gruppedrøftelser i klynger

• Har Sundhedssamarbejdsudvalget ramt rigtigt i prioriteringen af de valgte 
pejlemærker og principper – mangler der noget eller bør noget skæres væk?

• Hvilke kommunale aftryk/vinkler er særligt vigtige at få med under de pejlemærker og 
principper, som Sundhedssamarbejdsudvalget har valgt til den nye Sundhedsaftale?

• Hvilke 3 områder/pointer er fra kommunal side de mest afgørende at få med i en ny 
nordjysk sundhedsaftale?


