
 

 

Chefteamindstilling: Lighed i sundhed 

  Den 21. december 2017, Sundhedsstaben & Kvalitet og Borgersikkerhed  

Baggrund: 
På Chefteammødet d. 6. april 2017 blev retningen for det videre arbejde vedr. at styrke arbejdet med at 

reducere ulighed i sundhed drøftet og godkendt. Chefteamet besluttede: 

• At en helstøbt analyse med indblik i de afledte konsekvenser af risikoadfærd, mistrivsel og sygdom 

(model 2) vælges som datagrundlag.  

• At Lighed i Sundhed integreres i ”Ledersporet i Sundhed og Omsorg” gennem arbejdet med Forbed-

ringsmodellen og herunder med afsæt i data fra ovenstående datagrundlag. 

• At der arbejdes videre med lokalområderne til at styrke arbejdet med lighed i sundhed gennem ge-

vinstrealiseringen på medicindispensering. 

Det pågående arbejde spiller sammen med de indsatser, som chefteamet allerede har vedtaget i forhold til 

at styrke samarbejdet omkring de boligsociale helhedsplaner. 

Chefteamet efterspurgte ligeledes en nærmere beskrivelse af: 

• Økonomien i gevinstrealiseringen samt udmøntningen af gevinstrealiseringen på baggrund af eksi-

sterende viden fra Forebyggelsesklyngen. Dette er beskrevet med fordelingen af besparelsespotenti-

alet ved indførelse af ’den insisterende tilgang til ophældning af medicin’, der konkretiseres i bilag 1. 

Herefter skal områdecheferne inddrages i udmøntningen med udgangspunkt i den valgte målgruppe. 

• En afgrænsning og uddybning af målgruppen i samarbejde med Forebyggelsesklyngen og med ind-

dragelse af Områdecheferne. Dette er skitseret som tre scenarier, der fremgår af bilag 2.2. 

• ’Ledersporet i Sundhed og Omsorg’ i samarbejde med HR. Dette er allerede godkendt af Chefteamet 

og integreret i ledersporet som et forbedringsledermodul. 

 

Arbejdet med at konkretisere datagrundlaget er pågået i samarbejde mellem Analyseteamet, Sundheds-

staben og Defactum med udgangspunkt i eksisterende data fra MSB, Sundhedsdatastyrelsen og Hvordan 

har du det? 2013 samt anmodningen om Hvordan har du det? 2017 datasæt i marts 2018. Konkretiserin-

gen af data fremgår af bilag 2.1. 

 

Beslutninger:  
Det indstilles, at Chefteamet: 

• Godkender at gevinstrealiseringen effektueres og fordeles efter besparelsespotentialet (jf. bilag 1) 

• Godkender modellen for udviklingen af datapakker til MSO områderne (jf. bilag 2.1) 

• Beslutter hvorvidt gevinstrealiseringen på medicindispensering stadig skal investeres i arbejdet med 

lighed i sundhed og hvis ja, hvilket scenarie der arbejdes videre med i lokalområderne (jf. bilag 2.2) 

• Godkender at lokalsamfundsanalysen i Vandtårnsområdet og erfaringerne fra innovationsprojektet i 

Viby Syd (jf. bilag 2.2) udgør det kvalitative vidensgrundlag for afgrænsning af målgruppen. 

 

  Implementering: 
   De forskellige indsatsområder implementeres på baggrund af det indsatsteoretiske grundlag for Lighed i Sund  

   hed - og i tæt samspil med eksisterende indsatser og lokale aktører, således at der bygges bro til igangværende   

   initiativer og tages afsæt i den nuværende viden og erfaringer - både lokalt og bydækkende.  

   En mere konkret implementeringsplan kommer til at være angivet i den næste chefteamindstilling, når der er  

   arbejdet videre med chefteamets retning. 

Kommunikation: 
Ved igangsættelsen af initiativer informeres løbende via Chefteamets 5 minutter og Det faglige hjørne, så de 

involverede aktører får besked om konkrete indsatsområders udmøntning og implementering. 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 

Åben indstilling   
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Lukket indstilling 

 

 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Analyseteamet, Områdecheferne og HR 

    

Ansvarlig: Sundhedschef Otto Ohrt og Kvalitetschef Elin Kallestrup  
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
Afd. grundbudget X Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
Der er, i samarbejde med Økonomi, beregnet tids- og ressourceforbrug ved visitation til medicindispensering, 

som grundlag for nærmere fastlæggelse af gevinstrealiseringsbeløbet (se bilag 1) 

 

Effekt og målopfølgning: 
• Målet er at sikre samarbejdet om at fremme sundhed og trivsel blandt udvalgte grupper af sårbare bor-

gere med store sundhedsudfordringer igennem lokalt forankrede sundhedsfremmende tilbud, der er ud-

viklet på baggrund af analyser af lokale udfordringer og muligheder samt borgernes egne behov. 

• Indsatsen understøtter Sundhed og Omsorgs strategi om, at ’Vi holder borgerne væk’, fordi de gerne vil 

klare sig selv og ’Al magt til borgerne’, fordi det er dem, vi er her for. 

• Datagrundlaget skal årligt opdateres og sikre udgangspunktet for effektmåling og målopfølgning af by-

dækkende og lokale prioriteringer og indsatser, hvilket ligeledes konkretiseres i implementeringsplanen.  
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Referat: 
Chefteamet besluttede, 

• At gevinstrealiseringen effektueres og fordeles efter besparelsespotentialet (jf. bilag 1) 

• Modellen for udviklingen af datapakker til MSO områderne (jf. bilag 2.1) 

• At gevinstrealiseringen på medicindispensering stadig skal investeres i arbejdet med lighed i sundhed og hvis ja, hvilket scenarie der arbejdes videre med 

i lokalområderne (jf. bilag 2.2) 

• at lokalsamfundsanalysen i Vandtårnsområdet og erfaringerne fra innovationsprojektet i Viby Syd (jf. bilag 2.2) udgør det kvalitative vidensgrundlag for 

afgrænsning af målgruppen. 

 

Det undersøges om analyse kan ske på cpr.nr. (i stedet for sogn). Målarbejdet er koordineret. Der arbejdes med en kombination af scenarie 1 og 2. Almen praksis tænkes ind 

og der arbejdes efter investeringsmodel. Der arbejdes videre med denne retning og Sundhedsstrategi vender tilbage med en konkret indstilling til chefteamet. 

Sundhedsudvikling skal se på, om nogle af de indsatser de sætter i gang, kan spare områderne for nogle udgifter der, hvor finansieringen kommer fra. 


