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Odder Kommune ser positivt på rammen, som aftalen beskriver for det tvær-

sektorielle samarbejde i det midtjyske sundhedsvæsen mellem region, kom-

muner og almen praksis. Sundhedsaftalens værdier, visioner, overordnede mål 

samt sundhedspolitiske mål for aftaleperioden ligger fint i tråd med både politik 

for og indsats på de kommunale arenaer, som medvirker til at fremme et sun-

dere liv for borgerne i Odder Kommune. I denne sammenhæng værdsættes i 

særdeleshed en sundhedsaftale, der gennem afsæt i fælles værdier frem for 

regler fremmer de tværfaglige forløb til gavn for borgerne. 

 

Det er positivt, at den nære sundhed er i fokus. Det er dog værd at være 

opmærksom på præmisserne for sundhedsløsninger tæt på borgeren. 

Det er således af betydning, at der skabes synlighed og gennemsigtighed 

i såvel den generelle som den lokale økonomiske dimension for overflyt-

ning af opgaver, uanset om det omhandler det somatiske eller det psykia-

triske område, og uanset om det omhandler indsatser vedrørende børn 

eller vedrørende voksne. Det kan desuden tydeliggøres, at det er borge-

rens hjem, som er i fokus, når der tales om sundhedsløsninger tæt på 

borgeren, og herunder den store forskel der kan være på sundhedsløs-

ninger i borgerens hjem. I det hele taget er det vigtigt at være opmærk-

som på ansvarsfordelingen ift, når borgeren befinder sig i praksis, syge-

hus, kommunal akutfunktion, eget hjem mv. 

 

Odder Kommune finder det desuden positivt, at der gennem differentierede 

indsatser arbejdes for mere lighed i sundhed, og at der således både tages 

hensyn til borgere med behov for mere støtte, og til at borgere, der kan selv, 

også får mulighed for det. Sociale vilkår anbefales i øvrigt anvendt frem for 

betegnelsen social status. Odder Kommune efterspørger yderligere inspiration 

til, hvordan vi i højere grad i fællesskab rækker ud over identificering og scree-

ning og skaber konkrete ændringer ift udvalgte grupper. 

 

Forskellige tilbud og effekten heraf kan tænkes sammen og mere fleksibelt. Det 

gælder fx for opfølgende hjemmebesøg og akutfunktion. Fælles løsninger må 

ikke blive en hindring for udviklingsprojekter, og lokal metodefrihed og organi-

sationsfrihed bør bevares for at sikre effektiv opgaveløsning på tværs af regio-

nen. 

 

I sundhedsaftalearbejdet bør det sikres, at den samme data kun indsamles ét 

sted, og der hverken dobbeltmåles eller dobbeltscreenes, og at information kan 

deles af systemer. Der er fortsat en del velfærdsteknologiske udfordringer, da 

implementeringen heraf sker i forskellige tempi. Økonomien på området er 

også en udfordring. 

 

Med 39 % af den voksne befolkning i den midtjyske region med to eller flere 

kroniske sygdomme, efterspørges en intensiveret koordinering af sygehusbe-

handling af borgere med kronisk sygdom på tværs af specialer. 

 

Trods de faglige, koordinerende og administrative opgaver på det kommunale 

område, som sundhedsaftalens øgede fokus på børn og unge bevirker, værd-

sætter Odder Kommune slutteligt en styrket indsats til fremme af inklusion og 

tidlig indsats, ligesom Odder Kommune ser frem til øget integration af beskæf-

tigelsesområdet i sundhedssamarbejdet og de gode intentioner heri. 
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