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Høringssvar fra Aarhus Kommune – 
Sundhedsaftalen 2015-2018 
 

Aarhus Kommune er overordnet tilfreds med udkastet til sundhedsaftalen. 

Det er gode og relevante emner, der er medtaget. Aarhus Kommune har fem 

opmærksomhedspunkter til udkastet: 

 

 Sundhedsaftalen skal i højere grad tage udgangspunkt borgeren frem 
for systemet, og være præget af mere gennemsigtighed ift. implemente-
ring 

 De organisatoriske rammer skal i højere grad understøtte sammenhæn-
gen mellem psykiatri og somatik 

 Sundhedsaftalen skal indeholde mental sundhed og trivsel 

 Implementeringen af sundhedsaftalen kræver styrket samarbejde med 
de praktiserende læger 

 Aarhus Kommune ønsker at støtte op om et værdibaseret samarbejde 
på tværs i sundhedssektoren 

 

Aftalen mangler fokus på borgeren og på konkret implementering 

Aarhus Kommune oplever, at sundhedsaftalen ikke tager nok udgangspunkt 

i borgeren. Aftalen tager i stedet udgangspunkt i, hvilke ændringer systemet 

skal foretage sig og ikke hvad vi som kommuner og region skal ændre 

sammen med borgerne, deres netværk og civilsamfundet. 

 

Aarhus Kommune oplever det som en udfordring at gennemskue de økono-

miske konsekvenser af de mange nye initiativer i sundhedsaftalen. Der er 

blandt andet forslag om etablering af flere koordinatorfunktioner, anvendelse 

af særlige screenings- og dokumentationsværktøjer samt udvikling af kom-

munernes akuttilbud og mere behandling i eget hjem. 

 

Aarhus Kommune opfordrer derfor til større gennemsigtighed samt at der 

udarbejdes en implementeringsplan, som giver et klart overblik over de ind-

satser, som indgår heri. Uden en sådan er konsekvenserne ved en godkendt 

aftale meget uklare – særligt i forhold til de økonomiske konsekvenser. 

 

Det kan eksempelvis nævnes, udvidelse af det nuværende projekt med be-

handling af børn i eget hjem på årsplan skønnes at give merudgifter på knap 

1 mio. kr. i Aarhus Kommune. 

 

Aarhus Kommune må derfor tage forbehold med henvisning til de usikker-

heder og uklarheder, der er i udkast til sundhedsaftale 2015-2018 om øko-

nomiske konsekvenser. Aarhus Kommune er indstillet på at indgå i en tætte-

re dialog med Region Midtjylland (hospitaler og almen praksis) om afprøv-
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ning af nye samarbejds- og finansieringsformer. 

 

Aarhus Kommune ser gerne, at der udarbejdes konkrete aftaler om, hvordan 

beslutningsprocessen fremadrettet kan tilrettelægges bedre i forhold til 

kommunernes budgetforhandlinger. 

 

Sammenhæng psykiatri og somatik 

Aarhus Kommune er optaget af, at ønskerne om bedre sammenhæng mel-

lem psykiatri og somatik realiseres. Emnet indgår også som et højt prioriteret 

område i Aarhus Kommunes sundhedspolitik. 

 

En bedre sammenhæng mellem psykiatri og somatik kræver ændringer i 

organiseringen af samarbejdet på sundhedsområdet. Et skridt på vejen er 

større samarbejdsflader mellem de to områder. Derfor opfordrer Aarhus 

Kommune til, at repræsentanter fra psykiatriledelsen indgår i klyngestyre-

gruppen. 

 

En gruppe der i særlig grad oplever ulighed i sundhed er voksne handicap-

pede, der har svært ved at rapporterer egen sygdom på en relevant måde. 

Aarhus Kommune ønsker at en indsats for mere lighed i sundhed også bør 

omfatte et særligt fokus på voksne handicappede. 

