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Til
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Høringsparterne jf. vedlagte bilag

Region Hovedstaden
Center for Sundhed
Telefon: 3866 6000
Ref. Winnie Brandt

Høring vedr. Sundhedsaftale 2015 – 2018 mellem Region Hovedstaden og kommu‐
nerne i regionen
Der skal inden udgangen af januar 2015 være indgået en ny sundhedsaftale mellem
regionen og kommunerne i regionen for perioden 2015 ‐ 2018.
Den kommende sundhedsaftale skal bestå af en politisk del og en administrativ del,
der konkretiserer indholdet i den politiske aftaledel.
I Sundhedskoordinationsudvalget for Region Hovedstaden er vi i fuld gang med ar‐
bejdet omkring forberedelsen af den nye sundhedsaftale, og vi har nu udarbejdet
vedlagte udkast til sundhedsaftalens politiske del.
Aftaleudkastet er udarbejdet på baggrund af den indledende politiske dialog, der har
været i regionen og kommunerne om den kommende sundhedsaftale. Vi har derfor
lagt særligt vægt på, at aftalen skal bestå af få, klare politiske målsætninger. Samtidig
ønsker vi at have fokus på de effekter, som borgeren skal opleve som følge af sund‐
hedsaftalen.
Selve aftaleudkastet er bygget omkring fire overordnede visioner:





At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen
At borgeren oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udvik‐
lingen af det sammenhængende sundhedsvæsen
At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed
At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer.

Til hver af de fire visioner har vi i aftaleudkastet beskrevet to til tre politiske målsæt‐
ninger. Vi har udvalgt disse målsætninger, da vi finder, at de bedst dækker de fire vi‐
sioner og samtidig dækker de områder, hvor der er størst behov for et særligt politisk
fokus.
I Sundhedskoordinationsudvalget har vi et stort ønske om, at sundhedsaftalen skal
udarbejdes på baggrund af en bred dialog. Til brug for jeres behandling har vi vedlagt
et bilag, der viser bredden i de drøftelser, der har været i forbindelse med udarbej‐
delse af aftaleudkastet. Det er vores håb, at I kan bruge bilaget som inspiration i jeres
politiske drøftelse af aftaleudkastet.
Vi skal anmode om at få jeres eventuelle bemærkninger senest den 30. juni 2014.
Bemærkninger bedes fremsendt til mailadressen: csusundhedsaftalen@regionh.dk
Videre proces:
Vi vil drøfte jeres tilbagemeldinger på vores møde i Sundhedskoordinationsudvalget
den 5. september 2014. På dette møde vil vi også drøfte et udkast til sundhedsafta‐
lens administrative del.
Det kan til orientering oplyses, at vi også planlægger en høring af den administrative
del af sundhedsaftalen. Den vil foregå fra medio september til medio oktober 2014.
Vi forventer, at Sundhedskoordinationsudvalgets endelige godkendelse af udkastet til
Sundhedsaftale 2015 – 2018 kan ske på vores møde den 25. november 2014. Heref‐
ter skal aftalen godkendes i regionsrådet og i de enkelte kommunalbestyrelser.

Med venlig hilsen
På vegne af Sundhedskoordinationsudvalget
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Bilag: 1. Høringsudkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015‐2018
2. Liste over høringsparter
3. Inspirationsmateriale til drøftelse af målsætninger
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