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Til Sundhedskoordinationsudvalget

Høringssvar vedr. udkast til sundhedsaftale
2019
Vi vil udtrykke vores tilfredshed med at have været inddraget i tilblivelsen af den nye sundhedsaftale
både via vores fælles temadag om patientinddragelse i september og ved at have været indbudt til
visionsseminar i juni samt til at være med i skriveprocessen – også med fokus på patientinddragelse.
Vi er generelt set meget tilfredse med aftalens indhold, der er både konkret og visionært. Det tager
udgangspunkt i borgerens behov, og er faktisk noget af det bedste vi har set hidtil.
Vi tilbyder os også gerne til arbejdsgrupper og andre relevante steder, hvor vi kan bidrage til at Sundhedsaftalen 2019 kommer til at leve og gøre en forskel for borgerne i Nordjylland. Det er nemlig det,
der er kunsten; at få de fine ord gjort operationalisérbare.
Det er også vores håb, at vi vil blive indbudt til at deltage i møderne i Sundhedspolitisk Samling, idet
vi med stor interesse vil følge med i hvordan aftalen konkret implementeres i de kommende år.
Vi har enkelte kommentarer:
Implementering af aftalen:
•

•

Sundhedsaftalens parter skal sikre, at medarbejderne kan udføre aftalen i daglig praksis. Det
er vigtigt, at der fra arbejdsgivernes side er forståelse for, at den kun kan leve, hvis de sundhedsprofessionelle løfter i flok – også på tværs af sektorgrænser.
Som eksempel kan nævnes Patientens Team, der kun kan blive en succes, hvis der er ressourcer hos alle parter til at indgå i samarbejdet.
Linjerne igennem det samlede sundhedssystem skal være gearet til at efterleve aftalens ordlyd – det kræver handlerum hos de lokale ledelser.

Dataudveksling:
•

Det er vigtigt for patienterne/borgerne at der – inden for lovgivningens rammer - ved hjælp af
borgernes samtykke arbejdes med bedre muligheder for udveksling af data mellem sektorerne. Der kendes utallige eksempler på, at mangelfulde data og viden mellem systemerne
har store negative konsekvenser for patienterne. Udvalget ser dataudveksling som en nødvendighed for god pleje og behandling.
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Formuleringer:
•
•

Målet om et røgfrit Nordjylland: Her ser vi gerne, at det er udgangspunktet, at ALLE rygere
tilbydes rygestop-kursus.
Der er en gennemgående formulering om ’borgere (patienter) og pårørende’. Det ser vi gerne
omformuleret til ’borgere (patienter) og deres pårørende’. Alle mennesker er borgere og pårørende – men det er de berørte borgere/patienter og deres pårørende, som vi er interesserede i - i sundhedsaftalen.

Med venlig hilsen - på vegne af Patientinddragelsesudvalget
Jens Ibsen
formand
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Høringssvar vedrørende udkast til Sundhedsaftalen
2019
Hermed fremsendes høringssvar fra Praksisplanudvalget vedrørende Sundhedsaftalen 2019.
Praksisplanudvalget har med interesse læst høringsversionen af Sundhedsaftalen 2019. Praksisplanudvalget er positive overfor den opstillede politiske vision og de fem pejlemærker, samt at der i Sundhedsaftalen
2019 stiles efter mere sundhed og fælles indsatser målrettet de grupper, der har det svært.
Generelt finder Praksisplanudvalget det væsentligt, at Sundhedsaftalen sætter fokus på de udfordringer, der
præger sundhedsområdet og understøtter det øgede behov for, at vi står sammen om sundheden med henblik på at udnytte sundhedsvæsenets ressourcer bedst muligt i en tid, hvor den gennemsnitlige levealder og
andelen af borgere med kronisk sygdom er stigende og hvor flere nordjyske borgere oplever dårligt mentalt
helbred.
Praksisplanudvalgets opgave er, i samarbejde mellem parterne i udvalget, at udarbejde en plan for almen
praksis’ opgavevaretagelse. Praksisplanen vedrørende almen praksis udgør et centralt samarbejds- og
planlægningsværktøj mellem region, kommuner og almen praksis, der beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage, snitflader til det øvrige sundhedsvæsen samt indeholder overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumrene. Praksisplanen skal således bidrage til fortsat udvikling og understøttelse af
almen praksis.
De opgaver i Praksisplanen, der vedrører det tværsektorielle samarbejde udspringer fra Sundhedsaftalen.
Dermed skal Praksisplanen medvirke til at sikre sundhedsaftalens gennemførelse i almen praksis. De opgaver, som almen praksis jf. Sundhedsaftalen forpligtiges til at udføre, skal beskrives i praksisplanen og følges
op af underliggende aftaler i det omfang, at opgaverne ikke er omfattet af overenskomst om almen praksis.
Der er derfor en tæt sammenhæng mellem Sundhedsaftalen og Praksisplanen.
Praksisplanudvalget bemærker, at almen praksis spiller en væsentlig rolle i opfyldelse af flere af de i Sundhedsaftalen fremsatte mål. Praksisplanudvalget ser derfor frem til det videre arbejde med pejlemærkerne i
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Sundhedsaftalen 2019 og opfordrer til, at der sikres et fortsat tæt og godt samarbejde mellem Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget, da dette anses som nødvendigt for at sikre Sundhedsaftalens
gennemførelse i almen praksis.
Med venlig hilsen
På Praksisplanudvalgets vegne
Lis Brams Mancini
Formand for Praksisplanudvalget
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