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Høringssvar fra Brønderslev Kommune til Sundhedsaftale 2019-2023
Vi har modtaget Sundhedsaftalen 2019 i høring den 13. december 2018, med høringsfrist den
31. januar 2019, og har følgende høringsbemærkninger. Brønderslev Kommune er meget glade
for den åbne og inddragende proces der har været omkring udviklingen af sundhedsaftalen, som
har givet anledning til gode politiske drøftelser.
Udkast til sundhedsaftalen har blandt andet givet anledning til drøftelse i KLU, Ældrerådet, Handicaprådet, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Ældreomsorgsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget. Politikerne har ligeledes haft mulighed for at drøfte aftalen med formandskabet for SKU på et møde i januar.
Sundhedsaftalen er en politisk aftale og indeholder derfor ikke konkrete indsatser som i
den nuværende aftale, hvilket er en styrke, da det giver mulighed for løbende at tilpasse og prioritere indsatser i forhold til det aktuelle udfordringsbillede. En sundhedsaftale med færre indsatsområder vil ligeledes give mulighed for at sikre en bedre implementering af de konkrete samarbejdsaftaler og indsatser. Brønderslev Kommune ser frem til det kommende arbejde med at omsætte aftalen til fælles indsatser til gavn for borgerne.
Generelt finder Brønderslev Kommune, at det er afgørende med et vedvarende fokus på de snitfladeproblematikker der kan opstå ved opgaveglidning og sektorovergange. Det er derfor vigtigt
at sygehusene, almen praksis og kommunerne, sammen finder holdbare løsninger i nærmiljøet
til gavn for borgerne, og hvor økonomisk silotænkning ikke bliver den afgørende faktor.
Pejlemærke 4
Brønderslev Kommune har ligeledes læst den seneste sundhedsprofil med bekymring i forhold til
udviklingen inden for mental sundhed. Det er dog vanskeligt at se hvilke samarbejdsflader der
falder indenfor pejlemærket, og hvilke fælles indsatser der kan løfte udfordringen. Pejlemærket
kan med fordel formuleres klarere, således at målet med pejlemærket træder tydeligere frem. Ligestillingen mellem fysisk og psykisk sundhed bør fremstå klart.
Pejlemærker 5
Social- og Sundhedsudvalget i Brønderslev Kommune finder formuleringen omkring et røgfrit
Nordjylland for restriktiv. Der er et politisk ønske om at formuleringerne omkring rygning, skal tage højde for den enkelte borgers ret til at bestemme over eget liv. Pejlemærket kan med fordel
formuleres således at samarbejdet om borgere, der har et overforbrug af alkohol eller stoffer,
også er omfattet.
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget Carsten Ullmann går ind for Sundhedskoordinations-udvalgets formulering af pejlemærke nr. 5.
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Åbningstider:
man–ons: 10:00–14:00, tors: 10:00–16:30, fre: 10:00–13:30

Særlige bemærkninger fra Ældrerådet og Handicaprådet.
”Ældrerådet indstiller, at der tilføjes i forordet - linje 5:
Den gennemsnitlige levealder er stigende – og der kommer flere ældre. Når vi lever længere, vil
et større antal borgere få en eller flere kroniske sygdomme, som kan/skal behandles.”
”Handicaprådet anbefaler, at der er fokus på, at alle parter kender og anvender de gældende
samarbejdsaftaler under sundhedsaftalen herunder Samarbejdsaftale om ledsagelse i forbindelse med indlæggelse og praktisk hjælp i forbindelse med hospitalsbehandling.”

Med venlig hilsen

Martin Bech

Henrik Aarup-Kristensen

Udvalgsformand
Martin.Bech@99454545.dk

Direktør
Henrik.Aarup-Kristensen@99454545.dk
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Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

14. januar 2019

Høringssvar fra Frederikshavn Kommune til Sundhedsaftale 2019 - 2023

Sagsnummer: EMN-2018-01760
Dokumentnummer: 2726980

Frederikshavn Kommunes Sundhedsudvalg har på mødet den 14. januar 2019 drøftet
det fremsendte udkast til Sundhedsaftale for 2019 – 2023.

Sagsbehandler:
Marianne Skrubbeltrang
Direkte telefonnummer:

Sundhedsudvalget anser Sundhedsaftalen for meget vigtig, da den angiver den
overordnede politiske vision, der sætter mål og retning for vores samarbejde i
Nordjylland.
Det er vigtigt, at vi i den kommende sundhedsaftaleperiode fortsat bygger oven på og
rykker os i det gode samarbejde om at skabe et sammenhængende og effektivt
sundhedsvæsen.
Det er vores vurdering, at udkastet til Sundhedsaftalen danner en rigtig fin politisk
platform for samarbejdet. Generelt har Sundhedsudvalget dog opmærksomhed på
opgaveglidningen samt fokus på finansieringen.
Frederikshavn Kommune har i øvrigt følgende bemærkninger:
Borgernes sundhedsaftale
Det er en styrke, at Sundhedsaftalen sætter særligt fokus på borgerens perspektiv.
Ud over den fysiske og psykiske dimension, breder sundhed sig også ud til at omfatte
den social dimension. Samvær, kontakt og netværk er afgørende for god trivsel.
De 5 pejlemærker er særdeles relevante, giver god sammenhæng, inkluderer også
beskæftigelsesområdet og de sårbare grupper. Positivt, at der bliver taget livtag med
rygning, som er den største enkeltfaktor til forkortet levealder.
Bærende principper
De bærende principper angiver en fin fælles retning med plads til at sætte lokale
fodspor i implementeringsprocessen. Det bliver en spændende balance mellem fælles
og lokalt, men også udfordrende at finde, fordi kommuner, hospitaler og almen praksis i
det daglige samarbejde er infiltreret på kryds og tværs af klynger.
Det er håbet, at den administrative struktur giver mulighed for at koordinere lokale
indsatser på tværs af klynger.
Opfølgning på Sundhedsaftalen
Vedrørende indikatorer: Det vil være hensigtsmæssigt, hvis de elektroniske systemer
fremadrettet kan vise elektroniske henvisninger fra almen praksis. I så fald kunne det

