FN’s verdensmål og ny regional
udviklingsstrategi 2020-2023

Regionsrådets budgetaftale 2019
• ”Region Syddanmark skal arbejde for at understøtte FN’s
verdensmål, der også har betydning for regionens
driftsområder”.

• ”Forretningsudvalget igangsætter og koordinerer en proces,
hvor de relevante verdensmål identificeres og der udarbejdes
skabeloner for de enkelte udvalgs arbejde med
verdensmålene”.
• ”De enkelte stående udvalg har herefter til opgave at sikre
den konkrete forankring og implementering af arbejdet med
målene inden for udvalgenes respektive opgaveområder”.
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Udvalgte verdensmål
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FN’s verdensmål i syddansk kontekst
• Region Syddanmark arbejder allerede nu for en række af de 17
verdensmål og delmål, både direkte og som afledte effekter.

• For flere af verdensmålene gælder det, at vi er foran i Region
Syddanmark, og at der allerede er igangsat initiativer, der
understøtter målene.
• FN’s verdensmål skal danne rammen om den kommende regionale
udviklingsstrategi.
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De næste skridt
• Udvalgene drøfter i løbet af februar 2019, hvilke af de udvalgte
mål, der er relevante inden for deres opgaveområder, og
hvordan målene understøttes.
• Forretningsudvalget drøfter udvalgenes indspil den 13. marts
2019.
• Udkast til Regional Udviklingsstrategi med FN’s verdensmål
som ramme drøftes i udvalgene i april/maj 2019.
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Indsatsområder i den regionale udviklingsstrategi
FN’s verdensmål

Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft

Sundhedsinnovation
Grøn omstilling og klima
Mobilitet, infrastruktur og kollektiv trafik
Rent vand og jord
Kultur, natur og rekreative områder
Tværgående indsatsområder: Udvikling i hele regionen og det dansktyske og internationale samarbejde
18-02-2019
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Verdensmål og ny udviklingsstrategi - overblik
Input

Proces i
politiske
udvalg

Regionale
hovedudfordringer

Proces
med
eksterne
aktører
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Strategi og FN’s
verdensmål
behandles i
Forretningsudvalg,
og relevante udvalg

februar-marts

• 4 geografiske
dialogmøder
• Kommuner
• Nøgleaktører
• Koordinationsudvalg

Udarbejdelse

• Udvalget for
regional
udvikling
• Relevante
udvalg

marts-maj

• KKU
• Koordinationsudvalg

Høring og
vedtagelse
• Udvalget for
regional udvikling
• Relevante udvalg
• Regionsrådet

Juni-december

Regional
udviklingsstrategi

• Høringskonference
• 12 ugers
høringsperiode
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Eksisterende strategier og indsatser der
understøtter verdensmålene
• Mål 3 og 10:Praksisplanen for almen praksis
- Sundhed for alle, med fokus på borgere med størst behov,
herunder borgere med psykisk sygdom og borgere på kanten af
arbejdsmarkedet.
- Alle skal kunne være tilmeldt en praktiserende læge

• Mål 3 og 10: Lokale aftaler med de praktiserende læger
- Fokus på styrkelse af den praktiserende læges indsats overfor
sårbare borgere samt den praktiserende læges samarbejde med
kommunen, bl.a. socialmedicinske hjemmebesøg og palliativ
indsats i hjemmet
18-02-2019
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Eksisterende strategier og indsatser, der
understøtter verdensmålene
Mål 3 og 10 – Sundhedsaftalen (nuværende og kommende)
• Forløbsprogrammer indenfor en række diagnoser (somatik
såvel som psykiatri) adresserer lighed i form af forbedret
opsporing, behandling og genoptræning
• Tværsektorielle samarbejdsaftaler om tidlig opsporing af
mistrivsel blandt børn og unge, tættere samarbejde om
sårbare gravide og børn i familier med misbrug
• Politisk fokus på lighed i sundhed og bedre mental trivsel
blandt syddanske borgere
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Eksisterende strategier og indsatser, der
understøtter verdensmålene
Mål 3 og 10 – Rammepapiret for det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen
• Etablering af sundhedshuse flere steder i regionen, som har
fokus på sundhedstilbud tæt på befolkningen bidrager til
trivsel og ulighed i sundhed
• Systematisk opsporing og henvisning til rygestop på for alle
patienter på regionens sygehuse ligesom alle kommuner
tilbyder rygestopkursus
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