Chefteamindstilling: Proces for ny sundhedsaftale (Region Midtjylland og kommunerne i regionen)
Den 15. marts 2018, Sundhed
Kommunikation:

Baggrund:
En ny sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen skal træde i kraft 1. juli 2019.
Processen for udarbejdelse af ny sundhedsaftale er så småt gået i gang. Der prioriteres tidlig og løbende
inddragelse af politikere både fra region og kommuner. Det sker bl.a. med afvikling af fælles politiske møder i maj og juni 2018.
Der er udarbejdet et udkast til politisk proces for arbejdet med ny sundhedsaftale i Aarhus Kommune (vedhæftet).
En plan for inddragelse af relevante aktører både internt i MSO og på tværs af magistratsafdelinger i processen er under udarbejdelse, og præsenteres for CT i midten af april 2018.

En ny sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen skal træde i kraft 1. juli 2019.
Processen for udarbejdelse af ny sundhedsaftale er så småt gået i gang.
Der vægtes tidlig politisk inddragelse i processen. Derfor planlægges der allerede fælles udvalgsmøde mellem
3 politiske udvalg i Aarhus Byråd i april 2018.
Sundhedsstyrelsen har udsendt forslag til ny vejledning for arbejdet med sundhedsaftaler i høring.
Der er i Aarhus Kommune udarbejdet et forslag til høringssvar.

Sundhedsstyrelsen har sendt bekendtgørelse og vejledning om sundhedsaftaler i høring med høringsfrist
d. 23. marts 2018 (vedhæftet).
Sundhed og Omsorg har udarbejdet et udkast til fælles høringssvar på vegne af Aarhus Kommune. Det
endelige høringssvar koordineres med MBA, MBU og MSB inden afsendelse.
Udkast til høringssvar er vedhæftet.

Beslutninger:
Chefteamet godkender at:
•
Den foreslåede politiske proces for ny sundhedsaftale i Aarhus Kommune tages til efterretning
•
Der udarbejdes en plan for inddragelse af relevante aktører i den fremadrettede proces for ny
sundhedsaftale både internt i MSO og på tværs af magistratsafdelinger i Aarhus Kommune
•
Planen for inddragelse godkendes på et CT-møde i midten af april 2018
•
Udkast til fælles høringssvar på vegne af Aarhus Kommune vedr. udkast til bekendtgørelse og
vejledning om ny sundhedsaftale godkendes

Effekt og målopfølgning:
Arbejdet med ny sundhedsaftale hægtes op på de 8 nationale mål på sundhedsområdet og de øvrige nationale initiativer på sundhedsområdet; bl.a. handlingsplan for den ældre medicinske patient, initiativer under ”det nære og sammenhængende sundhedsvæsen”, KLs forebyggelsesudspil m.fl.
I Aarhus Kommune koordineres sundhedsaftale-arbejdet bl.a. med arbejdet med udarbejdelse af ny sundhedspolitik samt arbejdet med fælles velfærdsmål 0-100 år.
I MSO koordineres sundhedsaftale-arbejdet bl.a. ind i de programmer, som CT har prioriteret for 2018 –
bl.a. ”Det nære sundhedsvæsen” og ”ulighed i sundhed”

Denne indstilling er (Sæt X):
Åben indstilling

x

Lukket indstilling

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: MBU og MSB
Ansvarlig leder/afdeling: Otto Ohrt, Sundhedsstrategi og Forebyggelse
Deltager på mødet: Otto Ohrt (6020 6554) og Hanne Linnemann (5157 6468)

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X)
Afd. grundbudget

MSO’s fælles opsparing

Afd. opsparing

Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt

Direkte udgifter (Angiv kr.)
2018

2019

2020

2021

Implementering:
Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt

Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt

15. marts 2018

23. marts 2018

19. april 2018

25. april 2018

1. juli 2019

Chefteam-møde

Høringsfrist – udkast ny bekendtgørelse og vejledning

CT præsenteres for forslag til
inddragelsesproces, ny sundhedsaftale

Forslag, fælles politisk udvalgsmøde, MBU, MSB og
MSO

Ny sundhedsaftale træder i kraft

Referat:

Chefteamet godkendte:
• At den foreslåede politiske proces for ny sundhedsaftale i Aarhus Kommune tages til efterretning
• At der udarbejdes en plan for inddragelse af relevante aktører i den fremadrettede proces for ny sundhedsaftale både internt i MSO og på
tværs af magistratsafdelinger i Aarhus Kommune
• At planen for inddragelse godkendes på et CT-møde i midten af april 2018
• Udkast til fælles høringssvar på vegne af Aarhus Kommune vedr. udkast til bekendtgørelse og vejledning om ny sundhedsaftale. Det blev
aftalt at almen praksis og borgeroplæring indarbejdes.

