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Høring: vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Til Sundhedsstyrelsen
Vedrørende høring over vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler
Jordemoderforeningen takker for modtagelsen af materiale til ovennævnte høring.
Vejledningens formål er blandt andet at give en uddybende og vejledende beskrivelse af
sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne har til formål at bidrage til sammenhæng og
koordinering af forløb, der går på tværs af kommuner og regioner,
Det er glædeligt, at der i grundlaget for fastsættelse at målgrupper og indsatser lægges tydeligt vægt på, at
sundhedsaftalerne ikke kun indbefatter indsatser målrettet behandling, men også har fokus på indsatser, der har til
formål at forebygge sygdom. Jordemoderforeningen finder, at denne proaktive tilgang, der pointeres flere steder, vil
kunne styrkes yderligere, hvis også en sundhedsfremmende, målrettet indsats inddrages. Dette vil fx være yderst
relevant for gravide kvinder, hvis forløb i høj grad er præget af kontakter i både primær og sekundærsektoren, og som
ofte vil have stor benefit af en sundhedsfremmende indsats.
I afsnit 2.5 fastsættes det, at sundhedsaftalen er indgået, når den er godkendt af både regionsrådet og alle
kommunalbestyrelser i regionen – og indsendt til Sundhedsstyrelsen. Af bekendtgørelse, § 6, stk. 2 fremgår det, at
Sundhedsstyrelsen indenfor 8 uger skal godkende aftalen eller gøre indsigelse. Samtidig fremgår det af vejledningen,
at sundhedsaftalens ikrafttræden ikke behøver at afvente Sundhedsstyrelsens godkendelse.
Der synes at være en vis diskrepans imellem disse forhold; at sundhedsaftalen kan træde i kraft, for derefter potentielt
at blive underkendt af Sundhedsstyrelsen. Dette medfører en risiko for, at patienter/borgere kan modtage en indsats,
der kort efter vil blive underkendt. Dette vurderes ikke hensigtsmæssigt.
Afsnit 7.1 beskriver aktørernes rolle i forhold til arbejdet med sundhedsaftalerne. Det fremgår, at ’en række aktører
leverer sundhedsaftaler til de målgrupper eller indenfor de områder, som vil være omfattet af sundhedsaftalen’.
Aktørerne vil således udgøre en vigtig samarbejdspartner på de relevante områder – også for de aktører, der ikke
indgår centralt i sundhedsplanerne.
Det fremgår yderligere, at ’aktørerne skal kende til relevante dele af sundhedsaftalen og medvirke ved
implementeringen heraf. Aktører, der besidder faglig, praktisk eller borgeroplevet viden om de indsatser eller
målgrupper, der indgås aftale om, kan hensigtsmæssigt inddrages ved udarbejdelsen af aftalen.
Der pålægges således aktørerne en væsentlig rolle, hvorfor Jordemoderforeningen vil anbefale, at ’kan
hensigtsmæssigt inddrages’ udskiftes til ’bør hensigtsmæssigt inddrages’.
Jordemoderforeningen står naturligvis til disposition, hvis yderligere uddybelse er ønsket.
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