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Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland  

 

 

 

Høringssvar vedr. sundhedsaftalen i Region Midtjylland 2015-2018 

Favrskov Kommune har 9. september 2014 modtaget forslag til sundhedsaftale for 

Region Midtjylland 2015-2018 i høring. Byrådet har i sit møde 28. oktober 2014 be-

handlet sagen og har følgende bemærkninger 

 

Generelle bemærkninger 

Helt overordnet tilslutter Favrskov Kommune sig den værdibaserede tilgang, der ken-

detegner denne sundhedsaftale, og bakker op om værdier, visioner og mål i sund-

hedsaftalen.  

 

Erfaringer fra de tidligere sundhedsaftaler har vist, at regler og specifikke aftaler ikke i 

sig selv skaber sammenhængende patientforløb. Ansvaret for sammenhængende pa-

tientforløb ligger både hos den part, der ”afgiver” borgeren, og hos den part, der ”mod-

tager” borgeren. 

 

Favrskov Kommune tilslutter sig selve opbygningen af sundhedsaftalen, idet den er 

klar og mere handlingsorienteret end de tidligere sundhedsaftaler. 

 

Vedrørende forebyggelse 

I sundhedsaftalen er der stort fokus på forebyggelse. Det er glædeligt, at hospitaler og 

almen praksis i langt højere grad skal henvise til de kommunale forebyggelsestilbud. 

Favrskov Kommune varetager allerede en række af de opgaver, som sundhedsaftalen 

lægger op til.  

 

Vedrørende behandling, pleje, genoptræning og rehabilitering 

Favrskov Kommune er enig i tankerne bag den velkoordinerede udskrivelse, hvor plan-

lægningen af udskrivelsen allerede begynder ved borgerens indlæggelse. En forud-

sætning for den gode udskrivelse er, at der tages hensyn til borgerens behov og velbe-

findende. Dette er af særlig betydning, når udskrivelse fra hospital kan ske døgnet 

rundt. Hvis borgerens plejebehov er ændret, kræver det fortsat, at udskrivningen plan-

lægges i samarbejde med kommunen, så hjælpemidler og pleje er på plads, når borge-

ren kommer hjem.  

 

Såfremt hospitalet i de relevante tilfælde kontakter kommunen i rette tid, vil kommunen 

kunne løfte opgaven. Men hvis udskrivelse sker uden planlægning, kan det blive ud-

giftsdrivende for kommunen. Det er således vigtigt, at udviklingen i udskrivningsmøn-

stret iagttages i løbet af aftaleperioden.    

 

mailto:favrskov@favrskov.dk
http://www.favrskov.dk/


 

2 

Indførelse af telemedicinske løsninger kan også blive udgiftsdrivende for kommunen, 

idet flere opgaver på den måde kan overdrages fra hospitalet til kommunens sygeple-

jersker. Favrskov Kommune er enig i, at udviklingen går i retning af flere telemedicin-

ske løsninger, og at det fra et borgerperspektiv er hensigtsmæssigt, fx ved at indlæg-

gelse undgås. 

 

Favrskov Kommune vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at der kommer øget fokus på 

træning og rehabilitering, og at der arbejdes med en differentieret indsats, fordi borgere 

med forskellige behov kræver forskellig indsats.  

 

Favrskov Kommune bakker op om, at sundhedsaftalen lægger op til mere sammen-

hæng mellem sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområdet. På den måde understøt-

ter sundhedsaftalen, at borgeren kan bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Hurtig ud-

redning bidrager hertil.  

 

Favrskov Kommune ønsker ikke at indgå i udviklingsarbejdet om merudgifter i forbin-

delse med børns kroniske sygdom, da det vurderes, at standardansøgninger ikke kan 

tage højde for den individuelle vurdering, der skal foretages i hvert enkelt tilfælde. Der-

imod vil Favrskov Kommune gerne medvirke til, at hospitaler og kommuner får gensi-

digt større viden om hinandens opgaveløsning.  
 

Vedrørende sundheds-it og digitale arbejdsgange 

Favrskov Kommune finder det hensigtsmæssigt, at der i aftaleperioden arbejdes på at 

finde fælles løsninger på området, så der etableres bedre integration mellem syste-

merne og derved bedre kommunikation og udveksling af data.  

