Beskrivelse af målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023
Dette dokument har til formål at tydeliggøre baggrunden, datagrundlaget og målopfølgningen for
hver enkelt af de politisk fastlagte målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023. Såfremt der
undervejs i sundhedsaftaleperioden 2019-2023 justeres i nogle af de politiske målsætninger, vil de
samme justeringer også foretages i dette dokument.

Vi samarbejder om forebyggelse for
Målsætning: Vi vil reducere andelen af unge (16-24 år) med dårlig mental trivsel til
maksimalt 8 % for mænd og 16 % for kvinder.
Udgangspunkt
Sundhedskoordinationsudvalget ønsker med målsætningen at bryde den negative udvikling i dårlig
mental trivsel blandt unge, som blandt andet er vist i sundhedsprofilundersøgelserne i 2013 og
2017. Sundhedskoordinationsudvalget har som mål, at antallet af unge med dårlig mental trivsel
reduceres til maksimalt 8 % for mænd og 16 % for kvinder, jf. niveauet ved Sundhedsprofilen fra
2010.

Mænd
Kvinder

2010
8,2
16,0

2013
7,8
18,3

2017
11,4
23,1

2023
8,2
16,00

Tabel: Dårlig mental trivsel blandt unge mænd og kvinder ved
Sundhedsprofilundersøgelserne fra 2010, 2013, 2017 og ved sundhedsaftalens udløb (2023)

Datagrundlag
Sundhedsprofilen

Målopfølgning
Sundhedsprofilen 2021

Målsætning: Vi vil reducere andelen af børn og unge (6-16 år) med overvægt og svær
overvægt til maksimalt:

6-8 år
9-13 år
14-16 år

Overvægt
8,8 %
13,5 %
13,1 %

Svær overvægt
2,0 %
3,0 %
3,4 %

Udgangspunkt
Sundhedskoordinationsudvalget har som mål at reducere antallet af børn og unge (6-16 år) med
overvægt og svær overvægt. Målet er at bidrage til at indfri den nationale målsætning om at
reducere antallet af overvægtige børn med 10 % i 20241.

1

Sundere liv for alle – nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år (2014)
https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Nationale-maal/Nationale-Maal.ashx
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2014
2023

Overvægt
9,8
8,8

6-8 år
Svær overvægt
2,4
2,1

9-13 år
14-16 år
Overvægt Svær overvægt Overvægt Svær overvægt
15,0
3,4
14,6
3,8
13,5
3,0
13,1
3,4

Tabel: Overvægt og svær overvægt blandt børn og unge i aldersgrupperne 6-8 år, 9-13 år og 14-16 år i 2014
og ved sundhedsaftalens udløb (2023).

Datagrundlag
Den Nationale Børnedatabasen2

Målopfølgning
Årligt

Målsætning: Vi vil reducere andelen af unge og voksne (16 år+) med moderat og svær
overvægt til maksimalt 43 % for kvinder og 58 % for mænd
Udgangspunkt
Sundhedskoordinationsudvalget har som mål at reducere andelen af unge og voksne (16 år +)
med moderat og svært overvægtig til maksimalt 43 % for kvinder og 58 % for mænd, jf. niveauet
for Sundhedsprofilen 2010. Ifølge Sundhedsprofilundersøgelsen fra 2013 og 2017 stiger andelen
af syddanskere (16 år +), der er moderat og svært overvægtige. Udviklingen vækker bekymring,
idet overvægt/fedme er forbundet med øget sygelighed og dødelighed og kan have store både
personlige og samfundsmæssige omkostninger. Målsætningen for voksne (16 år+) skal ses i
sammenhæng med udvalgets målsætning om at reducere overvægt og svær overvægt blandt
børn og unge.

Kvinder
Mænd

2010

2013

2017

2023

42,7
57,5

43,5
58,1

48,2
61,5

43,0
58,0

Tabel: Andelen af moderat og svært overvægtige syddanskere (16 år +) ved
Sundhedsprofilundersøgelserne fra 2010, 2013, 2017 og ved sundhedsaftalens udløb (2023)

Datagrundlag
Sundhedsprofilen

Målopfølgning
Sundhedsprofilen 2021

Målsætning: Vi vil reducere andelen af unge (16 -24 år), der ryger dagligt til maksimalt 10 %
Udgangspunkt
Sundhedskoordinationsudvalget har som mål at reducere antallet af unge (16-24 år), der ryger
med 1,5 procentpoint per år. Rygning er ubestridt den enkeltstående faktor, der påvirker
folkesundheden mest, både målt i sygelighed og dødelighed, derfor vil vi i Syddanmark arbejde for,
at færre begynder at ryge, og at flere opnår et rygestop.

