
Hvad er en sundhedsaftale? 

• ”Sundhedsaftalen er en aftale, som indgås mellem 
regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, hvori 
fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem 
parterne inden for de områder eller de målgrupper, som 
sundhedskoordinationsudvalget beslutter at indgå aftale om. 
Sundhedsaftalen fastsætter rammerne for det konkrete 
samarbejde mellem aktørerne på de områder eller for de 
målgrupper, der indgås aftale om”. 

 

Kilde: Sundhedsstyrelsens Vejledning om 
sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. 
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Det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet mellem 
kommuner, hospitaler og praksissektoren, særligt almen 
praksis.  

 

 2 



Kommuneklynge  
(kun kommuner) 
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Samordningsudvalg 
(kommuner, hospital, praktiserende læger) 
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Samarbejde 
i kommuneklyngen  
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Samarbejde 
i kommuneklyngen  
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Vi samler kræfterne 

Kommunale akutfunktioner 

Nye og bedre samarbejdsformer 



Tværsektoriel organisering 
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Sundhedskoordinations-

udvalget (SKU) 

  

Embedsmandsudvalget 

for Sundhed 

  

Kommuneklynger 

Den administrative 

styregruppe (DAS) 

  

Praksisplanudvalget  

(PPU) 

  

Kommunekontaktråd 

(KKR) 

  

Praksisplanudvalgets 

administrative 

styregruppe (PAS) 

  

K29 

  

Samordningsudvalg 

  

Somatik 

  

Psykiatri 

  



Procesplan for Sundhedsaftalen 
- med forbehold for ændringer  
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Regionalt/kommunalt dialogmøde                    
30. maj 2018  

SKU-seminar 
22. juni 2018  

Regionalt/kommunalt dialogmøde  
November 2018  

Godkende høringsudkast 
December 2018 

Høring i kommunerne 
Januar – marts 2019 



Sundhedsaftalen 2019-2022 
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Der opstilles fælles, forpligtende målsætninger for 
sundhedsområdet generelt i regionen og for de områder og/eller 

målgrupper, som vi vælger at indgå aftale om.  

 

Formål 

- at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af 
regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.  

 

Mål 

 - at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset 
antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.  

 
 

 



Fælles vision for sundhedsaftalen 
og fælles fokusområder 
 

Vision 

• Mere sammenhæng i borgerens forløb 

• Mere lighed i sundhed 

• Mere samspil med borgeren 

• Mere sundhed for pengene 

 

Fokusområder 

• Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom 

• Sammen om borgere med psykisk sygdom 

• Sammen om børn og unges sundhed 
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Nationale mål 
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Organisering af arbejdet  
for Sundhedsaftalen 2019-2022 

Fælles vejledninger og konkrete aftaler 

 

• Kommunikationsaftale – tværsektoriel kommunikation og samarbejde 

 

• Samarbejdsaftale på psykiatriområdet – tværsektoriel kommunikation 
mellem kommuner og psykiatriske centre i Region Hovedstaden. Børn og 
voksne 

 

• Forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom (KOL, type-2 diabetes, 
hjerte-karsygdomme, demens og lænde-ryg). Samarbejdsaftale på 
organisatorisk niveau 
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Opmærksomhed/kommentering? 
 

• Hvis Regionsrådene nedlægges, skal den politiske forankring af 
implementering af sundhedsaftalerelaterede opgaver konkretiseres (SKU?). 

 

• Regionernes rådgivningsforpligtelse er vigtig. Skal følge opgaverne, også ud i 
kommunerne i komplekse forløb. 

 

• Samarbejdet om opgaverne bør skitseres skarpere.  

 

• Kvalitetssikring er vigtig. Nationale retningslinjer, ensartet dataregistrering.  

 

• Tobaksforebyggelsen er vigtig – samarbejde på tværs. 
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