Til Sundhedskoordinationsudvalget

Ergoterapeutforeningens høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023

Ergoterapeutforeningen har med interesse læst udkastet til sundhedsaftalen for 2019-2013 i Region
Midtjylland.
Vi deler præmissen om at alle borgere har krav på et sundhedsvæsen der fungerer og hænger sammen.
Rigtig meget i udkastet bygger på de tidligere sundhedsaftaler og videreudvikles derfra. Det er godt og giver
et solidt fundament for samarbejdet.
De fire visioner for det fælles sundhedsvæsen i Midtjylland: lighed i sundhed, på borgerens præmisser, tæt
på borgeren og mere sundhed for pengene giver god mening og er yderst relevante i forhold til de
nationale mål på sundhedsområdet.
Det svære bliver at sikre, at der kommer de rette handlinger på, at de rette kompetencer er tilstede der
hvor opgaverne skal løses, og ikke mindst at økonomien følger med opgaverne.
Der er flere udfordringer som skal tænkes ind i aftalen, bl.a. at have den fornødne arbejdskraft til rådighed,
sikring af smidige overgange mellem sektorerne. En styrkelse af det samarbejde der allerede i dag fungere
med udgående teams gennem tværgående økonomi med tværgående personale, kunne være en del af
løsningen. En endnu bedre udnyttelse af tværfaglige kompetencer, ikke mindst der hvor det kan være svært
at rekruttere en bestemt faggruppe, hvor man kan kigge på andre grupper med beslægtede kompetencer,
for eksempel koordinering af udskrivelser fra hospital til kommune, kunne være en anden mulighed.
Det er vigtigt at have øje for at sundhedsvæsenet består af mange forskellige faggrupper som supplerer
hinanden til gavn for borgerne og den samlede opgaveløsning.
Sikring af kvalificerede genoptræningsplaner og tæt samarbejde med borger og aftagere har stor betydning
i forhold til løsninger der giver mindst mulig indgriben i borgerens liv. Hvis kontinuiteten og den
rehabiliterende indsats er tilstede, er mulighederne for at minimere den fremtidige indsats størst.
Det er godt beskrevet med indikatorer for målsætningen, som vil fungere i det system vi kender i dag, men
meget bliver usikkert, hvis den påtænkte sundhedsreform med nedlæggelse af regionerne, som vi kender
dem i dag, bliver til virkelighed. I så fald vil det blive nødvendig at se på aftalen på ny.
Ergoterapeutforeningen stiller sig gerne til rådighed for en uddybning af ovenstående.
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