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Høringssvar på sundhedsaftalen 2015-2018 

 

Silkeborg Kommune har med interesse læst Sundhedskoordinationsudvalgets 

høringsudkast på sundhedsaftalen 2015-2018. 

 

Det er nu 3. generations sundhedsaftale og erfaringen med at få borgeren mere i centrum 

er lykkedes bedre denne gang. 

 

Vi finder, at udkastet med sin vision om ét sundhedsvæsen, hvor borgere og pårørendes 

ressourcer bringes i spil, og hvor borgere deltager aktivt i eget behandlings- og 

rehabiliteringsforløb er yderst relevant. Det er i fin overenstemmelse med den måde 

kommunerne, herunder også Silkeborg, i disse år arbejder med mestring. 

 

Samtidig finder vi også, at visionen om, at alle skal have udbytte af sundhedsvæsnets 

ydelser, hvilket betyder, at det nogle gange bliver nødvendigt at behandle borgere 

forskelligt, er helt i tråd med de indsatser, vi i Silkeborg Kommune allerede har iværksat 

bl.a. omkring indsatser til bekæmpelse af ulighed i sundhed. 

 

Der er således en god sammenhæng i udkast til sundhedsaftale til kommunens 

sundhedspolitikker, de fælles kommunale målsætninger på sundhedsområdet (KKR-

målsætningerne) og regionens sundhedsplan. 

 

Både den politiske aftale med fokus på sundhed i det nære på borgerens præmisser og de 

formulerede sundhedspolitikske mål, hvor sundhedsaftalen favner en bred palette af 

borgere finder Silkeborg Kommune vil styrke indsatserne bag den nye sundhedsaftale.  

 

Sundhedsvæsnet er generelt under pres i disse år som følge af nye behandlingsformer, 

stor efterspørgsel og færre sengepladser. Det gælder også kommunerne, der oplever at 

skulle levere flere og mere komplekse ydelser bl.a. som følge af den gradvist ændrede 

opgavefordeling mellem regioner og kommuner. Silkeborg Kommune vil derfor lægge 

vægt på, at principperne fra den hidtidige sundhedsaftale, omkring hvorledes der sikres 

gode overleveringer i forbindelse med opgaveoverdragelse primært fra hospital til 

kommune, fastholdes og udvikles.   

 

Aftalen indeholder ikke som tidligere varslingsfrister, hvilket som udgangspunkt er positivt 

i en værdibaseret aftale. Det stiller dog krav til, at kommunernes akutfunktioner har 

tilstrækkelig kapacitet. Vi vil i samarbejde med klyngen og kommunerne i regionen udvikle 

på akuttilbudenene, som vi allerede har gjort i denne periode. Feks. har vi i Silkeborg 

Kommune etableret den døgndækkende akutfunktion, som samarbejder med 

praktiserende læger om at forebygge unødvendige indlæggelser og genindlæggelser.   

Den 3. oktober 2014 



 

 

 

 

Side 2 

 

Silkeborg Kommune finder det positivt at psykiatriområdet i denne aftale i langt højere 

grad tænkes sammen med andre områder. Det oplever vi allerede i dag er den måde, som 

samarbejdet fungerer på i Psykiatriens Hus i Silkeborg. Her sker indsatsen i høj grad ”på 

borgerens præmisser”, bl.a. gennem brug af den særlige metode ”åben dialog”. Og der 

foregår et tæt samspil med praktiserende læger, den somatiske sundhedsindsats og 

beskæftigelsesområdet omkring initiativer til f.eks. tilknytning til arbejdsmarkedet og 

indsats i forhold til usund livsstil.  

 

Sundhedsaftalen sætter særligt fokus på udsatte børn og unge. Silkeborg Kommune 

anerkender vigtigheden af, at samarbejdet i forhold til børn og unge også stiller krav til 

den interne organisering på tværs af afdelinger og forvaltninger i kommunerne. Silkeborg 

Kommune oplever dog, at man med den sammenhængende børne-unge politik har et godt 

grundlag for videreudvikling af denne indsats. 

 

Silkeborg Kommune vil efter aftalens godkendelse lægge stor vægt på, at aftalen 

implementeres i tæt samarbejde med klyngen. Derudover lægger Silkeborg Kommune 

stor vægt på, at der sker en tæt opfølgning på, hvorledes det går med målopfyldelsen på 

de enkelte områder. Og at denne opfølgning forelægges såvel byrådene som 

Regionsrådet, således Sundhedsaftalen kan blive et dynamisk politisk redskab i den 

kommende periode.  

 

Vi ser frem til at indgå i konstruktive dialoger om udviklingen i det Nære Sundhedsvæsen, 

som er under kontinuerlig udvikling. 

 

Vi støtter det videre arbejde og ser frem til at modtage den endelige sundhedsaftale for 

perioden 2015-2018. 

 

  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Borgmester 

Silkeborg kommune 
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