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Høringssvar vedr. Sundhedsaftalen 2019-2023

Dato:
28. februar 2018

Region Midtjylland har sendt Sundhedsaftalen 2019-2023 i høring, og
Osteoporoseforeningen og foreningens lokalafdelinger i Region
Midtjylland sender hermed et fælles høringssvar.

Osteoporoseforeningen
Park Allé 5
8000 Aarhus C

Vi er overordnet positive over for sundhedsaftalens visioner og
indsatsområder. Vi ser indsatsområderne fælles investering i forebyggelse
og sammen om ældre borgere som tæt knyttet til indsatsen mod
osteoporose, ikke mindst på grund af sygdommens udbredelse blandt den
ældre del af befolkningen samt de åbenlyse muligheder der er for
forebyggelse.

www.osteoporose-f.dk

I forhold til mere lighed i sundhed – socialt og geografisk vil vi gøre
opmærksom på, at kun nogle af regionens kommuner har
rehabiliteringsforløb for osteoporoseramte. Noget som står i stærk
kontrast til Region Nordjylland, hvor samtlige kommuner har etaleret
rehabiliteringsforløb for osteoporoseramte. I kommuner uden
rehabilitering, er der naturligvis en væsentligt ringere understøttelse af
den enkelte borgers styrkelse af egne sundhedskompetencer. Den
geografiske ulighed øges selvsagt også som konsekvens af dette.
Vedrørende mere sundhed for pengene håber vi, at man vil tænke
forebyggelse og opsporing af de største kroniske sygdomme1 ind i
arbejdet. For osteoporose vil en indsats reducere antallet af alvorlige
osteoporotiske brud –som rygsammenfald og hoftebrud– som fører til
indlæggelser og stærkt forøget plejebehov. Netop forebyggelse og
opsporing af disse brud er også med til at hjælpe borgerne med at forblive
i eget hjem i væsentligt længere tid.
Vi glæder os over ønsket om at ”samarbejde med pårørende, foreninger
og frivillige om opgaveløsningen.” Vi ser desværre et stort behov for viden
om osteoporose blandt regionens sundhedsprofessionelle. En
undersøgelse blandt osteoporoseramte, som foreningen netop har
gennemført, har vist, at en række faggrupper kun i lav eller meget lav grad
har tilstrækkelig viden om osteoporose. Dette må forventeligt have en
1

Tal fra RUKS for udvalgte kroniske sygdomme viser, at knogleskørhed en kraftigt
voksende sygdom. Stigende er således 36% i perioden fra 2012 til 2017.
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negativ effekt på både forebyggelse, opsporing, behandling og
rehabilitering. Sundhedsstyrelsen har for nyligt forsøgt at løfte dette
problem ved at rette fokus på osteoporose, bl.a. i Rationel Farmakologi.2
Vi kunne derfor ønske et større fokus på viden om osteoporose blandt
borgere og sundhedsprofessionelle. Konkret kunne dette ske ved, at
lægepraksis og sundhedscentre gjorde brug af Sundhedsstyrelsens3 eller
Osteoporoseforeningens oplysningsmateriale og stillede dette til rådighed
for borgerne.

Med venlig hilsen

Ulla Knappe
Landsformand
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www.sst.dk/da/nyheder/2019/vaerd-at-vide-om-knogleskoerhed
www.sst.dk/da/kampagner/knas-med-knoglerne
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