Høringssvar til Sundhedsaftale 2019-2023
Skanderborg Kommune ser overordnet meget positivt på sundhedsaftaleforslaget og støtter op om aftalens visioner, principper og
indsatsområder. Desuden hilses det velkomment, at aftalen er kort
og udtrykker en klar politisk prioritering.
Skanderborg Kommune er enig i, at sundhedsopgaver skal løses i
de rammer, der giver mest værdi for borgerne, sundhedstilstanden
og samfundsøkonomien. Det er også centralt at fastholde princippet om, at økonomiske konsekvenser kortlægges forud for beslutninger om ændringer i opgavevaretagelse mellem kommuner og
region.
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I sundhedsaftalen foreslås det at indføre ”normkrav”, samt at alle
samarbejdsaftaler skal være regionsdækkende. Det vil medføre
større ensartethed, hvilket vil lette samarbejdet på tværs af sektorer. Samtidig vil det begrænse den enkelte kommunes tilrettelæggelse.
Skanderborg Kommune er tilfreds med, at det er et bærende
princip, at kommunikation på tværs af hospitaler, kommuner og
almen praksis skal understøttes digitalt. Særligt på psykiatriområdet er der behov for en styrket indsats for at realisere dette.
Skanderborg Kommune bifalder, at den tobaksforebyggende
indsats prioriteres, og opfordrer til en fælles målsætning om, at
mindst 5 % af borgere, som ryger, hvert år benytter et tilbud om
rygestop, jf. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak.
Med den netop indgåede samarbejdsaftale om rygestop er hospitalernes ansvar for at henvise til kommunale rygestoptilbud fastlagt,
og derfor foreslås det, at antal henvisninger fra hospitaler tilføjes
som indikator. Desuden mener Skanderborg Kommune, at et afgørende næste skridt vil være en forpligtende regionsdækkende aftale
om henvisning fra almen praksis til kommunale rygestoptilbud.
Som næste fokusområde for fælles forebyggelsesindsatser nævnes
overvægt. Skanderborg Kommune foreslår, at fremme af fysisk
aktivitet prioriteres i stedet, da fysisk inaktivitet udgør en langt
større trussel for folkesundheden.
Skanderborg Kommune er bevidst om, at en styrket indsats for
tryghed, kvalitet og nære sundhedsløsninger for ældre borgere
fordrer, at kommunale indsatser udvides og videreudvikles.
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Samtidig er det vigtigt, at hospitalerne sikrer let tilgængelige akutte ambulante tilbud, således
at almen praksis hurtigt kan få vurderet en borger og afklare behov for evt. indlæggelse eller
alternative indsatser. I den forbindelse er der også behov for at øge kendskabet til de kommunale indsatser, der kan være alternativer til indlæggelse.
Skanderborg Kommune finder det positivt, at udvikling af psykiatrien er sat højt på dagsordenen. I forhold til en styrket indsats for svært psykisk syge voksne er det afgørende, at aktører
fra de forskellige sektorer sammen udarbejder, og følger op på, koordinerede indsatsplaner for
den enkelte borger. Det gælder især, hvis borgeren også har et misbrug. Skanderborg Kommune foreslår, at dette nævnes specifikt i sundhedsaftalen.
Skanderborg Kommune oplever, at et stigende antal børn og unge diagnosticeres med psykisk
sygdom. Diagnosticering kan være hjælpsomt, når det åbner for faglige anbefalinger til, hvor
man kan sætte ind for at hjælpe. Det kan imidlertid være problematisk, hvis en diagnose betragtes som livslang, da det kan medføre begrænsninger for den enkeltes liv og udvikling.
Skanderborg Kommune foreslår, at det fremgår af sundhedsaftalen, hvilke samarbejdsaftaler,
der allerede er indgået. Desuden opfordres til, at der sættes fokus på at indgå regionsdækkende aftaler med almen praksis for at udmønte aftalen. Der er også stor tilfredshed med, at sundhedsaftalen fremhæver klyngernes rolle, såvel i implementering af sundhedsaftalen, som i
forhold til at afprøve og udvikle nye løsninger, herunder på eget initiativ.
Det er nævnt i aftalen, at Sundhedskoordinationsudvalget vil følge indikatorerne to gange
årligt. Skanderborg Kommune foreslår, at dette ændres til én gang årligt, da det vil være en
fælles politisk anerkendelse af, at det kræver store og vedvarende indsatser fra alle aktørers
side at skabe forandringer på de prioriterede områder.
Venlig hilsen

Jørgen Gaarde
Borgmester
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Tage Nielsen
Udvalgsformand
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