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Tak for muligheden for at afgive høringssvar til Sundhedsaftalen 2019 for Region
Nordjylland.
Som uddannelsesinstitution ligger det os meget på sinde, at både dimittender og
færdiguddannede indenfor de involverede sundhedsprofessioner er veluddannede
og til stadighed har de rette kompetencer til at løfte opgaverne i sundhedsvæsenet.
Dette gælder uanset hvilken organisering og konstruktion, der danner grundlag for
opgaverne og det ansvar, der knytter sig hertil.
Generelt vurderer vi, at Sundhedsaftalen 2019 som politisk aftale, med de valgte
visioner og pejlemærker, rummer gode hensigter om et velfungerende sundhedsvæsen i Nordjylland. Dog savner vi et perspektiv, der sætter fokus på sikring af et
højt kvalitetsniveau i de indsatser, der skal bidrage til at give nordjyderne oplevelsen
af at blive sundere i et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen.
Konkret har vi derfor en række anbefalinger til inspiration for det videre arbejde:
Vi anbefaler, at der i afsnittet "Bærende principper for sundhedsaftalesamarbejdet"
side 5 indgår et eksplicit afsnit med fokus på kvalitetssikring og kvalitetsudvikling
gennem dels kompetenceudvikling, herunder relevant efter- og videreuddannelse,
dels forskning og udvikling. Dette vil naturligt kunne foregå i et samarbejde mellem
relevante grund-, efter- og videreuddannelsesinstitutioner, forsknings- og udviklingsenheder samt sundhedsvæsenet i Nordjylland.
Vi anbefaler, at kvalitet kommer tydeligere til udtryk i målene under de 5 valgte pejlemærker, så kvalitet udover organiseringen også sætter fokus på indholdet af sundhedsydelserne i de valgte pejlemærker.
Endelig vil det tjene aftalen endnu bedre at lade kvalitetsdimensionen få en tydelig
plads i afsnittet "Opfølgning på Sundhedsaftalen".
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Skulle vores høringssvar give anledning til behov for uddybning, står vi naturligvis til
rådighed. Således ser vi frem til at modtage den endelige Sundhedsaftale 2019, når
den er klar.

Med venlig hilsen
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