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Udkast til sundhedsaftale 2015-2018 er sendt i høring, hvilket vi i Bedre Psykiatri - Lands-
foreningen for pårørende, Lokalafdelingerne i Region Midtjylland, har valgt at respondere 
på. Vi har samtidig valgt at fokusere på den del af aftalen, der omhandler psykiatrien. 

Vi ser med stor glæde, at aftalen indleder med at slå fast, at ”det gode forløb er en fælles 
opgave” Vi er fuldstændig enige i, at ”det er en vigtig forudsætning for det gode tværsekto-
rielle forløb, at vi ser patientforløbet som en fælles opgave”. 
Bedre Psykiatri har i sine handleplaner et punkt om styrkelse af det tværsektorielle samar-
bejde for at hindre at nogen borger falder mellem to stole. Vi glæder os over intensionen 
om at bryde med vanetænkningen, at sætte borgeren før sektorinteresser og behandle 
borgeren værdigt i et tillidsfuldt og respektfuldt samarbejde. 

Det er også med tilfredshed, at vi noterer aftalens beskrivelse af, at det er nødvendigt med 
indsatser, der forebygger risikoadfærd og sikrer tidlig udredning og kvalificeret behandling 
af samtidig somatisk og psykisk sygdom. 
Når sundhedsaftalen samtidig vil forebygge langtidssygemeldinger med den hensigt at 
fastholde borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet, ser vi gode muligheder for en forbedret 
livskvalitet i et længere liv. 

Noget meget centralt for os i Bedre Psykiatri er, at udskrivelse efter indlæggelse begynder 
straks efter indlæggelsen. Vi må ikke risikere, at en borger udskrives til ingenting. Det er 
derfor godt, at der i aftalen er opmærksomhed på at sikre samarbejdet mellem hospitalet 
og de sociale myndigheder i kommunen. 

Det er vigtigt, at alle relevante personer både i regionspsykiatrien, kommunen og den 
praktiserende læge samt selvfølgelig borgeren har kendskab til sygdommen samt hele 
behandlingsforløbet. Derfor er det også vigtigt, at der udvikles datasystemer, som kan ”ta-
le” sammen. Det vil give mulighed for en bedre sammenhæng i etableringen af de nød-
vendige indsatser, det vil styrke ressourceudnyttelsen – alt dette ikke mindst til gavn for 
borgeren. 
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Sundhedsaftalen skelner klart mellem voksne med psykisk sygdom og børn og unge med 
psykisk sygdom. Denne skelnen er naturlig. 
Når det drejer sig om voksne med psykisk sygdom må og skal de sociale myndigheder og 
beskæftigelsesforvaltningen i højere grad være involveret i etableringen af de nødvendige 
indsatser. 
På området for børn og unge vil skole, ungdomsuddannelse og PPR ofte være relevante 
at inddrage i løsningen. Desuden skal forældrene inddrages, når det drejer sig om børn. 

Vi ser, at aftalen klart beskriver, hvor ansvaret for handling ligger. Der ligger et ansvar hos 
både den almene praktiserende læge, kommunens forskellige myndigheder og hos hen-
holdsvis regionspsykiatrien og børn- og ungepsykiatrien. Sundhedsaftalen beskriver også 
de tværsektorielle myndigheders pligt til at handle, hvis det vurderes, at der ikke er til-
strækkelige indsatser for at hjælpe borgeren. 

Alt i alt ser vi et udkast til sundhedsaftale, som på mange måder tilgodeser væsentlige de-
le af de ønsker vi i Bedre Psykiatri har. 
Vi ønsker at sikre 

 
- at der er én indgang til sundhedsvæsenet, så psykisk sygdom ikke over-

skygges af somatik sygdom – og omvendt 
- at psykisk sygdom ligestilles med somatisk sygdom 
- at det tværsektorielle samarbejde mellem region, kommune og almen 

praksis styrkes 
- at patientinddragelsen spiller en central rolle 
- at de pårørende inddrages 

Vi er ikke i hus med alle Bedre Psykiatri’s ønsker, men vi er godt på vej. 

Helt centralt for os som forening for de pårørende er netop vores inddragelse. Vi ønsker at 
blive sikret inddragelse – ikke kun når det drejer sig om børn under 15 år – idet vi ofte har 
en viden om den syge, som, hvis den bliver brugt, kan være med til at fremme behandlin-
gen frem mod bedre og hurtigere resultater. 

De pårørende er ikke en del af problemet men en del af løsningen. 

 

På vegne af 
Bedre Psykiatri – Landsforeningen for pårørende 

De 12 lokalafdelinger i Region Midtjylland 

 
Kristian Buhr 
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Sundhedsaftale 2015-2018. 

Høringssvar fra Børne- og Ungerådet, Aarhus. 

 

Børne- og Ungerådet har med stor interesse læst materialet – først og fremmest med 

udgangspunkt i perspektiverne for børn og unge. 

 

Indledningsvist deler vi visionerne om at bringe sundhedsindsatsen tættere på borgerne – 

både når det gælder forebyggelse og når det gælder behandling. Vi deler også visionen 

om at gøre den enkelte til hovedperson i sit eget liv – også når det gælder kampen om det 

gode liv, det gode helbred og helbredelsen eller livet med kronisk sygdom. Og endelig 

deler vi visionen om i særlig grad at sætte ind, der hvor behovet er størst og hvor 

ressourcerne er mindst. 

 

Vi vil ikke kommentere de enkelte elementer i selve aftalen, som befinder sig på vidt 

forskellige konkretiseringsniveauer afhængig af den viden der i dag findes om ”det, der 

virker”. 

 

I stedet har vi valgt at fokusere på nogle af de områder, hvor vi kunne ønske en tydeligere 

indsats og de områder, hvor vi er bekymrede for, hvordan visionerne i praksis kan 

realiseres. 

 

Familiens betydning for børn og unges trivsel og sundhed anerkendes i udkastet. Specielt 

i forhold til den tidlige indsats overfor sårbare kommende mødre/familier er der angivet 

retning for arbejdet. Det samme gælder, når det drejer sig om forældre med 

misbrugsproblemer. Vi kunne ønske os, at retningslinjerne og projekterne blev udbredt til 

også at omfatte andre familier i sårbare situationer: forældre med psykiske problemer, 

forældre med kritisk sygdom, forældre med flere samtidige helbredsproblematikker osv. 

Også på disse områder er der behov for et bredt og tværsektorielt samarbejde for at sikre 

børnenes og de unges trivsel og udvikling. En intention om at øge indsatsen gør det ikke 

alene – der skal konkrete projekter og retningslinjer på bordet. 

 

Den praktiserende læge får en central rolle i den koordinerede indsats – både når det 

gælder somatiske og psykiske udfordringer.  Men med lægemangel og tidspres i almen 

praksis kan det være vanskeligt at forestille sig, at der kan udvikles de nødvendige 

kompetencer og de nødvendige ressourcer til at indgå som central figur i komplekse og 

langvarige indsatser i forhold til børn og unge med somatiske og psykiske udfordringer. 

Indsatsen skal opleves som smidig, rettidig og effektiv af både børn og forældre og det 

kan være vanskeligt at forestille sig, hvordan den pressede almene praksis kan leve op til 

denne opgave.  

 

Det nævnes i forbindelse med det tværsektorielle samarbejde omkring børn og unge med 

psykiske udfordringer at ansættelse af kommunale praksiskonsulenter kunne være en vej. 

Måske skulle (gen)etablering af kommunale børnelæger afprøves som model for at 

undersøge, om der af denne vej kunne skabes et stærkere og mere sammenhængende 



Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Side 2 af 2 

 

lokalt system, med særlig lægefaglig viden om børn og unge og med en lokal forankring, 

der kunne understøtte visionen om den lokale, sammenhængende og borgerinddragende 

sundhedsindsats. 

 

En lokal og mindreindgribende indsats fordrer, at alle kommuner har de nødvendige og 

mangfoldige sundhedstilbud etablerede og at adgangen til disse tilbud er kort og smidig. 

Det vil være en udfordring for mange kommuner at etablere den vifte af indsatser, der er 

brug for, når visionen skal gøres til praktisk realitet. 

 

Og det bringer os ind på den økonomiske udfordring. For en hurtig betragtning kunne man 

tænke, at tidlig og lokal indsats vil aflaste hospitalerne og dermed gøre det muligt at 

omdirigere midler fra indlæggelser til lokal indsats. Intet synes dog at tyde på, at dette er 

virkeligheden. Længere levealder, flere livsstilssygdomme, flere og mere kostbare 

behandlingsmuligheder øger hele tiden presset på den specialiserede hospitalsindsats. 

Så udfordringen er på engang at investere i tidlig, lokal og borgerinvolverende indsats 

samtidig med, at presset på højtspecialiseret behandling på supersygehusene bliver 

stadig større.  

 

De gode intentioner og de gode visioner i sundhedsaftalen forudsætter et åbent øje for, at 

de nødvendige ressourcer investeres både i den primære og i den sekundære 

sundhedssektor og i den kommunale indsats.  

 

Vi ser frem til at følge udviklingen. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Børne- og Ungerådet i Aaarhus Kommune  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Region Midtjylland 
Sundhedskoordinationsudvalget  
Skottenborg 26  
8800 Viborg 

København, den 27. oktober 2014 

  

 

Høringssvar vedr. udkast til sundhedsaftale 2015-2018  

Dansk Psykolog Forening takker for den tilsendte høring og har følgende kommentarer, som baserer sig på 

bidrag fra Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge (SPBU) under Dansk Psykolog Forening:  

Foreningen hilser sundhedsaftalens politiske visioner velkommen og ser især positivt på aftalens fokus på 

et øget tværsektionelt samarbejde og en øget forebyggelsesindsats. Dog imødeser foreningen nogle me-

get konkrete udfordringer, der knytter sig til de to indsatsområder. Øget samarbejde vil bryde med vaner, 

og det vil i sig selv kræve tid. Derudover fordrer et øget samarbejde, at der med stor tydelighed udpeges 

en formel hovedansvarlig aktør i samarbejdet, som har en direkte adgang til de andre aktører, og som de 

andre har adgang til. Forebyggelsesindsatsen rummer også nogle udfordringer, idet forebyggelse på 

mange områder - eksempelvis i børne- og ungdomspsykiatrien - har været noget, man har skubbet foran 

sig, fordi ressourcerne har været anvendt på at løse problemer snarere end at forebygge dem. 

 

Bemærkninger til aftalens kapitel 3 om forebyggelse 

Det bemærkes, at KRAM-faktorerne er omdrejningspunktet for kapitel tre om forebyggelse i sundhedsaf-

talen. Dansk Psykolog Forening anerkender vigtigheden af indsatser, der forebygger somatisk sygdom hos 

borgere med psykiske lidelser, men vil samtidig gøre opmærksom på vigtigheden af indsatser, der kan fo-

rebygge yderligere psykisk sydom. Patienter i psykiatrien og deres familier er ofte mere interesserede i at 

forebygge yderligere psykiatrisk lidelse og sygdom gennem solid psykologisk behandling af deres psykiatri-

ske symptomer end i forebyggelse af fysisk sydom. Dette forebyggelsesperspektiv er ikke mindst afgø-

rende i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor mange patienter udvikler sig til kroniske psykiatribrugere, 

fordi der ikke i tilstrækkelig grad er behandling af deres psykiatriske lidelse og dermed forebyggelse af 

yderligere psykiatrisk sygdom.  

 

Det skal yderligere bemærkes, at aftalens differentieringsovervejelser kan være hensigtsmæssige. Dog 

rummer de en indbygget fare for, at ressourcestærke patienter ender med at få mere end ressourcesvage.  

Det kræver derfor høj grad af faglighed at kunne foretage den slags differentieringer.   

 

Bemærkninger til aftalens kapitel 4 om behandling, pleje, genoptræning, rehabilitering 

Dansk Psykolog Forening hilser idéen om øget akut/subakut funktion i psykiatrien velkommen, da det 

også er Foreningens opfattelse, at der er brug for en sådan. Foreningen ønsker i den forbindelse at pege 



 

 

på, at der er et tilsvarende behov for en akutfunktion i kommunalt regi, som kan støtte op om de unge 

mennesker (16-20 år), der grundet mistrivsel har fået akut kontakt til psykiatrien uden at være inden for 

målgruppen, og som derfor udskrives fra psykiatrien uden tag over hovedet og uden kontakt til familie el-

ler kommune. Flere kommuner har i den sammenhæng haft succes med en gratis psykologordning, der via 

samtaleforløb og rådgivning forebygger indlæggelse i psykiatrien af psykisk sårbare unge. Psykologer har i 

den forbindelse den fordel, at de både beskæftiges i regionalt og kommunalt regi og dermed har såvel de 

faglige som de systemmæssige forudsætninger for at bygge bro mellem sociale og sundhedsfaglige indsat-

ser. Man vil derfor med fordel kunne opbygge samarbejder mellem kommunale psykologtilbud og børne- 

og ungdomspsykiatrien for at hjælpe psykisk sårbare unge i Regionen til den rigtige behandling.    

Visse steder i sundhedsaftalens kapitel fire tales der om bøder ved udeblivelser fra hospitals- og lægeun-

dersøgelser. Dansk Psykolog Forening finder ikke, at bøder kan være i overensstemmelse med hensigten 

med denne del af sundhedsaftalen. Desuden mener Foreningen ikke, at det er fagligt forsvarligt at indføre 

bøder over for psykiatribrugere, der grundet psykiatriske symptomer – såsom fx angst – kan have vanske-

ligt ved at overholde aftaler. Man risikerer derfor at straffe allerede udsatte borgere for deres sygdom.  

Vedrørende punkt 4.5 om indikatorer er det ikke vores opfattelse, at LUP-undersøgelserne stiller de rette 

spørgsmål på den rigtige måde. Der er brug for en større grad af faglighed i forhold til udarbejdelsen af 

disse. Dansk Psykolog Forening står gerne til rådighed for en dialog omkring LUP-undersøgelserne.    

Endelig finder Foreningen, at det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan opstå nogle etiske proble-

mer og dilemmaer i forbindelse med samtykkeerklæringer og tavshedspligt i forbindelse med det udvi-

dede digitale samarbejde mellem fagpersoner og patienter, som det beskrives i sundhedsaftalen. Dette 

gælder særligt i forhold til børn og unge, der er under 15 år. Viden om patientrettigheder hos både patien-

terne selv og de professionelle er derfor afgørende, og der bør være en særskilt opmærksomhed på dette. 

Dansk Psykolog Forening er i færd med, at udvikle retningslinjer for psykologfagligt arbejde over elektroni-

ske platforme, der vil være vejledende for Foreningens medlemmer. Foreningen vil i den forbindelse op-

fordre til, at man fra andre faggruppers side på lignende vis tager stilling til, hvad digitalt samarbejde vil 

betyde for behandling, og hvilke etiske overvejelse den enkelte faggruppe står over for. Region Midtjyl-

land opfordres til at have en dialog med sine ansatte om konsekvenser og erfaringer med digital kontakt, 

så man løbende kan tilpasse rammerne for digitalt samarbejde. 

 

 

Bemærkninger til kapitel 6 om særlige målgrupper  

Sundhedsaftalen gør entydigt op med den nuværende struktur i forhold til netværksmøder, som i dag of-

test holdes i regi af børne- og ungdomspsykiatrien, når denne har været involveret i en sag. Dansk Psyko-

log Forening ser potentiale i den foreslåede struktur med en kommunal koordinator, som forestår net-

værksmøder mv., så det er tydeligt for alle parter, hvem der har ansvaret i det videre forløb. Hvis denne 

ordning skal være til gavn for patienterne, er der behov for, at behandlere i psykiatrien har hurtig og nem 

adgang til denne koordinator, så der er mulighed for at sikre hurtig opfølgning på undersøgelser og forløb.  



 

 

Det anføres på side 66-67, at langt de fleste børn og unge vil have korte og måske gentagne forløb i børne- 

og ungdomspsykiatrien. Dette er i stigende grad tilfældet, men det er langt fra altid den fagligt bedste løs-

ning, ligesom det langtfra sikrer patienter og familierne en oplevelse af et ”sammenhængende forløb”, 

sådan som sundhedsaftalen mange andre steder lægger op til. Dansk Psykolog Forening vurderer, at 

børne- og ungdomspsykiatriske patienter i stedet skal have mulighed for en længerevarende kontakt til 

psykiatrien med planlagte opfølgninger i en sårbar periode i deres liv, hvor de udvikler sig og følgelig ud-

vikler deres symptomer og kompetencer.  

Herudover finder Foreningen listen over diagnosegrupper, der skal udredes i det sekundære sundhedsvæ-

sen manglefuld. Følgende relevante diagnosegrupper bør tilføjes: de nervøse og stressrelaterede lidelser 

(herunder PTSD og angst), andre spiseforstyrrelser end anoreksi (fx bulimi, som i mange tilfælde kan være 

lige så invaliderende og behandlingskrævende som anoreksi), personlighedsforstyrrelserne, mental retar-

dering og hyperkinetiske forstyrrelser (herunder ADHD og adfærdsforstyrrelserne).  

Endelig ser Dansk Psykolog Forening positivt på, at man anvender formuleringen ”børne- og ungdomspsy-

kiatrisk specialsagkyndig”, idet en sådan lægger op til, at såvel speciallæger som specialpsykologer kan va-

retage opgaven, ligesom den er i overensstemmelse med praksis, hvor især psykologer har en fremskudt 

plads.  

 

Afslutningsvist skal Dansk Psykolog Forening bemærke, at flere faglige selskaber i forbindelse med nærvæ-

rende høring har udtrykt ønske om at blive hørt i forbindelse med de delaftaler, der skal udmønte den ge-

nerelle sundhedsaftale. Ligeledes kunne man have ønsket sig i højere grad at være blevet inddraget i det 

forberedende arbejde til aftalen. Dansk Psykolog Forening vil derfor opfordre til, at Region Midtjylland 

inddrager relevante høringsparter og interessenter, når de enkelte delaftaler skal udvikles fremadrettet i 

aftaleperioden.  

 

 

 

Med venlig hilsen  
 
Eva Secher Mathiasen  
Formand, Dansk Psykolog Forening 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
Region Midtjylland 
Nære Sundhedstilbud 
Skottenborg 26 
8800 Viborg                                 Herning,  den 29. oktober 2014 
 
 
 
 
Høringssvar på udkast til Sundhedsaftalen 2015-2018 
 
Hermed fremsendes høringssvar fra Danske Lægesekretærer/HK Region Midtjylland. 
 
Danske lægesekretærer i Region Midtjylland vil gerne takke for det flotte og ambitiøse udkast 
til sundhedsaftalen 2015-2018. 
 
Udkastet har gode mål og visioner, som vi fuldt ud kan tilslutte os. Patienten i fokus og faste 
aftaler mellem sektorerne kan kun føre til et bedre, sammenhængende patientforløb til gavn 
for alle. 
 
I de politiske visioner og mål "1. Et sundhedsvæsen på borgerens præmisser", i afsnittet 
"Tryghed og sammenhæng" er vi enige i, at "borgerne skal være trygge når de i deres 
behandlingsforløb krydser sektorgrænser og at ingen skal 'slippe' kontakten med borgeren før 
den anden har taget over". 
 
Lægesekretæren i almen praksis såvel som på sygehusene kan bidrage med at være 
bindeleddet for både patienter og personale, samt sikre at patienten ikke falder mellem to 
stole og oplever utrygge overgange mellem sektorer.  
Sundhedsaftalen handler i høj grad om sundhedsløsninger tæt på borgeren og her vil 
lægesekretæren være særdeles kvalificeret i rollen som tovholder i forhold til det samlede 
behandlingsforløb. 
 
Implementering af sundhedsaftalen vil medføre et styrket samarbejde på tværs af sektorerne, 
hvor patientens behov mere tydeligt er i fokus hos den enkelte medarbejder. Vi vil dog gerne 
udtrykke vores bekymring for, at der ikke er beskrevet aftaler for implementeringen og 
anbefaler derfor, at der med fokus på prioritering af de forskellige indsatsområder, udarbejdes 
en plan for dette. 
Vi finder det vigtigt, at alle medarbejdere i berøring med patienten oplyses om 
sundhedsaftalen samt inddrages i arbejdet med implementeringen.  
 
 
På vegne af Danske Lægesekretærer/HK Region Midtjylland 
 
 
Nathali S. Degn   Cristina Hedegaard Kildevang 
Formand    Bestyrelsesmedlem 
 

 



Danske Bioanalytikere, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg, dbio-midtjylland@dbio.dk tlf. 2785-8697 
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Sundhedskoordinationsudvalget 
 
Region Midtjylland 
Skottenborg 26, 8800 Viborg 
 

Høringssvar fra Danske Bioanalytikere til Sundhedsaftale 2015-2018: 

Danske Bioanalytikere hilser Sundhedsaftalens fokus ”borgernes præmisser” velkommen og 
bidrager gerne til nytænkning, der kan realisere visionerne: 

! Et sundhedsvæsen på borgernes præmisser 
! Sundhedsløsninger tæt på borgeren 
! Mere lighed i sundhed 

Borgernære løsninger på borgernes præmisser kræver brud på vanetænkning, afprøvning af nye 
samarbejdsrelationer og evaluering af allerede igangsatte initiativer med henblik på udvikling og 
forskning i optimale løsninger. 

Et konkret bud fra Danske Bioanalytikere kan iværksættes i forbindelse med den planlagte 
evaluering af den mobile bioanalytiker ordning. Hvilket resultat giver denne evaluering? 

Hvilke perspektiver er der for udvikling af denne ordning? Der bliver fremover et større antal 
borgere/patienter, der efter ambulant behandling på et hospital har brug for opfølgning/kontrol, her 
vil det være afgørende, at data er kvalitetssikrede og tilgængelige for de involverede 
sundhedsfaglige. 

SUNDHEDSBUS, det mobile sundhedshus er en mulig udbygning af den mobile bioanalytiker 
ordning i områder med truende lægemangel eller store afstande. Ligesom bussen vil kunne 
besøge plejecentre, bosteder, byer og arbejdspladser med henblik på monitorering, tidlig 
opsporing og dermed forebyggelse. 

Bussen er bemandet med bioanalytikere og sygeplejersker, der tilbyder ambulant prøvetagning, 
analyse og sygeplejefaglig behandling. 



Danske Bioanalytikere, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg, dbio-midtjylland@dbio.dk tlf. 2785-8697 
	  

Bioanalytikernes faglighed kan i samspil med de øvrige sundhedsfaglige bidrage med løsninger på 
følgende områder: 

! Patientsikkerhed og kvalitetssikring – registrering af utilsigtede hændelser 
! Nationalt kvalitetssikringssystem for patientnært udstyr (POCT) 
! IT– og teknologi kompetencer –  sammenkøre og koordinere sundhedsdata 
! Monitorering af kroniske sygdomme og tidlig opsporing 
! Mindske antal indlæggelser og transportomkostninger 
! Telemedicin 

 
Diagnostiske centre er en anden konkret udvikling af de mobile ordninger, et 
rådgivningscenter/”call-center, hvor bioanalytikere på tværs af sektorer kan rådgive om relevante 
analyser og tolke analyse svar. Forsøg fra Norge viser at dette betyder færre analyser og ikke 
mindst færre antal genindlæggelser. 

Danske Bioanalytikere er klar til at tænke nyt og indgå i afprøvning og pilotforsøg, der involverer 
vore medlemmer. 

Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde på tværs af sektorer og sundhedsfaglige, der bidrager til 
at implementere intentionerne i aftalen med konkrete handlinger, der fører til, at borgerne oplever 
sammenhængende tilbud af høj kvalitet ved ethvert møde med sundhedsvæsenet. 

