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UDKAST
Region Syddanmarks høringssvar vedrørende
Sundhedskoordinationsudvalgets udkast til Sundhedsaftalen
2019-2023
Sundhedskoordinationsudvalget har den 11. december 2018 fremsendt høringsudkast til
Sundhedsaftalen 2019-2023. Høringsudkastet har været drøftet i Sundhedsudvalget, Udvalget for
uddannelse og arbejdskraft, Udvalget for det nære sundhedsvæsen, Psykiatri- og socialudvalget og i
Forretningsudvalget, hvorefter det er drøftet og godkendt i Regionsrådet den 28. januar 2019. Region
Syddanmark har følgende bemærkninger til høringsudkastet.
Region Syddanmark konstaterer, at Sundhedskoordinationsudvalget med den nye bekendtgørelse og
vejledning for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er blevet givet et større rum for
lokalpolitiske prioriteringer i forhold til at fastsætte mål og indsatser for den kommende
sundhedsaftale.
Det vurderes at give sundhedsaftalens parter bedre muligheder for at adressere og finde løsninger på
de problemstillinger, vi står overfor i Syddanmark, samt bedre muligheder for at videreudvikle vores
samarbejde med udgangspunkt i det velfungerende samarbejdsgrundlag, vi har bygget op i
Syddanmark. Det er vigtigt, at vi i den kommende sundhedsaftale fortsat har fokus på at ensarte
arbejdsgange og tilbud, samt yderligere styrke vores kommunikation og koordinering af forløb, der går
på tværs af sektorer.
Som regionsråd mener vi, at vi er kommet langt i det tværsektorielle samarbejde i Syddanmark. Den
gensidige tillid og det gode samarbejde gør, at vi kan løfte samarbejdet yderligere i den kommende
aftaleperiode. Vi er lykkedes med mange opgaver i den nuværende aftaleperiode, blandt andet har vi:
 Udviklet nye forløbsprogrammer for mennesker med henholdsvis KOL og diabetes og har et
forløbsprogram på vej for mennesker med hjertesygdom
 Videreudviklet samarbejdsaftalen om indlæggelse og udskrivelse (SAM:BO) til
socialpsykiatrien, mens kobling til arbejdsmarkedsområdet er under udvikling
 Implementeret et godt grundlag for samarbejdet mellem de kommunale akutfunktioner,
sygehuse og praktiserende læger
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Skabt grundlaget for gennemsigtighed i forbindelse med overdragelse af opgaver i kraft af
Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Desuden er der i perioden udarbejdet en lang række samarbejdsaftaler for forskellige målgrupper,
eksempelvis borgere med en psykiatrisk diagnose og samtidigt misbrug, sårbare gravide,
telemedicinsk sårvurdering, IV-behandling med antibiotika og væske og lavpotent kemoterapi m.fl..
Regionsrådet tilslutter sig den overordnede vision og de underliggende visionsområder for
Sundhedsaftalen 2019-2023. Sundhedskoordinationsudvalgets visioner og målsætninger stemmer
godt overens med regionsrådets ambitioner for en række områder, fx i forhold til at udvikle det nære
sundhedsvæsen og i forhold til at styrke forebyggelsesindsatsen målrettet rygning og mental mistrivsel
blandt børn og unge.
Vi er parate til et endnu tættere samarbejde om forebyggelse. Sygehusene er ved at implementere et
program for en tobaks- og alkoholintervention på sygehusene, hvor målet er, at patienter systematisk
tilbydes og henvises til rygestop og alkoholrådgivning i kommunerne. Endvidere har regionsrådet
tilsluttet sig partnerskabsprojektet Røgfri fremtid, hvor størstedelen af de syddanske kommuner og
PLO Syddanmark også er med. Regionsrådet har desuden besluttet at igangsætte et treårigt projekt
om røgfri ungdomsuddannelse, som understøtter sundhedsaftalens vision og målsætninger vedr.
rygning. Som regionsråd ser vi derfor store perspektiver i, at Sundhedskoordinationsudvalget de
næste fire år også sætter fokus på røg, og har som ambition at nedbringe antallet af daglige rygere og
særligt unge rygere.
I forbindelse med budgetaftalen for 2019 har vi sat fokus på, hvordan vi som region kan understøtte
sundhedsaftalesamarbejdet yderligere. Vi vil foruden de ovenfor nævnte indsatser om forebyggelse
blandt andet sætte fokus på:
 Forebyggelse af uhensigtsmæssige genindlæggelser
 Arbejdsmarkedstilknytning for borgere med kronisk sygdom
 Understøttelse af kommunernes aflastningspladser/korttidscentre.
Derudover rummer budgetforliget et markant løft til psykiatrien på 43 mio. kr. Forliget rummer tillige
aftaler om at analysere området for hjælpemidler og behandlingsredskaber med henblik på en
omorganisering af den regionale del af området. På det regionale udviklingsområde indgår sundhed
også i et større projekt om sundhedens geografi. Endelig skal det nævnes, at den regionale
sundhedsplan også med sine målsætninger og indsatsområder vil bidrage til at udmønte og realisere
sundhedsaftalen.
Afslutningsvis bemærker regionsrådet, at udkastet til Sundhedsaftalen 2019-2023 er særdeles
ambitiøst. Det foreliggende aftaleudkast vurderes at være en god videreudvikling af det nuværende
aftalegrundlag. Der forstår dog en stor opgave i både at udmønte og implementere de politiske
visioner og målsætninger i form af konkrete indsatser. Regionsrådet går aktivt ind i disse opgaver og
påtager sig gerne sin del af ansvaret for udmøntning og implementering.
Endelig skal Sundhedskoordinationsudvalget have stor ros for, i forbindelse med udarbejdelsen af
Sundhedsaftalen 2019-2023, at have tilrettelagt en proces, som har været inddragende og skabt stort
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fokus på det lokalpolitiske ejerskab for sundhedsaftalesamarbejdet. Endvidere skal udvalget have ros
for at have udarbejdet en kort og konkret sundhedsaftale, som sætter en tydelig politisk retning.
Udvalgets fokus på at fastsætte konkrete og målbare målsætninger, som er koblet til de otte nationale
mål for sundhedsvæsnet, sundhedsprofilen eller nationale databaser, vurderes at være et godt
redskab for løbende at kunne følge og prioritere i sundhedsaftalens indsatser.
Region Syddanmark ser frem til samarbejdet med sundhedsaftalens parter om at indfri de politiske
visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023.

Venlig hilsen

Stephanie Lose
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