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Høringssvar til sundhedsaftalen 2015–2018 

 

Hoved-Medudvalget på Hospitalsenheden Horsens afgiver hermed 
høringssvar til Region Midtjyllands sundhedsaftalekompleks for 1) 
Politiske visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen og 2) Sund-
hedsaftalen. 
 

Overordnede kommentarer 

Hoved-Medudvalget finder, at sundhedsaftalekomplekset er et rele-
vant, velformuleret og ambitiøst arbejde, hvor der er en god sammen-
hæng til hovedtemaerne i Sundhedsplanen for Region Midtjylland 
2013. 
 
Det er positivt, at forventninger om en mere værdibaseret sundheds-
aftale frem for den tidligere mere instruks orienterede aftale inden 
længe kan startes op for perioden 2015 – 2018. 
 
En værdibaseret aftale vil skulle have fokus på tæt dialog og godt 
samarbejde mellem kommuner, praksissektoren og hospitalerne, med 
løbende opfølgning i klyngerne. Der er brug for et skarpt fokus på 
aftalte, prioriterede indsatser, fælles implementeringsstrategier og 
resultatopfølgning. 
  
Kommuner og regioner er fælles om at sætte handling bag visionerne: 

• ”Et sundhedsvæsen på borgerens præmisser” 
• ”Sundhedsløsninger tæt på borgeren” 
• ”Mere lighed i sundhed” 

 
En værdi som ønskes fremhævet, er initiativpligten som skal være 
kendt og integreret af de sundhedsprofessionelle. Det er vigtigt, at 
initiativpligten tages der, hvor patienten fysisk opholder sig, således 
at der er fokus på forebyggelse med handlekraft og det gode 
sammenhængende forløb. 
 
De mange indikatorer som står nævnt i sundhedsaftalen for 2015 – 
2018, er meget omfangsrigt i antal og vækker bekymring ved første 
gennemlæsning. Hoved-Medudvalget mener derfor, at det i aftalen 
bliver præciseret indenfor hver enkel indikator, om det drejer sig om 
en ”skal” eller ”kan” indikatorer. Ligeledes bør der være en tydelig 
gennemsigtighed i, hvem der beslutter og har ansvar for opfølgning 
på hver indikator. 
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Side 2 

Hvis alle elementer i Sundhedsaftalen bliver implementerede, forven-
tes resultaterne at kunne afspejles i sammenhængende patientforløb, 
med høj grad af brugerinddragelse og pårørende involvering. 
 
Dog savnes der i høringsversionen en klar og veldefineret beskrivelse 
af, hvordan den nye Sundhedsaftale skal implementeres.  
 

Hoved-Medudvalget vil gerne opfordre til, at der udarbejdes en grun-
dig implementerings- og kommunikationsplan, som kan sikre kend-
skabet til og forankringen af den nye sundhedsaftale i det daglige 
arbejde. Gerne med inddragelse af deltagere fra alle klynger. 
  
Ved overgangen fra den nuværende sundhedsaftale 2011-2014 til den 
nye sundhedsaftale 2015-2018 sker der ændringer på mange 
områder. 
Hoved-Medudvalget vurderer, at der er behov for at udbrede kend-
skabet til den nye værktøjskasse med en konkret indsats, herunder 
ændringerne i forhold til den nuværende kommunale forberedelsestid 
og forsendelse af Medcom standarder. 
 
 
Tekstnære kommentarer 

Kap 3.10 Indikatorer: 
I forhold til første indsats, bør indikatoren justeres så den passer til 
det den skal måle. 
 
Kap. 4.2 Hjælpemidler og behandlingsredskaber 
I ’boksen’ under Hvorfor bør det fremgå at (ventetid på) hjælpemidler 
ikke må være en hindring for eller forsinke udskrivelse på rette 
tidspunkt. 
Det giver ikke mening, at der er et ’Særligt for høreområdet’. Der er 
flere områder, som er særlige. Dette bør på lige fod med andre 
uddybninger flyttes til ’værktøjskassen’. 
 
Kap. 4.3 Træning og rehabilitering 
Der er ny bekendtgørelse om genoptræningsplaner og ny vejledning 
om træning i regioner og kommuner på vej. Det skal sikres, at tek-
sten i sundhedsaftalen er i overensstemmelse med bekendtgørelsen 
og de nye vejledninger. 
 

Kap. 5.0 Sundheds-it og digitale arbejdsgange 
Det er positivt, at arbejdet med fælles begrebsforståelse og dokumen-
tationspraksis allerede pågår. For det fremadrettede arbejde ønskes 
der udmelding om en mere konkret tidsramme for opgaveløsningen. 
Afledt heraf synes det vigtigt, at der via den nationale strategi for 
digitalisering af sundhedsvæsenet indgås forpligtigende rammeaftaler 
mellem primær- og sekundær sektor, fx om hjemmeplejesygehus-
standarder og FMK. 



 

Side 3 

 
Kapitel 5.2.4 Deling af data på tværs af sektorer 
Det foreslås, at formuleringen eksplicit også bør omfatte, at der kræ-
ves lovgivningsmæssig understøttelse og datasikkerhed i forbindelse 
med tværsektoriel opfølgning på tværsektorielle initiativer på hele 
patientgrupper.  
 
Motivation: Relevante myndigheder skal efter en indsats sammen 
kunne evaluere ved at sammenstille data fra EOJ og EPJ for en given 
patientgruppe. Data, der sammenstilles for flere patienter via register-
sammenkoblinger er nødvendig i forhold til fælles læring og opfølgning 
på indsatser. Disse data kan ikke anvendes til initiativer rettet direkte 
med én eller flere borgere, men udelukkende i administrativ statistisk 
sammenhæng. Sundhedsaftalen bør indeholde anvisninger/løsninger 
på sådanne behov.  
Den nuværende formulering er uklar i forhold til tolkning af, om det 
menes overblik i forhold til en patient eller en patientgruppe. 
 

Kap. 5.2.5 Fælles begrebsforståelse, terminologi og reg. praksis 
Der foreslås anvendelse af nationale klassifikationssystemer. 
 
Kap. 6.3 Den ældre medicinsk patient 
Der er behov for evaluering og revurdering af konceptet " opfølgende 
hjemmebesøg" baseret på de erfaringer, der er gjort i klyngerne inden 
indskrift i Sundhedsaftalen. 
 
Kap. 7.2 Løbende opfølgning og justering 
Der er brug for en fælles definition og en uddybning af begrebet og 
formålet med ”Triple Aim” herunder værdiskabelse og ønskede 
resultater for borgere, kommuner, praktiserende læger og hospitaler. 
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