2

Den Nationale Børnedatabase - https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationalesundhedsregistre/graviditet-foedsler-og-boern/boernedatabasen
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Mænd
Kvinder
Samlet

2010

2013

2017

2023

22,1
16,6
18,9

19,0
13,9
16,5

18,7
14,2
16,5

12,7
8,2
10,4

Tabel: Udviklingen i antallet af unge (16-24 år) mænd og kvinder ved
Sundhedsprofilundersøgelserne fra 2010, 2013, 2017 og ved sundhedsaftalens udløb (2023)

Datagrundlag
Sundhedsprofilen

Målopfølgning
Sundhedsprofilen 2021

Målsætning: Vi vil reducere andelen af daglige rygere til maksimalt 13 %
Udgangspunkt
Sundhedskoordinationsudvalget har som mål at reducere antallet af daglige rygere med 1,5
procentpoint per år. Rygning er ubestridt den enkeltstående faktor, der påvirker

folkesundheden mest, både målt i sygelighed og dødelighed, derfor vil vi i Syddanmark
arbejde for, at færre begynder at ryge, og at flere opnår et rygestop.

Mænd
Kvinder
Samlet

2010

2013

2017

2023

23,9
20,3
22,1

20,9
17,1
19,0

20,4
16,6
18,5

14,4
10,6
12,5

Tabel: Udviklingen i antallet af daglige rygere ved Sundhedsprofilundersøgelserne fra 2010,
2013, 2017 og ved sundhedsaftalens udløb (2023)

Datagrundlag
Nationale mål for sundhedsvæsnet

Målopfølgning
Årligt34

3

Det bemærkes, at indikatoren i de Nationale mål for sundhedsvæsnet er bundet op på sundhedsprofilundersøgelse,
hvilket i praksis betyder, at målopfølgning vil ske hvert fjerde år.
4
Se Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside for en nærmere beskrivelse af indikatorerne i de nationale mål for
sundhedsvæsnet - https://www.sum.dk/Temaer/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2018/Nationale-maalsept-2018/Indikatorforklaring-sept-2018.pdf
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Vi arbejder for bedre overgange for
Målsætning: Vi vil reducere antallet af forebyggelige indlæggelser af ældre patienter til
maksimalt 35 per 1000 ældre
Udgangspunkt
Sundhedskoordinationsudvalget har som mål at reducere antallet af forebyggelse indlæggelser af
ældre (+ 65 år) patienter til maksimalt 35 per 1000 ældre. Målet er sat med udgangspunkt i den
reduktion af forebyggelige indlæggelser af ældre patienter i Syddanmark, som ses i opgørelsen af
de Nationale mål for sundhedsvæsnet i 2016 og 2017.

Forebyggelige
indlæggelser per 100
ældre (+ 65 år)

2016

2017

2023

59,1 per 1000

48,4 per 1000

35 per 1000

Tabel: Udviklingen i antallet af forebyggelige indlæggelser af ældre (+ 65 år) i Syddanmark opgjort i
De nationale mål for sundhedsvæsnet i 2016, 2017 samt ved sundhedsaftalens udløb (2023)

Datagrundlag
Nationale mål for sundhedsvæsnet

Målopfølgning
Årligt

Målsætning: Vi vil reducere antallet af akutte indlæggelser af diabetes type 2-patienter til
maksimalt 270 per 1000 diabetes type 2-patienter
Udgangspunkt
Sundhedskoordinationsudvalget har som mål at reducere antallet af akutte indlæggelser af
diabetes type 2-patienter til 270 per 1000 diabetes type 2-patienter. Målet er sat med
udgangspunkt i den reduktion af akutte indlæggelse af diabetes type 2-patienter i Syddanmark,
som ses i opgørelsen af de Nationale mål for sundhedsvæsnet i 2016 og 2017.

Diabetes type 2patienter

2016

2017

2023

295 per 1000

291 per 1000

270 per 1000

Tabel: Udviklingen i antallet akutte indlæggelser af borgere med diabetes type 2-patienter i
Syddanmark opgjort i De nationale mål for sundhedsvæsnet i 2016, 2017 samt ved
sundhedsaftalens udløb (2023)

Datagrundlag
Nationale mål for sundhedsvæsnet

Målopfølgning
Årligt
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Målsætning: Vi vil reducere antallet af akutte indlæggelser af KOL-patienter til maksimalt

380 per 1000 KOL-patienter
Udgangspunkt
Sundhedskoordinationsudvalget har som mål at reducere antallet af akutte indlæggelser af KOLpatienter til 380 per 1000 KOL-patienter. Målet er sat med udgangspunkt i den reduktion af akutte
indlæggelse af KOL-patienter i Syddanmark, som ses i opgørelsen af de Nationale mål for
sundhedsvæsnet i 2016 og 2017.