 

Men der er store udfordringer forbundet med at skabe integration. De forskellige for-

valtningsområder anvender i dag velfungerende systemer, som det ikke er relevant at 

udskifte med et fælles system. Favrskov Kommune er således ikke indstillet på at in-

vestere i nye systemer, uden at der foreligger en positiv business case. 

 

Særlige målgrupper  

Favrskov Kommune tilslutter sig bestræbelserne på at ligestille somatisk og psykisk 

sygdom. Også i denne forbindelse vurderes det at være hensigtsmæssigt, at der ar-

bejdes på bedre koordinering mellem sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområdet, 

så borgeren oplever bedre sammenhæng ved mødet med det offentlige system. Det 

handler både om, at borgere med psykisk sygdom bedre kan bevare kontakt til ar-

bejdsmarked og uddannelse og om at forebygge somatisk sygdom hos borgere med 

psykisk sygdom. Bedre koordinering understøtter KKR’s mål om bedre sammenhæng i 

voksenpsykiatrien. 

 

Vedrørende børn og unge med psykisk sygdom er det glædeligt, at inklusion og al-

menområdets betydning vægtes højt. Favrskov Kommune er positivt indstillet over for, 

at der etableres en koordinerende funktion, som er familiens, børne- og ungdomspsy-

kiatriens samt almen praksis’ indgang til kommunen, og som skal medvirke til at skabe 

en sammenhængende indsats. Det skal dog bemærkes, at det vurderes, at funktionen 

ikke kan varetages af en skoleleder. Samtidig gør Favrskov Kommune opmærksom 
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på, at dette vil kræve en politisk beslutning, da koordinatorfunktionen kan øge de 

kommunale udgifter. 

 

Afsnittet vedrørende samarbejde om gravide og nyfødte beskriver, hvordan en tidlig fo-

rebyggende og sammenhængende indsats er grundelementet i samarbejdet på svang-

reområdet. Favrskov Kommune er enig i betragtningerne om, at hurtig rådgivning kan 

forhindre mere indgribende foranstaltninger og vil gerne deltage i et tværfagligt og 

tværsektorielt team. Men Favrskov Kommune bifalder ikke, at der laves en fremskudt 

socialrådgiverfunktion på fødestederne. I stedet skal hospitalerne sikre, at kommunen 

får de nødvendige oplysninger, hvis der er behov for en særlig socialfaglig indsats.  

 

Aftalens specifikke tiltag i forhold arbejdsmarkedsområdet 

Favrskov Kommune er enig i, at langtidssygemeldinger skal undgås. Det er kernen i 

hele den kommunale indsats på sygedagpengeområdet. Derfor vil Favrskov Kommune 

meget gerne indgå i forebyggelsestiltag, og kommunen stiller altid op til at give råd og 

vejledning om hurtig indsats. Favrskov Kommune ser frem til, at der i aftaleperioden 

gøres erfaringer med forskellige modeller for hotlines til jobcentrene, herunder nød-

vendigheden af disse.  

 

De økonomiske konsekvenser af sundhedsaftalen 

Favrskov Kommune anerkender, at der med Triple Aim er sat fokus på at belyse kvali-

tet og økonomi i indsatser, der går på tværs af sektorerne. Favrskov Kommune vurde-

rer, at det er hensigtsmæssigt, at de samfundsøkonomiske effekter på denne måde 

belyses, men finder det vigtigt, at omlægning af indsatser ikke er forbundet med øgede 

udgifter for kommunerne.  

 

I forhold til det udsendte høringsmateriale finder Favrskov Kommune, at princippet 

”pengene følger borgerne” ikke er tilstrækkeligt fremhævet. Der skal sikres kommuner-

ne indflydelse på udviklingen af det nære sundhedsvæsen, således at opgaveglidning 

undgås. Samtidig har Favrskov Kommune en forventning om, at regionen er indstillet 

på at medfinansiere nye kommunale tiltag, der reducerer sundhedsvæsenets udgifter. 

 

Favrskov Kommune ser frem til det fortsatte samarbejde om sundhedsaftalen, men gør 

opmærksom på, at de skitserede indsatser i udkastet til aftalen ikke fuldt ud kan im-

plementeres uden at den nødvendige finansiering tilvejebringes. Favrskov Kommune 

står naturligvis til rådighed, hvis høringssvaret giver anledning til spørgsmål eller be-

mærkninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lone Jeppesen Glarbo     Kate Bøgh 

Formand for Social- og Sundhedsudvalget   Direktør Social og Sundhed 


