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Høringssvar fra Favrskov Kommune vedr. sundhedsaftalen 2019-2023
Favrskov Kommune har 4. januar 2019 modtaget forslag til sundhedsaftale 2019-2023
i høring. Byrådet har behandlet sagen på møde 26. februar 2019.
Byrådet tilslutter sig de visioner, indsatsområder og målsætninger, der fremgår af aftaleudkastet.
Byrådet finder det positivt, at der i sundhedsaftalen er stort fokus på forebyggelse. Hvis
vi skal vende udviklingen i sundhedsvæsenet med stigende udgifter til behandling og
pleje, skal vi forhindre, at borgere udvikler sundhedsproblemer. Samtidig skal vi forebygge forværring, funktionstab og følgesygdomme hos de borgere, der allerede er blevet ramt af sygdom.
Hospitaler og praktiserende læger har en vigtig rolle i forhold til at opspore og henvise
borgere, der kan have gavn af kommunale forebyggelsestilbud. Vi er derfor glade for,
at vi med sundhedsaftalen forpligter os til at arbejde sammen om en aktiv forebyggelsesindsats.
Med samarbejdsaftalen om rygestopindsats har vi allerede taget fat på samarbejdet
om forebyggelse af rygning. Det er et godt eksempel på, hvordan vi i fællesskab kan
sikre, at flere borgere tilbydes relevant hjælp.
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Byrådet bakker ligeledes op om de beskrevne samarbejdsprincipper. Det er i særdeleshed vigtigt, at der som beskrevet i aftalen er gennemsigtighed om økonomien, når vi
ændrer på opgavefordelingen mellem region og kommuner. Erfaringerne viser, at det
hovedsagligt er kommunerne, der indtil videre har overtaget opgaver fra regionen uden
økonomisk kompensation. Byrådet ser derfor positivt på, at der nu indføres et princip
om ”gynger og karruseller”. Der er således en forventning om, at kommunerne får midler til de opgaver, de overtager. Det vil betyde, at der i sidste ende sikres balance i de
økonomiske konsekvenser for alle parter. Set i lyset af en eventuel ny organisering af
det nære sundhedsvæsen, er dette særligt relevant.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om udviklingen af det nære sundhedsvæsen.
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