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25.        Høringssvar på Sundhedsaftalen

Beslutningstema

Høringssvar på forslag til sundhedsaftale for år 2019 - 2023 i mellem kommunerne og Region 
Midt.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen 2019 - 2013 - Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance 
sendes i høring frem til den 1. marts 2019.
 
Sundhedsaftalen er en overordnet politisk aftale med fælles visioner, indsatsområder, 
målsætninger og bærende principper for samarbejdet. Den danner ramme for konkrete 
samarbejdsaftaler, der løbende vil blive udarbejdet i sundhedsaftaleperioden. 
Samarbejdsaftalerne skal altid godkendes i regionsrådet og byrådene, inden de kommer ud at 
virke.
Aftalen skal fortsætte den positive udvikling af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, 
der fremmer lighed i sundhed, tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker og placerer 
flere sundhedsløsninger tæt på borgeren. Hensigten i aftalen er en balance både i forhold til 
samfundsøkonomien og i forhold til de økonomiske konsekvenser for de enkelte parter.
 
For at få et mere dynamisk, effektfuldt og enkelt grundlag for samarbejdet er der i første 
omgang prioriteret tre indsatsområder: Forebyggelse, sammen om den ældre borger og 
udvikling af den nære psykiatri.
 
Forslag til sundhedsaftalen har både politisk og administrativt været drøftet ved flere møder, 
og der er tidligere indhentet udtalelse fra kommunerne med henblik på opbakning til de tre 
indsatsområder. Ved den lejlighed var den administrative bemærkning, at indsatserne giver 
rigtig god mening for borgerne, men at indsatserne i hovedparten ligger ved kommunerne, 
herunder udgifterne, og at det forventede rationale vil tilfalde sygehusvæsenet. Der er i den 
nye version arbejdet lidt med de økonomiske formuleringer, så økonomien bliver et fælles 
anliggende mellem kommuner og Region Midt.
 
Administrativt er der ikke bemærkninger til forslag til Sundhedsaftale 2019 - 2023. 
 

Administrationen indstiller, 4. februar 2019, pkt. 18:
at Udvalget indstiller til byrådet, at der er opbakning til sundhedsaftalen 2019 - 2023.

Udvalget for Social Omsorg, 4. februar 2019, pkt. 18:
.

Beslutning

Indstillingen godkendt.
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