Byrådet 26-06-2019

Beslutning: Politisk godkendelse af Sundhedsaftale 2019 - 2023 mellem Region Hovedstaden
og kommunerne i regionen
Sagsnr. i ESDH:
18/21359
Beslutningskompetence: Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutningstema
Der skal inden den 1. juli 2019 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden,
kommunerne og almen praksis i regionen. Udvalget bedes godkende
Sundhedskoordinationsudvalgets forslag til Sundhedsaftale 2019 – 2023 mellem Region
Hovedstaden og kommunerne i regionen, jf. bilag 1.
Sagsfremstilling
Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt det endelige forslag til sundhedsaftalen på møde den
23. april 2019. Udvalget har blandt andet valgt at sætte endnu større fokus på udviklingen af vores
samarbejde om borgere med psykisk sygdom. Det er sket ved at tilføje et nyt mål under
fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom”. Sundhedskoordinationsudvalgets
endelige forslag til sundhedsaftalen består derfor af 3 fokusområder og 6 mål.
Sundhedsaftalens fokusområder og mål er:
1. Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom
 Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i
deres behov og ønsker
 Alle ældre, syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.
2. Sammen om borgere med psykisk sygdom
 Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede
behov – også i forbindelse med anden sygdom
 Alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb.
3. Sammen om børn og unges sundhed
 Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og
småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer
 Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.
Det videre arbejde med fokusområder og mål
Igangsættelsen af arbejdet med fokusområder og mål vil ske gennem temadrøftelser i
Sundhedskoordinationsudvalget. I de drøftelser sættes politiske pejlemærker for den retning, som
ønskes for arbejdet med de enkelte mål.
I forbindelse med temadrøftelserne aftales også, hvordan der følges op på arbejdet med målene, og
om der er brug for udvikling af indikatorer som supplement til de nationale indikatorer, der indgår
under de 8 nationale kvalitetsmål. Herudover aftales, hvorvidt der skal arbejdes videre med det
enkelte mål lokalt i samordningsudvalgene, eller om der skal arbejdes videre med målet på regionalt
niveau.
Statusbeskrivelser
Der skabes en samlet midtvejsstatus for arbejdet med alle fokusområder og mål. Og i forbindelse
hermed drøftes også behovet for justeringer i sundhedsaftalen.
Ved udgangen af aftaleperioden følges op på opnåede erfaringer og resultater i en slutstatus.
Historik
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Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv godkendte udkast til
Sundhedsaftale 2019 - 2023 på udvalgsmøde den 5. februar 2019.
Region Hovedstaden har indsamlet ændringsforslag fra parterne, og høringssvarene viste en stor
opbakning til Sundhedskoordinationsudvalgets ønske om at lave en enkel og fokuseret
sundhedsaftale og til de fokusområder og mål, som indgik i aftaleudkastet.
Økonomiske konsekvenser
Ingen direkte relaterede udgifter.
Borgerinddragelse
Handicaprådet og Seniorrådet er løbende orienteret om processen og er blevet hørt i forbindelse
med udvalgets behandling af sundhedsaftalen på mødet i februar 2019.
Lovgrundlag
Sundhedsloven, lov nr. 1286 af 02. november 2018.
Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, BEK nr. 679 af 30. maj 2018.
Det videre forløb
Sundhedskoordinationsudvalgets forslag til Sundhedsaftale 2019 - 2023 for Region Hovedstaden,
kommunerne og almen praksis sendes til godkendelse i byrådet og i Regionsrådet mellem 24. april
og 30. juni 2019.
Sundhedsaftale 2019 - 2023 forventes at træde i kraft den 1. juli 2019.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at:
 udvalget godkender Sundhedskoordinationsudvalgets forslag til Sundhedsaftale 2019 - 2023 for
Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis.
Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 04-06-2019
Godkendt.
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