 
Med venlig hilsen 

 

 
 

Mette	  Thomsen	  
Regionformand,	  Danske	  Bioanalytikere	  

	  
	  



 
 

 

Dato: 
28 oktober  2014 
 
E-mail: 
saj@fysio.dk          
 
Tlf. direkte: 
+45 5135 6440 

Skive d 28 okt 2014 
 
Til Region Midtjylland 
 
Danske Fysioterapeuter region midtjylland har med stor interesse læst 
udkast til Sundhedsaftalen 2015-2018. Vi ser positivt på, at der som 
noget nyt kun skal laves 5 sundhedsaftaler, da vi mener at dette kan 
medvirke til større ensartethed i tilbuddene for borgerne i de enkelte re-
gioner og i kommunerne 
 
Danske Fysioterapeuter region midtjylland anser Sundhedsaftalerne 
som en god og vigtigt fælles referenceramme/dialogredskab for perso-
nalet i region, kommuner og praksissektoren 
 
Der er rigtig mange gode elementer både hvad angår visioner, værdier 
og målsætninger - ikke mindst i forhold til fokus på at få større lighed i 
sundhed for borgerne samt en arbejdsmarkedspolitisk indsats. 
 
Som noget nyt er der sat særligt fokus på forebyggelsesindsatsen og 
genoptræning af borgere med psykiatriske diagnoser. Dette område har 
været forsømt og Danske Fysioterapeuter region midtjylland glæder sig 
til at se effekten af indsatsen. 
 
Den generelle forebyggelse og sundhedsfremme er der også fokus på i 
aftalen og ”tidlig opsporing af begyndende sygdom” er ligeledes et tiltag 
der bliver spændende at følge og se effekten af.  
 
I det hele taget indeholder Sundhedsaftalen mange pro-aktive elemen-
ter og det bifalder Danske Fysioterapeuter region midtjylland. 
 
Vi kan dog være bekymret for, at meget er beskrevet op til selve indsat-
sen for enkelte borger, men selve den udøvende del er ikke beskrevet. 
 
Til eksempel er fagpersonen fysioterapeut ikke nævnt i aftalen og under 
afsnittet om ”Behandling, pleje, genoptræning, rehabilitering”, hvor fy-
sioterapi og fysioterapeuter spiller en aktiv rolle i udførelsen, er vi som 
fag nævnt én gang, nemlig under punkt 4.3.3 ”Træning og rehabilitering 
af børn og unge”.  
 
Der henvises til eksempler på, hvordan særligt nogle faggrupper kan 
spille ind i eks forebyggelse.  Danske Fysioterapeuter region midtjylland 
vil i den sammenhæng gøre opmærksom på, at der er mange faggrup-
per der spiller ind i patientforløbene - uanset om det er til forundersø-
gelser, kontrol eller genoptræning. 
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Derfor finder vi det oplagt, at vi som faggruppe kan blive indskrevet 
konkret i aftalens punkt 4.3”Træning og rehabilitering” samt underpunk-
terne 4.3.1.”Rehabilitering” og underpunkt 4.3.2”Genoptræning”, da fa-
get fysioterapi og fagpersonerne fysioterapeuter her spiller en væsentlig 
rolle i borgerens vej tilbage til deres oprindelige funktionsniveau, hvor 
de kan være aktiv i eget liv.  
 
Ligeledes kan fysioterapeuter spille en stor rolle i forbindelse med ind-
satsen overfor borgere med psykiske diagnoser. Fysioterapeuter har i 
mange år arbejdet i psykiatrien, med borgere med psykiske diagnoser 
og med den psykiske sygdom som omdrejningspunkt for behandlingen. 
Nu med den øgede indsats overfor fx KRAM faktorerne i forhold til de 
psykiatriske patienter, kan fysioterapeuter ligeledes bidrage til indsatsen 
på den somatiske del af sygdomsbilledet. 
 
Vedrørende afsnit 4.2 ”Hjælpemidler og behandlingsredskaber”.  Der er 
fortsat en stor problematik i forhold til kriterier og konkrete udlånsmulig-
heder for både patient og borgere. Det er derfor vigtigt at der fortsat 
sættes fokus på området med klare retningslinjer og muligheder for kla-
ge adgang for patient/borgere. 
 
Danske Fysioterapeuter region midtjylland anerkender klart de praktise-
rende lægers rolle og betydning i sundhedsaftalerne. I den forbindelse 
undrer det os dog, at de praktiserende fysioterapeuter ikke tilsvarende 
er nævnt i aftalen. 
 
De er i høj grad en del af det sammenhængende patient forløb og en 
vigtig samarbejdspartner i forbindelse med træning, genoptræning og 
rehabilitering området. Vi vil derfor gerne opfordre til, at de praktiseren-
de fysioterapeuter bliver nævnt som samarbejdspartnere og derved bli-
ver en del af sundhedsaftalen for region midt. 
 
Til slut vil vi gerne rose afsnit 2.6 ”Differentieret indsats”. Det er vigtigt 
med fokus på de svageste grupper af borgere uden ressourcer og uden 
netværk eller uden et ressourcestærkt netværk. Der er stor fokus på 
borger inddragelse, pårørende inddragelse og eget ansvar og det er 
vigtigt at bringe borgeren og deres pårørendes ressourcer i spil gennem 
inddragelse og aktiv deltagelse, men samtidigt er det vigtigt at have for 
øje, at ikke alle besidder ressourcerne til aktiv deltagelse og der har 
sundhedsvæsnet et øget ansvar for det gode og sammenhængende 
patient forløb. 
 
Danske Fysioterapeuter region midt ser frem til, at fysioterapeuter på al-
le niveauer og i alle sektorer bliver inddraget i det videre arbejde med at 



 

 

3/3

sætte borgeren i centrum og skabe et sammenhængende patientforløb. 
 
Og vi ser frem til at arbejde videre med sundhedsaftalen. 
 
Med venlig hilsen. 
 
Regionsformand Danske Fysioterapeuter 
 
Sanne Jensen 
 
Mindegade 10 
 
8000 Aarhus C 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

28.oktober 2014 

 

Til Region Midtjylland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region Midtjylland har sendt udkast til sundhedsaftalen 2015-2018 i hø-

ring, og Diabetesforeningen sender hermed sit høringssvar.  

 

 

Diabetesforeningen mener, at sundhedsaftalen indeholder gode visioner og 

værdier, som skal sætte patienten i centrum. Vi mener dog, at der mangler 

større fokus på diabetes.  

 

Diabetesbehandlingen kostede Region Midtjylland ca. 6,9 mia. kr. i 2008. 

Det estimeres, at der i dag er ca. 74.000 borgere med diabetes i Region 

Midtjylland, hvilket forventes at stige til 138.035 indenfor de næste 10 år1. 

De samfundsøkonomiske udfordringer vil derfor stige markant med mindre 

der sættes ind med forebyggelse, tidlig opsporing og bedre behandling.  

 

Diabetesforeningen mener, at sundhedsaftalen skal ses i sammenhæng 

med regeringens seneste sundhedsudspil ’Jo før – jo bedre, tidlig diagnose, 

bedre behandling og flere gode leveår for alle’. I den forbindelse mener 

Diabetesforeningen, at der mangler et større fokus på tidlig opsporing af 

borgere med diabetes. Den tidlige opsporing skal ikke kun ske via KRAM-

faktorer, idet type-2 diabetes i høj grad er arveligt og socialt betinget.   

 

Diabetesforeningen mener yderligere, at det bør fremgå af sundhedsafta-

len, at alle diabetespatienter sikres den samme patientuddannelse af høj 

kvalitet, uanset hvilken kommune de bor i. Det bør ligeledes fremgå, at pa-

tienter, der bor i områder, som mangler praktiserende læger ikke kommer i 

klemme ift. deres forløb, samt at der sikres adgang til relevant fagpersona-

le, f.eks. speciallæger eller fodterapeuter, uden at borgeren skal vente for 

længe. Lange ventetider kan medføre udvikling af senkomplikationer, som 

forringer livskvaliteten og koster regionerne dyrt.  

 

Med venlig hilsen 

 

 
Henrik Nedergaard 

Adm. direktør 

                                                
1 Beregningerne kan findes på diabetes.dk 

 













 

Sundhedskoordinationsudvalget 

Region Midtjylland 

Skottenborg 26 

8800 Viborg 

ERGOTERAPEUTFORENINGEN

 

 

 

   

VEDRØRENDE FORSLAG TIL SUNDHEDSAFTALE 2015‐2018 
 

 

Ergoterapeutforeningen har følgende kommentarer til udkastet: 

 

Mere sundhed på borgerens præmisser ser vi som et godt grundlag at lave afta‐
len på. I forslaget er der stor fokus på sektorovergange, som måske er den stør‐
ste udfordring i forhold til at få et sammenhængende sundhedsvæsen. Samspil‐
let mellem region og kommune i forhold til at leve op til frister skal understøttes, 
så det ikke bliver en ”dem og os” kultur. 

 

Tankerne om at lave mindre projekter med henblik på skalering efter en grundig 
evaluering giver god mening. Her  skal der være  fokus på projekter, der går på 
tværs af sektorerne, og på  tværs af  relevante specialer og  forvaltningsområder
for at understøtte det sammenhængende sundhedsvæsen. 

”Folkesundhed i Midten” ser vi som et godt og konstruktivt initiativ. 

I afsnit 4, som overordnet handler om behandling, pleje, genoptræning og reha‐
bilitering lægges der op til større grad af forebyggelse. Her er blandt andet fokus
på KRAM‐ faktorerne, som har stor betydning i forhold til sundhedsydelserne. Vi 
kunne  godt  tænke  os,  at  der  blev  tænkt  nogle  faktorer,  som  vi  kalder  TRIV‐
faktorer,  ind  i det  forebyggende arbejde. TRIV  står  for:  tilgængelighed,  relatio‐
ner, interesser og vaner. En anden måde at komme omkring det hele menneske,
men  en måde  at  få  afdækket  hvor  der  kan  sættes  ind  forebyggende  og  i  tæt
samarbejde med borgeren. En af de ergoterapeutiske kernekompetencer er at 
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analysere på aktiv deltagelsesmuligheder.  

Vi mener, at man med fordel vil kunne tænke ergoterapeuter ind, også i forhold
til samarbejdet med almen praksis, hvor det foreslås at praktiserende  læge ved 
mistanke om dalende funktionsniveau  laver en handleplan sammen med hjem‐
mesygeplejersken. 

 

Der er  ingen  tvivl om at  læger og  sygeplejersker har en væsentlig  rolle  i  sund‐
hedsvæsenet, men en større bevidsthed om tværfaglige kompetencer, kan være 
med til at kvalificere forebyggelsesarbejdet. 

Opmærksomheden  på  sammenhængen  til  arbejdsmarkedsområdet  er  yderst 
relevant, set ud  fra  reformerne på området. Patienter/borgere har brug  for, at
der er et  tæt  samarbejde,  så effektiviteten opleves af borgeren. Fokus må her
være på, at det  ikke er muligt at ”falde mellem to stole” og strande  i systemet.
Det er fakta, at jo kortere sygdomsperiode, jo større er mulighederne for tilbage‐
venden til arbejdsmarkedet. 

I forbindelse med implementeringen af aftalen, anbefaler vi, at der tænkes krea‐
tivt i forhold til at give ejerskab til aftalen på alle niveauer, inddrage frontperso‐
nale  i udarbejdelse af værktøjskasserne, så det bliver værktøjer, der kan anven‐
des i en travl hverdag. 

 

Vi ser frem til at aftalen bliver rullet ud, og at vi som organisation bliver indbudt 
til evaluering/ opfølgning undervejs. 

Ergoterapeutforeningen medvirker gerne til en uddybning af ovenstående. 

 

Med venlig hilsen 

Lisbeth Krabbe Nielsen 

Regionsformand, Region Midt‐Nord 

Mail: lkn@etf.dk 

Tlf.: 5336 4991 
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Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland  

 

 

 

Høringssvar vedr. sundhedsaftalen i Region Midtjylland 2015-2018 

Favrskov Kommune har 9. september 2014 modtaget forslag til sundhedsaftale for 

Region Midtjylland 2015-2018 i høring. Byrådet har i sit møde 28. oktober 2014 be-

handlet sagen og har følgende bemærkninger 

 

Generelle bemærkninger 

Helt overordnet tilslutter Favrskov Kommune sig den værdibaserede tilgang, der ken-

detegner denne sundhedsaftale, og bakker op om værdier, visioner og mål i sund-

hedsaftalen.  

 

Erfaringer fra de tidligere sundhedsaftaler har vist, at regler og specifikke aftaler ikke i 

sig selv skaber sammenhængende patientforløb. Ansvaret for sammenhængende pa-

tientforløb ligger både hos den part, der ”afgiver” borgeren, og hos den part, der ”mod-

tager” borgeren. 

 

Favrskov Kommune tilslutter sig selve opbygningen af sundhedsaftalen, idet den er 

klar og mere handlingsorienteret end de tidligere sundhedsaftaler. 

 

Vedrørende forebyggelse 

I sundhedsaftalen er der stort fokus på forebyggelse. Det er glædeligt, at hospitaler og 

almen praksis i langt højere grad skal henvise til de kommunale forebyggelsestilbud. 

Favrskov Kommune varetager allerede en række af de opgaver, som sundhedsaftalen 

lægger op til.  

 

Vedrørende behandling, pleje, genoptræning og rehabilitering 

Favrskov Kommune er enig i tankerne bag den velkoordinerede udskrivelse, hvor plan-

lægningen af udskrivelsen allerede begynder ved borgerens indlæggelse. En forud-

sætning for den gode udskrivelse er, at der tages hensyn til borgerens behov og velbe-

findende. Dette er af særlig betydning, når udskrivelse fra hospital kan ske døgnet 

rundt. Hvis borgerens plejebehov er ændret, kræver det fortsat, at udskrivningen plan-

lægges i samarbejde med kommunen, så hjælpemidler og pleje er på plads, når borge-

ren kommer hjem.  

 

Såfremt hospitalet i de relevante tilfælde kontakter kommunen i rette tid, vil kommunen 

kunne løfte opgaven. Men hvis udskrivelse sker uden planlægning, kan det blive ud-

giftsdrivende for kommunen. Det er således vigtigt, at udviklingen i udskrivningsmøn-

stret iagttages i løbet af aftaleperioden.    

 

mailto:favrskov@favrskov.dk
http://www.favrskov.dk/
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Indførelse af telemedicinske løsninger kan også blive udgiftsdrivende for kommunen, 

idet flere opgaver på den måde kan overdrages fra hospitalet til kommunens sygeple-

jersker. Favrskov Kommune er enig i, at udviklingen går i retning af flere telemedicin-

ske løsninger, og at det fra et borgerperspektiv er hensigtsmæssigt, fx ved at indlæg-

gelse undgås. 

 

Favrskov Kommune vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at der kommer øget fokus på 

træning og rehabilitering, og at der arbejdes med en differentieret indsats, fordi borgere 

med forskellige behov kræver forskellig indsats.  

 

Favrskov Kommune bakker op om, at sundhedsaftalen lægger op til mere sammen-

hæng mellem sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområdet. På den måde understøt-

ter sundhedsaftalen, at borgeren kan bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Hurtig ud-

redning bidrager hertil.  

 

Favrskov Kommune ønsker ikke at indgå i udviklingsarbejdet om merudgifter i forbin-

delse med børns kroniske sygdom, da det vurderes, at standardansøgninger ikke kan 

tage højde for den individuelle vurdering, der skal foretages i hvert enkelt tilfælde. Der-

imod vil Favrskov Kommune gerne medvirke til, at hospitaler og kommuner får gensi-

digt større viden om hinandens opgaveløsning.  
 

Vedrørende sundheds-it og digitale arbejdsgange 

Favrskov Kommune finder det hensigtsmæssigt, at der i aftaleperioden arbejdes på at 

finde fælles løsninger på området, så der etableres bedre integration mellem syste-

merne og derved bedre kommunikation og udveksling af data.  

 

Men der er store udfordringer forbundet med at skabe integration. De forskellige for-

valtningsområder anvender i dag velfungerende systemer, som det ikke er relevant at 

udskifte med et fælles system. Favrskov Kommune er således ikke indstillet på at in-

vestere i nye systemer, uden at der foreligger en positiv business case. 

 

Særlige målgrupper  

Favrskov Kommune tilslutter sig bestræbelserne på at ligestille somatisk og psykisk 

sygdom. Også i denne forbindelse vurderes det at være hensigtsmæssigt, at der ar-

bejdes på bedre koordinering mellem sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområdet, 

så borgeren oplever bedre sammenhæng ved mødet med det offentlige system. Det 

handler både om, at borgere med psykisk sygdom bedre kan bevare kontakt til ar-

bejdsmarked og uddannelse og om at forebygge somatisk sygdom hos borgere med 

psykisk sygdom. Bedre koordinering understøtter KKR’s mål om bedre sammenhæng i 

voksenpsykiatrien. 

 

Vedrørende børn og unge med psykisk sygdom er det glædeligt, at inklusion og al-

menområdets betydning vægtes højt. Favrskov Kommune er positivt indstillet over for, 

at der etableres en koordinerende funktion, som er familiens, børne- og ungdomspsy-

kiatriens samt almen praksis’ indgang til kommunen, og som skal medvirke til at skabe 

en sammenhængende indsats. Det skal dog bemærkes, at det vurderes, at funktionen 

ikke kan varetages af en skoleleder. Samtidig gør Favrskov Kommune opmærksom 
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på, at dette vil kræve en politisk beslutning, da koordinatorfunktionen kan øge de 

kommunale udgifter. 

 

Afsnittet vedrørende samarbejde om gravide og nyfødte beskriver, hvordan en tidlig fo-

rebyggende og sammenhængende indsats er grundelementet i samarbejdet på svang-

reområdet. Favrskov Kommune er enig i betragtningerne om, at hurtig rådgivning kan 

forhindre mere indgribende foranstaltninger og vil gerne deltage i et tværfagligt og 

tværsektorielt team. Men Favrskov Kommune bifalder ikke, at der laves en fremskudt 

socialrådgiverfunktion på fødestederne. I stedet skal hospitalerne sikre, at kommunen 

får de nødvendige oplysninger, hvis der er behov for en særlig socialfaglig indsats.  

 

Aftalens specifikke tiltag i forhold arbejdsmarkedsområdet 

Favrskov Kommune er enig i, at langtidssygemeldinger skal undgås. Det er kernen i 

hele den kommunale indsats på sygedagpengeområdet. Derfor vil Favrskov Kommune 

meget gerne indgå i forebyggelsestiltag, og kommunen stiller altid op til at give råd og 

vejledning om hurtig indsats. Favrskov Kommune ser frem til, at der i aftaleperioden 

gøres erfaringer med forskellige modeller for hotlines til jobcentrene, herunder nød-

vendigheden af disse.  

 

De økonomiske konsekvenser af sundhedsaftalen 

Favrskov Kommune anerkender, at der med Triple Aim er sat fokus på at belyse kvali-

tet og økonomi i indsatser, der går på tværs af sektorerne. Favrskov Kommune vurde-

rer, at det er hensigtsmæssigt, at de samfundsøkonomiske effekter på denne måde 

belyses, men finder det vigtigt, at omlægning af indsatser ikke er forbundet med øgede 

udgifter for kommunerne.  

 

I forhold til det udsendte høringsmateriale finder Favrskov Kommune, at princippet 

”pengene følger borgerne” ikke er tilstrækkeligt fremhævet. Der skal sikres kommuner-

ne indflydelse på udviklingen af det nære sundhedsvæsen, således at opgaveglidning 

undgås. Samtidig har Favrskov Kommune en forventning om, at regionen er indstillet 

på at medfinansiere nye kommunale tiltag, der reducerer sundhedsvæsenets udgifter. 

 

Favrskov Kommune ser frem til det fortsatte samarbejde om sundhedsaftalen, men gør 

opmærksom på, at de skitserede indsatser i udkastet til aftalen ikke fuldt ud kan im-

plementeres uden at den nødvendige finansiering tilvejebringes. Favrskov Kommune 

står naturligvis til rådighed, hvis høringssvaret giver anledning til spørgsmål eller be-

mærkninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lone Jeppesen Glarbo     Kate Bøgh 

Formand for Social- og Sundhedsudvalget   Direktør Social og Sundhed 



 

 

21. oktober 2014 

 

Høringssvar til Sundhedsaftalen 2015-2018 mellem Region Midtjylland og 

kommunerne fra FOA afdelingerne i regionen 
 

 

Indledning: 

De foreliggende udkast til ”Politiske visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen” og selve 
sundhedsaftalen 2015-2018 præsenterer høje ambitioner for at udvikle det nære 
sundhedsvæsen i Region Midtjylland. Hvorvidt visionerne så kan realiseres, finder FOA 
afdelingerne i regionen det vanskeligt at vurdere, i og med der hverken i de politiske visioner 
eller i selve sundhedsaftalen redegøres for de faktiske rammebetingelser både i regionen og i 
de 19 kommuner. Det forekommer ikke helt forståeligt, at man udarbejder en sundhedsaftale 
på 90 sider, uden der redegøres for, hvorledes ressourcerne til de mange forbundne tiltag skal 
tilvejebringes. Vores reservation overfor mulighederne for at realisere ambitionerne bygger på, 
at der i økonomiaftalerne mellem regeringen og kommuner og regioner er sat relativt få penge 
af til at udbygge det nære sundhedsvæsen. Og samtidig står det nu klart, at alle 5 regioner 
skal spare og skære ned på både drift og ambitionsniveau. Flere af de pågældende kommuner 
er også pressede på økonomien. 
 
Med udgangspunkt i kendskabet til de pressede økonomiske rammebetingelser skal vi således 
pege på 5 problemfelter, vi kan se, i forbindelse med udbygningen af det nære 
sundhedsvæsen og de foreslåede konkrete ændringer og indsatser. Det drejer sig om: 

• Mulige konflikter mellem de enkelte projekter og de respektive organisationer og 

institutioner, 

• Forskydninger af opgaver indenfor flere områder fra hospitalssektoren til kommunerne, 

der kan belaste budgetgrundlaget, 

• Fortrængningsrisiko indenfor kommunernes sundhedssektor/ældreområdet, 

• Ikke fuld sammenhæng mellem beslutningsret og betalingsforpligtelse, 

• Organisation og implementering. 
 
FOA afdelingerne vil med høringssvaret først og fremmest fokusere på de 5 problemfelter. 
 
Grundlæggende præmisser: 

Men før vi behandler de 5 problemfelter, har vi nogle få bemærkninger til sundhedsaftalens 
grundlæggende præmisser. 
 
Sundhedsaftalen bygger på ”borgeren aktør i eget liv” aksen. Men som præmissen er 
formuleret,  sniger der sig nogle underliggende krav ind til borgeren, som ikke er helt 
gennemskuelige, idet der ikke redegøres for, hvad der menes med ”realistiske 
forventningsafstemninger”. Hvis ikke det forhold præciseres, kan vi forudse en risiko for en 
glidende ansvarsforskydning fra myndighed til borger, der i virkeligheden forøger uligheden i 
sundhed, hvor de politiske visioner tilstræber det modsatte.  
 
Sundhedsaftalen tager for givet, at borgerne finder behandling i eget hjem langt at foretrække 
for hospitalsbehandling. Men forholder det sig ikke sådan, at borgerne ønsker sig behandling 
der, hvor det kan gennemføres mest professionelt og under de mest trygge rammer, og det 
behøver ikke nødvendigvis at indebære behandling og pleje i hjemmet eller indenfor 
kommunens rammer. Derved kan det vise sig at blive et problem, fordi selve tankegangen 
rummer kernen i visionerne om det nære sundhedsvæsen.  
 



