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Høringssvar til udkast til sundhedsaftale for 2015-2018 

Sundhedskoordinationsudvalget har sendt et udkast til sundhedsaftale for 2015-2018 i Region 

Midtjylland i høring. Udkastet til sundhedsaftale er politiske behandlet i Norddjurs Kommune. På 

den baggrund fremsendes hermed høringssvar.

Norddjurs Kommune vurderer, at udkastet til sundhedsaftale er ambitiøst og danner et godt 

grundlag for at sikre sammenhæng og koordination af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs 

af hospitaler, almen praksis og kommuner. 

Norddjurs Kommune kan tilslutte sig visionerne og de opstillede målsætninger i den politiske 

sundhedsaftale. Dog er det ønskeligt, at der også formuleres en specifik målsætning om høj 

kvalitet i indsatser til borgere med kronisk sygdom, da det netop fremgår af aftalen, at der 

tilstræbes sammenhæng mellem regionens sundhedsplan og de fælles kommunale målsætninger på 

sundhedsområdet (KKR-målsætninger). 

Norddjurs Kommune finder det desuden positivt, at et af de centrale omdrejningspunkter i 

sundhedsaftalen er udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Hermed er der lagt op til en 

omlægning af opgavevaretagelse og opgaveoverdragelse. Udover gennemsigtighed i de 

økonomiske og faglige konsekvenser af opgaveoverdragelsen bør det fremgå, at det er et særligt 

prioriteret opmærksomhedsområde, hvor kommunerne inddrages fra start i drøftelsen af ændringer 

mv. Dette princip skal være gennemgående, også i forhold til udvidelse af kapacitet, eksempelvis 

ved udvidelse af åbningstid til genoptræning og rehabilitering.

Norddjurs Kommune anerkender, at mere lighed i sundhed skal fremmes ved, at sundhedsfremme 

og forebyggelse indtænkes på alle niveauer på tværs af sektorgrænser. Det indebærer bl.a. 
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screening for KRAM-faktorer på hospitaler og i almen praksis samt henvisning til kommunale 

sundhedstilbud. Her skal det præciseres, hvordan disse intentioner gøres mere forpligtende, da de 

også indgik i den tidligere sundhedsaftale, uden at opgaven er varetaget tilfredsstillende. De 

praktiserende læger spiller en væsentlig rolle i sundhedsaftalen. Derfor er det en forudsætning for 

implementering af aftalen, at de praktiserende lægers ansvar i forhold til tidlig opsporing og som 

tovholder – især i forhold til udsatte borgere og borgere med multisygdom – styrkes/løftes 

betydeligt. Endelig er det påkrævet, at Region Midtjylland hurtigst muligt får løst 

problemstillinger vedr. anvendelse af IT, da Norddjurs ofte oplever, at sygehuse ikke kan sende 

elektroniske henvisninger. 

Norddjurs Kommuner ser frem til, at der udvikles et fælles stratificeringsværktøj til anvendelse i 

alle sektorer med henblik på at kunne tilbyde borgerne differentierede indsatser samt at kunne 

graduere behovet for koordination og samarbejde efter borgernes behov. Intentionerne om 

differentierede indsatser skal indarbejdes i de allerede implementerede forløbsprogrammer 

(lungesygdom, sukkersyge, hjertesygdom), når de revideres. I modsat fald tegner der sig et 

paradoks mellem standardiserede programmer og differentierede indsatser.

Der er behov for at præcisere det fælles ansvar og den forpligtelse, der er forbundet med et 

forløbsprogram, idet nogle hospitalsafdelinger i højere grad refererer til de såkaldte ”pakker” 

indenfor den pågældende diagnose. Derudover skal arbejdet omkring en fælles revidering af 

forløbsprogrammer systematiseres, idet det allerede skulle være foretaget i sidste 

sundhedsaftaleperiode. Norddjurs Kommune har endvidere oplevet, at nogle hospitalsafdelinger 

selvstændigt har ændret på aftaler i forløbsprogrammer – ud fra en ressourcemæssig betragtning. 

Norddjurs Kommune ser frem til den videre proces med implementering af sundhedsaftalen.

Med venlig hilsen

Lars Møller

Formand for voksen- og plejeudvalget


