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Regionsrådet vil først og fremmest kvittere for et gennemarbejdet og
fokuseret udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023. En sundhedsaftale
som Region Midtjylland ser frem til at indgå i og implementere i et
tæt samarbejde med de 19 kommuner og de praktiserende læger.
Regionsrådet vil også rose processen med en bred og grundig politisk
inddragelse hele vejen. Det er med til at sikre et bredt politisk
ejerskab - noget der er helt afgørende for den efterfølgende
udmøntning af aftalen.
Almen praksis er en nøgleaktør i det nære sundhedsvæsen. Derfor er
det prisværdigt, at PLO-Midtjylland har bidraget til udarbejdelse af
sundhedsaftalen og også er medafsender. Det er et stærkt signal og
lover godt for, at vi til fulde kan udnytte og videreudvikle vores gode
tværsektorielle samarbejde, hvor vi i fællesskab skal indgå
samarbejdsaftaler, der sikrer fortsat udvikling af et nært og
sammenhængende bæredygtigt sundhedsvæsen på borgernes
præmisser. At vi lykkes med det bliver helt afgørende for at håndtere
den brændende platform, der udgøres af udviklingen med flere ældre
og flere borgere med kronisk sygdom og multisygdom. I fællesskab
kan region, kommuner og praksissektor løfte sundhedsindsatsen
endnu mere. Og dermed skabe bæredygtige løsninger – både for
borgeren og for samfundsøkonomien.
Regionsrådet bakker op om visioner, indsatsområder og
samarbejdsprincipper.
Regionsrådet hilser det velkomment, at der har været mod til at
prioritere få og vigtige indsatsområder og dermed sætte en fokuseret
ramme for arbejdet. Det understøtter, at vi nu i fællesskab kan tage
fat på konkretisering og konkret udmøntning, så aftalen kommer til
at gøre en forskel for den enkelte borger med forløb på tværs af
sektorerne. Først da får aftalen værdi. Regionsrådet ønsker, at det i
de nævnte indsatsområder så vidt muligt tydeliggøres, hvornår man
overgår fra den ene fase til den næste ift. nye indsatser og
indsatsområder.
Regionsrådet finder det positivt, at der er stort fokus på
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borger/patient, men at det også er væsentligt med fokus på
medarbejderinddragelse og kompetenceudvikling i den videre
implementering af sundhedsaftalen.
Regionsrådet finder det væsentligt, at
Sundhedskoordinationsudvalget såvel som regionsrådet og byrådene
løbende følger op på aftalens mål, og at
Sundhedskoordinationsudvalget aktivt igangsætter indsatser, der
sikrer udvikling i den ønskede retning. Regionsrådet ønsker, at det
undersøges, om der kan tilføjes indikatorer, der understøtter det
nationale mål 'øget patientinddragelse'.
Regionsrådet finder det positivt, at sundhedsaftalen fremhæver et
princip om høj og mere ensartet kvalitet i tilbud, uanset hvor
borgeren bor. Regionsrådet lægger vægt på en region i balance.
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. Regionsrådet vil derfor
opfordre til et vedvarende fokus på, at samarbejdsaftaler bliver
regionsdækkende til gavn for både borgere og det frontpersonale, der
skal få indsatserne til at give værdi.
Endelig vil regionsrådet opfordre til, at der løbende, hvor det er
relevant, fokuseres på et helhedsperspektiv med kobling mellem
sundheds- og socialområdet samt øvrige relevante områder.
Det er en flot aftale, der i et bredt politisk fællesskab nu er udviklet.
Og dermed har vi et godt afsæt for den videre udmøntning. En
udmøntning der vil kræve en betydelig og vedholdende indsats af alle
parter i de kommende år.
Regionsrådet ønsker at pointere vigtigheden af, at sundhedsaftalen
udmøntes i konkret handling, og at parterne dermed lever op til de
målsætninger, der fremgår af aftalen. En succesfuld implementering
kræver, at alle parter 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
Anders Kühnau
Regionsrådsformand

Side 2