 

Hvis tankegangen følges konsekvent, kan det resultere i voksende udgifter for kommunerne i 
en grad, som man ikke på nuværende tidspunkt kan overskue. På den anden side kan vi 
frygte, at antagelsen om, at ”en del borgere trives bedst med at være hjemme i vante 
omgivelser, når de bliver syge…” kan blive brugt som legitimering af yderligere accelerering af 
patientforløbene, når hospitalerne af budgetmæssige årsager presses til at nedbringe 
liggetiden.  
 
I den forbindelse er det interessant, at de fire mål, der opstilles, formuleres negativt:  

• Man vil undgå så og så mange genindlæggelser.  

• Færre forebyggelige indlæggelser.  

• Færre akutte korttidsindlæggelser.  

• Og man vil undgå, at så og så mange færdigbehandlede optager pladser på hospitalerne.  

 
Måden at formulere målene på fører, så vidt vi kan skønne, i hovedsagen tilbage til 
kommunernes ansvar. 

 
Fem problemfelter: 

A 

Sundhedsaftalen er bygget op omkring de 7 opstillede målsætninger, og hvad der skal sættes i 
værk for at realisere målene. Men der er ikke et særskilt afsnit i aftaleudkastet, som behandler 
den samlede organisatoriske og institutionelle ramme. Det får desværre til følge, at det bliver 
de afledte enkeltområder, der kommer i fokus med det resultat, at de organisationer og 
institutioner og deres indbyrdes forhold, som skal løse opgaverne, stort set ikke beskrives. Det 
er eksempelvis ganske rigtigt, at der skal samarbejdes om forebyggelse, tidlig opsporing mv., 
men der mangler en beskrivelse af, hvad det betyder for de øvrige opgaveløsninger indenfor 
de respektive organisationer. For hver gang, der vedtages nye opgaver eller ændres på 
procedurer, ansvarsfordeling mv., påvirker det logisk organisationers indre liv og 
funktionsmåde. Beskrivelsen af, hvorledes de nye opgaver og måder at løse opgaverne på skal 
integreres i de eksisterende organisationers samlede opgaveløsning, er så overordnede, at det 
er vanskeligt at vurdere de praktiske konsekvenser indenfor de forskellige indsatsområder. 
 
B 

Under afsnit 4.1 om pleje og behandling står der på side 33 i sundhedsaftalen: ”Derfor vil der i 
aftaleperioden være stort fokus på, at region, kommuner og almen praksis samarbejder om at 
udvikle alternative indsatser til indlæggelse”. Denne formulering udtrykker egentlig hele 
aftaleudkastets intention. 
 
I de efterfølgende underafsnit opererer sundhedsaftalen med en bred vifte af alternativer til 
hospitalsindlæggelse. Akutfunktioner i kommunerne i tilknytning til plejecentre. Akutteams og 
udekørende teams. Udredning i eget hjem. Behandling i eget hjem og opfølgning på 
indlæggelse. Behandling af børn i eget hjem. Udvikling af ”værktøjskasse”, der skal kunne 
anvendes i opbygningen af alternativer, herunder anvendelse af hjælpemidler for at 
gennemføre behandling og pleje i borgerens eget hjem. Alle behandlings- og 
plejealternativerne er både relevante og interessante. Vi kan dog se længere nede, at det er 
Sundhedsstyrelsens definition af ”en færdigbehandlet patient”, der lægges til grund for 
beregningen af den kommunale medfinansiering. For os at se kan det medføre en tendens til, 
at der skabes et øget pres på den kommunale økonomi, som i forvejen skal realisere store 
besparelser. Denne opfattelse bestyrkes af, at kommunernes øgede ansvar betones gennem 
hele udkastet. Det gælder indenfor både somatikken og psykiatrien. 
 
C  
Dertil kommer, at aftaleudkastet ikke konkret behandler spørgsmålet om, hvordan de 
kommunale organisationer og regionale organisationer samt praksissektoren skal arbejde 
sammen som selvstændige organisationer. Her tænkes ikke på de teams, projekter, 
klyngesamarbejder osv., som der hele tiden refereres til, men netop på organisationerne. 
F.eks. hvad sker der med et plejecenter, når det i højere grad forpligtes på forskudt 
behandling og pleje? Når der skal oprettes akutpladser? Eller når rehabiliterings- og 
træningsmål indgår i effektiviseringsprogrammerne? Eller hvad sker der på hospitalerne, når 



 

de høje belægningsprocenter på de geriatriske- og medicinske afdelinger samt visse kirurgiske 
afdelinger vurderes uacceptable?  
 
Sundhedsaftalen opererer også med begrebet inklusion, når det drejer sig om psykiske 
problemer, psykiatriske lidelser, handicaps mv. Skoler og andre kommunale institutioner skal 
kunne rumme disse diagnostiske kategorier. Det kan blive godt, men det kan også, som 
erfaringerne desværre viser, resultere i en faktisk overbelastning af de givne institutioner. Og 
som det står, kan man læse en tendens til at pålægge kommunerne et betydeligt øget ansvar 
for behandlingen og plejen af psykiatriske patienter. Måske i hovedsagen indenfor børne- og 
ungdomspsykiatrien. Men der står ikke noget om ressourcer ud over de snart rituelle 
henvisninger til effektiviseringstiltag.  
 
Vi ser en risiko for, at udrulningen af det nære sundhedsvæsen kombineret med 
rehabiliteringsdagsordenen og de accelererede behandlingsforløb afstedkommer en glidende 
fortrængningseffekt i hele ældreplejen forstået på den måde, at kommunerne bruger stadig 
flere ressourcer på ”hospitalssubstituerende” indsatser. Det samme gælder i den udstrækning, 
de forebyggende indsatser først og fremmest målrettes nedbringelse af ”forebyggelige 
indlæggelser” og de definerede kronikergrupper og i mindre grad indgår som elementer i en 
generel forbedring af folkesundheden. 
 
D 

Rehabilitering, genoptræning er delt mellem servicelov og sundhedslov. Det slår selvfølgelig 
også igennem i sundhedsaftalen. Det kommer angiveligt til at skabe problemer, når det f.eks. 
er hospitalerne der udarbejder genoptræningsplanerne, men kommunerne der skal betale. Der 
er ikke beskrevet nogen metoder i aftalen til løsning af de forventelige modsætninger. I det 
hele taget er sondringen mellem almen rehabilitering og sygdomsspecifik rehabilitering 
behandlet overfladisk. Der refereres gennemgående til teams og projekter, men det fremgår 
slet ikke, hvordan man forestiller sig, at organisationerne skal arbejde sammen. Vi forudser, at 
det kan give mange gnidninger både hvad angår fortolkning og virkeliggørelse af 
genoptræningsplanerne samt udlevering af de nødvendige hjælpemidler og træningsredskaber, 
hvis beslutningsretten ligger i regioner og finansieringsforpligtelsen i kommunen. 

 
E 

Sundhedsaftalen sidste afsnit 7 handler om organisering og implementering. For os at se begår 
man den fejl ensidigt at fokusere på selve implementeringsprocessen. Hvem der har ansvar for 
den, hvem der skal styre processen, og hvilke ”klynger”, der skal udmønte indsatserne på det 
lokale niveau. 
 
Men alle indsatser, procedurer og nye foranstaltninger skal jo implementeres i de i forvejen 
eksisterende organisationer og institutioner. Dvs. man griber ind i bestående strukturer, 
rutiner, forpligtelser mv., uden at det drøftes, hvad det kan få af konsekvenser. Både for de 
borgere, der indtil nu er blevet hjulpet i ældreplejen, og for det personale og de 
opgavedefinitioner, man hidtil har arbejdet med. Det samme kan siges om den forventede 
inklusion i de kommunale skoler og sociale foranstaltninger. 
 
KORA har netop udgivet en rapport (Litteratur om ledelse og samarbejde på tværs af sektorer i 
sundhedsvæsenet), der viser, hvor lidt vi egentlig ved om, hvad der skal til, for at det 
tværsektorielle og tværfaglige samarbejde fungerer både ledelsesmæssigt og organisatorisk. 
Den problemstilling rammer lige ned i sundhedsaftalen, idet der er beskrevet en række 
samarbejdsprojekter men ikke noget om, hvordan de skal ledes, og hvordan de skal spille 
sammen med basisorganisationerne. Det er noget KORA påpeger som et problem. F.eks. 
opererer man med forskellige klyngesamarbejder i respektive kommuner. Men hvordan skal de 
klynger spille sammen med de eksisterende organisationer? Det står der meget lidt om. Der er 
en oplagt risiko for, at det kan føre til, at der skjult trækkes ressourcer fra basisopgaverne 
over i klyngerne for at få dem til at fungere med succes. 
 
Afsluttende bemærkninger 

Konklusionen for FOA i Region Midtjylland er, at vi i det store og hele godt kan være enige i 
selve tankegangen i de politiske visioner og selve sundhedsaftalen. Vi kan også se fornuften og 



 

udviklingsperspektiverne i mange af de konkrete tiltag og projekter. Vores forbehold tager 
først og fremmest udgangspunkt i det faktum, at både region og kommuner er økonomisk 
presset, hvad der kan lede til skjult kassetænkning og overvæltning af udgifter og opgaver fra 
den ene sektor til den anden. Det kan kun indbyde til problemer, hvis man går efter at 
udbygge den præ- og posthospitale indsats uden det tilstrækkelige budgetmæssige grundlag. 
Og vi føler os absolut ikke overbeviste om, at kommunerne i fremtiden vil have økonomi til at 
finansiere de mange indsatser, der er indeholdt i sundhedsaftalen.  
 
En af de mere problematiske konsekvenser kan blive, at de omtalte indsatser fortrænger en 
række af de opgaver og indsatser, som kommunerne hidtil har forpligtet sig til overfor 
borgerne. Vi er enige i, at man kan nå et stykke gennem systematisk rehabilitering, men 
endnu ved vi meget lidt om langtidsvirkningerne af rehabilitering. Vi skal således advare mod, 
at de præ- og posthospitale indsatser gennemføres på bekostning af servicen overfor 
kommunens øvrige borgere, der har brug for almindelige pleje og praktisk bistand. 
 
Afslutningsvis skal vi påpege nødvendigheden af, at region Midtjylland og de 19 kommuner 
sammen og hver for sig gør sit yderste for løbende at orientere personalet om de forestående 
ændringer, forsøg og projekter. Dels for at inddrage personalet som medspillere og dels for at 
forebygge misforståelser og mytedannelser sektorerne imellem og indenfor de eksisterende 
organisationer. Vi skal ligeledes påpege nødvendigheden af, at regionen og kommunerne 
iværksætter den nødvendige systematiske opkvalificering og kompetenceudvikling af 
personalet, og at personalerepræsentanter og personaleorganisationerne inddrages i dette 
arbejde. 
 
 
 
 
 
På vegne af: 
 
FOA Silkeborg-Skanderborg, afdelingsformand Ulla Gram 

FOA Randers, afdelingsformand Inge-Lise Christensen 

FOA Viborg, afdelingsformand Birgit Otkjær 

FOA Horsens, afdelingsformand Hanne M. Petersen 

FOA Herning, afdelingsformand Marianne H. Christensen 

FOA Skive, afdelingsformand Rasmus Petersen  

FOA Holstebro, afdelingsformand Carsten Haglund 

FOA Århus, afdelingsformand Kirsten Normann Andersen 
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Hedensted Kommunes høringssvar til høringsmaterialet om Sundhedsaftale 

2015-2018 

 
Hedensted Kommune har på mødet i Udvalget for Social Omsorg den 6. oktober 2014 
behandlet høringsudkastet til Politisk aftale 2015 – 2018 og udkast til Sundhedsaftale 
2015 - 2018. Hedensted Kommune har vedtaget følgende høringssvar: 
 
Hedensted Kommune anerkender det store arbejde, der ligger til grund for den politiske 
aftale og for sundhedsaftalen. Aftalerne støtter godt op om bevægelsen mod et samlet, 
nært sundhedsvæsen på borgernes præmisser. 
 
Det er en spændende udfordring at indgå en værdibaseret aftale. Det fordrer netværks-
ledelse, ligeværdighed og at konflikter bruges konstruktivt til at skabe fælles udvikling. 
Alle parter må have tillid til hinanden og tro på, at alle yder optimalt. Arbejdet med den 
kommende praksisplan og dennes understøtning af Sundhedsaftalen er dermed meget 
væsentlig.  
 
For den kommunale opgavevaretagelse vil det være særligt udfordrende, at varslingsfri-
sterne udfases. Der ligger en vigtig og omfattende kommunikationsopgave i at formidle, 
hvordan hensigtserklæringer om det gode samarbejde skal resultere i konkrete handlin-
ger i krisesituationer.  
 
Med aftalen afgiver kommunerne en vis grad af suverænitet med det formål at skabe 
ensartethed i tilbuddene. Det må derfor bemærkes, at Hedensted Kommune tager øko-
nomisk forbehold for opskalering af tiltag samt henstiller til, at der ved alle planer om 
opskaleringer tages behørigt hensyn til den enkelte kommunes kontekst. 
 
Hedensted Kommune hilser det meget velkomment, at aftalen bygger bro til beskæftigel-
ses- og socialområdet og at særlige målgrupper beskrives i delaftaler. Vi indgår gerne i 
dialogen om udvikling af delaftaler bl.a. i forhold til udviklingshæmmede og det,  som af-
talen nævner som det specialiserede socialområde. 
 
Med venlig hilsen    
 
 
Hans Jørgen Hansen    Steen Dall-Hansen 
Udvalgsformand for Social Omsorg   Chef for Social Omsorg 
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Høringssvar vedrørende Sundhedsaftalen 2015-2018,  

HMU for fællesfunktioner, Stabe og Regional Udvikling 

 

 
HMU for fællesfunktioner, Stabe og Regional Udvikling har den 9. 
september 2014 modtaget høringsudkast til Sundhedsaftalen 2015-
2018.  
 
HMU for fællesfunktioner, Stabe og Regional Udvikling støtter op om 
sundhedsaftalens arbejde for at sikre sammenhæng og koordinering 
af patientforløb, der går på tværs af hospitaler, almen praksis og 
kommuner, og at patienterne modtager en indsats, der er 
sammenhængende og af høj kvalitet, uanset der er tale om en 
tværsektoriel indsats. HMU har på baggrund af det fremsendte 
høringsudkast ingen bemærkninger til Sundhedsaftalen 2015-2018.  
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Anne Jastrup  Ole Echers   Peder Bang 
Formand for HMU 1. næstformand 2. næstformand 
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Høringssvar på høringsudkast til sundhedsaftalen 2015-2018 

HMU på Hospitalsenhed Midt har på møde den 7. oktober 2014 
drøftet høringsudgaven af Region Midtjyllands sundhedsaftale-
kompleks bestående af: 

1. Politiske visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen 
2. Sundhedsaftalen 

Hospitalsenhed Midt finder, at sundhedsaftalekomplekset er et flot, 
relevant, velformuleret og ambitiøst arbejde, hvor der er god 
sammenhæng mellem den politiske del og den mere operationelle 
del. Der er desuden god konneks til hovedtemaerne i Sundhedsplan 
for Region Midtjylland 2013. Dog bemærkes det, at der fortsat er 
plads til en yderligere tekstreduktion, idet der stadig forekommer 
(unødige) gentagelser. 

Visionerne og indsatserne i aftalen falder desuden fint i tråd med 
Hospitalsenhed Midts virksomhedsgrundlag og der arbejdes allerede 
med en række af indsatserne i Midtklyngen. 

Det er meget positivt, at der i udarbejdelsen af sundhedsaftale 2015-
2018 optræder et paradigmeskifte fra konkrete handlinger til en mere 
værdibaseret aftale. Dette nødvendiggør dog, at der løbende følges 
op på aftalen og de løbende indsatser. Dette vurderes der at være 
taget højde for i de udarbejdede indikatorer og sigtelinjer, der har til 
formål at give en pejling af, om indsatserne giver tilstrækkelig effekt. 

For at de fælles visioner og mål for alvor skal lykkes, er det 
nødvendigt at styrke almen praksis som indgang til sundhedsvæsenet 
og at rammerne udvikles, så almen praksis indgår i et gensidigt 
forpligtende samarbejde i sundhedsaftalen. 

Før man kan påbegynde implementering af den nye sundhedsaftale 
vurderes det desuden, at der blandt andet er behov at sikre: 

• Kommunikationsstrategi i forhold til borgere og 
sundhedsprofessionelle 

Den 9. oktober 2014

J.nr. 1-52-100-2-14 

Anja Skaarup

Dir. tlf. +45 7844 1801

Anja.Skaarup@.Midt.RM.dk

Side 1



 

 

Side 2

• Kompetenceudvikling i forhold til ledere og medarbejdere, idet det forventede 
paradigmeskift fordrer udvikling på personniveau 

• Udvikling af værktøjskassen – specielt i forhold til udvikling af redskab til differentiering 
af indsatsen 

• Ophør af kommunal forberedelsestid – bør ikke ske før frontpersonalet er bekendt med 
årsagen dertil og først når værktøjskassen er klar til at tage i anvendelse 

Implementeres sundhedsaftalen til fulde, vil det give det mulighed for stærke og 
sammenhængende patientforløb med patienten i centrum. Dog savnes der i høringsmaterialet 
klare aftaler om, hvordan aftalen skal håndteres. Implementering af aftalen fordrer derfor, at 
der udarbejdes en fælles implementereringsplan, hvor de forskellige indsatser prioriteres, 
således at der bliver en overgangsperiode fra den eksisterende til den nye aftale. 

 
 
På udvalgets vegne 
 
 
 
Lars Dahl Petersen   Helle Balling Engelsen 
Formand    Næstformand 

 



 
Hospitalsenheden Vest

Holstebro
Staben ▪ Kvalitet og Udvikling

Lægårdvej 12
DK-7500 Holstebro

Tel. +45 7843 8700

kvalitetogudvikling@vest.rm.dk
www.vest.rm.dk 

Høringssvar – Sundhedsaftalen 2015 - 2018 
 
Hermed fremsendes høringssvar fra HMU i Hospitalsenheden Vest. 
 
Vi vil gerne kvittere for et flot udkast. Der er mange gode intentioner 
og tilkendegivelser i den udsendte sundhedsaftale.  
 
Vi er enige i, at der kontinuerligt vil være behov for at styrke det 
tværsektorielle samarbejde, og dermed et behov for at fortsætte 
mange af de gode initiativer, der allerede er igangsat. 
 
Integration af somatik, psykiatri og børn er rigtig godt set ud fra et 
patient/borger perspektiv – men det stiller store krav til 

organiseringen af arbejdet. Det er en god start til at tænke mere 
helhedsorienteret for patient/borger for at understøtte et godt og 
sammenhængende patientforløb af høj kvalitet. 

Dato:  10. oktober 2014

Pernille Thomsen

Pernille.Thomsen@vest.rm.dk

Tlf.: +45 7843 8600
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Vi ser det som et gode, at aftalen bygger på værdier. 
Det kan understøtte, at der ikke bliver så megen diskussion om 
tolkning af aftaler, men mere ud fra et fagligt skøn. 
 
Mere sundhed i det nære – på borgerens præmisser er helt i tråd 
med en øget fokusering tværsektorielt i forhold til den enkelte 
patients behov og i højere grad at inddrage såvel patienter som de 
pårørende. 
Sundhedsaftalen rummer gode intentioner i forhold til at 
imødekomme den voksende ulighed i sundhed i befolkningen, 
herunder integrationen mellem somatik, psykiatri og børn. 
 
Sundhedsaftalen lægger op til, at der tværsektorielt skal ses på 
opgavevaretagelsen til gavn for de samlede patient/borger forløb, 
hvilket stiller krav til kompetenceudvikling og til at kassetænkningen 
ikke bliver en barriere.  
 
Organisatorisk forslås det, at Temagrupperne tildeles større mandat, 
hvilket kan styrke den faglige beslutningstagen ned gennem 
systemerne. 
 
Vi finder det naturligt, at der er indarbejdet Triple Aim i forhold til 
monitorering tværsektorielt. Vi vurderer, at mål, indikatorer og 
måleskemaer stadig er på begynderstadiet. Der vil i hele perioden 
skulle arbejdes med at ”forfine” disse mål og målemetoder. 
Det anbefales, at disse i videst mulig omfang bygges på eksisterende 
data for at minimere behovet for yderligere dokumentation. 
 
Der mangler en nærmere stillingtagen til aftaler i værktøjskassen.  
 
Med venlig hilsen 
 
HMU, Hospitalsenheden Vest 
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Høring af Sundhedsaftalen 2015-2018 

 
HMU på Aarhus Universitetshospital har den 20. oktober 2014 drøftet 
Sundhedsaftale 2015-2018. HMU finder, at Sundhedsaftalen 
overordnet set er ambitiøs og rummer gode intentioner i forhold til 
det sammenhængende patientforløb med fokus på helheden. Det er 
positivt og særdeles vigtigt, at der i aftalen sættes fokus på 
sammenhængen til arbejdsmarkedsindsatsen samt sammenhængen 
mellem somatik og psykiatri. HMU finder det herudover positivt, at 
der lægges så stor vægt på at arbejde for lighed i sundhed.   
 
Desuden fremhæver HMU, at der med aftalen ikke kun er fokus på at 
sikre smidige patientforløb, men også er et ønske om at forbedre 
kerneopgaven for borgerne.  
 
HMU udtrykker bekymring for, om Aarhus Universitetshospital har 
ressourcerne til at leve op til aftalen samtidig med, at der skal ske 
besparelser og effektiviseringer i forbindelse med udflytning under 
fælles tag. Hospitalet står således overfor en 8 % effektivisering i 
forbindelse med udflytningen svarende til 475 mio. kr., hvoraf 
regionen har fremrykket 43 mio. kr. til 2015. Desuden oplever 
hospitalet en virkelighed, hvor det er vanskeligt at få finansieret nye 
initiativer.  
 
Værdibaseret aftale 

HMU sætter pris på, at aftalen bygger på værdier og ikke regler, men 
HMU finder også, at aftalen stiller store krav om at opfatte 
sundhedsvæsenet som en helhed. Det er vigtigt, at alle parter 
arbejder sammen i samme retning. Det er vigtigt at der udvikles 
konkrete værktøjer således, at der er et fælles udgangspunkt for det 
værdibaserede samarbejde.   
 
 



 

 

Side 2 

Den nye aftale ændrer på personalets rolle i forbindelse med 
koordinering af patientforløbene, idet personalet i højere grad skal 
lede, koordinere, formidle og udvikle patientforløb på tværs af 
sektorgrænser. Dette nødvendiggør, at Region Midtjylland øger 
indsatsen i forhold til personalets kompetenceudvikling både i forhold 
til hospital og kommuner samt afsætter ressourcer hertil.  
 

Fælles aftaler 

Det er positivt, at aftalen sætter fokus på ensartethed i tilbud, da 
hospitalet har borgere fra alle kommuner i regionen. Det er derfor 
vigtigt, at der sættes fokus på udvikling af fælles aftaler for de 
enkelte indsatser eks. fælles aftale for intravenøs behandling af 
borgere i eget hjem. Samtidig er det vigtigt, at de økonomiske 
incitamenter understøtter den ønskede udvikling i sundhedsaftalen, 
herunder ønsket om mere behandling i hjemmet.  
 
Desuden skal hospitalet fremhæve, at en tæt dialog mellem 
sektorerne er alt afgørende for et mere værdibaseret samarbejde 
omkring patientforløbene.  
 
Inddragelse af patienter og pårørende 

Aftalen lægger op til, at patienterne inddrages mere i eget 
behandlings- og rehabiliteringsforløb, hvilket er i overensstemmelse 
med en af Aarhus Universitetshospitals tværgående indsatsområder 
nemlig patientinvolvering. Det er i den forbindelse vigtigt at have 
ekstra stor fokus på de ressourcesvage patienter, da det ellers kan 
give øget ulighed i sundhed.  
 
