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Til rette vedkommende 
 
Jeg sender her Ikast-Brande Kommunes endelige høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023. 
 

 

Administrationens høringssvar 
Ikast-Brande Kommune anerkender, at forslaget er både kort og overskueligt, samt at der er tale om 
gode og håndterbare visioner. Endelig anerkender Ikast-Brande Kommune, at indsatserne bygger på 
drøftelserne i processen. 

Ikast-Brande Kommune bemærker, at opgaverne inden for de 3 valgte indsatsområder i høj grad ligger 
hos kommunerne. Vi ser et behov for et klart fokus på det tværsektorielle samarbejde sygehus-
kommuner-almen praksis i sundhedsaftalen og i de heraf følgende indsatser. Der er særligt brug for at 
få almen praksis mere i spil i forhold til det nære sundhedsvæsen. I forlængelse heraf ligger 
samarbejdet med kommunerne også særligt i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Udviklingen af 
det nære sundhedsvæsen skal minimere gråzoner for at sikre sammenhængende forløb, og der ikke er 
noget, der laves ”2 gange”. Samtidigt må der heller ikke opstå (nye) gråzoner i fordelingen af 
opgaveløsningerne. 

Ikast-Brande Kommune bemærker videre, at Sundhedsaftalens visioner skal understøttes af takst- og 
finansieringssystemet. Med sammenlægningen af takster for ambulant og stationær behandling i den 
kommunale medfinansiering opleves det ikke, at der er kommunalt økonomisk incitament til at 
reducere indlæggelser til fordel for ambulante behandlingsløsninger tættere på borgerens hverdag. Der 
skal videre være fokus på, at der sikres finansiering til udviklingen også i det øjeblik, opgaver flytter 
fra region til kommuner.  
  
Ikast-Brande Kommune bemærker, at det kan være nødvendigt at gå sammen flere kommuner for at 
sikre volumen i indsatser. 
  
Ikast-Brande Kommune bemærker endeligt, at der skal være klar opmærksomhed på geografisk lighed 
i sundhed. 

Der skal fra Ikast-Brande Kommune lyde en opfordring til, at PLO (Praktiserende Lægers Organisation) 
godkender de nationale indikatorer og dermed opfølgningen på de nationale mål for 
sundhedsvæsenet.   

Venlig hilsen 

Maj Britt Meldgaard Jahn 
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