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Til Sundhedskoordinationsudvalget 

 i Region Midtjylland 

Høringssvar til udkast  

til sundhedsaftalen 2015 - 2018 

Regionsældreråd  

Midtjylland  
             Medlem af 

28. okt. 2014 

Udkastet har været behandlet i regionsældrerådets møde den 27. oktober. På den baggrund fremsendes hermed 

høringssvar. 

En sundhedsaftale må først og fremmest bygge på, at færrest mulige borgere bliver syge og kommer i kontakt med 

det sygdomsbehandlende system. Det betyder efter vor opfattelse, at der skal langt større opmærksomhed på og 

brug af ressourcer til det forebyggende sundhedsarbejde.  

Regionsældrerådet anerkender, at der i kapitel 3 om forebyggelse er opstillet mange gode ideer og fine mål. Opfyl-

delsen kræver et meget tæt samarbejde mellem alle tre parter i aftalen. Afklaring af snitfladerne mellem dem er der-

for yderst vigtig. 

Tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS) er et andet vigtigt redskab, som kræver opmærksomhed i kommu-

nerne, hos de praktiserende læger og på hospitalerne. 

Regionsældrerådets opmærksomhed er især rettet mod den ældre medicinske patient. De 19 ældreråd i regionen 

oplever at have et særligt ansvar for denne patientgruppe, som ikke har en egen patientforening som talerør. Det er 

vigtigt at arbejde med en styrket forløbskoordination. Ordningen med opfølgende hjemmebesøg skal styrkes og 

udvides til at gælde alle patienter med et behov derfor. Kommunerne skal derfor også have pligt til at tilbyde et op-

følgende hjemmebesøg til udskrevne patienter. 

Regionsældrerådet lægger stor vægt på lægebetjening af akutpladser (s. 36). Mange kommuner opretter nu én el-

ler to institutioner med akutmodtagelse af borgere, som derved kan undgå unødige hospitalsindlæggelser. Der kræ-

ves en nøje planlægning af og aftale om lægebetjening af disse boliger. Borgerens egen læge bor ofte for langt 

væk. Derfor bliver skiftende vagtlæger tilkaldt, eller borgeren bliver genindlagt.  

Forløbsprogrammer bliver nu udarbejdet på flere somatiske og psykiatriske sygdomme. Det er jo en god ting. Men 

det medfører efter regionsældrerådets mening en risiko for, at de såkaldte ”pakker” bliver standardiserede i en så-

dan grad, at patientens individuelle behov kan blive tilsidesat/overset. Derfor ser regionsældrerådet meget positivt 

på den fortsatte udvikling af de telemedicinske aktiviteter og løsninger. 

Patienten i centrum har været et ”feltråb” i mange år. Der er efterhånden opnået gode resultater i hospitalsverde-

nen. Regionsældrerådet foreslår, at bestræbelserne fortsættes og udbygges. Målet kunne være at få patienten som 

partner. Det vil indebære behovet for en holdningsændring – både hos behandlerne og hos patienterne. Men kun, 

hvis begge parter påtager sig rollen som partner, vil man opnå det bedste resultat. 

Regionsældrerådet foreslår en tilføjelse til ”ønskesedlen” på side 2 i ”Politiske Visioner”: ”og som følger mig helt 

hjem”. 

Regionsældrerådet vil nøje følge den videre proces med den praktiske implementering af sundhedsaftalen, herun-

der den økonomiske side. 

Med venlig hilsen,  

Anker Andersen / Formand for Regionsældrerådet Midtjylland 
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