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Høringssvar – Sundhedsaftalen 2015 - 2018 
 
Hermed fremsendes høringssvar fra HMU i Hospitalsenheden Vest. 
 
Vi vil gerne kvittere for et flot udkast. Der er mange gode intentioner 
og tilkendegivelser i den udsendte sundhedsaftale.  
 
Vi er enige i, at der kontinuerligt vil være behov for at styrke det 
tværsektorielle samarbejde, og dermed et behov for at fortsætte 
mange af de gode initiativer, der allerede er igangsat. 
 
Integration af somatik, psykiatri og børn er rigtig godt set ud fra et 
patient/borger perspektiv – men det stiller store krav til 

organiseringen af arbejdet. Det er en god start til at tænke mere 
helhedsorienteret for patient/borger for at understøtte et godt og 
sammenhængende patientforløb af høj kvalitet. 
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Vi ser det som et gode, at aftalen bygger på værdier. 
Det kan understøtte, at der ikke bliver så megen diskussion om 
tolkning af aftaler, men mere ud fra et fagligt skøn. 
 
Mere sundhed i det nære – på borgerens præmisser er helt i tråd 
med en øget fokusering tværsektorielt i forhold til den enkelte 
patients behov og i højere grad at inddrage såvel patienter som de 
pårørende. 
Sundhedsaftalen rummer gode intentioner i forhold til at 
imødekomme den voksende ulighed i sundhed i befolkningen, 
herunder integrationen mellem somatik, psykiatri og børn. 
 
Sundhedsaftalen lægger op til, at der tværsektorielt skal ses på 
opgavevaretagelsen til gavn for de samlede patient/borger forløb, 
hvilket stiller krav til kompetenceudvikling og til at kassetænkningen 
ikke bliver en barriere.  
 
Organisatorisk forslås det, at Temagrupperne tildeles større mandat, 
hvilket kan styrke den faglige beslutningstagen ned gennem 
systemerne. 
 
Vi finder det naturligt, at der er indarbejdet Triple Aim i forhold til 
monitorering tværsektorielt. Vi vurderer, at mål, indikatorer og 
måleskemaer stadig er på begynderstadiet. Der vil i hele perioden 
skulle arbejdes med at ”forfine” disse mål og målemetoder. 
Det anbefales, at disse i videst mulig omfang bygges på eksisterende 
data for at minimere behovet for yderligere dokumentation. 
 
Der mangler en nærmere stillingtagen til aftaler i værktøjskassen.  
 
Med venlig hilsen 
 
HMU, Hospitalsenheden Vest 
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