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Til Region Midtjylland 

att.hoering.sundhedsaftale.2019@stab.rm.dk 

VIAs kommentarer til høringsversionen af 
Sundhedsaftalen 2019- 2023 – Et nært og 
sammenhængende sundhedsvæsen i balance

 VIA takker for muligheden for at bidrage til høringen vedr.
sundhedsaftalen

 VIA finder, at sundhedsaftalen helt overordnet udgør et
godt grundlag for den fortsatte positive udvikling af et nært
og sammenhængende sundhedsvæsen

 VIA kan samtidig konstatere, at uddannelse og efter- og vi-
dereuddannelse ikke står stærkt i 'Sundhedsaftalen 2019-
2023 – Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i
balance'. Vi ser uddannelse og efter- og videreuddannelse
af medarbejdere i sundhedsvæsenet som en altafgørende
forudsætning for den fortsatte udviklingen af et velfunge-
rende sundhedsvæsen, og derfor anbefaler vi at uddan-
nelse, efter- og videreuddannelse og kompetencer frem-
hæves yderligere i aftalen.

 Idet VIA er med til at uddanne fremtidens kernemedarbej-
dere til sundhedsvæsenet og er med til at efter- og videre-
uddanne de nuværende medarbejdere ser vi os selv som
en aktør, der kan bidrage til implementeringen og opfølg-
ningen på sundhedsaftalen. Vi vil hermed gerne sende et
utvetydigt signal om at vi stiller vores kompetencer til rå-
dighed, vi indgår gerne i samarbejde om de konkrete ind-
satsområder og udvikling og evaluering af prøvehandlin-
ger. Vi deltager også gerne i en nærmere dialog om, hvor-
dan vi kan biddrage på de forskellige niveauer i den skitse-
rede organisering.

 VIA arbejder aktuelt på at styrke sit aktivitetsniveau på
psykiatriområdet, både på FoU-delen, uddannelsesdelen
og efter- og videreuddannelsesområdet, og derfor er er det
glædeligt at det nære psykiatri er et af de prioriterede ind-
satsområder. Vi indgår gerne i nærmere dialog om, hvor-
dan vi kan bidrage til den igangværende satsning på om-
rådet.

Venlig hilsen

Harald Mikkelsen 
Rektor
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