 

Mental sundhed og trivsel mangler som et emne i sundhedsaftalen 

Aarhus Kommune ser det som en stor mangel, at mental sundhed og trivsel 

ikke er indarbejdet som et emne i Sundhedsaftalen. Aarhus Kommune op-

fordrer til, at man i sundhedsaftalen i højere grad arbejder med pårørende, 

netværk m.m. som ressourcer i forhold til forebyggelse og rehabilitering.  

 

Tæt samarbejde med de praktiserende læger er afgørende for imple-

mentering af sundhedsaftalen 

Flere dele af sundhedsaftalen kræver samspil med de praktiserende læger. 

Det gælder blandt andet samarbejdet på medicinområdet (side 11), samar-

bejdet på psykiatriområdet (side 62), samarbejdet på beskæftigelsesområ-

det, samarbejdet om at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser samt 

samarbejdet på hele forebyggelsesområdet (kapitel 3).  

 

Aarhus Kommune ønsker et tæt samarbejde med de praktiserende læger. 

Aarhus Kommune påpeger vigtigheden af en aftale med de praktiserende 

læger i forhold til borgere i de kommunale korttidspladser/akutpladser samt 

de svageste borgere i plejeboligerne. 

 

Den værdibaserede tilgang i sundhedsaftalen kræver investering i im-

plementering 

Aarhus Kommune ønsker at støtte op om et værdibaseret samarbejde på 

tværs i sundhedssektoren. Det kræver en stor investering i arbejdet med 

implementering af sundhedsaftalen, hvilket Aarhus Kommune er parat til. 
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Konkrete bemærkninger til sundhedsaftalen 

Side 7 Skalering og opgaveoverdragelse. Det fremgår, at der skal 

sikres en udviklingsfase og en opskaleringsfase i forbindelse 

med opgaveoverdragelse. Det er vigtigt, at der samtidigt ind-

tænkes en fase med plads til beslutningstagen og evt. politisk 

prioritering. 

 

Side 6-7 Triple aim nævnes som metode. Aarhus Kommune ønsker at 

understrege, at andre metoder også skal kunne tages i an-

vendelse. 

 

Side 14 Differentieret indsats. Det vil være nødvendigt hurtigt at få 

udviklet et ret konkret værktøj – i let tilgængeligt sprog, som 

medarbejdere i kommuner, hospitaler og almen praksis kan 

arbejde ud fra – og som ”giver mening” for alle faggrupper. 

 

Side 20 En indgang til kommunale sundhedstilbud for borgere med 

kronisk sygdom vil ikke altid kunne honoreres, men det er et 

udviklingsområde. 

 

Side 20 Nogle borgere kan have brug for mere støtte for at kunne 

gøre brug af sundhedstilbuddet. Dette bør nærmere udredes. 

Hvilken form for støtte og i hvilket omfang? 

 

Side 23 Børn og unge – overvægt. Aarhus Kommune støtter op om 

tiltag vedr. data-deling på tværs af kommuner og region på 

overvægtsområdet, herunder monitoreringsdata og deling af 

viden om effekter i forhold til forebyggelse af overvægt. Den 

konkrete organisering af dette må bero på en nærmere im-

plementeringsplan for Aarhusklyngen. Derfor bør bud på mu-

lig organisering udgå af Sundhedsaftalen. 

  

Side 24 Styrket forebyggelse for unge. Kommunerne forsøger med en 

målrettet tidlig forebyggelsesindsats at skabe sunde vaner. 

Det handler om, at have fokus på de beskyttende faktorer tid-

ligt i livet for at mindske uligheden i sundhed. Det gør de unge 

i stand til selv at tage vare på deres sundhed sammen med 

deres forældre. 

Derudover arbejder kommunen aktivt på at fremme en sund 

madkultur, fremme mulighederne for fysisk aktivitet samt 

undgå dårlige vaner omkring rygning og alkohol.  

