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Side 1

 

Til regionsråd og kommunalbestyrelser i Region Midtjylland 

Sundhedsaftale 2015-2018 til godkendelse 

 
Sundhedskoordinationsudvalget har med udgangspunkt i bidragene 
fra høringsrunden tilrettet og enstemmigt godkendt sundhedsaftalen. 
Høringssvarene medførte bl.a. større fokus på samarbejdet med 
borgeren og med de pårørende og på gennemsigtighed i økonomi ved 
opgaveoverdragelse. 
 
Det er derfor med stor glæde, at Sundhedskoordinationsudvalget i 
Region Midtjylland sender Sundhedsaftale 2015-2018 til godkendelse 
i kommunerne og i regionen.  
 
Den godkendte sundhedsaftale vil træde i kraft pr. 1. februar 2015. 
Konkrete indsatser i sundhedsaftalen vil blive gennemført løbende 
over den fireårige aftaleperiode. Processen for gennemførelse af de 
konkrete indsatser vil blive meldt ud i takt med udrulningen. 
 
Sundhedskoordinationsudvalget har behandlet en foreløbig 
arbejdsplan for sundhedsaftalens gennemførelse. Arbejdsplanen er 
dynamisk og vil løbende justeres i aftaleperioden. En foreløbig 
arbejdsplan kan ses på www.sundhedsaftaler.rm.dk. 
 
Praktiske oplysninger 

Aftalen sendes nu til godkendelse i kommunalbestyrelser og 
regionsråd med henblik på godkendelse inden udgangen af januar 
2015. Ultimo januar 2015 sendes aftalen til godkendelse i 
Sundhedsstyrelsen.   
 
I bedes indsende bekræftelse på godkendelse inden den 30. januar 
2015 kl. 12 til: sundhedsaftalen@stab.rm.dk  
 
 
Venlig hilsen 
 
Carl Johan Rasmussen 
Formand for Sundhedskoordinationsudvalget 

 

Mads Jakobsen 
Næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget 

 
 
 



             

Side 2

Vedlagt 

• Politisk aftale: ’Mere Sundhed i det nære på borgerens 
præmisser’  

• Sundhedsaftalen 
 
 
Sundhedsaftalen består af:  
’Mere sundhed i det nære – på borgerens præmisser’: 
Fastsætter visioner, mål og værdier for sundhedssamarbejdet og 
sætter en fælles politisk retning for udviklingen af det 
sammenhængende og nære sundhedsvæsen. 
 
Sundhedsaftalen: Konkretiserer de politiske visioner og mål i 
indsatser og aftaler om opgavefordeling. Denne del er målrettet 
ledelsesniveauet. 
 
Delaftaler: Er aftaler for specifikke målgrupper/indsatser, som 
videreføres fra forrige aftaleperiode eller som udvikles fremadrettet i 
aftaleperioden. Delaftalerne findes på www.sundhedsaftaler.rm.dk. 
 
Den elektroniske værktøjskasse: Indeholder sundhedsfaglige 
dokumenter, der er vejledende for medarbejderne i 
sundhedsvæsenet. Værktøjskassen er dynamisk og udvikles og 
opdateres løbende i hele aftaleperioden. Værktøjskassen vil være at 
finde på www.sundhedsaftaler.rm.dk fra 1. februar 2015. 
 