HMU støtter op om øget inddragelse af pårørende, men det er vigtigt, 
at pårørende ikke stilles til ansvar for den faglighed, som fortsat skal 
varetages af personalet. Der skal desuden være fokus på pårørendes 
forskellige muligheder for involvering.   
 
Implementering 

Det er positivt, at aftalen henvender sig til ledelsen, da en succesfuld 
implementering af aftalen kræver ledelsesmæssig fokus. Men det er 
samtidig vigtigt, at frontpersonalet tænkes ind i implementerings-
planen. Desuden ser vi frem til, at der udvikles mere konkrete 
værktøjer, som kan understøtte aftalen. Implementering af aftalen 
forudsætter, at der både udarbejdes fælles værktøjer til 
værktøjskassen samt en fælles implementeringsplan.   
 
Endeligt finder HMU, at de nuværende it-løsninger er en udfordring 
for implementering af den nye sundhedsaftale, da en tæt 
koordinering af forløb kræver de rigtige it-mæssige løsninger mellem  
 
 
 



 

 

Side 3 

sektorerne. Det er derfor vigtigt, at der sættes fokus på udvikling af 
it-systemerne, da disse er nødvendige for sammenhængen i 
patientforløbene.  
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 
Gert Sørensen Charlotte Thaarup Pia Schjerbeck 
Formand HMU 1. næstformand 2. næstformand 
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Høringssvar til sundhedsaftalen 2015–2018 

 

Hoved-Medudvalget på Hospitalsenheden Horsens afgiver hermed 
høringssvar til Region Midtjyllands sundhedsaftalekompleks for 1) 
Politiske visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen og 2) Sund-
hedsaftalen. 
 

Overordnede kommentarer 

Hoved-Medudvalget finder, at sundhedsaftalekomplekset er et rele-
vant, velformuleret og ambitiøst arbejde, hvor der er en god sammen-
hæng til hovedtemaerne i Sundhedsplanen for Region Midtjylland 
2013. 
 
Det er positivt, at forventninger om en mere værdibaseret sundheds-
aftale frem for den tidligere mere instruks orienterede aftale inden 
længe kan startes op for perioden 2015 – 2018. 
 
En værdibaseret aftale vil skulle have fokus på tæt dialog og godt 
samarbejde mellem kommuner, praksissektoren og hospitalerne, med 
løbende opfølgning i klyngerne. Der er brug for et skarpt fokus på 
aftalte, prioriterede indsatser, fælles implementeringsstrategier og 
resultatopfølgning. 
  
Kommuner og regioner er fælles om at sætte handling bag visionerne: 

• ”Et sundhedsvæsen på borgerens præmisser” 
• ”Sundhedsløsninger tæt på borgeren” 
• ”Mere lighed i sundhed” 

 
En værdi som ønskes fremhævet, er initiativpligten som skal være 
kendt og integreret af de sundhedsprofessionelle. Det er vigtigt, at 
initiativpligten tages der, hvor patienten fysisk opholder sig, således 
at der er fokus på forebyggelse med handlekraft og det gode 
sammenhængende forløb. 
 
De mange indikatorer som står nævnt i sundhedsaftalen for 2015 – 
2018, er meget omfangsrigt i antal og vækker bekymring ved første 
gennemlæsning. Hoved-Medudvalget mener derfor, at det i aftalen 
bliver præciseret indenfor hver enkel indikator, om det drejer sig om 
en ”skal” eller ”kan” indikatorer. Ligeledes bør der være en tydelig 
gennemsigtighed i, hvem der beslutter og har ansvar for opfølgning 
på hver indikator. 

29. oktober 2014

Lene T. Svenstrup

Tel. +45 7842 5106

lenesven@rm.dk
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Side 2 

Hvis alle elementer i Sundhedsaftalen bliver implementerede, forven-
tes resultaterne at kunne afspejles i sammenhængende patientforløb, 
med høj grad af brugerinddragelse og pårørende involvering. 
 
Dog savnes der i høringsversionen en klar og veldefineret beskrivelse 
af, hvordan den nye Sundhedsaftale skal implementeres.  
 

Hoved-Medudvalget vil gerne opfordre til, at der udarbejdes en grun-
dig implementerings- og kommunikationsplan, som kan sikre kend-
skabet til og forankringen af den nye sundhedsaftale i det daglige 
arbejde. Gerne med inddragelse af deltagere fra alle klynger. 
  
Ved overgangen fra den nuværende sundhedsaftale 2011-2014 til den 
nye sundhedsaftale 2015-2018 sker der ændringer på mange 
områder. 
Hoved-Medudvalget vurderer, at der er behov for at udbrede kend-
skabet til den nye værktøjskasse med en konkret indsats, herunder 
ændringerne i forhold til den nuværende kommunale forberedelsestid 
og forsendelse af Medcom standarder. 
 
 
Tekstnære kommentarer 

Kap 3.10 Indikatorer: 
I forhold til første indsats, bør indikatoren justeres så den passer til 
det den skal måle. 
 
Kap. 4.2 Hjælpemidler og behandlingsredskaber 
I ’boksen’ under Hvorfor bør det fremgå at (ventetid på) hjælpemidler 
ikke må være en hindring for eller forsinke udskrivelse på rette 
tidspunkt. 
Det giver ikke mening, at der er et ’Særligt for høreområdet’. Der er 
flere områder, som er særlige. Dette bør på lige fod med andre 
uddybninger flyttes til ’værktøjskassen’. 
 
Kap. 4.3 Træning og rehabilitering 
Der er ny bekendtgørelse om genoptræningsplaner og ny vejledning 
om træning i regioner og kommuner på vej. Det skal sikres, at tek-
sten i sundhedsaftalen er i overensstemmelse med bekendtgørelsen 
og de nye vejledninger. 
 

Kap. 5.0 Sundheds-it og digitale arbejdsgange 
Det er positivt, at arbejdet med fælles begrebsforståelse og dokumen-
tationspraksis allerede pågår. For det fremadrettede arbejde ønskes 
der udmelding om en mere konkret tidsramme for opgaveløsningen. 
Afledt heraf synes det vigtigt, at der via den nationale strategi for 
digitalisering af sundhedsvæsenet indgås forpligtigende rammeaftaler 
mellem primær- og sekundær sektor, fx om hjemmeplejesygehus-
standarder og FMK. 



 

Side 3 

 
Kapitel 5.2.4 Deling af data på tværs af sektorer 
Det foreslås, at formuleringen eksplicit også bør omfatte, at der kræ-
ves lovgivningsmæssig understøttelse og datasikkerhed i forbindelse 
med tværsektoriel opfølgning på tværsektorielle initiativer på hele 
patientgrupper.  
 
Motivation: Relevante myndigheder skal efter en indsats sammen 
kunne evaluere ved at sammenstille data fra EOJ og EPJ for en given 
patientgruppe. Data, der sammenstilles for flere patienter via register-
sammenkoblinger er nødvendig i forhold til fælles læring og opfølgning 
på indsatser. Disse data kan ikke anvendes til initiativer rettet direkte 
med én eller flere borgere, men udelukkende i administrativ statistisk 
sammenhæng. Sundhedsaftalen bør indeholde anvisninger/løsninger 
på sådanne behov.  
Den nuværende formulering er uklar i forhold til tolkning af, om det 
menes overblik i forhold til en patient eller en patientgruppe. 
 

Kap. 5.2.5 Fælles begrebsforståelse, terminologi og reg. praksis 
Der foreslås anvendelse af nationale klassifikationssystemer. 
 
Kap. 6.3 Den ældre medicinsk patient 
Der er behov for evaluering og revurdering af konceptet " opfølgende 
hjemmebesøg" baseret på de erfaringer, der er gjort i klyngerne inden 
indskrift i Sundhedsaftalen. 
 
Kap. 7.2 Løbende opfølgning og justering 
Der er brug for en fælles definition og en uddybning af begrebet og 
formålet med ”Triple Aim” herunder værdiskabelse og ønskede 
resultater for borgere, kommuner, praktiserende læger og hospitaler. 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 

På Hoved-Medudvalgets vegne 

 

 

  Lisbeth Holsteen Jessen   Jytte Greve 

          Formand   Næstformand 
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~ORDEMODERFORENINGEN

Sundhedskoordinationsudvalget

Skottenborg 26

8800 Viborg

Aarhus d.27.10.2014

Vedr~rende forslag til sundhedsaftale 2015-18

Jordemoderforeningen har d. 22.9.2014 modtaget hr~ringsudkast til Sundhedsaftalen

2015-18.

I det fo~lgende frems2ettes pa denne baggrund kommentarer og forslag til

forbedringer of tredje udgave of Sundhedsaftalen.

Vi kan i Jordemoderforeningen fuldt tilslutte os, at det er en vigtig v2erdi "at s2ette

borgeren first". Det gar vi hoer dag i vores arbejde med kommende familier pa

regionens arbejdspladser og i samarbejdet med kommunerne.

Afsnit 6.2 indeholder Bode ling, som vi kun kan tilslutte os.

Der er en fremh2evelse of indsatsen for gravide, som vi ser med tilfredshed, men det

er is2er et st2erkt fokus pa de s2erlige behov, bl.a. de udm2erkede principper i afsnit

6.2.1.

Vi kan savne ambitioner for de normale familier - hvor er plejen og forebyggelsen

for dem? De har ogsa brag for principperne: baeredygtighed for familie og barn og

en indgang. Vi kan frygte, at det bliver pa bekostning of jordemoderomsorgen for

denne meget store gruppe, at man opprioriterer omsorgen for de sarbare.

Forebyggelse skal v2ere der for alle, og et of kendem2erkerne ved

Jordemoderforeningen -Sankt Annae Plads 30 -1250 Kobenhavn K

Telefon 46 95 34 00 -Fax 46 95 34 10 - www.iordemoderforeningen.dk -
sek@jordemoderforeningen.dk



jordemoderindsatsen er netop, at vi gennem omsorg for alle kan fa r~je pa det

forhold, der ikke ved fo~rste ~jekast sa ud til at kraeve str~tte -men som skal have

det.

Vedr. trin 1, tidlig opsporing

Her 12egges stor vaegt pa praksisl2egens rolle. Vi ser det som meget vigtigt at s2ette

tydeligt fokus pa en styrkelse of opsporing og tidlig indsats - maske i et samspil

mellem jordemodervaesen og almen praksis, sa man kan im~dekomme de behov,

der er hos is2er mere udsatte gravide og familier. Almen praksis' identifikation og

visitation of sarbare gravide er valgt som emne for audit i regionen, i samarbejde

med repraesentanter fra praktiserende 12eger. I forhold til dette var det maske

interessant at se, om der kunne findes nye samarbejdsformer mellem

jordemodervaesen og almen praksis. Kunne man fx forestille sig en funktion med en

'fremskudt' jordemoder fra regionen ud i samarbejde i 12egepraksis?

Den netop udsendte (september 2014) rapport fra Socialt Udviklingscenter SUS,

"Udvidede tilbud til sarbare gravide og smab~rnsfamilier i Danmark", peger pa

behovet for nyt2enkning i samarbejdsstrukturerne og pa faste klyngesamarbejder og

tv2ersektoriel indsats som en made at sikre en bedre samlet indsats. Side 10 i

rapporten: "fagprofessionelles visioner pa omradet fremh2ever, at tiltag, der tager

udgangspunkt i det tv2ersektorielle samarbejde, har st~rst potentiale i forhold til at

styrke indsatsen overfor sarbare gravide og smab~rnsfamilier i fremtiden".

Derudover vil Jordemoderforeningen ogsa Berne fremhaeve, at der er mange

kvinder, der ikke frembyder problemer. Men alle gravide/familier har brug for

individuel tilrettel2eggelse og opbakning til at styrke v2ekst og udvikling under

graviditeten, og dermed forebyggelse of senere problemer.



Vi savner et fokus pa denne centrale rolle, som jordemoderv2esenet har i forhold til

omsorg or a e vin ers gravi itet og or ami ie anne sen.

Vedr. trin 2.

\C-Ir~lY:li~C._:I.Y:iiC(:~~ [t]i119f[~fe►~AFiiLlG`l~Si[![~ :i~llji~i[~ii~►7~[af[~ ii[~<i~7U.~'Siif~i~:3ii~~S~%i

hr~jne jordemoderomsorgen for de sarbare familier hedder "kendt jordemoder

ordning". Dog med den kr~lle, at hospitalerne sely skal finansiere denne merudgift.

"Fra 2015 omlaegges kendt jordemoderordning, sa det som udgangspunkt bliver et

tilbud til sarbare gravide... Hospitalerne finansierer sely omlaegningen, uden at

kvaliteten pavirkes. Det undersroges, om en del of finansieringen kan findes ved, at

et get antal fo~rstegangsfmdende udskrives inden for 24 timer efter fr~dslen.". (s. 5 i

budgetforliget)

Vi anerkender, at "Kendt Jordemoderordning" kan v2ere en of Here mulige

l~sninger.

Vi beder imidlertid om, at man bem2erker, at konceptet is~r i den foreslaede

konstellation uomg2engeligt vil v2ere forbundet med get omkostning for

f~destedet. Der er tale om lokalaftaler, der er indgaet med frivillighed som

grundprincip. Aftalerne er en fravigelse fra den ordinaere overenskomst, og det er

aftaler, hvori er indbygget en hr~j grad of fleksibilitet fra jordem~drene, noget, der

stiller mgede krav til den enkelte jordemoder og dennes familiestruktur.

At arbejde med sarbare gravide byder pa mange facetter. Det gl2eder os at

medvirke til at sikre bedre liv gennem Bode forla~b, men det kan ogsa t2ere pa

kr2efterne at sta meget til radighed for en gruppe of gravide, der har hardt brug for

paregnelighed og solid faglighed.

Det vil sige, at regionen ma paregne, at nar "kendt jordemoder" is2er skal bruges

her, sa vil det ufravigeligt komme til at koste ekstra midler til afdelingerne -man



kan simpelthen ikke varetage lige sa mange forl~b som for en gennemsnitlig gruppe

of raske fr~rste og flergangsf~dende. Det kan ikke udfoldes i en discountmodel. Til

gengaeld finder vi det underbygget, at den merudgift, som en god model vil have,

ukomplicerede gravide - som h~j tilfredshed og lavere forbrug of ydelser.

Afsnit 6.2.2

Vi o~nsker ogsa at fremh2eve, at den s2erlige indsats ikke kan forega pa bekostning

of jordemoderomsorgen for de fe~rstegangsf~dende, for sa skaber vi blot andre

problemer.

Systematisk tidlig hjemsendelse of fr~rstegangsfr~dende vil kr2eve, at vi udvider

forberedelsen i graviditeten og sikrer en plan for jordemoderomsorgen i den f~rste

uge, saledes at de f~rstegangsfodende, der gar tidligt hjem, far en "tryg og

sammenhaengende udskrivelse of nyfr~dte efter f~dslen". Jordemr~drene skal

medvirke til at sikre amning, barnets trivsel og familiedannelsen. Det forebygger

genindl2eggelser of mor og barn, og det forebygger sociale problemer senere.

Vi savner et saerligt fokus pa, at regionen kan styrke forebyggelsen of psykiske

problemer, eller styrke indsatsen mod forvaerring of allerede diagnosticerede

problematikker, i forbindelse med graviditet, f~dsel og barsel.

Netop opsporingen of psykisk sygdom hos gravide bliver ogsa en del of den

systematiske screening, som de gravide sely kommer til at udf~re, typisk i

forbindelse med booking of scannulgstid. Ogsa jordemoderens rolle i forebyggelse

eller opsporing of psykiske problemer er vigtig, og br~r medt2enkes i regionens

samlede indsats for psykisk sundhed. Der mangler med andre ord en omtale af, at

Region Midtjylland allerede arbejder pa at forebygge psykisk sygdom i perioden -

og at der skal v2ere indsatser og tilbud at s2ette ind med, ogs~ til gravide og

barselkvinder.



Endelig vil vi Berne fremh2eve, at kvinder, i relation til travlhed og sparsomme

u om op a g i et sa e e ontinuum, an op eve ne er ag, x e ter et

hardt fo~dselsforlmb eller i forbindelse med mislykket ammeetablering. For nogle fa

kan en manglende opfyldelse of ¢~nske/behov eller of efterbearbejdelse of en hardt

forl~b v2ere det, der udl~ser en voldsom efterfr~dselsreaktion. Og s2 fear vi det ud of

espare sen, at vi ar ere u ' ter ti specia istomsorg.

Altsa igen en understregning af, at det almene rilbud ikke kan beskaeres for at

skaffe midler til den gruppe, man kan kalde den sarbare. Hvis vi som jordem~dre

og andre professionelle performer for darligt over for en ukompliceret,

ressourcestaerk gravid/f~dende - ja, sa forts2etter hun maske ikke med at vaere det.

Afsnit 6.2.4

I forhold til det h¢~je sygefrav2er, i forbindelse med graviditet, kan vi se jordemr~dre

som centrale aktr~rer, sammen med kommuner og arbejdspladser, bidrage til

nedsaettelse of frav2eret.

Der er allerede kommunale aftaler om denne problematik, som vi med fordel kunne

videreudvikle - det vil spare kommuner og regioner midler og styrke kvinderne

gennem tilknytningen til kolleger og karriere.

Forebyggelse

Jordemr~dre har st2erke kompetencer inden for forebyggelse. Vi er derfor blandt

andet en vigtig medspiller, nar det g2elder KRAM-faktorerne. Der er intet andet

tidspunkt, hvor kvinder/partnere er mere motiverede til 2endring of

sundhedsfaktorer end under graviditeten. Derfor er det oplagt at s2ette ind med en

get indsats pa dette tidspunkt til gavn for bade familien og det kommende barn.

Forebyggelse starter jo ikke fra fmdslen, men 12enge inden - ja ofte fr~r undfangelsen.



Derfor kunne Regionen/kommunerne ogsa med fordel taenke i at tilbyde et besr~g

hos jordem~dre: Hvornar skal vi blive gravide - og hvordan skal vi leve for at det

lykkes pa den sundeste made.

made medvirke til at bekaempe den faldende fertilitet.

Effektivisering

Vi vil genre s2ette fokus pa, at de generelle krav om effektivisering harmonerer

darligt med graviditet, f~dsler og barsel. En graviditet skal have et tilbud, der

passer til den enkelte. Vi er n~dt til at se kvinden et antal gange, for at dette kan ske.

Vi kan ikke effektivisere en f~dsel; den tager den tid, den skal tage. Om noget har vi

i de senere ar gjort f~dslerne mere langvarige pa grund of igangs2ettelse og

epiduralanvendelse. Og m2elken falder til, nar kvinden far ro til det. Det er

dokumenteret, at stress og utryghed o~ger risikoen for komplikationer under f~dslen

og vanskeliggmr ammeetableringen.

Vi har intet mod, at arbejdsgange gennemgas, sa vi sikrer, at vi er mest muligt

effekiive - nar det ikke berarer det jordemoderarbejde, der er knyttet til processer,

der kr2ever Hd og n2erv2er for at udfolde sig.

V2erdi - vi skaber resultater

Vi forstar v2erdien og kan kun slutte op omkring den; det er vigtigt at skabe kvalitet

i behandlingen, at se dette som en konstant bevaegelse og som en v2erdi, der giver

mening for borgerne.



Vi er dog forbeholdne overfor formuleringen om konkrete effektmal. Pa

forebyggelse og social ulighed i sundhed er det meget sv2ert at definere konkrete og

entydige effektmal. Vi vil anbefale, at man i stedet formulerer mal for indsatsen.

Med venlig hilsen og med tak for h~ringen

Tanja Lyth, ~-~`"'""—

kredsformand i Jordemoderforeningen, Kreds Midtjylland
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Region Midtjylland 
Sundhedskoordinationsudvalget  

 
Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland takker for muligheden for at kunne bidrage med 
høringssvar til den samlede sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kom-
munerne i regionen. 
 
Generelt synes vi, det er en ambitiøs og visionær sundhedsaftale, som indeholder mange gode 
og interessante tiltag i bestræbelserne på at opnå bedre sammenhæng og kvalitet i sundheds-
væsenet.   
  
 
Kræftens Bekæmpelse har uddybende kommentarer til følgende : 

• Forebyggelse 
• Patientsikkerhed – en behandlingsansvarlig læge 
• Træning og rehabilitering 
• Henvisningsstruktur 
• De palliative patienter 

 
Forebyggelse 
 
Vi hilser det meget velkomment, at der i udkastet er stort fokus på koordinering mellem sek-
torer. Vi opfordrer dog til, at man under afsnit 3.1. Bedre koordinering, overvejer formulerin-
gen om den fælles opgave at ”screene relevante patienter for KRAM faktorer” og ”hospitalet 
screener i relevant omfang for KRAM”.  Målet bør være, at alle patienter screenes for KRAM 
faktorer og at relevante patienter bliver henvist til et kommunalt forebyggelsestilbud.  
 
 
 

Patientsikkerhed 

I forbindelse med afsnit 2.4 Patientsikkerhed er Kræftens Bekæmpelse meget forundret over , 
at der ikke er et afsnit som omhandler særlige patientforløb. Det er Kræftens Bekæmpelses 



 

 

opfattelse at hvert enkelt patientforløb bør tilrettelægges i samarbejde med patienten og den 
behandlingsansvarlige læge og forløbskoordinator, med særlig opmærksomhed på forløb, der 
afviger fra pakkeforløbene. Den seneste undersøgelse ”Kræftpatienters sikkerhed i sundheds-
væsenet efter kræftbehandling” peger på, at der ikke altid er klarhed over, hvem der har an-
svar for patientens behandling og pleje, og hvornår ansvaret skifter hænder. Halvdelen af de 
undersøgte utilsigtede hændelser sker, når ansvaret for en kræftpatient skifter hænder.  

Træning og rehabilitering 

I henhold til sundhedsloven skal hospitalerne vurdere om borgere har et lægefagligt begrundet 
genoptræningsbehov. Kræftpatienter oplever ofte et betydeligt nedsat funktionsniveau efter en 
kræftbehandling og har i denne forbindelse brug for at kunne modtage genoptræning og reha-
bilitering. Af Kræftens Bekæmpelses ”Barometerundersøgelse 2013” fremgår det, at under en 
tredjedel af de adspurgte kræftpatienter oplevede, at der blev foretaget en faglig vurdering af 
deres behov for fysisk genoptræning.     

Alle regionens kommuner har et rehabiliteringstilbud til kræftramte borgere jf. sundhedsaftale 
vedrørende kræftrehabilitering. Kræftens Bekæmpelse erfarer imidlertid, at der blandt de hen-
visende parter ofte er meget mangelfuld kendskab til kommunernes tilbud og derfor henvises  
kun meget få patienter til kommunernes rehabiliteringstilbud.  I en gennemsnitskommune på 
50.000 borgere vil der hvert år være ca 320 borgere med nydiagnosticeret kræft og én tredje-
del af disse skønnes at have behov for professionel støtte til rehabilitering. Mange kommuner 
af denne størrelse oplever kun at modtage mellem 10-15 borgere henvist fra sygehus eller 
praktiserende læge. 

Henvisningsstruktur til kommunale tilbud fra almen praksis og sygehus 

Kræftens Bekæmpelse vil derfor opfordre til, at der gøres en særlig indsats for at sikre, at an-
svaret for eget forløb mellem sektorer ikke hviler på den enkelte borger – som det ofte er til-
fældet nu. En elektronisk henvisning bør sendes til kommunen, hvor det efterfølgende påhvi-
ler kommunen at tage kontakt til den henviste borger. Kræftens Bekæmpelse vil samtidig an-
befale, at hver kommune kun skal have éen indgang for henvisninger.    