KOL-patienter

2016

2017

2023

466 per 1000

451 per 1000

380 per 1000

Tabel: Udviklingen i antallet akutte indlæggelser af borgere med KOL i Syddanmark opgjort i De
nationale mål for sundhedsvæsnet i 2016, 2017 samt ved sundhedsaftalens udløb (2023)

Datagrundlag
Nationale mål for sundhedsvæsnet

Målopfølgning
Årligt

Målsætning: Vi vil reducere antallet af akutte genindlæggelser inden for 30 dage til
maksimalt 10 % for somatiske patienter og 15 % for psykiatriske patienter
Udgangspunkt
Sundhedskoordinationsudvalget har som mål at reducere antallet af akutte genindlæggelser inden
for 30 dage til maksimalt 10 % for somatiske patienter og 15 % for psykiatriske patienter.
Udviklingen følges igennem de Nationale mål for sundhedsvæsnet, og målsætningen er sat med
ønske om at afspejle Nordjylland, som i den seneste opgørelse er den region, som klarer sig
bedst.

Somatiske patienter
Psykiatriske patienter

2017

2023

11,1
22,1

10,8
15,4

Tabel: Udviklingen i antallet af akutte genindlæggelser inden for 30 dage af somatiske og
psykiatriske patienter i Syddanmark opgjort i De nationale mål for sundhedsvæsnet i 2017 samt ved
sundhedsaftalens udløb (2023)

Datagrundlag
Nationale mål for sundhedsvæsnet

Målopfølgning
Årligt

5

Målsætning: Vi vil reducere antallet af færdigbehandlingsdage5 på sygehusene til 1 dag for
både somatiske og psykiatriske patienter
Udgangspunkt
Sundhedskoordinationsudvalget har som mål at reducere antallet af færdigbehandlingsdage til 1
for både somatiske og psykiatriske patienter. Målet er sat med udgangspunkt i den eksisterende
samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivelse (SAM:BO) i Syddanmark.

Somatiske patienter
Psykiatriske patienter

2016

2017

2023

2,3

2,3
1,6

1
1

Tabel: Udviklingen i antallet af færdigbehandlingsdage på sygehusene i Syddanmark for somatiske
og psykiatriske patienter opgjort i De nationale mål for sundhedsvæsnet i 2016, 2017 samt ved
sundhedsaftalens udløb (2023)

Datagrundlag
Nationale mål for sundhedsvæsnet

Målopfølgning
Årligt

Målsætning: Vi vil reducere overdødeligheden blandt borgere med psykiske lidelser til
maksimalt XX %*
Udgangspunkt
Sundhedskoordinationsudvalget vil fastsætte måltallet for reduktion i overdødeligheden blandt
borgere med psykiske lidelser, når indikatoren første gang præsenteres i de nationale mål for
sundhedsvæsen i 2019.
Datagrundlag
Nationale mål for sundhedsvæsnet

Målopfølgning
Årligt

5

Færdigbehandlede patienter er patienter, som efter lægelig vurdering er færdigbehandlet, dvs.
behandlingen på sygehuset er afsluttet, eller indlæggelsen er ikke en forudsætning for den videre
behandling.

6

VI SIKRER SAMMENHÆNG TIL
Målsætning: Vi vil sikre, at andelen af unge med psykiske lidelser, som er tilknyttet til en
uddannelse, er øget til minimum XX %*
Udgangspunkt
Sundhedskoordinationsudvalget vil fastsætte måltallet for andelen af unge med psykiske lidelser,
som er tilknyttet til en uddannelse, når indikatoren første gang præsenteres i de nationale mål for
sundhedsvæsen i 2019.
Datagrundlag
Nationale mål for sundhedsvæsnet

Målopfølgning
Årligt

Målsætning: Vi vil sikre, at andelen af somatisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er
øget til minimum 82 %
Udgangspunkt
Sundhedskoordinationsudvalget har som mål at sikre, at andelen af somatisk syge, som fastholdes
på arbejdsmarkedet øges til 82 %. Målet er sat med udgangspunkt i afrapporteringen for de
Nationale mål for sundhedsvæsnet i 2016 og 2017.

Somatisk syge med
tilknytning til
arbejdsmarkedet (%)

2016

2017

2023

79,7

79,6

82

Tabel: Udviklingen i andelen af somatisk syge med tilknytning til arbejdsmarkedet i Syddanmark
opgjort i De nationale mål for sundhedsvæsnet i 2016, 2017 samt ved sundhedsaftalens udløb
(2023)

Datagrundlag
Nationale mål for sundhedsvæsnet

Målopfølgning
Årligt

Målsætning: Vi vil sikre, at andelen af psykisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet, er
øget til minimum 51 %
Udgangspunkt
Sundhedskoordinationsudvalget har som mål at sikre, at andelen af psykisk syge, som fastholdes
på arbejdsmarkedet øges til 51 %. Målet er sat med udgangspunkt i afrapporteringen for de
Nationale mål for sundhedsvæsnet i 2016 og 2017.
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Psykisk syge med
tilknytning til
arbejdsmarkedet (%)

2016

2017

2023

46,8

48,9

51

Tabel: Udviklingen i andelen af psykisk syge med tilknytning til arbejdsmarkedet i Syddanmark
opgjort i De nationale mål for sundhedsvæsnet i 2016, 2017 samt ved sundhedsaftalens udløb
(2023)

Datagrundlag
Nationale mål for sundhedsvæsnet

Målopfølgning
Årligt
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