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Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar til 
Sundhedsaftalen 2015 – 2018. 
 
Sundhedskoordinationsudvalget har den 9. september 2014 udsendt 
udkast til sundhedsaftale 2015 – 2018 til høring blandt alle 
høringsparter. 
Ringkøbing-Skjern Kommune anerkender det store arbejde, der 
ligger bag udkastet, hvor mange medarbejdere – både kommunale 
og regionalt – har været involveret. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune vil gerne med dette høringssvar knytte 
nogle bemærkninger til aftaleudkastet. Høringssvaret er godkendt af 
kommunens social- og sundhedsudvalg på møde den 29. oktober 
2014.  
 
Politiske visioner, mål og værdier for 
sundhedsaftalen 2015 – 2018. 
 
De politiske visioner, mål og værdier falder fint i tråd med de 
indsatser, der arbejdes med i Ringkøbing-Skjern Kommune – 
herunder bl.a. på børneområdet den tidlige forbyggende indsats samt 
inddragelse af de nære voksne. På voksenområdet falder visionerne i 
sundhedsaftalen godt i sammenhæng med arbejdet med 
implementering af det aktive medborgerskab, hvor såvel borgernes 
egne ressourcer og mestringsevne i forhold til egen sundhed, som 
ansvaret og omsorgen over for andre medborgere f.eks. via de 
frivillige foreninger, sættes i spil.  
Lighed i sundhed – herunder den mentale sundhed og 
ensomhedsproblematikken - er ligeledes et område med stor politisk 
opmærksomhed i kommunen. 
Ringkøbing-Skjern Kommune ser således frem til at være med til at 
tage de næste skridt for at løfte sundhedsaftalens visioner, mål og 
værdier til fælles handlinger. Borgerens interesse før sektorinteresse 
stiller krav om nytænkning og redefinering af den nuværende 
indsats, ikke blot på det kommunale niveau, men også i forhold til 
regionens specialiserede tilbud og almen praksis. De beskrevne mål 
og visioner betyder ikke blot omlægning af sundhedsvæsenet, men 
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der beskrives ligeledes en tydelig forventning om omlægning af den 
kommunale praksis, herunder samarbejdet med de praktiserende 
læger, når opgaverne skal løses tættest muligt på borgeren. 
 
Sundhedsaftalen 2015 – 2018. 
 
På baggrund af de ovennævnte, forventede store omlægninger, skal 
der henledes opmærksomhed på en række områder i 
sundhedsaftalen. 
 
Indledning. 
I indledningen s. 3 er det nævnt, at sundhedsaftalen retter sig mod 
en bred vifte af indsatser – herunder sundhedsfremme, men 
sundhedsfremme synes ikke at vægte særligt i det øvrige materiale. 
Dette giver sundhedsfremmeområdet en svag rolle i hele 
sundhedsarbejdet. 
 
Tværgående temaer. 
Generelt er der i sundhedsaftalen fokus på væsentlige forhold for 
samarbejdet på tværs af sektorer. Der kan dog være bekymring for 
omfanget af indsatser, og der vil være behov for en tidsmæssig 
aftale om, hvornår hvilke indsatser sættes i værk i løbet af den 
fireårige periode, så der reelt opnås succes med det, der sættes i 
værk, og så det undgås, at der sættes indsatser i værk, som 
aktørerne ikke formår at følge op på. 
 
Økonomi. 
Dele af kommunen vil blive økonomisk berørt af sundhedsaftalen. Det 
vil f.eks. gælde medarbejdere i PPR, Socialrådgivningen, 
Sundhedsplejen og børne- og ungelægen og vil gælde for indsatserne 
vedr. kommunale forebyggelsestilbud, styrket forebyggelse for unge 
vedr. livsstilsændringer, behandling af børn og unge i eget hjem, 
dækning af udgifter til børn og unge med kroniske sygdomme samt 
træning og rehabilitering af børn og unge. 
På området børn og unge med psykisk sygdom overdrages med 
sundhedsaftalen flere opgaver til kommunen. Det gælder ikke mindst 
den administrative og faglige indsats i forhold til koordinatorfunktion 
samt indkaldelse og afvikling af udskrivnings- og opfølgningsmøder. 
Øvrige indsatser, som vil berøre økonomien på børneområdet, er 
tidlig indsats, samarbejde om gravide og nyfødte, borgere med 
erhvervet hjerneskade og børn med celebral parese. 
For at lykkes med de gode intentioner i sundhedsaftalen vil der på de 
fleste nævnte områder være behov for at tilføre kommunen 
kvalifikationer og ressourcer for at matche det regionale samarbejde 
både før og efter henvisning til regionale samarbejdspartnere. 
Midlerne fra økonomiaftalen mellem regering, regioner og kommuner 
for 2015 har prioritet inden for den patientrettede forebyggelse, som 
ovennævnte område ikke henhører under. 
Det må forventes, at de øvrige kommuner i region midt i deres 
høringssvar peger på samme økonomiske udfordringer, hvilket må 
lede frem til opmærksomhed på samarbejde om at sikre en 



kommunal kompensation for at implementere de nye, vigtige 
indsatser for børn, unge og deres familier. 
 
Infektionshygiejneområdet. 
Med fremhævelsen af behovet for en styrket indsats på det generelle 
infektionshygiejniske område (s. 10) påpeges også vigtigheden af en 
styrket indsats på det antibiotika-resistente bakterielle område – 
også ud over den nuværende indsats på MRSA-området. 
 
Tværsektorielt samarbejde på lægemiddelområdet. 
Det hilses med tilfredshed, at der sættes fokus på 
medicingennemgang m.v. (s. 13). 
 
