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Udspil til indhold i Sundhedsaftalen 2019-2023
til lokal politisk drøftelse

Kære kollegaer
Hermed udsendes udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende
principper for samarbejdet i sundhedsaftalen 2019-2023 med mulighed for
lokal politisk drøftelse frem til den 17. september 2018.
Vi er i Sundhedskoordinationsudvalget optaget af at skabe politisk ejerskab
til den kommende sundhedsaftale. Derfor har vi en ambition om, at den
kommende sundhedsaftale bliver vores alles og ikke kun er noget, der giver
mening for os i Sundhedskoordinationsudvalget. Kun på denne måde kan vi
sammen gøre en forskel for vores fælles borgere.
Derfor er vi glade for at se den store deltagelse og engagerede debat på det
politiske kick-off om den nye sundhedsaftale den 12. juni 2018. På baggrund
af de mange tilkendegivelser og input har vi i
Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdet dette udspil til indhold i den
kommende sundhedsaftale.
Udspillet
Vi har en ambition om, at vi vil gøre en forskel for borgerne. Med udspillet vil
vi sætte en fælles retning for samarbejdet mellem de 19 kommuner,
regionen og almen praksis i den midtjyske region om at videreudvikle et
nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance. Udspillet skal ses som
en overordnet ramme for det tværsektorielle samarbejde, hvor vi giver
hinanden håndslag på, at vi vil et forpligtende samarbejde, hvor vi løbende
omsætter og udvikler til konkrete indsatser.
Der er mange emner, der kan være relevante at inddrage i en
sundhedsaftale. Men vi kan ikke gøre det hele på én gang. Derfor har vi
prioriteret at samle kræfterne på tre fælles indsatsområder. De valgte
indsatsområder skal ses som fælles udviklingsområder, hvor vi mener, at der
i de kommende år er brug for en ekstra indsats. Og hvor indsatsen med
fordel kan udvikles og implementeres i et tæt samspil mellem hospitaler,
praktiserende læger og kommuner. Indsatsområderne bygger ovenpå de
mange indsatser og det samarbejde, der allerede foregår i det daglige
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mellem det enkelte hospital, kommune og lægepraksis. Målet er at få et mere dynamisk og enkelt grundlag for samarbejdet om sundhed, hvor vi, når vi er i mål med en indsats, udvælger nye indsatser. På den
måde tager vi i vores samarbejde højde for de aktuelle behov, der opstår og viser sig i løbet af de næste
fire år.
I udspillet har vi opstillet mål for, hvad vi vil opnå i forhold til indsatserne. Målene er overordnede, og
tanken er, at de skal være retningsgivende for det tværsektorielle samarbejde. Næste skridt bliver at
nedbryde målene i indikatorer, som kan måles. Det tager vi hul på, på vores næste møde i
Sundhedskoordinationsudvalget den 27. september. Vi vil gerne modtage jeres kommentarer til de
overordnede mål, som vi har opstillet og eventuelt input til mulige indikatorer.
Den videre proces
I har mulighed for at indsende jeres kommentarer og input frem til den 17. september 2018 til
helroe@rm.dk. På vores møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 27. september 2018 vil vi med
udgangspunkt i jeres tilbagemeldinger drøfte, hvad det giver anledning til af eventuelle ændringer i de
visioner, mål, indsatsområder og bærende samarbejdsprincipper, der skal indgå i sundhedsaftalen 20192023. Herefter bliver opgaven at formulere en høringsversion til ny sundhedsaftale, som sendes i høring
primo januar 2019.
Særligt for kommunerne afholdes en tværkommunal drøftelse den 20. august 2018, hvor de kommunale
medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget inviterer til drøftelse af udspillet.
Vi håber, at I vil benytte jer af muligheden for at drøfte retningen for vores fælles sundhedsvæsen i den
midtjyske region de kommende fire år, så vi sammen kan lykkes med at gøre en forskel for vores fælles
borgere.

Med venlig hilsen
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland
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Annette Roed, regionsrådet
Birgit Marie Christensen, regionsrådet
Christian Møller-Nielsen, regionsrådet
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