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Sundhedsaftale 2015-2018. 

Høringssvar fra Børne- og Ungerådet, Aarhus. 

 

Børne- og Ungerådet har med stor interesse læst materialet – først og fremmest med 

udgangspunkt i perspektiverne for børn og unge. 

 

Indledningsvist deler vi visionerne om at bringe sundhedsindsatsen tættere på borgerne – 

både når det gælder forebyggelse og når det gælder behandling. Vi deler også visionen 

om at gøre den enkelte til hovedperson i sit eget liv – også når det gælder kampen om det 

gode liv, det gode helbred og helbredelsen eller livet med kronisk sygdom. Og endelig 

deler vi visionen om i særlig grad at sætte ind, der hvor behovet er størst og hvor 

ressourcerne er mindst. 

 

Vi vil ikke kommentere de enkelte elementer i selve aftalen, som befinder sig på vidt 

forskellige konkretiseringsniveauer afhængig af den viden der i dag findes om ”det, der 

virker”. 

 

I stedet har vi valgt at fokusere på nogle af de områder, hvor vi kunne ønske en tydeligere 

indsats og de områder, hvor vi er bekymrede for, hvordan visionerne i praksis kan 

realiseres. 

 

Familiens betydning for børn og unges trivsel og sundhed anerkendes i udkastet. Specielt 

i forhold til den tidlige indsats overfor sårbare kommende mødre/familier er der angivet 

retning for arbejdet. Det samme gælder, når det drejer sig om forældre med 

misbrugsproblemer. Vi kunne ønske os, at retningslinjerne og projekterne blev udbredt til 

også at omfatte andre familier i sårbare situationer: forældre med psykiske problemer, 

forældre med kritisk sygdom, forældre med flere samtidige helbredsproblematikker osv. 

Også på disse områder er der behov for et bredt og tværsektorielt samarbejde for at sikre 

børnenes og de unges trivsel og udvikling. En intention om at øge indsatsen gør det ikke 

alene – der skal konkrete projekter og retningslinjer på bordet. 

 

Den praktiserende læge får en central rolle i den koordinerede indsats – både når det 

gælder somatiske og psykiske udfordringer.  Men med lægemangel og tidspres i almen 

praksis kan det være vanskeligt at forestille sig, at der kan udvikles de nødvendige 

kompetencer og de nødvendige ressourcer til at indgå som central figur i komplekse og 

langvarige indsatser i forhold til børn og unge med somatiske og psykiske udfordringer. 

Indsatsen skal opleves som smidig, rettidig og effektiv af både børn og forældre og det 

kan være vanskeligt at forestille sig, hvordan den pressede almene praksis kan leve op til 

denne opgave.  

 

Det nævnes i forbindelse med det tværsektorielle samarbejde omkring børn og unge med 

psykiske udfordringer at ansættelse af kommunale praksiskonsulenter kunne være en vej. 

Måske skulle (gen)etablering af kommunale børnelæger afprøves som model for at 

undersøge, om der af denne vej kunne skabes et stærkere og mere sammenhængende 
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lokalt system, med særlig lægefaglig viden om børn og unge og med en lokal forankring, 

der kunne understøtte visionen om den lokale, sammenhængende og borgerinddragende 

sundhedsindsats. 

 

En lokal og mindreindgribende indsats fordrer, at alle kommuner har de nødvendige og 

mangfoldige sundhedstilbud etablerede og at adgangen til disse tilbud er kort og smidig. 

Det vil være en udfordring for mange kommuner at etablere den vifte af indsatser, der er 

brug for, når visionen skal gøres til praktisk realitet. 

 

Og det bringer os ind på den økonomiske udfordring. For en hurtig betragtning kunne man 

tænke, at tidlig og lokal indsats vil aflaste hospitalerne og dermed gøre det muligt at 

omdirigere midler fra indlæggelser til lokal indsats. Intet synes dog at tyde på, at dette er 

virkeligheden. Længere levealder, flere livsstilssygdomme, flere og mere kostbare 

behandlingsmuligheder øger hele tiden presset på den specialiserede hospitalsindsats. 

Så udfordringen er på engang at investere i tidlig, lokal og borgerinvolverende indsats 

samtidig med, at presset på højtspecialiseret behandling på supersygehusene bliver 

stadig større.  

 

De gode intentioner og de gode visioner i sundhedsaftalen forudsætter et åbent øje for, at 

de nødvendige ressourcer investeres både i den primære og i den sekundære 

sundhedssektor og i den kommunale indsats.  

 

Vi ser frem til at følge udviklingen. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Børne- og Ungerådet i Aaarhus Kommune  

 

 

 

 

 

 

 


