
Godkendelse af Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2016 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

  
Det foreliggende forslag til Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2016 blev drøftet i 
Sundhedskoordinationsudvalget den 13. maj 2015 og blev anbefalet af udvalget. Forslaget har herefter været drøftet 
i kommunerne samt i Praksisplanudvalget og Patientinddragelsesudvalget. De indkomne bemærkninger giver ikke 
anledning til at foreslå ændringer i de indsatser, der indgår i implementeringsplanen. 
  
  
  
  
  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller: 
at Sundhedskoordinationsudvalget godkender forslag til Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2016. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

POLITISK BEHANDLING 

Udvalgets beslutning: 
  
Udvalget godkendte det foreliggende forslag til Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2016. Endvidere 
anmodede udvalget den administrative styregruppe om at sikre, at de indkomne bemærkninger medtages i det 
videre arbejde med implementeringen af Sundhedsaftalen.  
  
  
  

SAGSFREMSTILLING 

Det fremgår af sundhedsaftalen, at Sundhedskoordinationsudvalget i kalenderårets 2. kvartal skal have en 
indledende drøftelse af forslag til implementeringsplan for det følgende kalenderår. 
  
Tiltrædelse af implementeringsplanen for det næstfølgende kalenderår skal ske på et møde i 
Sundhedskoordinationsudvalget ultimo oktober måned efter kommunernes og regionens vedtagelse af budgettet for 
det følgende år. 
  
Det foreliggende forslag til Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2016 blev drøftet i 
Sundhedskoordinationsudvalget den 13. maj 2015 og blev anbefalet af udvalget. Forslaget har herefter været drøftet 
i kommunerne samt i Praksisplanudvalget og Patientinddragelsesudvalget. 
  
  



  
Bemærkninger til forslaget 
  

l Bemærkninger fra kommuner i Region Hovedstaden  

Kommunerne har henover sommeren haft en dialog om forslaget til Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2015. 
Kommunerne har efterfølgende fremsendt et notat, der indeholder en opsamling over kommunernes bemærkninger 
til implementeringsplanen. Det fremgår af notatet, at der er modtaget svar fra 22 kommuner. Heraf har 13 kommuner 
ikke haft bemærkninger til forslaget. 
  
Det fremhæves i notatet, at kommunerne overordnet set finder, at det er de rigtige indsatser, der er placeret i 
implementeringsplanen for 2016. Der er dog en bekymring for antallet af indsatser, der skal igangsættes i 2016, 
bl.a. i lyset af, at der allerede er igangsat en række indsatser i 2015 og at de mange nye indsatser på sigt 
forudsætter øgede kompetencer og ressourcer i kommunerne. Det foreslås, at de nedsatte arbejdsgrupper tages 
med på råd, når implementeringsplanerne for 2017 og 2018 skal udarbejdes, bl.a. i forhold til at sikre at indsatserne 
iværksættes i en naturlig rækkefølge, og at sikre at indsatserne iværksættes i et tempo, hvor der er kapacitet og 
ressourcer til opgaven i arbejdsgrupperne og senere i de organisationer, som skal implementere indsatserne mv. 
  
De konkrete bemærkninger fra kommunerne indeholder blandt andet forslag om, at indsats 33 om tilbud om alkohol- 
og tobaksintervention samtænkes med indsats 70 om træning forud for planlagte operationer. 
  

l Bemærkninger fra Praksisplanudvalget  

Praksisplanudvalget drøftede den 22. juni 2015 forslaget Sundhedsaftalens implementeringsplan 2016. Forslaget 
blev taget til efterretning. 
  

l Bemærkninger fra Patientinddragelsesudvalget  

Patientinddragelsesudvalget havde på sit møde den 26. august 2015 en overordnet drøftelse af forslaget til 
Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2016. 
  
Patientinddragelsesudvalget fandt, at implementeringsplanen bør tydeliggøres i forhold til planer for, hvordan 
borgerne inddrages i arbejdet med enkelte indsatser og i de enkelte arbejdsgrupper. Herunder fremhævede 
udvalget, at det er vigtigt, at det bliver tydeliggjort, hvordan brugerinddragelsen konkret tilrettelægges, så der sikres 
en hensigtsmæssig inddragelse. 
  
  

l Den videre proces  

Den administrative styregruppe har drøftet bemærkningerne til implementeringsplanen på sit møde den 25. 
september 2015. Styregruppen finder ikke, at bemærkninger giver anledning til at foreslå ændringer i forhold til de 
indsatser, der indgår i Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2016. 
  
Styregruppen vil i sit videre arbejde med iværksættelse af implementeringsplanen for 2016 samt i forberedelsen af 
udkast til implementeringsplanen for 2017 have fokus på de indkomne bemærkninger. Herunder vil der i efteråret 
2015 blive arbejdet på at få sat et tydeligere fokus på de områder af sundhedsaftalen, hvor det er relevant og 
hensigtmæssigt at få udvidet inddragelse af borgerne.  
  
  
  
  



TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

Implementeringsplanen offentliggøres på Sundhedsaftalens hjemmeside. 


