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Høringsbrev fra Sundhedskoordinationsudvalget
Høring af udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 i Region
Sjælland
Kære Alle
Vi vil bede jer om bemærkninger til vedlagte udkast til Sundhedsaftale
2019-2023 for Region Sjælland.
Sundhedsaftalen handler om de opgaver, som skal løses i et samarbejde
på tværs af sygehuse, praktiserende læger og kommunale tilbud.
Sundhedsområdet er et centralt velfærdsområde for den enkelte borgers liv og hverdag. Det er afgørende, at vi i fællesskab mellem region,
læger og kommuner giver borgerne indsatser og tilbud, som giver dem
størst mulig selvstændighed og selvhjulpenhed – så vidt muligt i eget
hjem og nærmiljø. Samtidig fylder sundhedsområdet stadig mere økonomisk og politisk, hvorfor der er behov for, at kommunalbestyrelser og
regionsråd samt interesseorganisationer har skarpt fokus på, hvordan
opgaverne løses og prioriteres, så borgerne tilbydes indsatser af høj
kvalitet i et sundhedsvæsen præget af effektivitet og patient-/brugertilfredshed.
Vi har i Sundhedskoordinationsudvalget valgt at holde sundhedsaftalen
på et visionært og overordnet niveau, hvor vores politiske ambitioner
tager afsæt i de væsentligste sundhedsudfordringer for befolkningen i
Region Sjælland. Sundhedsaftalen sætter på den måde retning for den
daglige, vedvarende indsats på sygehuses, hos praktiserende læger og i
de kommunale pleje- og omsorgstilbud.
Vores vision for Sundhedsaftale 2019-2023 er ”Fælles med borgeren
om bedre sundhed”. Vores ambition er, at vi sammen med borgeren benytter vores samlede ressourcer bedst muligt til at opnå bedre sundhed.
På basis af udfordringerne i Region Sjælland har vi formuleret fire regionale mål:
•

Fælles om borgerens livsudfordringer

Kvalitet og Udvikling
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf.: 70 15 50 00
Dir.tlf. 29 33 50 38
kvalitetudvikling
@regionsjaelland.dk
kabu@regionsjaelland.dk
www.regionsjaelland.dk

•
•
•

Tryghed og mestring i eget hjem
Effektiv forebyggelse – sunde borgere
Mental sundhed og psykisk trivsel

Vi tager samtidig afsæt i tre nationale kvalitetsmål, som kræver et velfungerende samarbejde
på tværs af sektorerne. Det gælder målene som omhandler:
•
•
•

Bedre sammenhængende patientforløb
Styrket indsats for mennesker med kronisk sygdom og ældre patienter
Flere sunde leveår

Vi har aftalt en række principper for samarbejdet med henblik på fortsat at udvikle kvaliteten
og skabe sammenhæng og tydelig arbejdsdeling.
For hvert mål i Sundhedsaftalen defineres og udvikles indikatorer med henblik på monitorering og fastholdelse af fokus og retning for udviklingen af vores fælles sundhedsvæsen.
Sundhedsaftalens implementering og samarbejdet i praksis understøttes af vores fælles værktøjskasse. Desuden udarbejdes en implementeringsplan, som revideres årligt på baggrund af
en status på indsatser og indikatorer.
Vi håber på og opfordrer til, at I vil give Sundhedsaftale 2019-2023 jeres opmærksomhed. Og
at I vil bruge den som vision og ramme for arbejdet på sundhedsområdet i de kommende år.
Vi opfordrer alle interesserede til at afgive høringssvar. I opfordres derfor også til at videresende høringsmaterialet til relevante samarbejdsparter.
Praktiske oplysninger
Frist for høringssvar er den 1. marts 2019.
Høringssvar skal sendes til Region Sjælland, Det Nære Sundhedsvæsen på mail: sundhedsaftalen@regionsjaelland.dk
Alle høringssvar indgår i det videre arbejde med sundhedsaftalen, som vil gælde fra 1. juli
2019. Der kvitteres for modtagelsen af høringssvar, men der kommenteres ikke på de enkelte
høringssvar. Efter høringen drøfter vi i Sundhedskoordinationsudvalget behov for justeringer, inden Sundhedsaftalen sendes til godkendelse i de 17 kommunalbestyrelser og regionsrådet.
Endeligt indsendes Sundhedsaftalen til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest d.
30.06.2019.
Spørgsmål til høringsprocessen kan rettes til chefkonsulent Karen Buur, Region Sjælland på
kabu@regionsjaelland.dk eller chefkonsulent Jesper Bøjer Jensen, KKR Sjælland på
jebj@kl.dk
Med venlig hilsen på vegne af
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland
Anne Møller Ronex
Formand
Medlem af Regionsrådet

Pernille Beckmann
Næstformand
Borgmester i Greve Kommune
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