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Høringssvar på høringsudkast til sundhedsaftalen 2015-2018 

HMU på Hospitalsenhed Midt har på møde den 7. oktober 2014 
drøftet høringsudgaven af Region Midtjyllands sundhedsaftale-
kompleks bestående af: 

1. Politiske visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen 
2. Sundhedsaftalen 

Hospitalsenhed Midt finder, at sundhedsaftalekomplekset er et flot, 
relevant, velformuleret og ambitiøst arbejde, hvor der er god 
sammenhæng mellem den politiske del og den mere operationelle 
del. Der er desuden god konneks til hovedtemaerne i Sundhedsplan 
for Region Midtjylland 2013. Dog bemærkes det, at der fortsat er 
plads til en yderligere tekstreduktion, idet der stadig forekommer 
(unødige) gentagelser. 

Visionerne og indsatserne i aftalen falder desuden fint i tråd med 
Hospitalsenhed Midts virksomhedsgrundlag og der arbejdes allerede 
med en række af indsatserne i Midtklyngen. 

Det er meget positivt, at der i udarbejdelsen af sundhedsaftale 2015-
2018 optræder et paradigmeskifte fra konkrete handlinger til en mere 
værdibaseret aftale. Dette nødvendiggør dog, at der løbende følges 
op på aftalen og de løbende indsatser. Dette vurderes der at være 
taget højde for i de udarbejdede indikatorer og sigtelinjer, der har til 
formål at give en pejling af, om indsatserne giver tilstrækkelig effekt. 

For at de fælles visioner og mål for alvor skal lykkes, er det 
nødvendigt at styrke almen praksis som indgang til sundhedsvæsenet 
og at rammerne udvikles, så almen praksis indgår i et gensidigt 
forpligtende samarbejde i sundhedsaftalen. 

Før man kan påbegynde implementering af den nye sundhedsaftale 
vurderes det desuden, at der blandt andet er behov at sikre: 

• Kommunikationsstrategi i forhold til borgere og 
sundhedsprofessionelle 
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Side 2

• Kompetenceudvikling i forhold til ledere og medarbejdere, idet det forventede 
paradigmeskift fordrer udvikling på personniveau 

• Udvikling af værktøjskassen – specielt i forhold til udvikling af redskab til differentiering 
af indsatsen 

• Ophør af kommunal forberedelsestid – bør ikke ske før frontpersonalet er bekendt med 
årsagen dertil og først når værktøjskassen er klar til at tage i anvendelse 

Implementeres sundhedsaftalen til fulde, vil det give det mulighed for stærke og 
sammenhængende patientforløb med patienten i centrum. Dog savnes der i høringsmaterialet 
klare aftaler om, hvordan aftalen skal håndteres. Implementering af aftalen fordrer derfor, at 
der udarbejdes en fælles implementereringsplan, hvor de forskellige indsatser prioriteres, 
således at der bliver en overgangsperiode fra den eksisterende til den nye aftale. 
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