
Møde i temagruppen om 

behandling, pleje, genoptræning 

og rehabilitering 

19. maj 2014



Program
1. Velkomst v. Anders og Jens (kl. 9.00)

2. Præsentation af Sundhedskoordinationsudvalgets 
udspil til visioner, mål og værdier v. Anders og Jens 
(kl. 9.10)

3. Drøftelse af mål (kl. 9.25) v. Else Hjortbak

4. Drøftelse af udkast til sundhedsaftale (kl. 10.00)

• Træning og rehabilitering

• Hjælpemidler og behandlingsredskaber

• Indlæggelse, udskrivning og akutområdet

• Psykiatri

5. Ligestilling af borgere (11.30)

6. Ledsagerordning (11.40)

7. Næste møde og tak for i dag (11.50)

8. Frokost kl. 12 i gæstekantinen



Sundhedskoordinationsudvalgets 

udspil til visioner for sundhedsaftalen:

Et nært sundhedsvæsen på borgerens 

præmisser:

• På borgerens præmisser

• Sundhedsløsninger tæt på borgeren

• Lighed i sundhed



På borgerens præmisser

• Borgerinddragelse

• Overgange mellem sektorer

• Frivillige organisationer

• Borgere med flere udfordringer

Politiske mål:

• Flere borgere er trygge, når de i deres 

behandlingsforløb krydser sektorgrænser

• Flere borgere har tilknytning til 

arbejdsmarkedet/uddannelse i forbindelse med 

sygdom



Sundhedsløsninger tæt på

borgeren
• Flere skal behandles i det nære

• Akutte forløb

• Tidlig opsporing

• Borgere med kronisk sygdom

• Velfærdsteknologiske løsninger og telemedicin

Politiske mål:

• Behovet for akutte indlæggelser reduceres

• Flere borgere med kronisk sygdom oplever, at deres 

sygdom er mere velreguleret



Lighed i sundhed

• Differentieret indsats

• Borgere med psykisk sygdom

• Tidlig forebyggelsesindsats overfor børn og 
unge

• Nye løsninger

Politiske mål:

• Øge sundheden for udsatte borgere – også for 
børn

• Øge sundheden for borgere med psykisk 
sygdom



Værdier

• Sætte borgeren først

• Skabe resultater

• Udfordre vanetænkning



Proces

• Visionspapiret er lige nu til lokalpolitisk 

drøftelse i kommuner og region – frist 10. juni

• 27. juni: SKU behandler input

• 27. juni: Frist for temagrupperne til at aflevere 

administrativ del

• 21. august: Sundhedsstyregruppen

• 5. september: SKU behandler udkast til 

sundhedsaftale (politisk og adm. del)

• 8. september: Aftalen sendes i høring


