Til Sundhedskoordinationsudvalget i
Region Midtjylland

Den 29. januar 2019
Høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023
Vi har i Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Skive Kommune,
behandlet udkast til ”Sundhedsaftalen 2019-2023 – Et nært og
sammenhængende sundhedsvæsen i balance”.
Sundhedsvæsenet er i bevægelse og har i særlig grad været det gennem de
seneste år. Og aktuelt forestår en landspolitisk forhandling om de fremtidige
politiske og styringsmæssige rammer.
Vi finder, at udkastet til ny sundhedsaftale adresserer aktuelle og relevante
sundhedsmæssige udfordringer, som vi i samarbejde skal løfte. Vi bakker i
udvalget op om den retning, som sundhedsaftalen udstikker. Visionerne er
klare og relevante pejlemærker for samarbejdet om et sammenhængende
sundhedsvæsen.
Vi finder det ligeledes relevant, at aftalen tydeliggør, at de økonomiske
konsekvenser – såvel som de kvalitetsmæssige aspekter - skal klarlægges,
som en del af et dækkende beslutningsgrundlag ved indgåelse af fremtidige
samarbejdsaftaler.
Vi kan tilslutte os de udvalgte indsatsområder, som samarbejdet i første
omgang skal prioritere. Vi er enige i, at der er behov for at fokusere den
fælles indsats og sikre, at vi opnår resultater til gavn for borgerne. Samtidig
ser vi – bl.a. i samarbejdet om Skive Sundhedshus - at der i de enkelte
klynger løbende arbejdes med en række initiativer for at skabe gode lokale
løsninger. Det er afgørende, at lokale kræfter og idéer fortsat kan udfoldes til
gavn for områdets borgere.
Slutteligt vil vi gerne kvittere for, at det i processen med at udarbejde den ny
sundhedsaftale har været prioriteret at sikre lokal inddragelse såvel politisk
som i klyngerne.
Vi ser frem til det videre samarbejde om at få omsat den ny sundhedsaftale
til gode sundhedsløsninger – til gavn for borgerne.
Med venlig hilsen
Niels Ole D. Nielsen
Formand for Sundheds-, Socialog Forebyggelsesudvalget
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