Palliative patienter 
Kræftens Bekæmpelse i Region Midtjylland finder det bekymrende, at den palliative indsats 
ikke omtales i de politiske visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen. 
 
Vi er bekendt med, at der i høringsudkastet til selve sundhedsaftalen på side 83 anføres, at den 
oprindelige delaftale om Palliativ Indsats fortsætter, hvilket er godt.  
 
Imidlertid finder vi det betænkeligt, at der i de politiske visioner er udeladt eksplicitte mål og 
handleplaner for den palliative indsats i de kommende år, al den stund, at indsatsen må for-
ventes at skabe nye udfordringer for sundhedsvæsenet.  
 



 

 

For det første viser al dokumentation, at de fleste patienter med palliative behov ønsker at 
forblive længst muligt og dø i eget hjem, hvilket langt fra er i overensstemmelse med realite-
terne, idet ca. 50 % dør på sygehuse og hospices, medens ca. 25 % på plejehjem. 
 
For det andet forventes fortsat nedlæggelse af sengepladser på sygehusene, hvorved der skal 
ske en betydelig omstrukturering og omorganisering af patientforløbene, herunder medføl-
gende behov for kompetenceudvikling af de sundhedsprofessionelle indenfor det palliative 
felt i primær- og praksissektor. 
 
For det tredje at der bør tages højde for de demografiske udfordringer. Med stigende levealder 
i befolkningen, samt en intensiveret behandlingsindsats indenfor alle sygdomsgrupper og den 
stigende komorbiditet, må det forventes, at de palliative herunder især de terminale patientfor-
løb fremover vil blive mere langt mere komplekse.  
 

Med venlig hilsen 
 
 

pva 
Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland 

 
Birthe Harritz formand for regionsudvalget 

Henning Busk næstformand for regionsudvalget 



30. oktober 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar fra Lemvig Kommune vedrørende Sundhedsaftalen 2015-2018 
 
 
 
Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde den 21. oktober 2014 drøftet det foreliggende 
forslag om Sundhedsaftalen 2015-2018. Dette svar skal tages med for behold for 
Kommunalbestyrelsens endelige svar efter møde den 26. november 2014. 

 
 
Udkastet til Sundhedsaftalen for 2015 til 2018 er gældende for Region Midtjylland, 
praksissektor og alle kommuner i regionen. Dette betyder, at aftalen er formuleret på et vist 
overordnet niveau, og udkastet opleves som godt og fremtræder gennemarbejdet. 
Aftalen medfører dog også en vis usikkerhed i forhold til fremtidige gensidige forventninger 
imellem aftaleparterne. 

Udvalget lægger stor vægt på, at kommende delaftaler og andre aftaler med konsekvens for 
såvel kommunal organisering som den kommunale økonomi skal udsendes til høring i de 
enkelte kommuner inden endelig stillingtagen i Sundhedsstyregruppen. 

Endvidere opfordrer udvalget til stor fælles opmærksomhed  på,  at opgaver ikke allokeres 
til andre instanser end de i love og vejledninger beskrevne. 

  

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Grete Bækgaard Thomsen 
Sundhedschef 
 

Region Midtjylland 
 
sundhedsaftalen@stab.rm.dk  
 

SUNDHED 
Nygade 16, 7620 Lemvig  
 
T: 96 63 11 84 
F: 96 63 12 36 
E: sundhed@lemvig.dk 
 
J: Cpr.nr.  
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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. 

Dato: 
Reference: Søs Fuglsang
Direkte telefon:  89592100
E-mail: abskf@norddjurs.dk 
Journalnr.: 

mailto:abskf@norddjurs.dk
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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



Politisk høringssvar vedr. udkast til sundhedsaftale 2015-2018 

 

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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Patientinddragelsesudvalgets høringssvar på  

Region Midtjyllands Sundhedsplan. 

 
Patientinddragelsesudvalget har fået forelagt høringsudkast til 
Sundhedsplanen for 2015-18. 
 
Patientinddragelsesudvalget finder, at der er mange gode intentioner 
i Sundhedsaftalen, der viser, at aftalen er skrevet på Patientens 
præmisser. Vi finder, at både visionerne, værdierne og de 
sundhedspolitiske mål for det fælles sundhedsvæsen er både gode og 
relevante. 
 
Patientinddragelsesudvalget ser gerne, at betegnelsen på patientens 
præmisser får en tilføjelse så det bliver: På patientens præmisser i et 

partnerskab med pårørende og det behandlende system. 

 

Sundhed: Vi finder, at det er vigtigt, at der er stor fokus på 
SUNDHEDSFREMMENDE initiativer, inden borgeren bliver patient. Det 
er også særdeles vigtigt, at der finder en tidlig opsporing sted af de 
borgere, der er i farezonen for at skulle stifte bekendtskab med det 
sundhedsbehandlende system, så der kan sættes massivt ind med 
råd, træning og anden hjælp i hjemmet.  
 
Samarbejde: Vi mener, at mange hospitalsindlæggelser og 
genindlæggelser kan undgås, hvis der sættes fokus på samarbejde 
mellem borgeren, den pårørende, den praktiserende læge, 
sygeplejersken og hjemmeplejen. Her vil den gensidige rapportering 
kunne opspore de borgere, der er i fare for at blive indlagt af årsager, 
der ville kunne klares i hjemmet, hvis alle var blevet orienteret. 
 
Fælles sprog: Det er vigtigt, at der er et fælles, forståeligt sprog 
alle sektorer imellem og at borgeren og pårørende inddrages i alle 
beslutninger, så borgeren ikke havner mellem ”to stole”.  
 
 

 

 

Dato 29-10-2014 

Christine Winding-Lauritzen

Tel. +4578410128

Christine.Winding-

lauritzen@stab.rm.dk

1-40-70-1-14
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Det hele menneske: Vi finder, at det er fint, at sundhedsaftalen nu omhandler alle livets 
faser, så både sundhed, uddannelse, beskæftigelse og sociale forhold bliver taget i betragtning 
i behandlingen. 
 
Somatik/Psykiatri: Vi ser med tilfredshed på, at somatikken og psykiatrien samles.  
Vi ved, at mange personer med psykiske problemer også har en eller flere somatiske lidelser, 
og at levealderen for disse patienter er langt lavere end for den øvrige befolkning. 
 
Pårørende: I Sundhedsaftalen nævnes flere gange de pårørende. Vi er enige i, at pårørende 
ofte er en patients vigtigste støtte i forbindelse med alvorlig sygdom, og det er derfor 
afgørende, at sundhedsvæsenet inddrager pårørende som en ressource under 
sygdomsforløbet, og at de bliver en integreret del af patientens samlede forløb, hvis patienten 
ønsker det, og i det omfang, det er hensigtsmæssigst for den enkelte pårørende. Det er 
desuden vigtigt at informere om patienters og pårørendes rettigheder og rådgive om 
muligheder for indberetning af evt. utilsigtede hændelser og om at søge om erstatning samt at 
klage, hvis der sker fejl. 
 
IT: Brugen af IT systemer og specielle programmer bør kunne deles og forstås af både 
hospitaler, de praktiserende læger og øvrige behandlere i kommunerne, som samtidig kvitterer 
for modtagelse. Vi kan dog være bekymrede for, om de gode intentioner om mere sundhed i 

det nære samfund, kan løftes af kommunerne med de ressourcer, der er til rådighed for dem. 
 
Vi synes, det er positive hensigtserklæringer, der søges konkretiseret med selve 
sundhedsaftalen. Selvom der er mange konkrete beskrivelser i sundhedsaftalen savnes også 
mere konkrete beskrivelser i teksten, særligt hvor der henvises til værktøjskasser, der ikke er 
sendt med i høring. Der er flere gode indsatser med i aftalen som vil kunne omfatte ældre 
medicinske patienter, fx medicingennemgang, tidlig opsporing, gode indlæggelses- og 
udskrivningsforløb, udgående teams og opfølgende hjemmebesøg. 
Det vil være oplagt at patientinddragelsesudvalget bliver inddraget i det fremtidige arbejde 

med såvel opfølgning som udvikling af de konkrete værktøjer.  

 
Patientinddragelsesudvalget har følgende kommentarer til de forskellige afsnit. 
 
Ad 2.4. Patientsikkerhed 

s. 11 om polyfarmaci: Det bør fremgå mere tydeligt i sidste kolonne ”hvem, hvad, hvornår” at 
der tilbydes medicingennemgang en gang årligt i almen praksis og afstemning ved hver 
kontakt med kommunal hjemmesygepleje. Det står mere klart med udskrivelse fra hospital. 
Det er oplagt at nævne samarbejde med farmaceuter, også for 
kommunerne/hjemmesygeplejen. Det bør også nævnes, at lægen i almen praksis bør 
kontaktes med henblik på justering af medicinen. 
S. 12 om dosisdispensering: Det er ikke klart, hvordan dosisdispensering giver "mere frihed og 
ansvar til borgeren". Særligt for patienter, der anvender flere slags medicin, bør ansvaret for 
medicinen ikke alene være patientens. 
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Ad 2.6. Differentieret indsats 

Uden adgang til værktøjskassen er det ikke muligt at vurdere og kommentere, hvad den 
konkrete differentiering vil betyde i praksis. Det er vigtigt, at det er den enkelte patient, der er 
i centrum, også i forhold til, at patienten er inddraget i vurdering af egne behov og ressourcer, 
og at der kan foregå en løbende justering/differentiering. 
 
Ad 3.7. Styrket forebyggelsesindsats for mennesker med en eller flere kroniske og 

langvarige sygdomme 

Forløbsprogrammer bør også kunnet tilpasses og omfatte multisyge og ikke kun være 
målrettet adskilte diagnoser. Der bør beskrives rammer for patientinddragelse. 
 
Ad 4.1. Pleje og behandling 

s. 31: Om tidlig opsporing under punktet "det kommunale personale" bør det tilføjes, at øget 
behov for hjemmehjælp kan være en indikator på, at borgerens helbred ikke har det godt, og 
at hjemmehjælp derfor bør følges op, f.eks. med lægebesøg. Det er vigtigt, at tidlig opsporing 
tænkes sammen med patientinddragelse og foregår sammen med borgeren, så personalet ikke 
taler udenom men med patient/borger.  
 
s. 33: Der bør være ensartet niveau for eksisterende brugerbetaling for medicin vs. udlevering 
af medicin som led i sygehusbehandling. Hvor der ikke er klare retningslinjer for kørsel, 
udgifter til hygiejneartikler, mad, mv. bør en udvikling med ophold på akutstuer frem for 
indlæggelse på sygehus ikke føre til øget brugerbetaling for den enkelte patient. 
 
s. 34: Det bør fremgå tydeligt, at borgeren modtager behandling i nærmiljøet, uden at der gås 
på kompromis med den sundhedsfaglige kvalitet. Det bør fremgå tydeligt, at patienter sikres 
adgang til lægefaglig udredning og behandling og fortsat har tryghed for at kunne blive indlagt 
på sygehus. Hvorvidt den enkelte patient skal indlægges på sygehus eller på akutstue bør 
være baseret på en sundhedsfaglig vurdering og tage hensyn til patientsikkerhed, og ikke 
være en administrativ eller økonomisk afgørelse. Det bør nøje fremgå hvad forskelle i ydelser 
er og hermed patientsikkerhed i forhold til forskellen på ophold på en akutplads og et 
udgående akutteam på besøg i eget hjem. Det er relevant, at der som nævnt skal måles på 
effekt af de kommunale akutstuer, her vil det være relevant også at inkludere triple aim 
(reducering af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser) tilgangen med såvel 
helbredseffekt og borgeroplevet kvalitet som supplement til den økonomiske effekt. 
 
s. 35: Det vil være relevant, at hospitalernes udgående teams, fx geriatriske, ikke kun 
fungerer til eget hjem, men også til kommunale plejehjem og akutstuer. 
 
s. 36: Det er relevant jf. ovenfor, at det ikke kun er almen praksis, der søges til lægedækning 
til akutstuer, men også speciallæger fra sygehuse. 
 
s. 37: Godt med aftale om opfølgende hjemmebesøg samt handleplan. Det kan være relevant 
at tilføje, at såvel personale fra sygehus, fra almen praksis som fra kommune kan iværksætte 
besøget. 
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s. 39: Der mangler præcise formuleringer om, hvordan patientforløbet med telemedicinsk 
sårvurdering kan tilgodese patienten. Det kan f.eks. være ved, at patienten får mulighed for at 
beslutte tidspunktet for tilsyn af såret, således at det passer ind i patientens hverdag og øvrige 
gøremål. Eller øvrige tiltag, som kan øge patienttilfredsheden. Det bør også beskrives, på 
hvilke måder borgerne får bedre muligheder for at kommunikere med sundhedsprofessionelle, 
og hvorvidt der f.eks. er åbne telefonlinjer, døgn-support med behandlere eller lign. 
 
s. 41: Det er uklart, hvad værktøjet om den gode udskrivelse indebærer. Der bør være 
beskrivelse af samarbejdet for forløbskoordination. Det vil være oplagt at indgå konkrete 
aftaler om sammenhængende indsatser til ældre medicinske patienter som fx fremskudt 
kommunal visitation og opfølgning efter indlæggelse. Det bliver nævnt i afsnit 6.3. side 82 om 
den ældre medicinske patient, at der er forskellige projekter, men ikke konkret, hvad aftalen 
dækker i hele aftaleperioden. (Den bør som minimum dække opfølgende hjemmebesøg og 
fælles regional-kommunal forløbskoordination, jf. den nationale handlingsplan for den ældre 
medicinske patient). 
 
Det velkoordinerede indlæggelses- og udskrivningsforløb bør også omfatte inddragelse af 
patienten. Det er vigtigt med dialog og inddragelse i udskrivningsforløb, så patient og evt. 
pårørende er med i beslutninger. Det fremgår ikke klart, hvad sundhedsaftalen her dækker. 
Det bør være en del af den gode udskrivning, at planlægning af og selve udskrivningen 
foregår, så patienten og evt. pårørende formår at udtrykke egne behov og ressourcer og er 
trygge ved forløbet. 
 

Der mangler endvidere klar aftale om, hvem der kan være kontaktperson for 
borgeren/patienten. 
 

Ad 4.2. Hjælpemidler og behandlingsredskaber 

s. 45: Der bør i sundhedsaftalen være beskrivelse af, hvordan borgeren får de nødvendige 
behandlingsredskaber og hjælpemidler. Det er vigtigt med klare aftaler for hjælpemidler og 
behandlingsredskaber, så der bl.a. ikke opstår ventetid på udlevering heraf. Det er ikke 
tilstrækkelig klart beskrevet, hvordan ansvaret er fordelt i forhold til sygehus/kommune og 
hjælpemidler/behandlingsredskaber, og hvad man kan forvente som patient. Der står bl.a., at 
det løbende revideres i aftaleperioden. Dette er ikke dækkende jf. vejledningen, hvoraf det 
fremgår at der skal aftales opgavefordeling i sundhedsaftalen. Det bemærkes, at dette tidligere 
var obligatorisk indsatsområde i sundhedsaftalen. Det lyder positivt, at der findes et 
afklaringskatalog, men det skal fremgå af sundhedsaftalen, hvordan opgaverne fordeles.  
 
Ad 4.3. Træning og rehabilitering 

s. 46: Bemærk, at der er kommet ny vejledning om genoptræning, og derfor bør referencen til 
vejledningen fra 2009 opdateres.  
s. 47: Der er stort set ikke beskrevet noget om samarbejdet om genoptræning. Jf. den nye 
vejledning, så skal det f.eks. fremgå, hvordan ventetider nedbringes.  Dette nævnes ikke i 
aftaleteksten. Det fremgår heller ikke, om almen praksis kan henvise til genoptræning efter 
Serviceloven. 
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s. 47: Der mangler tydeligere formuleringer om sammenhængende rehabiliteringsforløb. 
F.eks. står der under "hvordan": ”Rehabiliteringsindsatsen skal koordineres internt i sektorerne 
mellem afdelinger/forvaltninger og på tværs af sektorerne”. Dette lyder mere som en 
hensigtserklæring, end som en aftale om snitflader og ansvarsfordeling. Som borger vil det 
være svært at forholde sig til, hvor man skal og kan henvende sig. Der henvises også til 
"interne retningslinjer" – men også dette er alt for abstrakt.  
 
s. 48: Afsnit om genoptræning skal beskrive, hvordan koordineringen vil foregå. Der mangler 
mål for nedbringelse af ventetid (samt udgangspunkt). 
 
Der savnes en beskrivelse af hvordan specialsygehusene inddrages i genoptrænings- og 
rehabiliteringsområdet. Der er områder, hvor hverken de regionale sygehuse eller kommuners 
viden rækker, her skal der specialviden til, og der skal henvises til det fra sygehus eller 
praktiserende læge. 
 

Ad 4.5. Indikatorer 

Generelt må der gerne være supplerende indikatorer, der relaterer til den 
borger/patientoplevede kvalitet – i tråd med ambitionen om triple aim tilgangens mål om at 
inkludere den borgeroplevede kvalitet. 
 
Forslag til supplerende indikatorer: 
 
1. At andelen af borgere, der oplever fejl eller mangler pga. mangelfuld patientsikkerhed, 
reduceres. 
2. At andelen af borgere, der oplever at blive inddraget i eget behandlings-, rehabiliterings- 
/genoptræningsforløb og pleje, øges. 
3. At andelen af borgere, der oplever at være trygge ved udskrivelsen, øges. 
4. At andelen af borgere, der oplever velkoordineret indlæggelse og udskrivning, øges. 
5. At andelen af borgere, der oplever ventetid på genoptræning efter sygehusindlæggelse, 
reduceres. 
 

Det er problematisk, at indikatoren for rehabilitering kun henvender sig til patienter i "den 
arbejdsdygtige alder". Det bør gælde alle, uanset alder. 

Ad 7.2. Løbende opfølgning og justering 

Patientinddragelsesudvalget ser frem til at være i dialog om den fremtidige opfølgning på 
sundhedsaftalen, monitering (sikring af udførelse) samt udvikling af de omtalte værktøjskasser 
og delaftaler. 

 

Med Venlig Hilsen 
 
Patientinddragelsesudvalget i Region Midtjylland 
Formand Birgit Hagen  



 

 

Til Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland 
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Høring vedrørende udkast til Sundhedsaftale 2015-2018 Region 

Midtjylland 

 

Pharmadanmark takker for muligheden for at kommentere på udkast til 

Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Midtjylland.  

 

Pharmadanmark har hæftet sig ved det gennemgående tema om ”det gode 

tværsektorielle forløb”, der er gennemgående i hele sundhedsaftalen. 

Pharmadanmark støtter op om Region Midtjyllands fokus, da et 

sammenhængende sundhedsvæsen vil resultere i større kvalitet. Der er i dag 

for mange fejl forbundet med netop sektorovergange, hvilket kan have 

konsekvenser for patientsikkerheden, og opleves som en stor gene for den 

enkelte borger.  

 

Pharmadanmark har i sin gennemgang af sundhedsaftalen primært haft fokus 

på afsnit og indsatser, hvor omgang og omtale af borgerens medicinering 

nævnes, da dette er et fokusområde for foreningen. Pharmadanmark vil i den 

forbindelse gerne rose sundhedsudvalget i Region Midtjylland for at fokusere på 

velvalgte områder, når det omhandler brug, omgang og håndtering af medicin.  

Mange utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet er forbundet med medicin og 

forkert brug heraf. Særlig for udsatte grupper, som den ældre medicinske 

patient, polyfarmaci-patienter og psykisk syge, er der risiko for fejl. Her får 

borgerne ordineret flere præparater, og er ofte i kontakt med 

sundhedsvæsenet. Derfor er det for disse tre grupper også yderst vigtigt, at 

kommunikationen omkring medicinen, eventuelt ændringer i medicinering og 

vigtigheden af compliance bliver kommunikeret ud til alle berørte, uanset 

sektor, som Region Midtjylland også selv berører af flere omgange.  

 

Som nævnt ovenfor så har utilsigtede hændelser omkring medicin en stor 

indvirkning på patientsikkerheden for udsatte grupper. En stor del af de 

genindlæggelser der registreres i dag skyldes lægemiddelrelaterede problemer. 

Problemerne kan enten være i form af uhensigtsmæssig præparatvalg, over- og 

underbehandling, alvorlige bivirkninger, compliance mm. Borgere i udsatte 

grupper bør derfor med jævne mellemrum få gennemgået deres medicin for i 

videst mulig omfang at undgå dette. Det vil både for de 

sundhedsprofessionelle, der er tæt på borgerens hverdag, borgeren selv og 

eventuelt pårørende skabe et overblik over den ordinerede medicin som er 



 

 

påkrævet og som vil give en indsigt, der kan være givende for alle parter. 

Derudover vil det med stor sandsynlighed også have en positiv virkning på 

compliance, da indsigten og forståelsen for et præparat netop har betydning i 

den sammenhæng.  

 

Pharmadanmark glæder sig derfor til at følge det arbejde, som Region 

Midtjylland har foran sig. Til sidst ønsker foreningen at nævne, at det har stor 

betydning for Pharmadanmark, at regionen i sundhedsaftalen anerkender 

farmaceuten som den lægemiddelfaglige kandidat og har denne faggruppe 

nævnt i projekter, der har fokus rettet mod lægemidler.  

 

Afslutningsvis ønsker Pharmadanmark at fremhæve et uddrag fra 

sundhedsaftalen, da foreningen mener, at det opsummerer hvad et 

kvalitetsbevist og sammenhængende sundhedssystem bør stræbe efter: ”Det 

er en vigtig forudsætning for gode tværsektorielle forløb, at vi ser 

patientforløbet som en fælles opgave, der kræver en fælles løsning ved en 

fælles indsats. For at få gode tværsektorielle forløb er det med andre ord ikke 

tilstrækkeligt, at hver sektor gør, det de skal hver især. Det er nødvendigt at se 

det i en helhed og opprioritere det fælles ansvar” 

 

Med venlig hilsen 

 

Marie Fog 

Lægemiddelfaglig konsulent 
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PLO - Midtjylland 

 

 
 
 
Til Region Midtjylland; Sundhedskoordinationsudvalget 
(Høringssvar sendt til mail: sundhedsaftalen@stab.rm.dk) 
 
 
Høringssvar fra PLO-Midtjylland til Sundhedsaftalen 2015-2018 
 
PLO-Midtjylland (PLO-M) takker for muligheden for at kommentere på Sundhedsaf-

talen. 
Nedenfor er kommentarer til både den politiske del:  
Mere sundhed i det nære - på borgerens præmisser. Politiske visioner mål  
og værdier for sundhedsaftalen og til Sundhedsaftalens administrative del. 
 
Nedenfor er angivet de vigtigste overordnede og generelle kommentarer fra PLO-M. 
Foruden disse generelle bemærkninger er der sidst i dokumentet tilføjet et bilag, 
der indeholder en række specifikke bemærkninger/spørgsmål til konkrete afsnit i 
den administrative del. 
 
A. 
Mere sundhed i det nære - på borgerens præmisser. Politiske visioner mål 
og værdier for sundhedsaftalen.  (Kaldet "Den Politiske del") 

 
Indledningsvist har PLO-Midtjylland (PLO-M) nogle helt overordnede bemærkninger 
til læsevejledningen. 
PLO-M bemærker, at der i læsevejledningen er beskrevet, at ”vi” gennemgående 
dækker over såvel kommuner, regioner og praksissektor.  
Det er ikke hensigtsmæssig med en så generel opfattelse af ”vi”, når almen praksis 
ikke er egentlig aftalepart i sundhedsaftalen. Det bør derfor forklares i læsevejled-
ningen, og samtidig bør det fremgå i selve sundhedsaftalen, når det er forhold, der kun vedrører 
en eller to af aktørerne. 
 
