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Viborg Kommunes høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023

Indledning

Hermed fremsendes Viborg Kommunes høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023. 
Udkastet til Sundhedsaftalen 2019-2023 har været til kommentering i relevante 
politiske udvalg, handicapråd, ældreråd og medarbejderorganer.  På baggrund af 
svarene herfra fremsender Social- og Sundhedsudvalget i Viborg Kommune hermed 
ét samlet høringssvar.

Generelt
Der kvitteres for en god involverende proces, som der er kommet et godt udkast til 
sundhedsaftale ud af. Viborg Kommune ser frem til samarbejdet om opfølgningen 
på den kommende sundhedsaftale. Nedenfor fremgår de kommentarer, som Viborg 
Kommune har til indholdet af udkastet. 

Visioner
Sundhedsaftalens vision om, at borgerne inddrages i så høj grad som muligt i 
behandlings, pleje- og rehabiliteringsforløb deles af Viborg Kommune. Vi ser dog 
gerne, at Sundhedsaftalen præciserer de pårørendes rolle og inddragelse.

Herunder bør borgere med handicaps nævens, da de kan have behov for særlig 
opmærksomhed i deres møde med sundhedsvæsenet.

Indsatsområder og fælles målsætninger
Det er positivt, at sundhedsaftalen har et markant fokus på forebyggelsesindsatser 
og på rygning i første fase. Det bør overvejes at fastsætte et måltal for nedbringelsen 
af antallet af dagligrygere fremfor blot en målsætning om at nedbringe antallet af 
dagligrygere i Region Midtjylland.

Bærende principper for samarbejdet
Det er positivt, der lægges op til, at samarbejdet på tværs af sektorer styrkes. Det er 
i den forbindelse særligt vigtigt, at alle områder tilegner sig et større kendskab til, 
hvad der leveres i praksis på hospitalet og i det nære sundhedsvæsen i kommunen. 
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Dette for at personalet er bedre klædt på til at formidle, hvad der skal ske i borgerens 
forløb og forventes på tværs af sektorer.

Sundhedsaftalen bør præcisere behovet for fælles rammer for uddannelse og 
vidensdeling på tværs af sektorer, herunder oplæring af kommunale medarbejdere, 
når regionale opgaver overgår til kommunen.

Nationale mål og lokale målsætninger
Samarbejdspartnerne bør have opmærksomhed på, at nationale mål ikke alle steder 
kan overføres direkte til målsætninger, der arbejdes med i kommunalt regi. I arbejdet 
med nationale mål og lokale målsætninger, kan der også være udfordringer med 
retvisende dokumentation og dataunderstøttelse.

Med venlig hilsen

På vegne af Viborg Kommune

Åse Kubel Høeg
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