Kære alle
I er nu i gang med at læse det første nyhedsbrev om sundhedsaftalen 2015-18. Denne gang
har nyhedsbrevet form af en mail, som vi vil opfordre jer til at videreformidle i jeres
organisation. Men fra februar bliver det muligt at abonnere direkte på nyhedsbrevet via
hjemmesiden www.sundhedsaftalen.rm.dk.
Som I ved behandles sundhedsaftalen lige nu i Byrådene og Regionsrådet og sendes herefter
til endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen.
Sundhedsaftalen forventes at træde i kraft 1. februar 2015 og udfordringen bliver så i
fællesskab at få sat handling bag ordene. Nu handler det med andre ord om implementering.
For at understøtte det arbejde er der igangsat en række initiativer, som vi håber, at I tager
godt i mod:

•

Hjemmeside om sundhedsaftalen
Sundhedsaftalen får sin egen hjemmeside. Her kan I blandt andet kan finde seneste nyt
fra temagrupperne, redskaber til arbejdet med sundhedsaftalen og tilmelde jer
nyhedsbrev. Siden går i luften 2. februar 2015 på www.sundhedsaftalen.rm.dk

•

Værktøjskasse
På hjemmesiden for sundhedsaftalen finder I også værktøjskassen. Den indeholder
sundhedsfaglige dokumenter, som knytter sig til sundhedsaftalen. Fx det vejledende
afklaringskatalog på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber samt aftaler
om den gode indlæggelse og udskrivning.
Værktøjskassen udvides løbende med nye redskaber og afløser fra 1. februar 2015
lommehåndbogen med den gamle sundhedsaftale. Når der tilføjes nye dokumenter vil
det fremgå af nyhedsbrevet. Værktøjskassen finder I på www.sundhedsaftalen.rm.dk
fra 2. februar 2015.

•

Kommunikationspakke
Skal du formidle sundhedsaftalen i din organisation? Så tag et kig i
kommunikationspakken.
Pakken indeholder blandt andet en kort film om, hvad sundhedsaftalen betyder,
dialogkort til drøftelse og powerpoints om aftalen. Du finder kommunikationspakken på
www.sundhedsaftalen.rm.dk fra uge 9.

•

Arbejdsplaner
Der er udarbejdet en overordnet arbejdsplan for sundhedsaftalen, som skal drøftes i
Sundhedsstyregruppen 6. februar 2015. Sundhedsstyregruppen er det overordnede
administrative organ for sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland. I
Sundhedsstyregruppen deltager direktører fra region, kommuner og hospitaler samt
repræsentanter fra PLO. Arbejdsplanen skal også drøftes 27. marts 2015 i
Sundhedskoordinationsudvalget, der er det politiske udvalg for samarbejdet på
sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget er sammensat af politikere fra både
region og kommuner samt PLO.
Derudover er temagrupperne lige nu i gang med at udfolde og konkretisere de enkelte

dele af arbejdsplanen. Disse ”del-arbejdsplaner” kan du finde på
www.sundhedsaftalen.rm.dk fra uge 9.

•

Differentieringsværktøj
Et centralt indsatsområde i sundhedsaftalen er, at vi i højere grad differentierer den
tværsektorielle indsats i de enkelte borgerforløb. De borgere, der kan selv, skal selv,
mens borgere med særlige behov skal have en anden form for støtte undervejs.
Redskabet er ikke klar til 1. februar 2015, hvor aftalen træder i kraft, men
udviklingsarbejdet sættes i gang med henblik på, at vi får et fælles redskab til
differentiering af indsatser. Sundhedsstyregruppen drøfter 6. februar, hvordan dette
arbejde skal gribes an.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at være opmærksom på, at de fælles delaftaler om
udvalgte målgrupper, som blev indgået i sidste aftaleperiode fortsætter. Det drejer sig fx om
delsundhedsaftalerne om demens og palliation. De nuværende aftaler om udvalgte målgrupper
kan findes her:
http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/samarbejde+med+kommunerne/sundhedsaftalen+20112014/frivillige+sundhedsaftaler+for+udvalgte+patientgrupper