PLO-M understreger, at almen praksis ikke er aftalepart omkring sundhedsaftalen, men vi 
anerkender, at vi har haft mulighed for at påvirke dialogen i tilblivelsen af udkast til 
sundhedsaftale igennem vores rolle i sundhedskoordinationsudvalget og sundhedsstyregruppen. 
 
Vi kan kun være enige i det overordnede mål for denne aftale, ”vi vil have mere sundhed – og 
sundhed skal være for alle”. Med hensyn til de 3 visioner for et fælles sundhedsvæsen kan vi og-
så tilslutte os sundhedsløsninger tæt på borgeren, og mere lighed i sundhed. Vi vil derimod godt 
problematisere visionen om ”et sundhedsvæsen på borgernes præmisser”, idet vi kan være be-
kymrede for, at der ikke er en fælles forståelse for, hvordan ”på borgernes præmisser” skal for-
stås. Hvis vi opfatter på ”borgernes præmisser” som forhold, der er fastsat af patienten, og som 
sundhedsvæsenet må indordne sig under, så er det problematisk og ikke udtryk for en rettidig 
forventningsafstemning. Omvendt er det klart, at man i den konkrete kontakt med patienten er 
nødt til at tage udgangspunkt i patientens situation. 
 
Der er flere umiddelbare modsætninger i den politiske del: 
Ensartethed i tilbud – kontra den individuelle tilgang, der kan ligge i ”på borgernes præmisser”. 
Ligeledes kan der ligge en modsætning i, at ”ingen skal 'slippe' kontakten med borgerne, før den 
anden tager over" – kontra borgerne skal tage større ansvar for egen sundhed. 
Vi støtter, at det er nødvendigt, at behandle borgerne forskelligt, hvis alle skal have samme ud-
bytte af sundhedsvæsenets ydelser. PLO-M understreger, at det er vigtigt med en politisk udmel-
ding om dette. 
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Vi ser positivt på erkendelsen af, at ”sundhedsløsninger tæt på borgerne” betyder en omlægning 
af opgavevaretagelsen imellem hospitaler, kommuner og praksissektoren. Vi ser også med til-
fredshed på, at man ønsker at videreudvikle et stærkt samarbejde, hvor den fælles indsats byg-
ger på tillid og en veldefineret opgavefordeling. 
Når det omtales, "at praktiserende læger tilser patienter i et kommunalt tilbud", vil det indebære, 
at det er nødvendigt med en underliggende aftale - når der er tale om nye opgaver.  
 
Vi anerkender, at en del borgere trives bedst med at være hjemme i vante omgivelser, når de 
bliver syge, men at det i lige så høj grad er vigtigt at understrege, at det også kan være en tryg-
hed for andre borgere at vide, at det er muligt at blive indlagt, udredt og færdigbehandlet, inden 
man igen udskrives til eget hjem. 
 
Der er stor fokus på at forebygge indlæggelser, der kunne være undgået. PLO-M mener, at der 
også bør være fokus på at forebygge for hurtige og uhensigtsmæssige udskrivelser til primærsek-
toren. PLO-M vil gerne indgå i en drøftelse af, hvorledes de 16.391 forebyggelige indlæggelser er 
defineret, idet en del af disse kunne skyldes uhensigtsmæssige udskrivelser. Det kunne være et 
fælles analyseprojekt for Region, kommuner og almen praksis. 
 
PLO-M finder det positivt, at der er en fælles tværsektoriel handleplan for forskningssamarbejdet, 
men savner præciseringer af, hvad det vil indebære. Ligeledes ses frem til konkretiseringer om-
kring fælles kompetenceudvikling. 
 
 
B 
Sundhedsaftalens administrative del. 
I sundhedsaftalens indledning omtales "delaftaler" og "værktøjskasse". Det er uklart, hvornår der 
er tale om "egentlig aftalestof" (som forpligter almen praksis), og hvornår det blot er vejlednin-
ger og hensigtserklæringer. PLO-M ønsker at gøre opmærksom på, at såfremt almen praksis skal 
forpligtes til bestemte opgaver, effektmål, tilgængelighed mm., der ikke er indeholdt i overens-
komsten, vil det kræve konkrete underliggende aftaler, som aftales mellem parterne. 
 
Det er PLO-M klare holdning, at sundhedsaftalens beskrivelse af samarbejdet omkring udveksling 
af data skal overholde såvel overenskomst, sundhedsloven, persondataloven, datatilsynet mv. 
Det gælder både for deling af data på tværs af sektorer og i forbindelse med sundhedsjournalen 
og digital adgang for borgere og klinikker. Vigtig at der ikke er tvivl om tavshedspligten, og at 
man sørger for patientsamtykke, når det relevant.  
 
Det er derfor positivt, at man i Sundhedsaftalen har fokus på patientsikkerhed og lovgivning, så-
ledes at man sikrer fortrolighed omkring personfølsomme oplysninger og prioriterer et højt sik-
kerhedsniveau, således at man sikrer, at personfølsomme oplysninger ikke udsættes for misbrug.  
 
Vi ser med tilfredshed, at der er kommet mere fokus på psykiatrien, som beskrevet under særlige 
grupper. Vi mangler at der, som en særlig indsats, også kommer fokus på den sårbare unge i 
overgangen fra barn til voksen, idet det ofte er her, at det går skævt. Der er risiko for, at de 
dropper ud af ungdoms uddannelse og bliver hængende i systemet. En indsats her kunne fore-
bygge megen psykisk sygdom. 
 

På vegne af PLO-Midtjylland 
 
Karsten Rejkjær Svendsen 
  Formand for PLO Midt 
 
    Fresiavej 24, 6980 Tim 
E‐Mail: rejkjaer@dadlnet.dk 
    Tlf: Hjemme 97333912 
           Mobil  20493912 
           Klinik 97333311 
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Bilag med konkrete bemærkninger til Sundhedsaftalens administative 
del. 
 
 
 
Sundhedsaftalen (kaldet den administrative del) 
Afsnit 1: Det gode forløb er en fælles opgave (p. 4): 
 
Vi tilslutter os, at patientforløbet skal ses som en fælles opgave, der kræver en fælles løsning ved 
en fælles indsats. Vi er også enige i den pragmatiske tilgang der ligger i, at det kan blive nødven-
digt at skubbe rammerne for at kunne tilbyde den løsning, der passer bedst til borgeren (p. 4). 
 
Afsnit 2: Tværgående temaer (p.6): 
Pkt. 2.1, "Data" page 7 øverst: Formuleringen "Der skal i aftaleperioden arbejdes for bedre mu-
lighed for kobling af data mellem region, kommune og almen praksis" kræver en nærmere ud-
dybning af, hvad der menes med kobling. Som nævnt ovenfor skal arbejdet med data ske under 
hensyn til overenskomst, sundhedsloven, persondataloven, datatilsynet mv. 
Pkt. 2.2, page 7, afsnittet 3 og 4 er svært forståeligt og bør omformuleres.  
Pkt. 2.3.1, Her bør der også være fokus på: ”forebygge uhensigtsmæssige udskrivelser”. 
Pkt. 2.3.2, samarbejde om økonomisk forecast og rapportering: Det skal ske indenfor OK ram-
mer. 
Pkt. 2.4.3, polyfarmaci (p.11), under hvem, hvad, hvornår: Det er en lægeligvurdering, hvornår 
der skal ske en medicin afstemning/ajourføring, jf. SST, og skal ikke ske ved hver kontakt med 
kommunal hjemmesygeplejerske. Det er ikke præciseret, hvornår man taler om medicin gen-
nemgang, og hvornår det drejer sig om medicin afstemning/ajourføring.  
 
Vedrørende dosisdispensering (p.12):   
Vigtig at understrege, at dosisdispensering kun er til stabilt medicinerede patienter.  
 
Vedrørende borgere med psykisk sygdom (p.13) 
Det primære må være, at patienten skal have den korrekte medicin. 
 
Pkt. 2.5 (p. 14), kompetenceudvikling mv., under ”hvem, hvad, hvornår”: Når opgaver overdra-
ges, samarbejde omkring oplæring og kompetenceudvikling. Der mangler beskrivelse af hvordan. 
 
Pkt. 3 (p. 16), forebyggelse: PLOM kan tilslutte sig et øget fokus på samarbejde omkring den fo-
rebyggende indsats, men på ”patientens præmisser”. 
 
Pkt. 3.2 (p. 19), henvisning til kommunal forebyggelsestilbud. Under "hvordan" kan tilføjes: - Let 
tilgængelig information om kommunernes tilbud; - Flere permanente tilbud og færre projektbase-
rede samt - Ensartethed i den basale del af de kommunale tilbud. 
Under "hvem, hvad, hvornår/ fælles regional screeningsværktøj": Der mangler beskrivelse af fæl-
les regionale screeningsværktøjer. Det er et gennemgående problem, omkring screening for kram 
faktorer, også gældende for forebyggende indsats overfor borgere med psykisk sygdom, unge 
mv.  
Generelt for forebyggelsestilbud gælder, at der ikke nødvendigvis skal en henvisning til, for at en 
borger kan henvende sig til et kommunalt forebyggelses tilbud. Borgere skal selv kunne henven-
de sig. 
 
Pkt. 3.3 (p.20) under "hvordan" kan tilføjes: Tilbud der kan målrettes den enkeltes behov, fx små 
hold og kort varighed. 
 
Afsnit 4: Behandling, pleje, genoptræning, rehabilitering (p30).  
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Styrke behandling i eget hjem og nærmiljø, p. 33:  
PLOM bemærker, at det fremgår af sundhedsplanen, at samarbejdet mellem hospital, kommune 
og almen praksis sker på den grundlæggende præmis, at patienter som har brug for behandling, 
som ikke kan iværksættes forsvarligt i eget hjem eller nærmiljø, altid skal kunne tilbydes hospi-
talsindlæggelse. Vi bemærker med tilfredshed, at almen praksis’ ret til at indlægge patienten på 
baggrund af en aktuel vurdering af patientens helbredsmæssige situation, ikke er ændret.  
 
Bemærkningen omkring ensartede forudsætninger i hele regionen til, og om der er/ ikke er egen-
betaling (p.33 sidste afsnit):  
Det er PLOM’s holdning, at der ikke bør være egenbetaling i forhold til behandling i eget hjem el-
ler nærmiljø som et alternativ til indlæggelse, dvs. det er ikke kun et spørgsmål om ensartethed 
igennem regionen, men der bør ikke være økonomiske incitamenter til at foretrække den ene el-
ler den anden løsning på borgerens helbredsmæssige problemstilling. 
 
P.34, under hvem, hvad, hvornår, 2. sidste dot: ”der skal i fællesskab opstilles og måles på ef-
fektmål for de kommunale akutfunktioner”.  
Dette skal beskrives og aftales yderligere ved underliggende aftale, hvis der hermed også menes 
effektmål vedrørende almen praksis’ rolle i de kommunale akutfunktioner. 
 
P. 35, hospitalernes indsats.  
Det er PLO-M opfattelse at, der også bør være indsats som hedder "undgå uhensigtsmæssige ud-
skrivelser". 
 
P. 38,vedr. udviklingen af en app til almen praksis. 
For almen praksis er det primære en enkel og sikker information, igennem central visitation til 
såvel regionale som kommunale tilbud. 
 
P.38 vedr. at sikre øget indsats/fokus på brug af populationsdata i almen praksis:  
Det er PLO-M opfattelse, at med hensyn til data, så skal der ikke ske yderligere end det, der alle-
rede er fastlagt, jævnfør overenskomst, sundhedsloven, persondataloven, datatilsynet mv. 
 
P. 41, særligt om den gode udskrivelse:  
Sundhedsstyrelsens definition af den færdigbehandlede patient hviler på en lægelig vurdering af, 
at patienten er færdigbehandlet eller at indlæggelse ikke længere er en forudsætning for den vi-
dere behandling. I det specialiserede sygehusvæsen er det en definition, der ikke nødvendigvis 
tager hensyn til patientens samlede situation. Samtidig er definitionens konsekvens meget af-
hængig af, hvilke ressourcer og organisation der er til at overtage patienten efter endt sygehus 
ophold. Det er med andre ord ikke som udgangspunkt det vigtigste, at borgeren kommer hjem i 
eget hjem eller andet lokalt tilbud, så hurtigt som muligt, men at borgeren er færdigbehandlet i 
sygehusregi i en sådan grad, at patienten har mulighed for at komme hjem i eget hjem eller an-
det lokalt tilbud, uden at risikere en hurtig genindlæggelse.  
 
Pkt. 4.1.3 (p. 43), under hvem, hvad, hvornår: Vejledning fra regionens psykiatere til almen 
praksis via forløbsbeskrivelse på praksis.dk:  
Skal ske i samarbejde mellem regionens psykiatere og almen praksis. 
 
P. 52, under Baseline/data: Arbejdsmarkedsdata (DREAM), kobles til DAK-E data via ICPC-
koderne:  
Det er PLO-M opfattelse, at datakodning kun sker i forhold til det, der er aftalt via overenskomst, 
sundhedsloven, persondataloven, datatilsynet mv. 
 
Pkt. 6: Særlige målgrupper, borgere med psykisk sygdom.(p. 62): 
Når patienter med psykisk sygdom afsluttes på sygehuset, skal det aftales med egen læge, at 
denne nu overtager ansvaret for behandlingen. Dette er specielt aktuelt i situationer, hvor pati-
enterne er alvorligt syge, og er i en specielt sårbar gruppe, eksempelvis med megen medicine-
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ring. Det vil specielt være relevant i forhold til børn- og ungepsykiatrien, men også voksenpsykia-
tri. 
 
Pkt. 6.1.1, p. 62:  
Positivt at borgere med psykisk sygdom, som følge af udredningsretten bliver udredt og behand-
let tidligere i forløbet. Vigtigt at man har fokus på, at patienterne også fortsat er indlagt i den tid, 
det er nødvendigt for en sufficient udredning og behandling. 
 
Omkring almen praksis’ opgaver og ansvar (p. 62):  
Det anføres, at patienter med psykisk sygdom skal være udredt og igangsat med relevant soma-
tisk behandling før en henvisning til psykiatrien. Dette vil ikke altid være muligt, da nogle psykia-
triske patienter vil kræve en hurtig henvisning og indlæggelse/ambulant vurdering, som ikke kan 
afvente somatisk udredning og behandling.  
 
Det fremgår også (p. 63), at almen praksis varetager somatisk behandling for patienter i ambu-
lant behandlingsforløb i regionspsykiatrien. Dette vil i stor udstrækning være tilfældet, men der 
kan være situationer, hvor patienter behandles i medicinsk ambulatorium for bl.a. kroniske syg-
domme, og hvor det ikke er almen praksis, der varetager den primære somatiske behandling. 
 
Med hensyn til initiativpligten i forhold til behov for kommunal indsats hos borgere, der ikke selv 
magter at opsøge de kommunale tilbud, har almen praksis en forpligtigelse til at hjælpe patien-
terne i den udstrækning almen praksis er bekendt med, at patienterne har et behov. Dette frata-
ger ikke det øvrige sundhedsvæsens generelle initiativpligt til også at hjælpe borgerne i forhold til 
kommunale tilbud. 
 
Vi kan med tilfredshed notere os, at sundhedsaftalen anerkender almen praksis’ behov for let ad-
gang for henvisning til det sekundære sundhedsvæsen, samt let adgang til rådgivning. 
 
Pkt. 6.1.2: Børn og unge med psykisk sygdom (p. 64):  
Når børn afsluttes i psykiatrien til primærsektoren, skal der foreligge en skriftlig aftale med egen 
læge om, at denne overtager ansvaret for behandlingen. 
 
Praktiserende lægers opgaver og ansvar, p. 65:  
Det beskrives, at det er almen praksis, der sammen med kommunerne i stigende grad skal være 
tovholder og udrede og behandle langt hovedparten af børn og unge med psykiske problemstil-
linger, men samtidig fremgår det, at når det drejer sig om børn og unge mellem 5 og 18, så har 
vi kun en begrænset rolle. Der mangler her en afstemning og en præcisering. 
Hvis det er intensionen, at almen praksis sammen med kommunerne skal have nye opgaver i for-
hold til i stigende grad at udrede og behandle langt hovedparten af børn og unge med psykiske 
problemstillinger, så vil det kræve underliggende aftaler.  
 
 
P. 70, vedrørende netværksmøder og professionelle arbejdsmøder:  
Det er positivt, at sundhedsaftalen beskriver behovet for at få netværksmøder i forbindelse med 
udskrivning/overlevering. Der er dog en stor udfordring her i forhold til centralisering af den psy-
kiatriske behandling, og de afstande, der er i regionen. Det forudsætter underliggende aftaler, 
med almen praksis om det tidsforbrug, sådanne netværksmøder vil medføre. 
 
Pkt. 6.2 (p. 75): Samarbejde om gravide og nyfødte:  
Det er PLO-M opfattelse, at almen praksis’ rolle i svangreomsorgen som udgangspunkt ikke er 
ændret.   
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Samlet høringssvar fra Psykiatri og Social og Hoved-MEDudvalget  

for Psykiatri og Social 
 
Psykiatri og Social og Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social er 
helt overordnet meget tilfreds med indholdet i dels de politiske 
visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen og dels indholdet i 
sundhedsaftalen. Det er meget positivt, at psykiatrien har fået et 
stort fokus i aftalen og ved en fuld implementering af 
sundhedsaftalen, så den kommer til at få gennemslagskraft og ”leve”, 
kommer det til at betyde et stort skridt i retning af, at ligestille 
borgere med psykisk sygdom med borgere med fysisk sygdom.   
 
Det værdimæssige tankesæt, som præger sundhedsaftalen omkring 
styrkelse af patienter og pårørendes mulighed for at være 
hovedaktører i eget liv og eget behandlingsforløb er helt i tråd med 
den udvikling, der i øvrigt pågår i psykiatrien.  
 
Set fra psykiatriens perspektiv er det meget positivt at 
sundhedsaftalen er med til at tydeliggøre, hvor mange 
samarbejdsflader psykiatrien har med kommunerne, ligesom det er 
meget positivt, at den almenpraktiserende læges rolle er blevet 
tydeligere, som den centrale aktør i alle patientforløb. Det er Psykiatri 
og Socials håb, at sundhedsaftalen kan bidrage til at samarbejdet 
mellem almenpraksis og kommunerne i den kommende 
sundhedsaftale periode vil blive udvidet og styrket.      
 
Men samtidig er der en erkendelse af, at det er en meget omfattende 
sundhedsaftale, som også vil betyde kulturforandringer i de måder, 
der samarbejdes på tværsektorielt. Derfor vil det fordre et 
omfattende arbejde for alle parter for at få alle aftalens aspekter 
implementeret. Derfor er det vigtigt at få lavet en realistisk plan for 
implementeringen med et fælles øje for at implementeringen bliver 
en trinvis proces, som forløber over hele sundhedsaftaleperioden. 
 
Set fra børne- og ungdomspsykiatriens perspektiv er det meget 
positivt, at der er et ønske fra både kommunerne og almenpraksis 
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om at styrke samarbejdet og koordinationen mellem almenpraksis og kommunerne omkring 
sårbare unge - både de som skal hjælpes og behandles i primærsektoren og de der har behov 
for indsatser fra det sekundære sundhedsvæsen. Det er også positivt, at behovet for den 
koordinerende funktion for de børne- og unge, der modtager flere samtidige indsatser er 
tydeliggjort og kan placeres. Desuden er det et vigtigt skridt, at ansvaret for de fremtidige 
netværksmøder placeres hos den myndighed, der har behov for mødet af hensyn til den videre 
sagsbehandling eller behandling. Et sidste væsentligt element er, at der er enighed om at 
tværsektorielle møder så vidt muligt skal foregå via video.  
  
Set fra voksenpsykiatriens perspektiv er det meget vigtigt, at arbejdsmarkedsområdet nu 
bliver en tydelig samarbejdspart i det tværsektorielle samarbejde, ligesom sundhedsaftalen er 
med til at sætte fokus på de sundhedsfaglige kommunale indsatser til borgere med psykisk 
sygdom. Det at øge middellevetiden hos borgere med psykisk sygdom er en helt central 
opgave i det tværsektorielle samarbejde i den kommende sundhedsaftale periode, som skal 
have høj prioritet. Desuden er det vigtigt, at der i den kommende sundhedsaftale er enighed 
om, at det er den konkrete borgers vanskeligheder og ressourcer, der på baggrund af en 
konkret faglig vurdering, afgør i hvilket omfang, der er behov for, at de professionelle 
koordinerer og sikrer sammenhæng i indsatsen. Dvs. en enighed om at alle ikke skal have lige 
meget, men at de fælles ressourcer primært skal bruges på de borgere, som har mest brug for 
støtte til at kunne gøre brug af de relevante sundhedstilbud.    
 
Målgruppebeskrivelse for psykiatri, og børne- og ungdomspsykiatri.  
 
I løbet af sommeren har de danske regioner formuleret nye målgruppebeskrivelser for 
psykiatrien, som skal erstatte de nuværende i sundhedsaftalen.  
  
Målgruppebeskrivelse for psykiatri, og børne- og ungdomspsykiatri.  
 
Symptomer og adfærd • Betydelig forværring i symptomer 

• Betydelig forpinthed 
• Adfærd præget af betydelig ustabilitet, selvskade 

og/eller selvmordsrisiko samt truende adfærd 
• Nyopståede psykotiske symptomer 

Funktionsniveau • Betydelig nedsættelse i funktion hvad angår 
sociale og skole/arbejdsmæssige sammenhænge 
relateret til psykisk sygdom* 

Diagnostik • Diagnostisk uklarhed evt. pga. komorbiditet eller 
manglende mental udvikling 

Behandling • Utilstrækkelig effekt af forudgående behandling i 
primærsektor 

• Ustabilt samarbejde om vedlige-
holdelsesbehandling 

• Visse nærmere definerede patientgrupper der bør 
udredes og behandles i sygehuspsykiatrien 

Behandles i den hospitalsbaserede 
psykiatri (ambulant og stationært) 
så længe  

• Målgruppebeskrivelsen stadig er opfyldt 
• Patientens sygdom er i væsentlig positiv udvikling 
• Afslutning medfører betydelig risiko for patientens 

liv og levned. 
*Hos personer med udviklingshæmning vurderes funktionsnedsættelsen i forhold til normal udvikling 
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og begavelse 
 
Med denne sundhedsaftale er det tydeligt, at kommuner, regioner og almen praksis forsøger at 
finde hinanden. Budskabet i sundhedsaftalen vidner om øget kendskab til hinanden og en vilje 
til at det gode forløb er et fællesområde, der skal tages hånd om. Det er en fællesopgave, som 
alle parter skal finde hinanden i og det er også en udfordring. 
 
Det er bemærket, at afsnittet vedr. implementering og beskrivelsen af tilgangene til hvordan 
patienterne skal føle sig trygge ikke er tydeligt beskrevet i forhold til Psykiatriområdet. 
Derudover er området vedr. inddragelse af frivillige ikke medtaget i sundhedsaftalen, men det 
er positivt, at der er kommet fokus på ulighed i sundhed, når det gælder borgere med psykisk 
sygdom. 
 
