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Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. sundhedsaftale 

2015-2018 

 
Syddjurs kommune har den 9. september 2014 modtaget udkast til sund-

hedsaftalen for 2015-2018.  

 

Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet har i maj 2014 tilsluttet sig 

fokusområderne i Sundhedsaftalen. Desuden har udvalget drøftet høringsud-

kastet på deres møde den 1. oktober 2014. Udvalget for familie og institutio-

ner har drøftet udkastet på deres møde 29. september 2014. Byrådet i 

Syddjurs Kommune har på sit møde den 29. oktober 2014 vedtaget neden-

stående høringssvar. 

 

Generelle kommentarer 

Byrådet i Syddjurs Kommune har med interesse læst Sundhedskoordinati-

onsudvalget i Region Midtjyllands udkast til Sundhedsaftale 2015-2018. Der 

er tale om en god aftale med ambitiøse mål, der sætter klare sigtelinier for 

indsatsen. Aftalen indeholder samtidig områder, hvor Region og kommuner i 

fællesskab har mulighed for at udvikle nye indsatser. 

 

Udkastet indeholder en videreudvikling af de tendenser, der har præget de 

seneste års udvikling på sundhedsområdet med et stadigt større fokus på: 

� Enkel og let adgang til kommunale tilbud 

� Øget fokus på børn og unge 

� Akutområdet 

� Øget integration mellem sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 

� Differentieret indsats. 

 

Byrådet i Syddjurs Kommune vil dog gøre opmærksom på, at ”Mere sundhed 

i det nære” skaber en vis usikkerhed omkring belastningen for den kommuna-

le økonomi. Det er forventningen, at flere borgere har mere komplekse behov. 

Det er dog ikke muligt på forhånd at vurdere omfanget af behovet for kommu-

nale ydelser.     
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Samarbejde mellem kommune og almen praksis 

En forudsætning for at lykkes i det nære sundhedsvæsen er et tæt samarbej-

de mellem kommune og almen praksis. Lægedækningen på de midlertidige 

døgnpladser og akutpladser i Syddjurs Kommune er i dag utilstrækkelig grun-

det 15 km. reglen. Kommunen ser derfor frem til at høre nærmere om indhol-

det. Til orientering kan oplyses, at Syddjurs Kommune forventer at kunne 

indføre virtuelle sygebesøg i et projektsamarbejde mellem Rehabiliteringsaf-

delingen og 2 lægehuse. Der forventes således indgået en §2 aftale mellem 

Syddjurs Kommune og PLO. 

 

Med venlig hilsen 

 

Claus Wistoft                   Jesper Hosbond Jensen 

Borgmester                      Kommunaldirektør 

 


