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Kvittering for høringssvar – høringsversion Sundhedsaftalen 

2019-2023  

 

Høringsversionen af Sundhedsaftalen 2019-2023 har været sendt i 

høring i perioden 4. januar 2019 – 1. marts 2019.  

 

Vi vil på vegne af Sundhedskoordinationsudvalget i den midtjyske 

region gerne kvittere for de indsendte høringssvar.  

 

Vi har behandlet høringssvarene på mødet i Sundhedskoordinations-

udvalget 30. april 2019, hvor nogle input har givet anledning til, at vi 

har foretaget justeringer i aftalen, mens andre input peger ind i det 

fremadrettede arbejde med at udmønte aftalen. Den endelige version 

af Sundhedsaftalen 2019-2023 er vedlagt til orientering og sendes nu 

til godkendelse i regions- og byråd med henblik på ikrafttrædelse 1. 

juli 2019.   

 

Sundhedsaftalen 2019-2023 er en politisk aftale, som gennem fælles 

visioner, prioriterede indsatsområder og målsætninger samt bærende 

principper for samarbejdet skal fastsætte en fælles politisk retning for 

den midtjyske region. Selve udmøntningen af den fælles retning til 

konkrete initiativer aftaler og udvikler vi løbende sammen i perioden. 

Derfor vil vi gerne kvittere for de mange konkrete input i høringssva-

rene til selve udmøntningen af aftalen. Der er dels input til nuværen-

de og mulige kommende indsatsområder og dels en række opmærk-

somhedsområder, som bør medtænkes i den kommende udmøntning 

i konkrete samarbejdsaftaler. Det drejer sig fx om: 

• opmærksomhed på økonomi og gennemsigtighed 

• opmærksomhed på inddragelse af relevante parter i den vide-

re udmøntning af Sundhedsaftalen i konkrete samarbejdsafta-

ler 

• konkrete input til udmøntning af de prioriterede indsatsområ-

der om forebyggelse, ældre og den nære psykiatri 
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• forslag til mulige kommende indsatsområder: rehabilitering, 

alkohol, fysisk aktivitet, kost, medicin/polyfarmaci, ensomhed, 

KOL, diabetes, muskelskeletsygdomme 

• løbende opmærksomhed på behovet for tydelighed om, hvem 

der har initiativpligten, så borgeren ikke kommer i klemme. 

 

Bidragene vil indgå som baggrund for det videre udmøntningsarbej-

de.  

 

Vi ser frem til dette arbejde, hvor vi skal give Sundhedsaftalen liv og 

omsætte den fælles retning til det, der er intentionen – at gøre en 

forskel for vores fælles borgere i den midtjyske region. 

 
 
Venlig hilsen 
 
På vegne af Sundhedskoordinationsudvalget 
 
 
Henrik Fjeldgaard, formand Ib Lauritsen, næstformand  