 

Det generelle ansvar for egen sundhed kan kommunen ikke 

overtage fra borgeren, men en aktiv forebyggelsesindsats kan 

være med til, at vi undgår unge med et stof- eller alkoholmis-
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brug eller andre sociale problemer, og kommunen derfor skal 

træde til med en længerevarende indsats. 

 

Side 26 Styrket forebyggelse forud for operation er en god idé. Aarhus 

Kommune ønsker samtidigt at arbejde målrettet på forebyg-

gelse for helt at undgå operation – f.eks. samarbejde om træ-

ningsindsats som alternativ til kirurgisk indsats. 

 

Side 31 Tidlig opsporing af begyndende sygdom er et vigtigt element i 

forebyggelse af akutte patientforløb. Aarhus Kommune har 

også erfaringer med, at tidlig opsporing af f.eks. ensomhed og 

social isolation kan ske i samarbejde med pårørende og net-

værk. Der kan trækkes mange gode erfaringer fra bl.a. pati-

entforeninger. 

 

Side 34 Behandling i nærmiljø/borgers eget hjem kræver indgåelse af 

aftaler på tværs af kommunerne og regionen. Som supple-

ment til de allerede nævnte områder, ønsker Aarhus Kommu-

ne at gøre opmærksom på behovet for ensartethed i forhold til 

finansiering af forskellige behandlingsredskaber og sygeple-

jeartikler. Dette bør afklares på regionalt plan og ikke lokalt i 

de enkelte klynger. 

 

Side 39 Behandling af børn og unge i eget hjem – Aarhus Kommune 

medvirker i samarbejde med børneafdelingen, Aarhus Uni-

versitetshospital i udvikling af prototyper af forløb for børn og 

unge, der modtager særlig medicinsk behandling i eget hjem. 

De foreløbige erfaringer fra samarbejdet viser, at det er en 

rigtig god idé at afprøve nye samarbejdsformer i ”small scale” 

inden, der tages stilling til evt. udbredelse til andre behand-

lingsformer, andre områder/kommuner. 

 Erfaringerne viser også, at behandling i eget hjem ressour-

cemæssigt er meget omfattende for kommunen. 

  

Side 41 Aarhus Byråd er meget optaget af sektorovergange mellem 

hospital og kommune i forbindelse med indlæggelse og ud-

skrivelse. Det er et fælles ansvar at få denne del af sund-

hedsaftalen implementeret.  

 

Side 48 Genoptræningsområdet er et af de områder, hvor myndig-

heds- og finansieringsansvaret ligger hos kommunerne, men 

hvor det er hospitalslæger, der lægefagligt skønner, om en 

borger skal have en genoptræningsplan. Dette fremgår af 

Sundhedsloven. 
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 Men genoptræningsområdet har – i hvert tilfælde i Aarhus 

Kommune – været i kraftig stigning. Som konsekvens heraf 

har Aarhus Byråd tilført ekstra ressourcer til området, men ik-

ke tilstrækkeligt til, at det kan dække alle merudgifterne. 

 

 Af udkast til sundhedsaftale 2015-2018 fremgår det alene, at 

regionen skal varsle og inddrage kommunerne i tilfælde af ak-

tivitetsøgning og ændringer i behandlingsformer, som har af-

ledte effekter på genoptræningsområdet. 

 

 Det fremgår desværre ikke, at hospitalslæger også har mulig-

hed for at henvise borgerne til almen fysioterapi, som ikke er 

finansieret af kommunerne men af regionen og af borgeren 

selv. 

 

Side 55 Aarhus Kommune understøtter tanken om integration af IT-

systemer på tværs af fagområder. Praktisk kan det dog være 

vanskeligt taget i betragtning, at IT-systemer skal honorere 

flere forskellige behov og ofte er opgaver, der sendes i udbud 

og dermed har forskellige tidsmæssige bindinger. 

 

 

 

 

På vegne af Aarhus Kommune 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Jette Skive 

Rådmand for Sundhed og Omsorg 

 


