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Den politiske aftale

Den politiske aftale
I fællesskab skal vi udvikle et nært og sammenhængende sundhedsvæsen,
der er kendetegnet ved:
• Nye integrerede samarbejdsmodeller
• Smartere samarbejde og tilbud om mere til flere – ved brug af
sundhedsteknologi
• Styrket kompetencer med fokus på tidlig opsporing og koordinering
• Nære sundhedstilbud, hvor lokale udfordringer og forhold tilgodeses
• Sundhedstilbud, der vægter individuelle behov, ressourcer og mål
• Indsatser af høj kvalitet og sikring af let og lige adgang
• Rette brug og deling af informationer
Digitalisering vil være et redskab til at understøtte ovenstående.

Sundhedsaftalens visioner og virkemidler
Visioner

Vi samarbejder om at skabe lighed i sundhed og udvikle det nære
og sammenhængende sundhedsvæsen
• Vi samarbejder om forebyggelse
• Vi arbejder for sømløse overgange
• Vi sikrer sammenhæng til uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet

Virkemidler
Når de fælles visioner og målsætninger skal omsættes til konkrete indsatser og initiativer,
vil der fokus på følgende:
• Sæt borgeren først
• Tænk nyt – nye samarbejdsformer

Mulige områder og indsatser
Kunstig
intelligens
(AI)

Datadeling
Telemed.
løsninger
og video
Udbredelse
og Impl.

Udbredelse og implementering som indsatsområde
Det Digitale
Sundhedscenter
Digital understøttelse af
genoptræning

E-learning

Udbredelse og
implementering

Sundhedsaftalen:
Udvikling og implementering af indsatser gøres i tæt
samarbejde med borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle. Civilsamfundet og frivillige inddrages,
hvor det giver værdi for samarbejdet og borgeren.

Digital service i verdensklasse:
Regeringen vil accelerere udbredelsen af ny
teknologi og digitale velfærdsløsninger, så flere
kan få gavn af allerede afprøvede digitale
løsninger.

Digitaliseringspagt: Regeringen, KL og DR er
enige om at oprette en investeringsfond
bl.a. til udbredelse og implementering af
velfærdsløsninger i kommuner og regioner.

Strategi for Digital Sundhed:
Indsatsområde 1.3: Digital understøttet
genoptræning

Telemedicinske løsninger og video som indsatsområde

Udbredelse af
telemedicinsk
hjemmemonitorering

Styrke implementering af
anvendelse af video

Telemedicinske
løsninger og video

Sundhedsaftalen:
Vi vil udvikle nye samarbejdsformer og
samarbejdsaftaler, som muliggør, at
borgere kan tilbringe mindre tid på
sygehusene og mere tid i eget nærmiljø
og hverdagsliv.

Digital service i verdensklasse:
Teknologien muliggør at borgerne kan
få behandling i eget hjem og modtage
den nødvendige støtte, når de ikke
længere kan klare hverdagen alene
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Regeringen, KL og DR er enige om, at
borgerne skal opleve en mere
sammenhængende og tidssvarende digital
service og opgaveløsning på tværs af
myndigheder

Strategi for Digital Sundhed:
Indsatsområde 3.4: Fortsat udbredelse
af telemedicinsk hjemmemonitorering
og indsatsområde 5.1: Digitale
velfærdsløsninger ud til borgerne

Datadeling som indsatsområde

Digitalisering af
svangreområdet

MedCom11: Modernisering af
MedCom kommunikationen

Datadeling
Sundhedsaftalen:
Et sundhedsvæsen, hvor borgeren
oplever sammen-hæng, tryghed og
sømløse overgange

Ændring af sundhedsloven:
Nyt lovgrundlag for deling af data og
etablering af en national
infrastruktur

Digital service i verdensklasse:
Borgerne skal mødes af en sammenhængende offentlig sektor og opgør
med silotænkning

Strategi for Digital Sundhed:
Indsatsområde 1.7: Digital løsning til
graviditetsforløb og
indsatsområde 2.1: Bedre, hurtigere og
mere sikker digital kommunikation

Kunstig intelligens som indsatsområde

POV (Proof of Value)

GERI-kuffert

Kunstig
intelligens
Sundhedsaftalen:
sundhedsteknologi bruges til at
samarbejde smartere
og tilbyde mere til flere
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Regeringen, DR, og KL er enige om at
udvælge et antal signaturprojekter
inden for kunstig intelligens

Digital service i verdensklasse:
at forudsige, hvem der er i risiko for fx
akut indlæggelse, og dermed sætte ind
med en tidlig forebyggende indsats.

Strategi for Digital Sundhed:
Indsatsområde 3.2: Datadrevne
teknologier til automatisering,
prædiktion og beslutningsstøtte

Drøftelse

Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:
• Drøfter ambitionerne for det fremadrettede sundhedsteknologiske og
digitale samarbejde i Syddanmark, herunder mulige indsatsområder og
eventuelle spydspidsprojekter, der skal være med til at indfri
målsætningerne for den kommende sundhedsaftale.

