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Høring: Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en
sindslidelse i Region Syddanmark.
Hermed fremsendes udkast til ”Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos
mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark”.
Sidste frist for at afgive høringssvar er 21. september 2012
Høringssvarene afgives elektronisk på www.regionsyddanmark.dk/høring
Her vil høringssvarene løbende blive offentliggjort.
På baggrund af høringssvarene udarbejdes det endelige udkast, som skal godkendes af
Sundhedskoordinationsudvalget den 4. december 2012.

Baggrund
Det administrative Kontaktforum nedsatte den 22. juni 2011 en arbejdsgruppen der med
udgangspunkt i oplægget fra Sundhedsaftalens ”Grundaftale om indsatsen for mennesker med en
sindslidelse”, skulle udarbejde en strategi for at forebygge og behandle livsstilssygdomme hos
mennesker med en sindslidelse.
Udgangspunktet for arbejdsgruppen har været, at mennesker med en sindslidelse har en
overdødelighed på op til 20 år sammenlignet med den øvrige befolkning. 60 % af overdødeligheden
skyldes fysiske sygdomme, mens 40 % skyldes selvmord og ulykker mv.
Arbejdsgruppen har haft to dagsmøder hvor grundlaget for strategien er udarbejdet.
Arbejdsgruppen er sammensat af patient- og pårørenderepræsentanter fra Psykiatrisk dialogforum,
kommunernes socialpsykiatriske område, kommunernes sundheds- og forebyggelsesområde, de
praktiserende læger, de regionale somatiske sygehuse og den regionale psykiatri.
Det administrative Kontaktforum godkendte strategien til høring på mødet den 26. juni 2012.

,
Tlf. 7663 1000

27. juni 2012
Journal nr.
Side 2 / 2

Planen er, at arbejdsgruppen mødes efter høringen til et halv dags møde den 3. oktober 2012. Her
behandles og indarbejdes høringssvarene i strategien, inden den fremsendes til Det
administrative Kontaktforum den 8. november 2012 samt Sundhedskoordinationsudvalget til endelig
godkendelse den 4. december 2012.

Øvrig information
Strategien er vedlagt, og kan ligeledes findes på www.regionsyddanmark.dk/høring
Alle er velkomne til at afgive høringssvar.
Spørgsmål kan rettes til:
Birthe Navntoft
Mail: Birthe.Navntoft@regionsyddanmark.dk
Telefon 76 63 10 16
Eller
Anette Bækgaard Jakobsen
Mail: Anette.Baekgaard.Jakobsen@regionsyddanmark.dk
Telefon 76 63 10 15

Venlig hilsen
Formændene for arbejdsgruppen
Kirsten Myrup Enevoldsen
Sundhedschef, Varde Kommune
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