Konkrete bemærkninger:  
s. 15 Den politiske del:  
”Bedre behandling og forebyggelse af borgere med både psykisk og somatisk sygdom” – noget 
sprogligt, måske er det ”forebyggelse af borgere” 
 
s. 13 i sundhedsaftalen:  
”forebygge, at borgere med psykisk sygdom ikke får for meget (store doser) og for forskelligt 
medicin (mange præparater), samt at borgeren bliver bedre til at mestre ….” 
Der er dels det sproglige, men også at det samme problem må gælde for medicinske og andre 
somatiske pt.  
 
s. 44 i sundhedsaftalen: 
Udtrykket ”den sorte gryde” rammer ved siden af  
 
s. 84 i Sundhedsaftalen: 
Stavefejl i overskriften for pkt. 6.13. Der skal stå Oligofreni, men står Oligefreni.  
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Høringssvar vedr. sundhedsaftale 2015-2018, Regionsrådet 
Region Midtjylland 
 
Regionsrådet vil først og fremmest gerne kvittere for et meget flot og 
ambitiøst udkast til sundhedsaftale 2015-2018. En sundhedsaftale 
som Region Midtjylland ser frem til at indgå i og implementere i et 
tæt samarbejde med de 19 kommuner, almen praksis og den øvrige 
praksissektor. Med denne aftale er der lagt et godt fundament for, at 
borgerne vil opleve sammenhængende sundhedstilbud af høj kvalitet 
uanset, hvor de bor.    
 
Regionsrådet finder, at en væsentlig styrke ved 
sundhedsaftaleudkastet er, at region, kommuner og praksissektor, 
med aftalen, tager et fælles ansvar for udviklingen af 
sundhedsvæsenet herunder det nære sundhedsvæsen. Og at der 
sættes en klar og tydelig fælles retning for de kommende års arbejde 
via fælles visioner og sundhedspolitiske mål.  
 
Ligeledes er det for regionsrådet helt centralt, at arbejdet med at 
skabe gode og sammenhængende patientforløb fortsætter og 
intensiveres. Det er regionsrådets opfattelse, at der netop i ’at flette 
indsatserne’ ligger et betydeligt potentiale for at opnå bedre 
sammenhæng og kvalitet i patientforløbene. I et fællesskab kan 
region, kommuner og praksissektor løfte sundhedsindsatsen endnu 
mere. Og dermed skabe bæredygtige løsninger – både for borgeren, 
og for samfundsøkonomien. Regionsrådet er derfor meget tilfredse 
med, at et gennemgående tema for sundhedsaftalen er, at 
’indsatserne skal flettes’.  
 
Regionsrådet finder det positivt, at sundhedsaftalen fremhæver, at 
der skal skabes mere ensartede sundhedstilbud. Borgerne bør møde 
et sundhedsvæsen, som er nogenlunde ensartet og som udvikler sig i 
samme takt, uanset hvor man bor. De gode løsninger skal rulles ud i 
hele regionen. Derfor er det også glædeligt, at kommunerne arbejder 
med at få mere ensartede standarder fx for akutpladser. 
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Regionsrådet understøtter ligeledes, at også regionale tilbud er 
ensartede og med samme høje kvalitet.  
 
Regionsrådet finder det vigtigt, at der fortsat er ambitioner om faglig 
udvikling og ydelser af høj kvalitet. Og at det er nyeste faglige 
resultater, der ligger til grund for vores indsatser – også inden for det 
tværsektorielle samarbejde og i det nære sundhedsvæsen.   
 
Regionsrådet kan tilslutte sig visionerne og de sundhedspolitiske mål i 
sundhedsaftalen. Visionerne ligger fint i tråd med regionens 
sundhedsplan. Det er glædeligt, at psykiatriområdet samt børn og 
unge har fået en central placering i aftalen. Samtidigt er det 
ambitiøse visioner og mål, og som regionens borgere vil profitere af. 
Det er derfor vigtigt, at kommuner, region og praksissektor har et 
prioriteret fokus på at nå de opsatte mål. Det vil kræve en betydelig 
og vedholdende indsats af alle parter i de kommende år.  
 
Regionsrådet finder det meget væsentligt, at region, kommuner og 
Sundhedskoordinationsudvalget løbende politisk følger op på 
sundhedsaftalens mål.  
 
Regionsrådet ønsker at pointere vigtigheden af, at sundhedsaftalen i 
praksis implementeres og gøres til konkret handling, og at parterne 
dermed lever op til de forpligtelser, der fremgår af aftalen. En 
succesfuld implementering kræver, at både region og kommuner 
prioriterer implementeringen af sundhedsaftalen og bidrager med 
ressourcer til arbejdet. 
 
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med kommuner og 
praksissektoren.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Bent Hansen 
Regionsrådsformand   



 

Regionsterapeutrådet 
Region Midtjylland 

 
 
 
Til 
Region Midtjylland 
 
Høringssvar Sundhedsaftalen 2015-2018 
 
På vegne af Regionsterapeutrådet i Region Midtjylland fremsendes hermed høringssvar til 
sundhedsaftalen 2015-2018 
 
Regionsterapeutrådet finder, at der overordnet er tale om en visionær og værdibaseret 
sundhedsaftale, som vil bidrage til at facilitere samarbejdet om og med patienten på dennes 
præmisser. I forhold til anvendelse i praksis er det imidlertid afgørende, at det er præciseret, 
at den værdibaserede tilgang ikke må skabe ringere vilkår for patienten, end den eksisterende 
aftale, f.eks. i forhold til kommunale forberedelsestider eller aftalen om initiativpligt. 
 
Regionsterapeutrådet hilser velkomment, at Sundhedsaftalen adresserer den kompleksitet, 
som patienter / borgere med behov for længerevarende rehabiliteringsforløb har behov for, 
herunder involvering af hele patientens livssituation og samarbejde og koordinering mellem 
sektorerne.  
 
Hvad angår træningsområdet bør det sikres, at aftalen tager højde for den kommende 
reviderede bekendtgørelse om genoptræningsplaner og vejledning om træning i regioner og 
kommuner.  
 
Kommunernes indsatser for at afkorte indlæggelser blandt andet med brug af akutpladser vil 
indbefatte et stort kendskab til de respektive patientkategorier (s.34). Formålet med 
akutpladserne er tiltalende blandt andet med hensyn til nærmiljø, men stratificeringen i at den 
rigtige patient kan gøre brug af denne mulighed må vægtes meget højt. Hvordan sikres 
visiteringen bedst muligt ved brugen af sådanne funktioner fremover? 
 
Udgående funktioner fra hospitalerne kan med fordel nytænkes, sådan at der også blive større 
mulighed for at dele viden med kommune, pårørende etc. og sikre et sammenhængende 
patientforløb. Opgaverne vil kunne løftes af sammen og af flere faggrupper alt efter opgavens 
karakter. Et vigtigt redskab i denne proces må være at der på forhånd er aftalt en fornuftig 
økonomisk sammenhæng mellem ydelserne og den tiltænkte hensigt.   
 
Kapitlet om hjælpemidler og behandlingsredskaber bør mere tydeligt beskrive opgavedelingen 
og serviceniveau i praksis. Dette gælder både på tværs af sektorer og internt mellem 
hospitalerne i Region Midtjylland. Der opleves fortsat udfordringer i samarbejdet omkring 
afgrænsning af behandlingsredskaber i forhold til hjælpemidler, afgrænsning mellem 
hjælpemidler efter serviceloven og træningshjælpemidler samt initiativpligt og 
forberedelsestider. Netop hjælpemiddelområdet er et vigtigt område i forbindelse med 
overgang mellem sektorer, og effektivisering af samarbejdet på dette område bør derfor 
fortsat prioriteres højt i aftaleperioden.  
    
Vi håber, ovenstående kommentarer kan bidrage til det videre arbejde. 
Vi stiller os gerne til rådighed med henblik på at uddybe vores høringssvar, såfremt det måtte 
ønskes.  
 
Med venlig hilsen 
Lene Lange, formand 
Regionsterapeutrådet 
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Næstformand: Jens Erik Madsen, Norddjurs, telefon: 21 61 0737 eller e-mail: jenserik@post3.tele.dk   

 
Til Sundhedskoordinationsudvalget 

 i Region Midtjylland 

Høringssvar til udkast  

til sundhedsaftalen 2015 - 2018 

Regionsældreråd  

Midtjylland  
             Medlem af 

28. okt. 2014 

Udkastet har været behandlet i regionsældrerådets møde den 27. oktober. På den baggrund fremsendes hermed 

høringssvar. 

En sundhedsaftale må først og fremmest bygge på, at færrest mulige borgere bliver syge og kommer i kontakt med 

det sygdomsbehandlende system. Det betyder efter vor opfattelse, at der skal langt større opmærksomhed på og 

brug af ressourcer til det forebyggende sundhedsarbejde.  

Regionsældrerådet anerkender, at der i kapitel 3 om forebyggelse er opstillet mange gode ideer og fine mål. Opfyl-

delsen kræver et meget tæt samarbejde mellem alle tre parter i aftalen. Afklaring af snitfladerne mellem dem er der-

for yderst vigtig. 

Tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS) er et andet vigtigt redskab, som kræver opmærksomhed i kommu-

nerne, hos de praktiserende læger og på hospitalerne. 

Regionsældrerådets opmærksomhed er især rettet mod den ældre medicinske patient. De 19 ældreråd i regionen 

oplever at have et særligt ansvar for denne patientgruppe, som ikke har en egen patientforening som talerør. Det er 

vigtigt at arbejde med en styrket forløbskoordination. Ordningen med opfølgende hjemmebesøg skal styrkes og 

udvides til at gælde alle patienter med et behov derfor. Kommunerne skal derfor også have pligt til at tilbyde et op-

følgende hjemmebesøg til udskrevne patienter. 

Regionsældrerådet lægger stor vægt på lægebetjening af akutpladser (s. 36). Mange kommuner opretter nu én el-

ler to institutioner med akutmodtagelse af borgere, som derved kan undgå unødige hospitalsindlæggelser. Der kræ-

ves en nøje planlægning af og aftale om lægebetjening af disse boliger. Borgerens egen læge bor ofte for langt 

væk. Derfor bliver skiftende vagtlæger tilkaldt, eller borgeren bliver genindlagt.  

Forløbsprogrammer bliver nu udarbejdet på flere somatiske og psykiatriske sygdomme. Det er jo en god ting. Men 

det medfører efter regionsældrerådets mening en risiko for, at de såkaldte ”pakker” bliver standardiserede i en så-

dan grad, at patientens individuelle behov kan blive tilsidesat/overset. Derfor ser regionsældrerådet meget positivt 

på den fortsatte udvikling af de telemedicinske aktiviteter og løsninger. 

Patienten i centrum har været et ”feltråb” i mange år. Der er efterhånden opnået gode resultater i hospitalsverde-

nen. Regionsældrerådet foreslår, at bestræbelserne fortsættes og udbygges. Målet kunne være at få patienten som 

partner. Det vil indebære behovet for en holdningsændring – både hos behandlerne og hos patienterne. Men kun, 

hvis begge parter påtager sig rollen som partner, vil man opnå det bedste resultat. 

Regionsældrerådet foreslår en tilføjelse til ”ønskesedlen” på side 2 i ”Politiske Visioner”: ”og som følger mig helt 

hjem”. 

Regionsældrerådet vil nøje følge den videre proces med den praktiske implementering af sundhedsaftalen, herun-

der den økonomiske side. 

Med venlig hilsen,  

Anker Andersen / Formand for Regionsældrerådet Midtjylland 

mailto:karenanker@jafnet.dk
mailto:jenserik@post3.tele.dk


Åbningstider  Telefontider   
mandag – onsdag 9.30 – 15.00 mandag – onsdag 8.00 – 15.30 Hjemmeside www.rksk.dk 
torsdag 9.30 – 16.45 torsdag 8.00 – 17.00  
fredag 9.30 – 13.00 fredag 8.00 – 13.30 Telefon 99 74 24 24 
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Sundhedskoordinationsudvalget 
Region Midtjylland 
Regionshuset 
Skottenborg 26 
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Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar til 
Sundhedsaftalen 2015 – 2018. 
 
Sundhedskoordinationsudvalget har den 9. september 2014 udsendt 
udkast til sundhedsaftale 2015 – 2018 til høring blandt alle 
høringsparter. 
Ringkøbing-Skjern Kommune anerkender det store arbejde, der 
ligger bag udkastet, hvor mange medarbejdere – både kommunale 
og regionalt – har været involveret. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune vil gerne med dette høringssvar knytte 
nogle bemærkninger til aftaleudkastet. Høringssvaret er godkendt af 
kommunens social- og sundhedsudvalg på møde den 29. oktober 
2014.  
 
Politiske visioner, mål og værdier for 
sundhedsaftalen 2015 – 2018. 
 
De politiske visioner, mål og værdier falder fint i tråd med de 
indsatser, der arbejdes med i Ringkøbing-Skjern Kommune – 
herunder bl.a. på børneområdet den tidlige forbyggende indsats samt 
inddragelse af de nære voksne. På voksenområdet falder visionerne i 
sundhedsaftalen godt i sammenhæng med arbejdet med 
implementering af det aktive medborgerskab, hvor såvel borgernes 
egne ressourcer og mestringsevne i forhold til egen sundhed, som 
ansvaret og omsorgen over for andre medborgere f.eks. via de 
frivillige foreninger, sættes i spil.  
Lighed i sundhed – herunder den mentale sundhed og 
ensomhedsproblematikken - er ligeledes et område med stor politisk 
opmærksomhed i kommunen. 
Ringkøbing-Skjern Kommune ser således frem til at være med til at 
tage de næste skridt for at løfte sundhedsaftalens visioner, mål og 
værdier til fælles handlinger. Borgerens interesse før sektorinteresse 
stiller krav om nytænkning og redefinering af den nuværende 
indsats, ikke blot på det kommunale niveau, men også i forhold til 
regionens specialiserede tilbud og almen praksis. De beskrevne mål 
og visioner betyder ikke blot omlægning af sundhedsvæsenet, men 
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der beskrives ligeledes en tydelig forventning om omlægning af den 
kommunale praksis, herunder samarbejdet med de praktiserende 
læger, når opgaverne skal løses tættest muligt på borgeren. 
 
Sundhedsaftalen 2015 – 2018. 
 
På baggrund af de ovennævnte, forventede store omlægninger, skal 
der henledes opmærksomhed på en række områder i 
sundhedsaftalen. 
 
Indledning. 
I indledningen s. 3 er det nævnt, at sundhedsaftalen retter sig mod 
en bred vifte af indsatser – herunder sundhedsfremme, men 
sundhedsfremme synes ikke at vægte særligt i det øvrige materiale. 
Dette giver sundhedsfremmeområdet en svag rolle i hele 
sundhedsarbejdet. 
 
Tværgående temaer. 
Generelt er der i sundhedsaftalen fokus på væsentlige forhold for 
samarbejdet på tværs af sektorer. Der kan dog være bekymring for 
omfanget af indsatser, og der vil være behov for en tidsmæssig 
aftale om, hvornår hvilke indsatser sættes i værk i løbet af den 
fireårige periode, så der reelt opnås succes med det, der sættes i 
værk, og så det undgås, at der sættes indsatser i værk, som 
aktørerne ikke formår at følge op på. 
 
Økonomi. 
Dele af kommunen vil blive økonomisk berørt af sundhedsaftalen. Det 
vil f.eks. gælde medarbejdere i PPR, Socialrådgivningen, 
Sundhedsplejen og børne- og ungelægen og vil gælde for indsatserne 
vedr. kommunale forebyggelsestilbud, styrket forebyggelse for unge 
vedr. livsstilsændringer, behandling af børn og unge i eget hjem, 
dækning af udgifter til børn og unge med kroniske sygdomme samt 
træning og rehabilitering af børn og unge. 
På området børn og unge med psykisk sygdom overdrages med 
sundhedsaftalen flere opgaver til kommunen. Det gælder ikke mindst 
den administrative og faglige indsats i forhold til koordinatorfunktion 
samt indkaldelse og afvikling af udskrivnings- og opfølgningsmøder. 
Øvrige indsatser, som vil berøre økonomien på børneområdet, er 
tidlig indsats, samarbejde om gravide og nyfødte, borgere med 
erhvervet hjerneskade og børn med celebral parese. 
For at lykkes med de gode intentioner i sundhedsaftalen vil der på de 
fleste nævnte områder være behov for at tilføre kommunen 
kvalifikationer og ressourcer for at matche det regionale samarbejde 
både før og efter henvisning til regionale samarbejdspartnere. 
Midlerne fra økonomiaftalen mellem regering, regioner og kommuner 
for 2015 har prioritet inden for den patientrettede forebyggelse, som 
ovennævnte område ikke henhører under. 
Det må forventes, at de øvrige kommuner i region midt i deres 
høringssvar peger på samme økonomiske udfordringer, hvilket må 
lede frem til opmærksomhed på samarbejde om at sikre en 



kommunal kompensation for at implementere de nye, vigtige 
indsatser for børn, unge og deres familier. 
 
Infektionshygiejneområdet. 
Med fremhævelsen af behovet for en styrket indsats på det generelle 
infektionshygiejniske område (s. 10) påpeges også vigtigheden af en 
styrket indsats på det antibiotika-resistente bakterielle område – 
også ud over den nuværende indsats på MRSA-området. 
 
Tværsektorielt samarbejde på lægemiddelområdet. 
Det hilses med tilfredshed, at der sættes fokus på 
medicingennemgang m.v. (s. 13). 
 
Kvalifikationer og kompetencer. 
Kvalifikationer og kompetencer i primærsektoren (s 14.) skal i 
fremtiden kunne matche de forventninger, der ligger fra Region Midt i 
forhold til viden og erfaring med de specialiserede områder f.eks. 
børnepsykiatri, sårbare gravide m.v. I sundhedsaftalen er der forslag 
om en tværfaglig og tværsektoriel intervention i graviditeten – 
eksempelvist nævnes en fremskudt socialfaglig rådgivning. Børne- og 
familieområdet indgår gerne i de nævnte samarbejdsfora og de 
udvidede arbejdsområder, men paradigmeskiftet i forhold til at 
”vende sagerne på hovedet” kræver en ændring af medarbejdernes 
tankegang samt beskrivelse af fremtidige procedurer gennem 
deltagelse i involverende processer.  
Opgaveglidningen fra sekundær til primær sektor forudsætter et øget 
fokus på specialisering af de kommunale tilbud samtidig med, at der 
fortsat skal kunne hentes merviden fra de mest specialiserede 
områder eller tænkes i en udbygning af tværkommunale løsninger og 
indsatsområder. 
 
Forebyggelse. 
Det nævnes s. 16, at der i forbindelse med forebyggelse skal 
anvendes en sundhedsfremmende tilgang, der bygger på en 
anerkendende og involverende dialog. Der opfordres til en uddybning 
af dette emne i forhold til, hvem der har ansvaret for, at denne 
tilgang gennemføres. 
 
Flere henvisninger til kommunale forebyggelsestilbud. 
Dette afsnit (s. 19) er læst med tilfredshed. Især fokus på 
henvisninger er yderst vigtigt. 
 
Forebyggelsesindsats over for borgere med psykisk sygdom. 
Det er nødvendigt med indsatser, som kan medvirke til at forebygge 
risikoadfærd og sikre kvalificeret behandling af samtidig somatisk og 
psykisk sygdom (s. 20). Der er derfor tilslutning til vægtningen af 
denne indsats i sundhedsaftalen. 
 
Indsatser i forhold til rygning. 
Rygning og systematisk indsats for at mindske tobaksforbruget (s. 
22) ligger fint i tråd med, at kommunerne i Vestklyngen går i gang 
med et projekt om forstærket indsats mod storrygere. 



Fælles strategi for indsatser i forhold til overvægt. 
Registrering af overvægt (s. 23) forudsætter udvikling af et it-
system, der kan registrere på tværs af geografi, kommunestørrelse 
og sektorgrænser. Den primære sundhedssektor har her en opgave 
sammen med de praktiserende læger, hvilket kræver fortsat 
udbygning af det eksisterende samarbejde.  
 
Styrket forebyggelse for unge. 
Det at arbejde med unge og sundhed er generelt en udfordring. 
Dette kunne uddybes i afsnittet (s. 24) – hvem disse unge er og 
hvordan, man får fat i dem. 
 
Styrket forebyggelse forud for operation. 
Der er tale om et rigtigt vigtigt indsatsområde (s. 26), men der 
mangler konkrete redskaber til implementeringen (hvordan?) 
 
Den somatiske behandling til borgere med psykisk sygdom 
styrkes. 
Det hilses med tilfredshed, at der kommer øget fokus på dette 
område (s. 43). 
 
Tværsektoriel indsats over for borgere med psykiske lidelser 
og samtidigt misbrug. 
Dette er et meget vanskeligt område, og det hilses med tilfredshed, 
at der lægges op til afprøvning af forskellige handlinger for at styrke 
den samlede behandlingsindsats (s. 45). 
 
Deling af data på tværs af sektorer. 
It-løsningen MedCom Standard kan være med til at forenkle og 
effektivisere sagsgange, så informationer hurtigere kan tilgå 
relevante samarbejdspartnere i region, kommune og almen praksis. 
Den tværsektorielle it-platform findes ikke på nuværende tidspunkt 
hos almen praksis eller i kommunen. Udformningen af et sådant 
system vil stille krav om et grundigt forarbejde i forhold til sikring af 
data i forbindelse med udveksling af cpr.numre og tilsvarende 
personfølsomme oplysninger (s. 58). 
 
Borgere med psykisk sygdom som særlig målgruppe. 
Kommunen kan tilslutte sig beskrivelsen af de kommunale opgaver 
og ansvarsområder (s. 63). 
 
Praksisplanen. 
Praksisplanen skal i den nærmeste fremtid vedtages (s. 90). Almen 
praksis er med den nye sundhedsaftale givet flere helt centrale roller. 
Det får således væsentlig betydning for gennemførelsen af de 
fremtidige fælles handlinger, at praksisplanen tilgodeser det 
tværfaglige samarbejde mellem kommune og de praktiserende 
læger. For Ringkøbing-Skjern Kommunes vedkommende drejer det 
sig om 37 praktiserende læger, som er en uhomogen gruppe fordelt 
på et antal praksis. Vores samarbejde går i dag via 
praksiskoordinator og kommunalt lægeligt udvalg (KLU), og der 
arbejdes p.t. med beskrivelse af en konkret samarbejdsaftale mellem 



Børn og Familie og de praktiserende læger. Sundhedsaftalen tager sit 
afsæt i den nuværende lovgivningsmæssige opgavedeling, men 
påpeger også vigtigheden af en omlægning af opgavevaretagelsen til 
gavn for borgeren. Mere sundhed i det nære – på borgerens 
præmisser nødvendiggør inddragelse og en aftale med almen praksis, 
og skal medtænkes i de kommende forhandlinger om praksisplanen. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
På Social- og Sundhedsudvalgets vegne 
 
Karsten Sørensen 
udvalgsformand 













 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Marie Louise Daugård   

marielouise.daugard@silkeborg.dk 

Vibeke Staack 

Vibeke.staack@silkeborg.dk 

 
Søvej 1  8600 Silkeborg 

Tlf.: 8970 1000 

www.silkeborgkommune.dk 

 

Høringssvar på sundhedsaftalen 2015-2018 

 

Silkeborg Kommune har med interesse læst Sundhedskoordinationsudvalgets 

høringsudkast på sundhedsaftalen 2015-2018. 

 

Det er nu 3. generations sundhedsaftale og erfaringen med at få borgeren mere i centrum 

er lykkedes bedre denne gang. 

 

Vi finder, at udkastet med sin vision om ét sundhedsvæsen, hvor borgere og pårørendes 

ressourcer bringes i spil, og hvor borgere deltager aktivt i eget behandlings- og 

rehabiliteringsforløb er yderst relevant. Det er i fin overenstemmelse med den måde 

kommunerne, herunder også Silkeborg, i disse år arbejder med mestring. 

 

Samtidig finder vi også, at visionen om, at alle skal have udbytte af sundhedsvæsnets 

ydelser, hvilket betyder, at det nogle gange bliver nødvendigt at behandle borgere 

forskelligt, er helt i tråd med de indsatser, vi i Silkeborg Kommune allerede har iværksat 

bl.a. omkring indsatser til bekæmpelse af ulighed i sundhed. 

