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BAGGRUND
I forlængelse af midtvejsstatus for Sundhedsaftalen har  
Sundhedskoordinationsudvalget prioriteret indsatser for sidste 
del af indeværende sundhedsaftaleperiode. 

Sundhedsaftalen bygger på nedenstående indsatsområder: 

 • Fælles investering i forebyggelse, først med fokus på rygning 
– dernæst overvægt

 • Sammen om ældre borgere – først med fokus på 
akutområdet

 • Den nære psykiatri – først med fokus på mental sundhed 
hos børn og unge samt voksne borgere med svær psykisk 
sygdom 

Der er i indeværende sundhedsaftaleperiode godkendt en  
række samarbejdsaftaler og igangsat indsatser inden for alle tre 
prioriterede områder (se uddybning i midtvejsstatus). Indsatsen 
med Covid-19 har dog betydet, at flere indsatser er blevet  
forsinket eller udskudt. 

Der er således behov for i den resterende del af sundheds-
aftaleperioden at have et særligt fokus på, at få disse indsatser 
godt igangsat og implementeret.

I den midtjyske region følges der løbende op på indikatorerne 
i Sundhedsaftalen samt de indikatorer under de nationale mål 
der er relevante for det tværsektorielle samarbejde. Grundet 
overgangen til nyt landspatientregister (LPR3), har vi i en periode 
manglet data på flere områder. For de indikatorer vi kan følge op 
på kan vi dog se, at det går den rigtige vej hvad angår forebyg-
gelige indlæggelser blandt ældre, mens det går den forkerte vej 
hvad angår andel akutte somatiske genindlæggelser blandt bor-
gere over 65 år (se også midtvejsstatus). Udviklingen i indikatorer 
kan ikke knyttes direkte til indsatser under sundhedsaftalen, men 
de kan give en indikation af, hvor vi lykkes med samarbejdet og 
hvor det kan give mening at sætte ekstra ind. 

PRIORITEREDE INDSATSER
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PRIORITEREDE  
INDSATSER
På baggrund af ovenstående er Sundhedskoordinationsudvalgets 
prioriteringer:

 • Øget fokus på indsatser relateret til indikatoren akutte  
somatiske genindlæggelser blandt patienter over 65 år

 • Nye udviklingsindsatser
 -  Forebyggelse af overvægt. Arbejdet igangsættes med  

politisk konference og efterfølgende prioritering af mål  
og målgruppe(r) i september 2021. 

 -  Infektionshygiejne. Der arbejdes videre med de gode 
vaner i forhold til hygiejne, som der er opstået under 
Covid-19. Konkret opdateres parternes samarbejdsaftale 
om infektionshygiejne fra 2018.

 -  Høreområdet. Der igangsættes et arbejde med henblik 
på at skabe bedre forløb på tværs af sektorer for borgere 
med høretab.

 • Nødvendig prioritering af implementering og konsolidering 
af allerede indgåede aftaler, hvor implementeringen er blevet 
udsat eller forsinket som følge af Covid-19: 

 -  Samarbejdsaftalen om rygestopindsatsen
 -  Indsatser i regi af Alliancen om den nære psykiatri
 -  Aftale om palliation
 -  Aftale om indlæggelse og udskrivelse
 -  Aftale om iv-behandling i eget hjem
 -  Handleplan om bedre brug af de samlede ressourcer på 

akutområdet. Det foreslås, at der laves en revision af og 
prioritering af handleplanen i 2022. Handleplanen tænkes 
sammen med projekter i forhold til den ældre medicinske 
patient. 

Det må desuden forventes, at der undervejs kan opstå nationale 
tiltag eller problemstillinger, som nødvendigvis skal håndteres i 
regi af sundhedsaftalen. 

PRIORITEREDE INDSATSER



Et nært og sammenhængende  
sundhedsvæsen i balance 
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