
Regionshuset
Viborg

Nære Sundhedstilbud
Skottenborg 26

Postboks 21
DK-8800 Viborg

Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk

www.rm.dk

 

Dato 30-10-2014

Sagsnr. 1-30-72-228-12

Side 1

 

Sundhedskoordinationsudvalget 

 

 
 
Høringssvar vedr. sundhedsaftale 2015-2018, Regionsrådet 
Region Midtjylland 
 
Regionsrådet vil først og fremmest gerne kvittere for et meget flot og 
ambitiøst udkast til sundhedsaftale 2015-2018. En sundhedsaftale 
som Region Midtjylland ser frem til at indgå i og implementere i et 
tæt samarbejde med de 19 kommuner, almen praksis og den øvrige 
praksissektor. Med denne aftale er der lagt et godt fundament for, at 
borgerne vil opleve sammenhængende sundhedstilbud af høj kvalitet 
uanset, hvor de bor.    
 
Regionsrådet finder, at en væsentlig styrke ved 
sundhedsaftaleudkastet er, at region, kommuner og praksissektor, 
med aftalen, tager et fælles ansvar for udviklingen af 
sundhedsvæsenet herunder det nære sundhedsvæsen. Og at der 
sættes en klar og tydelig fælles retning for de kommende års arbejde 
via fælles visioner og sundhedspolitiske mål.  
 
Ligeledes er det for regionsrådet helt centralt, at arbejdet med at 
skabe gode og sammenhængende patientforløb fortsætter og 
intensiveres. Det er regionsrådets opfattelse, at der netop i ’at flette 
indsatserne’ ligger et betydeligt potentiale for at opnå bedre 
sammenhæng og kvalitet i patientforløbene. I et fællesskab kan 
region, kommuner og praksissektor løfte sundhedsindsatsen endnu 
mere. Og dermed skabe bæredygtige løsninger – både for borgeren, 
og for samfundsøkonomien. Regionsrådet er derfor meget tilfredse 
med, at et gennemgående tema for sundhedsaftalen er, at 
’indsatserne skal flettes’.  
 
Regionsrådet finder det positivt, at sundhedsaftalen fremhæver, at 
der skal skabes mere ensartede sundhedstilbud. Borgerne bør møde 
et sundhedsvæsen, som er nogenlunde ensartet og som udvikler sig i 
samme takt, uanset hvor man bor. De gode løsninger skal rulles ud i 
hele regionen. Derfor er det også glædeligt, at kommunerne arbejder 
med at få mere ensartede standarder fx for akutpladser. 



 

Side 2

Regionsrådet understøtter ligeledes, at også regionale tilbud er 
ensartede og med samme høje kvalitet.  
 
Regionsrådet finder det vigtigt, at der fortsat er ambitioner om faglig 
udvikling og ydelser af høj kvalitet. Og at det er nyeste faglige 
resultater, der ligger til grund for vores indsatser – også inden for det 
tværsektorielle samarbejde og i det nære sundhedsvæsen.   
 
Regionsrådet kan tilslutte sig visionerne og de sundhedspolitiske mål i 
sundhedsaftalen. Visionerne ligger fint i tråd med regionens 
sundhedsplan. Det er glædeligt, at psykiatriområdet samt børn og 
unge har fået en central placering i aftalen. Samtidigt er det 
ambitiøse visioner og mål, og som regionens borgere vil profitere af. 
Det er derfor vigtigt, at kommuner, region og praksissektor har et 
prioriteret fokus på at nå de opsatte mål. Det vil kræve en betydelig 
og vedholdende indsats af alle parter i de kommende år.  
 
Regionsrådet finder det meget væsentligt, at region, kommuner og 
Sundhedskoordinationsudvalget løbende politisk følger op på 
sundhedsaftalens mål.  
 
Regionsrådet ønsker at pointere vigtigheden af, at sundhedsaftalen i 
praksis implementeres og gøres til konkret handling, og at parterne 
dermed lever op til de forpligtelser, der fremgår af aftalen. En 
succesfuld implementering kræver, at både region og kommuner 
prioriterer implementeringen af sundhedsaftalen og bidrager med 
ressourcer til arbejdet. 
 
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med kommuner og 
praksissektoren.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Bent Hansen 
Regionsrådsformand   