 

Der er således en god sammenhæng i udkast til sundhedsaftale til kommunens 

sundhedspolitikker, de fælles kommunale målsætninger på sundhedsområdet (KKR-

målsætningerne) og regionens sundhedsplan. 

 

Både den politiske aftale med fokus på sundhed i det nære på borgerens præmisser og de 

formulerede sundhedspolitikske mål, hvor sundhedsaftalen favner en bred palette af 

borgere finder Silkeborg Kommune vil styrke indsatserne bag den nye sundhedsaftale.  

 

Sundhedsvæsnet er generelt under pres i disse år som følge af nye behandlingsformer, 

stor efterspørgsel og færre sengepladser. Det gælder også kommunerne, der oplever at 

skulle levere flere og mere komplekse ydelser bl.a. som følge af den gradvist ændrede 

opgavefordeling mellem regioner og kommuner. Silkeborg Kommune vil derfor lægge 

vægt på, at principperne fra den hidtidige sundhedsaftale, omkring hvorledes der sikres 

gode overleveringer i forbindelse med opgaveoverdragelse primært fra hospital til 

kommune, fastholdes og udvikles.   

 

Aftalen indeholder ikke som tidligere varslingsfrister, hvilket som udgangspunkt er positivt 

i en værdibaseret aftale. Det stiller dog krav til, at kommunernes akutfunktioner har 

tilstrækkelig kapacitet. Vi vil i samarbejde med klyngen og kommunerne i regionen udvikle 

på akuttilbudenene, som vi allerede har gjort i denne periode. Feks. har vi i Silkeborg 

Kommune etableret den døgndækkende akutfunktion, som samarbejder med 

praktiserende læger om at forebygge unødvendige indlæggelser og genindlæggelser.   

Den 3. oktober 2014 



 

 

 

 

Side 2 

 

Silkeborg Kommune finder det positivt at psykiatriområdet i denne aftale i langt højere 

grad tænkes sammen med andre områder. Det oplever vi allerede i dag er den måde, som 

samarbejdet fungerer på i Psykiatriens Hus i Silkeborg. Her sker indsatsen i høj grad ”på 

borgerens præmisser”, bl.a. gennem brug af den særlige metode ”åben dialog”. Og der 

foregår et tæt samspil med praktiserende læger, den somatiske sundhedsindsats og 

beskæftigelsesområdet omkring initiativer til f.eks. tilknytning til arbejdsmarkedet og 

indsats i forhold til usund livsstil.  

 

Sundhedsaftalen sætter særligt fokus på udsatte børn og unge. Silkeborg Kommune 

anerkender vigtigheden af, at samarbejdet i forhold til børn og unge også stiller krav til 

den interne organisering på tværs af afdelinger og forvaltninger i kommunerne. Silkeborg 

Kommune oplever dog, at man med den sammenhængende børne-unge politik har et godt 

grundlag for videreudvikling af denne indsats. 

 

Silkeborg Kommune vil efter aftalens godkendelse lægge stor vægt på, at aftalen 

implementeres i tæt samarbejde med klyngen. Derudover lægger Silkeborg Kommune 

stor vægt på, at der sker en tæt opfølgning på, hvorledes det går med målopfyldelsen på 

de enkelte områder. Og at denne opfølgning forelægges såvel byrådene som 

Regionsrådet, således Sundhedsaftalen kan blive et dynamisk politisk redskab i den 

kommende periode.  

 

Vi ser frem til at indgå i konstruktive dialoger om udviklingen i det Nære Sundhedsvæsen, 

som er under kontinuerlig udvikling. 

 

Vi støtter det videre arbejde og ser frem til at modtage den endelige sundhedsaftale for 

perioden 2015-2018. 

 

  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Borgmester 

Silkeborg kommune 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Side 3 

 



 
 

Til: Sundhedskoordinationsudvalget 
  

Dato: 30-10-2014 

Sagsnr.: 13/50152 

 

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. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Tage Nielsen     Lars Kirkegaard 
Udvalgsformand  /   Direktør 

Skanderborg Kommune 
Adelgade 44 

8660 Skanderborg 

Tlf. 8794 7000 

Fax 8794 7008 

skander-
borg.kommune@skanderborg.dk  

www.skanderborg.dk  

 

Beskæftigelse og Sundhed 
Bakkedraget 1, 8362 Hørning 

 

Din reference 

Krista Kajberg 

Dir.tlf.: 23437752 

E-mail: krista.kajberg@skanderborg.dk 
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Høringssvar fra Skive Kommune angående Sundhedsaftaler 2015 – 
2018 
 
Udkastet til Sundhedsaftaler har været til høring i Sundheds- og Forebyggel-
sesudvalget. 
 
Udvalget kan på Skive Kommunes vegne tilslutte sig de værdier, der ligger til 
grund for Sundhedsaftalen, herunder den overordnede overskrift ”Mere 
sundhed i det nære – på borgernes præmisser”. 
 
Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at præcist at forudsige de øko-
nomiske konsekvenser af sundhedsaftale. 
 
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget noterer sig dog, at en del af de konkre-
te forslag til omlægninger og opgaveændringer, der fremgår af den admini-
strative del af sundhedsaftalen, må forventes at medføre kommunale mer-
udgifter. 
 
 
  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Eva Henriksen 
Seniorkonsulent 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Social- og arbejdsmarkedsafdelin-

gen 
Sundhed 

 
Postboks 509 
Torvegade 10 

7800 Skive 
 Tlf.: 9915 5500 
Fax: 9915 5777 

CVR-nr.:  29189579 
sas-forv@skivekommune.dk 

www.skive.dk 
  

Reference.: 779-2013-36904 
 

Henvendelse til: 
Eva Henriksen  

Direkte tlf. 9915 6499 
evhe@skivekommune.dk 

 
 

 

 

 

 









 

 

Sundhedskoordinationsudvalget 

Region Midtjylland 

Skottenborg 26 

DK-8800 Viborg 

sundhedsaftalen@stab.rm.dk 

 

 

 

 

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. sundhedsaftale 

2015-2018 

 
Syddjurs kommune har den 9. september 2014 modtaget udkast til sund-

hedsaftalen for 2015-2018.  

 

Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet har i maj 2014 tilsluttet sig 

fokusområderne i Sundhedsaftalen. Desuden har udvalget drøftet høringsud-

kastet på deres møde den 1. oktober 2014. Udvalget for familie og institutio-

ner har drøftet udkastet på deres møde 29. september 2014. Byrådet i 

Syddjurs Kommune har på sit møde den 29. oktober 2014 vedtaget neden-

stående høringssvar. 

 

Generelle kommentarer 

Byrådet i Syddjurs Kommune har med interesse læst Sundhedskoordinati-

onsudvalget i Region Midtjyllands udkast til Sundhedsaftale 2015-2018. Der 

er tale om en god aftale med ambitiøse mål, der sætter klare sigtelinier for 

indsatsen. Aftalen indeholder samtidig områder, hvor Region og kommuner i 

fællesskab har mulighed for at udvikle nye indsatser. 

 

Udkastet indeholder en videreudvikling af de tendenser, der har præget de 

seneste års udvikling på sundhedsområdet med et stadigt større fokus på: 

� Enkel og let adgang til kommunale tilbud 

� Øget fokus på børn og unge 

� Akutområdet 

� Øget integration mellem sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 

� Differentieret indsats. 

 

Byrådet i Syddjurs Kommune vil dog gøre opmærksom på, at ”Mere sundhed 

i det nære” skaber en vis usikkerhed omkring belastningen for den kommuna-

le økonomi. Det er forventningen, at flere borgere har mere komplekse behov. 

Det er dog ikke muligt på forhånd at vurdere omfanget af behovet for kommu-

nale ydelser.     

22-09-2014 

Sagsid 14/47 

Kontaktperson 

Ingelise Juhl 

 

 

Sundhed og omsorg  

Tingvej 17 

8543 Hornslet 

Telefon 87 53 50 20 

syddjurs@syddjurs.dk 

www.syddjurs.dk 
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Samarbejde mellem kommune og almen praksis 

En forudsætning for at lykkes i det nære sundhedsvæsen er et tæt samarbej-

de mellem kommune og almen praksis. Lægedækningen på de midlertidige 

døgnpladser og akutpladser i Syddjurs Kommune er i dag utilstrækkelig grun-

det 15 km. reglen. Kommunen ser derfor frem til at høre nærmere om indhol-

det. Til orientering kan oplyses, at Syddjurs Kommune forventer at kunne 

indføre virtuelle sygebesøg i et projektsamarbejde mellem Rehabiliteringsaf-

delingen og 2 lægehuse. Der forventes således indgået en §2 aftale mellem 

Syddjurs Kommune og PLO. 

 

Med venlig hilsen 

 

Claus Wistoft                   Jesper Hosbond Jensen 

Borgmester                      Kommunaldirektør 
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Region Midtjylland Tandlægeforeningen

Skottenborg 26 Amaliegade 17
1256 København K8800 Viborg

Att.: sundhedsaftalenc~stab.rm.dk Tel.: 70 25 77 11

Fax: 70 25 16 37
info@tandiaegeforeningen.dk
www.tandiaegeforeningendk

CVR nr. 21318418

Dato: 10. oktober 2014

Sagsbeh: DJJ
E-maii: Djj@tdi.dk
Sagsnr.: hoering_76_2014

Vedr.: Høring — Sundhedsaftalen 2015 - 2018

Region Midtjylland har med mail af 9. september 2014 anmodet om Tandlæge-
foreningens bemærkninger til ovennævnte høring.

Tandlægeforeningen finder det positivt, at den orale sundhed for udsatte borge
re med tandproblemer er tænkt ind i Sundhedsaftalen med forskellige relevante
forslag og overvejelser vedr. tandsundhed, herunder samarbejdet mellem sekto
rer samt omsorgstandplejen.

Tandlægeforeningen har ikke yderligere bemærkninger til høringen.

Freddie Sloth-Lisbjerg oakim Lilholt
Formand irektør
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Høringssvar til Sundhedsaftale 2015-2018 
 
Indledning 
Sundhedsaftalen har været sendt til høring i Børn & Ungdomsudvalget, Social- og 
Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget. Derudover har 
forvaltningerne Børn & Unge, Handicap, psykiatri og udsatte samt Sundhed og 
Omsorg gennemgået udkastet. Endelig har den været i høring i hhv. Ældrerådet og 
Handicapråd. 
 
Generelt 
Viborg Kommune har med interesse gennemgået det samlede udkast til generel 
sundhedsaftale for 2015-2018. Aftalen vurderes at udgøre et godt grundlag for at 
sikre borgerne et sundhedsvæsen på deres præmisser, hvor sundhed udvikles tæt 
på borgerne og med mere lighed i sundhed. 
 
Fokus på udvikling af tilbud tæt på borgerne imødeses desuden med glæde, 
ligesom vi er enige i vægtningen af den tidlige forebyggende indsats.  
 
Vi ønsker desuden at give udtryk for tilfredshed med det gode samarbejde, der har 
været inden for flere områder, fx vedrørende gravide og nyfødte, i udarbejdelsen af 
sundhedsaftalen. 
 
Der er hos pleje-, syge-, og genoptræningspersonale en tilfredshed med at det 
kommunale beredskabs skal styrkes og udvikles i takt med at borgerne kommer 
hurtigere hjem. Der er, på trods af de gode intentioner, en generel bekymring for at 
det kommunale beredskab ikke kan honorere de stigende forventer til behandling 
og kvalitet uden at pengene i højere grad følger patienten. 
 

sundhedsaftalen@stab.rm.dk 

 
 

Dato: 4.nov 2014 
 
Sagsnr.: 14/57983 
Sagsbehandler: brkr 
 
Direkte tlf.: 87876055 
 
 



 

Ældre og sundhed - Forebyggelse  
Praktiserende læger 
Sundhedsaftalen lægger op til mere tværsektorielt samarbejde og større 
integration i forhold til forebyggende indsatser. Det ville være ønskeligt om de 
praktiserende læger blev forpligtet til at medvirke til de forbyggende indsatser, som 
der er evidens for. Samarbejdet med praktiserende læger og deres rolle i forhold til 
forebyggelse kan tydeliggøres i sundhedsaftalen. I overenskomstens ”protokollat 
om roller og opgaver i almen praksis af 21.december 2010” beskrives blandt andet 
de praktiserende lægers initiativpligt og forebyggelsespotentialet i enhver 
konsultation. 
 
Forebyggende hjemmebesøg 
De lovpligtige besøg for ældre over 75 år er ikke nævnt i sundhedsaftalen. De kan 
med fordel skrives ind, eksempelvis under ”Tidlig opsporing af begyndende 
sygdom” på side 32. På side 37 nævnes de opfølgende hjemmebesøg, som er 
besøg efter at borgeren har været indlagt. Her kunne det forebyggende 
hjemmebesøg nævnes, da det er et tilbud som gives til alle borgere over 75 år, 
som ikke modtager hjælp eller støtte fra kommunen  
 
Sundhed.dk 
De steder, hvor det er beskrevet, at der skal være nem henvisning til 
forløbsprogrammer etc. bør der laves en henvisning til sundhed.dk, som netop 
beskriver disse muligheder. Eksempelvis på side 19. 
 
I forhold til akutpladser og forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser er der 
flere store udfordringer. Borgeren skal i modsætning til en indlæggelse på hospital, 
selv betale for medicin, transport og ophold på akutpladser. Derfor vil 
praktiserende læge, med kendskab til borgerens udfordringer med ovenstående, 
ofte vælge at indlægge på hospital. Med usikkerhed omkring disse faktorer, er der 
således ikke et reelt alternativ til indlæggelser. Med praktiske udfordringer som 
disse, er det svært at efterleve sundhedsaftalens intentioner. 
 
Trible-aim – ældre og sundhed 
Viborg Kommune ser frem til at arbejde ud fra en fælles metode på de initiativer, 
som iværksættes i forbindelse med sundhedsaftalen. Regionen opfordres til at 
have fokus på hvordan Triple-aim tilgangen kan arbejde sammen med MED-Com 
standarderne. Eksempelvis kan MED-Com standarderne ikke rumme alle tiltag 
som den nye sundhedsaftale lægger op til, blandt andet i forhold til 
forløbskoordination. 
 
Kommentarer fra Ældreråd 
Ældrerådet udtaler ”Anerkendelse af de mange positive intentioner i aftalen og 
bemærker i øvrigt at sundhedsaftalen forhåbentligt bidrager til bedre behandling, 
tryghed og service for de ældre. Ældrerådet er bekymret for den hurtigere 
udskrivning af borgere og f.eks. udskrivninger om natten, som udfordrer det 
kommunale system. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at de 
forskellige sektorers IT-systemer kan tale sammen.” 
 
 



 

Handicap, Psykiatri og Udsatte  
Overordnet hænger udkast til sundhedsaftalen fint sammen med den udvikling der 
er tænkt inden for Handicap, Psykiatri og Udsatteområdet. 
 
Ifht. forslag vedr. oliogofrenipsykiati har forvaltningen følgende bemærkninger, som 
har været drøftet i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: 

• Forvaltningen er grundlæggende enig i, at der er behov for forbedringer på 
området. Kommunen bliver i øjeblikket betjent fra Center for Oligofrenipsykiatri 
i Risskov. Samarbejdet har tidligere fungeret tilfredsstillende, men den bistand 
som centret yder opleves i dag ikke som tilstrækkelig, pga. lange ventetider 
grundet mangel på psykiatere.  

• Vi forventer et kvalitetsløft i den daglige støtte med et kompetence-
udviklingsforløb samt med ansættelse af specialiseret oligofrenipsykiatrikyndig 
medarbejder (koordinator/konsulent).  

• Ifølge aftalen skal kommunerne frem over foretage den indledende 
screening af borgerne. Forvaltningen vurderer, at dette kan medføre en 
opgaveglidning mellem region og kommune. Det kan ikke ud fra aftalen 
vurderes hvor ressourcekrævende screeningsopgaverne vil blive.  

• Forvaltningen ser en dobbelt udfordring i at udredningen frem over 
indebærer en øget transport af borgerne til Center for Oligofrenipsykiatri i 
Risskov. For det første er der for denne målgruppe stor forskel på deres 
adfærd i vante og i fremmede omgivelser, så forvaltningen sætter 
spørgsmålstegn ved kvaliteten af en udredning, der foregår i fremmede 
omgivelser. 

• Forvaltningen bemærker, at der i aftalen lægges op til udbredt brug af 
teknologiske løsninger, og ser dette som en oplagt måde at imødegå de to 
ovenstående udfordringer.  

• Sundhedsaftalen vil indebære øgede udgifter for kommunerne til indsatsen 
på oligofrenipsykiatriområdet.  

Kommentarer fra Handicapråd 
Handicaprådet i Viborg Kommune er tilfredse med et flot udkast til Sundhedsaftaler 
2015-2018. Udkastet er omfattende, grundigt og velformuleret. Handicaprådet 
bemærker at udkastet sætter borgeren/patienten i fokus, men kunne ønske at det 
ligefrem var mennesket som var i fokus. 
 
Handicaprådet støtter op om Sundhedsaftalernes mål om at sikre 
sammenhængende indsatser af høj kvalitet gennem et tæt samarbejde mellem 
praktiserende læger, region og kommune. 
Handicaprådet støtter op om Sundhedsaftalernes værdier – mere integrerede 
sundhedsydelser til gavn for det enkelte menneske og én indgang/én journal.   
 
Handicaprådet ser med bekymring på ønsket om at skabe accelererede 
patientforløb og øget behandling i eget hjem. Det kræver en tidlig og hurtig dialog 
mellem de tre systemer, for at sikre den fornødne støtte efter udskrivning. Det er 
vigtigt med et tæt samarbejde om gode overgange mellem systemerne. 
 
I forhold til forebyggelse bemærker Handicaprådet, at det ikke blot bør handle om 
KRAM-faktorerne, men også en forebyggende social indsats. 
 
I forhold til brug af videokonferencer bemærker Handicaprådet, at dette ikke bør 
være den foretrukne kommunikationsform, når der kommunikeres med borgere.  



 
 
Videokonferencer opleves at skabe distance, utryghed og gør det vanskeligt for 
borgere/patienter at stille spørgsmål. Handicaprådet opfordrer til varsomhed i 
anvendelsen af videokonferencer med borgere, som har vanskeligt ved den 
kommunikationsform, men anerkender også at det kan være et 
generationsspørgsmål. 
 
Handicaprådet bemærker, at brug af videokonferencer mellem professionelle er en 
hurtig og ressourcebesparende kommunikationsform. 
 
Handicaprådet støtter op om valget af de fem lidelser, hvor der er udarbejdet 
forløbsprogrammer. Det er fem vigtige lidelser, der er udvalgt, som kræver en tidlig 
indsats. 
 
Handicaprådet støtter op om Sundhedsaftalernes præmis om, at inklusion skal 
give mening og at et specialtilbud derfor i nogle tilfælde kan være det mest 
inkluderende. 
 
I forhold til hjerneskadeområdet bemærker Handicaprådet, at hjerneskader kan 
opstå i alle aldre, og det er vigtigt med gode rehabiliteringsforløb. 
 
Handicaprådet ser frem til udarbejdelsen af særlige aftaler for det specialiserede 
socialområde og vil følge denne udvikling tæt.  
 
Handicaprådet bemærker i øvrigt, at der på både normalområdet og det 
specialiserede socialområde kan stilles spørgsmål ved den måde, hvorpå 
pårørende og andet netværk pålægges et stort ansvar for pleje og omsorg for 
borgere/patienter, med risiko for at familier belastes uhensigtsmæssigt hårdt. 
Sundhedsaftalen kunne med fordel sætte standarder for dette område. 
 
Endelig opfordrer Handicaprådet til at der følges tæt op og evalueres på 
udmøntningen af aftalerne og deres effekt efter tre år, således at det sikres at 
aftalerne omsættes i meningsfuld praksis. 
 
Børn & Unge - opmærksomhed på opgaveflytning 
Det er positivt, at det vægtes, at børn og unge skal have mest mulig tilknytning til 
lokalmiljøet og eget hjem samt fokus på tidlig indsats. Det har dog samtidig den 
konsekvens, at opgaver flyttes fra regional opgaveløsning til kommunal 
opgaveløsning. Vi må derfor understrege vigtigheden af, at der er behov for 
nærmere analysearbejde af økonomiske konsekvenser forud for opgaveflytningen, 
samt analyse af hvilke kompetencer, det kræver af kommunale medarbejdere.  
 
Konkret gør ovenstående sig gældende for følgende: 

• etablering af f.eks. koordinatorfunktion i kommunerne 
• hensigten om, at kommunerne fremover skal stå for at afvikle 

netværksmøder 
• hensigten om, at kommunerne fremover skal stå for udarbejdelse af flere 

henvisninger 
 
 



 
 
Koordinatorfunktion 
Sundhedsaftalen sætter fokus på styrkelse af det tværfaglige samarbejde.  I 
sundhedsaftalen er intentionen, at almen praksis og kommunerne i stigende grad 
skal være tovholdere i forhold til børn og unge med psykiske vanskeligheder. Dette 
skal bl.a. realiseres ved etablering af en koordinatorfunktion. Vi kan tilslutte os 
behovet for koordinatorfunktion og dermed understøtte mest mulig 
gennemsigtighed for børn, unge og familier i forhold til de mange aktører, som er 
involveret i forhold til børn og unge med psykiske problematikker. Der vil være 
behov for nærmere undersøgelse og beskrivelse af denne funktion. Vi kan 
ligeledes forudse vanskeligheder i forhold til almen praksis muligheder for at 
varetage tovholderfunktion i de sagsforløb, hvor de er den centrale 
samarbejdspart.  
 
Netværksmøder og professionelle arbejdsmøder 
Under afsnittet netværksmøder og professionelle arbejdsmøder fremgår det, at det 
fremover er den part, som har beslutningskompetence i forhold til det videre forløb, 
som indkalder til møde efter behov. Dette vil i praksis og i de fleste tilfælde være 
kommunerne, som fremover skal afholde netværksmøder. Dette er en ændring i 
forhold til nuværende praksis, hvor BUC region MIDT hidtil har varetaget denne 
opgave. Dette er en omfangsrig administrativ opgave, som dermed flyttes fra 
region til kommuner.  
 
Netværkssamarbejde 
Initiativer inden for afsnittet børn og unge med psykisk sygdom fordrer et endnu 
tættere samarbejde og kendskab til hinandens ansvarsområder. Således er det 
formålstjenlig med et struktureret og systematisk netværkssamarbejde for at kunne 
løse opgaver bedst mulig og indfri målsætningerne i sundhedsaftalen.  
 
Henvisninger 
Psykiatrien skal udrede og behandle lange flere patienter i kortvarige forløb. Dette 
kan vække bekymring for varetagelse af helhedsperspektivet omkring det enkelte 
barns problemstillinger og derudover ved vi, at der er høj grad af komorbiditet i 
forhold til psykiatriske problematikker. Samtidig kan det problematiseres, hvad 
intention og formål med flere henvisninger til psykiatrien skal være. Det kunne 
derimod være relevant at undersøge mulighederne for i højere grad at inddrage 
den psykiatriske specialviden i form af rådgivning og vejledningsfunktioner i 
kommunerne, og dermed understøtte, at behovet for henvisninger og udredninger 
reduceres. Dette vil i højere grad understøtte målsætning om mest mulig tilknytning 
til lokalmiljø og almen miljø.  
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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-

Sekretariat 
Rådhuset, 8000 Aarhus C 

Region Midtjylland 

Sundhed  

Sundhedsaftalen 

sundhed.sundhedsaftalen@rm.dk  

SUNDHED OG OMSORG 
Aarhus Kommune 

Sekretariat 

Rådhuset 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

 

Direkte e-mail: 

hlin@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Hanne Linnemann 
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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 
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