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Høringssvar til Sundhedsaftale 2015-2018 
 
Skanderborg Kommune mener, at målet om at lave en sundhedsaftale, som 
har politisk relevans, i høj grad er lykkedes. Det er glædeligt, at der er fokus 
på ulighed i sundhed, at beskæftigelsesområdet som noget nyt er tænkt ind, 
at der ikke længere skelnes skarpt mellem psykiatri og somatik, og at para-
digmet om mestring har vundet indpas i aftalen. 
 
Aftalen bærer præg af en øget ensartethed kommunerne imellem, hvilket 
giver åbenlyse fordele for det tværsektorielle samarbejde. Skanderborg 
Kommune mener, at ensartetheden primært bør handle om snitflader, hvor 
der er størst behov, f.eks. ved udskrivninger. Endvidere bliver det vigtigt og 
væsentligt i det videre arbejde med implementering af Sundhedsaftalen, at 
der udarbejdes konsekvensvurderinger i forhold til økonomi, kvalitet og 
effektivitet - før konkrete beslutninger om nye ensartede tiltag. 
 
Skanderborg Kommune har en bekymring for, at implementeringen af afta-
len vil virke udgiftsforøgende i den kommunale økonomi. Det vil derfor 
være en forudsætning for implementering af Sundhedsaftalen, at den øko-
nomiske side af tiltag bliver analyseret og gjort tilgængelige, samt naturlig-
vis, at det bliver muligt at finansiere evt. nye kommunale omkostninger. 
 
Målene i sundhedsaftalen er ambitiøse set i forhold til en aftaleperiode på 4 
år, og Skanderborg Kommune ønsker en tydeligere prioritering af målene for 
at sikre, at det er realistisk at udmønte aftalen. 
 
Endelig ønsker Skanderborg Kommune at påpege, at der fortsat vil være 
behov for godt samarbejde og respekt for parternes driftssituationer i forhold 
til udskrivningsforløb, selvom varslingsfrister ikke længere er en del af 
sundhedsaftalen. 
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