Til høringsparterne i forbindelse med Sundhedsaftale 2015-2018

Høring af udkast til sundhedsaftale 2015-2018
Det er med stor glæde, at Sundhedskoordinationsudvalget i Region
Midtjylland nu sender udkast til sundhedsaftale 2015-2018 i høring.
Sundhedsaftalen 2015-2018 bygger videre på det tværsektorielle
sundhedsvæsen, der er opbygget gennem første og anden
generations sundhedsaftaler. Ambitionen med denne version er at
løfte samarbejdet til et endnu højere niveau, hvor
omdrejningspunktet er at skabe mere integrerede sundhedsydelser til
gavn for borgerne. Visionerne er:
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•
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Et sundhedsvæsen på borgerens præmisser
Sundhedsløsninger tæt på borgeren
Mere lighed i sundhed

Høringsudkastet til sundhedsaftalen er udarbejdet i et fællesskab
mellem region, kommuner og almen praksis.
Høringsmaterialet indeholder udkast til:
-

Politiske visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen
’Mere sundhed i det nære – på borgerens præmisser’:
Fastsætter visioner, mål og værdier for sundhedssamarbejdet
og sætter en fælles politisk retning for udviklingen af det
sammenhængende og nære sundhedsvæsen.
Den politiske aftale er udarbejdet af
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland i dialog
med kommunale og regionale udvalg samt
patientinddragelsesudvalget.

-

Sundhedsaftalen: Er den operationelle del af
aftalekomplekset, der konkretiserer de politiske visioner og
mål i indsatser og aftaler om opgavefordeling. Denne del er
målrettet ledelsesniveauet.
Sundhedsaftalen er udarbejdet af en række temagrupper med
repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis.
Brugere af sundhedsvæsenet har været inddraget i dele af
processen.

Det samlede aftalekompleks vil endvidere bestå af delaftaler, som er
aftaler for specifikke målgrupper/indsatser, som videreføres fra
forrige aftaleperiode eller som udvikles fremadrettet i aftaleperioden.
Samtidigt vil aftalekomplekset indeholde en værktøjskasse, som
indeholder sundhedsfaglige dokumenter, der er vejledende for
medarbejderne i sundhedsvæsenet. Dokumenter i værktøjskassen
udvikles og opdateres løbende i perioden. Delaftaler samt
værktøjskassen er ikke en del af denne høring.
Implementeringen af sundhedsaftalen vil ske løbende i hele
aftaleperioden. Således vil nogle ting gælde fra 1. januar 2015, mens
andre vil blive udviklet og aftalt nærmere i perioden. I efteråret 2014
udarbejdes en fælles regional/kommunal arbejdsplan, hvor det vil
fremgå hvornår, hvilke indsatser skal udvikles og implementeres i
perioden.
Vi har valgt at udsende høringsudgaven i et ’færdigt’ layout. Det er
ikke ensbetydende med, at der ikke kan laves ændringer/ justeringer
på baggrund af høringen.
Sundhedskoordinationsudvalget vil med udgangspunkt i bidragene fra
høringsrunden behandle forslag til endeligt sundhedsaftalekompleks
1. december 2014. Sundhedsaftalen vil herefter blive sendt til endelig
behandling i region og kommuner i december 2014/januar 2015.
Sundhedsaftalen skal sendes til Sundhedsstyrelsen senest 31. januar
2015.
Praktiske oplysninger
Høringssvaret skal være Sundhedskoordinationsudvalget i hænde
senest den 29. oktober 2014. Høringssvar sendes til:
sundhedsaftalen@stab.rm.dk
Høringssvarene vil løbende blive offentliggjort, og kan læses på
www.sundhedsaftaler.rm.dk.
Venlig hilsen
Carl Johan Rasmussen
Formand for Sundhedskoordinationsudvalget

Ulla Tørnæs
Næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget
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