Kvalifikationer og kompetencer. 
Kvalifikationer og kompetencer i primærsektoren (s 14.) skal i 
fremtiden kunne matche de forventninger, der ligger fra Region Midt i 
forhold til viden og erfaring med de specialiserede områder f.eks. 
børnepsykiatri, sårbare gravide m.v. I sundhedsaftalen er der forslag 
om en tværfaglig og tværsektoriel intervention i graviditeten – 
eksempelvist nævnes en fremskudt socialfaglig rådgivning. Børne- og 
familieområdet indgår gerne i de nævnte samarbejdsfora og de 
udvidede arbejdsområder, men paradigmeskiftet i forhold til at 
”vende sagerne på hovedet” kræver en ændring af medarbejdernes 
tankegang samt beskrivelse af fremtidige procedurer gennem 
deltagelse i involverende processer.  
Opgaveglidningen fra sekundær til primær sektor forudsætter et øget 
fokus på specialisering af de kommunale tilbud samtidig med, at der 
fortsat skal kunne hentes merviden fra de mest specialiserede 
områder eller tænkes i en udbygning af tværkommunale løsninger og 
indsatsområder. 
 
Forebyggelse. 
Det nævnes s. 16, at der i forbindelse med forebyggelse skal 
anvendes en sundhedsfremmende tilgang, der bygger på en 
anerkendende og involverende dialog. Der opfordres til en uddybning 
af dette emne i forhold til, hvem der har ansvaret for, at denne 
tilgang gennemføres. 
 
Flere henvisninger til kommunale forebyggelsestilbud. 
Dette afsnit (s. 19) er læst med tilfredshed. Især fokus på 
henvisninger er yderst vigtigt. 
 
Forebyggelsesindsats over for borgere med psykisk sygdom. 
Det er nødvendigt med indsatser, som kan medvirke til at forebygge 
risikoadfærd og sikre kvalificeret behandling af samtidig somatisk og 
psykisk sygdom (s. 20). Der er derfor tilslutning til vægtningen af 
denne indsats i sundhedsaftalen. 
 
Indsatser i forhold til rygning. 
Rygning og systematisk indsats for at mindske tobaksforbruget (s. 
22) ligger fint i tråd med, at kommunerne i Vestklyngen går i gang 
med et projekt om forstærket indsats mod storrygere. 



Fælles strategi for indsatser i forhold til overvægt. 
Registrering af overvægt (s. 23) forudsætter udvikling af et it-
system, der kan registrere på tværs af geografi, kommunestørrelse 
og sektorgrænser. Den primære sundhedssektor har her en opgave 
sammen med de praktiserende læger, hvilket kræver fortsat 
udbygning af det eksisterende samarbejde.  
 
Styrket forebyggelse for unge. 
Det at arbejde med unge og sundhed er generelt en udfordring. 
Dette kunne uddybes i afsnittet (s. 24) – hvem disse unge er og 
hvordan, man får fat i dem. 
 
Styrket forebyggelse forud for operation. 
Der er tale om et rigtigt vigtigt indsatsområde (s. 26), men der 
mangler konkrete redskaber til implementeringen (hvordan?) 
 
Den somatiske behandling til borgere med psykisk sygdom 
styrkes. 
Det hilses med tilfredshed, at der kommer øget fokus på dette 
område (s. 43). 
 
Tværsektoriel indsats over for borgere med psykiske lidelser 
og samtidigt misbrug. 
Dette er et meget vanskeligt område, og det hilses med tilfredshed, 
at der lægges op til afprøvning af forskellige handlinger for at styrke 
den samlede behandlingsindsats (s. 45). 
 
Deling af data på tværs af sektorer. 
It-løsningen MedCom Standard kan være med til at forenkle og 
effektivisere sagsgange, så informationer hurtigere kan tilgå 
relevante samarbejdspartnere i region, kommune og almen praksis. 
Den tværsektorielle it-platform findes ikke på nuværende tidspunkt 
hos almen praksis eller i kommunen. Udformningen af et sådant 
system vil stille krav om et grundigt forarbejde i forhold til sikring af 
data i forbindelse med udveksling af cpr.numre og tilsvarende 
personfølsomme oplysninger (s. 58). 
 
Borgere med psykisk sygdom som særlig målgruppe. 
Kommunen kan tilslutte sig beskrivelsen af de kommunale opgaver 
og ansvarsområder (s. 63). 
 
Praksisplanen. 
Praksisplanen skal i den nærmeste fremtid vedtages (s. 90). Almen 
praksis er med den nye sundhedsaftale givet flere helt centrale roller. 
Det får således væsentlig betydning for gennemførelsen af de 
fremtidige fælles handlinger, at praksisplanen tilgodeser det 
tværfaglige samarbejde mellem kommune og de praktiserende 
læger. For Ringkøbing-Skjern Kommunes vedkommende drejer det 
sig om 37 praktiserende læger, som er en uhomogen gruppe fordelt 
på et antal praksis. Vores samarbejde går i dag via 
praksiskoordinator og kommunalt lægeligt udvalg (KLU), og der 
arbejdes p.t. med beskrivelse af en konkret samarbejdsaftale mellem 



Børn og Familie og de praktiserende læger. Sundhedsaftalen tager sit 
afsæt i den nuværende lovgivningsmæssige opgavedeling, men 
påpeger også vigtigheden af en omlægning af opgavevaretagelsen til 
gavn for borgeren. Mere sundhed i det nære – på borgerens 
præmisser nødvendiggør inddragelse og en aftale med almen praksis, 
og skal medtænkes i de kommende forhandlinger om praksisplanen. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
På Social- og Sundhedsudvalgets vegne 
 
Karsten Sørensen 
udvalgsformand 