+45 9845 5207

være et ønske, at henvisninger til kommunale rygestoptilbud også kunne indgå som
indikator.

Almen praksis
Selv om almen praksis ikke er aftalepart for Sundhedsaftalen, er det positivt at
konstatere, at almen praksis rigtig mange steder er indskrevet på lige fod med region
og kommuner. Almen praksis er en uundværlig part i samarbejdet, og Frederikshavn
Kommune ser frem til at Praksisplanen og underliggende aftaler må styrke det
fremadrettede samarbejde med almen praksis som aktør.

Med venlig hilsen
Christina Lykke Eriksen
Formand for Sundhedsudvalget
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Hjørring Kommune

Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Telefon 72 33 33 33
Fax 72 33 30 30
hjoerring@hjoerring.dk

Hjørring 31-01-2019
Sagsnr.: 29.30.08-P27-2-18

Høringssvar vedr. udkast til Sundhedsaftalen 2019
Overordnet set vurderer Hjørring Kommune, at det er en ambitiøs og målrettet
sundhedsaftale. Det er særligt positivt, at aftalen er mindre bureaukratisk og giver
mere plads til udvikling af det lokale samarbejde. Hjørring Kommune har et
velfungerende samarbejde med Regionshospital Nordjylland og de praktiserende
læger i kommunen. Det ser vi frem til at bygge videre på med udgangspunkt i de
bærende principper og konkrete målsætninger.
Hjørring Kommune finder det meget vigtigt, at sundhedsaftalen adresserer de
tværsektorielle udfordringer, herunder den demografiske udvikling. I de kommende
år bliver der flere ældre og flere borgere med kronisk sygdom, ligesom der ses en
stigning i antallet af borgere med psykiske lidelser. Det stiller store krav til det nære
sundhedsvæsen i forhold til at skabe kvalitet og sammenhæng i den enkeltes forløb
og sikre effektiv ressourceanvendelse. Det er derfor positivt, at der lægges op til et
styrket samarbejde med fokus på kerneopgaven og sundhedstilbud tæt på borgerne.
Sygehusvæsenet er præget af øget specialisering, kortere indlæggelsesforløb og
mere ambulant behandling, hvilket indebærer, at kommunen i stigende grad
overtager opgaver der tidligere blev løst på sygehuset. Det gælder bl.a. indenfor
psykiatrien, hvor nye behandlingstilgange og tidligere udskrivninger medfører øget
kompleksitet i opgaveløsningen i den kommunale socialpsykiatri. Ligeledes har
kommunen fået langt flere sygeplejeopgaver, og borgerne har ofte mere omfattende
plejebehov end tidligere, når de kommer hjem fra sygehuset.
Hjørring Kommune oplever, at mange af de nye opgaver glider fra sygehuset til
kommunen uden forudgående aftale om rammerne for opgaveløsningen. På den
baggrund er det meget positivt, at sundhedsaftalen har fokus på at sikre klarhed
over fagligt indhold, kapacitet og økonomi, når der sker opgaveudvikling eller
ændring i arbejdsdelingen mellem sektorerne. Regionen opfordres i den forbindelse
til at varsle kommunen om opgave- og kapacitetsændringer, der har konsekvenser
for den kommunale opgaveløsning og økonomi.

Side 2

Hjørring Kommune bakker endvidere op om de øvrige politiske pejlemærker,
herunder ”Et røgfrit Nordjylland vil give nordjyderne flere raske leveår”. I den
nuværende aftaleperiode fik Hjørring Kommune satspuljemidler til intensivering af
rygestopindsatsen overfor storrygere i samarbejde med hospitalerne og almen
praksis. Det gav gode resultater – antallet af henvisninger til det kommunale
rygestoptilbud steg markant og stopraten blev øget til det dobbelte. Hjørring
Kommune anbefaler derfor, at erfaringerne udbredes i den kommende aftaleperiode
med henblik på at sikre systematisk opsporing og henvisning til rygestoprådgivning.

Med venlig hilsen

Arne Boelt
Borgmester

Doktorvejen 2, Byrum
9940 Læsø
Tlf: 9621 3000
kommunen@laesoe.dk
www.laesoe.dk

Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
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Den: 09-01-2019
Sagsnr.: 29.30.08-P27-1-19
Sagsbehandler: Martin Lyhne Petersen
Direkte telefon: 3063 4279

Høringssvar vedr. udkast til Sundhedsaftalen 2019
Kommunalbestyrelsen i Læsø Kommune har på møde den 28. januar 2019 behandlet
Sundhedskoordinationsudvalgets henvendelse vedrørende Sundhedsaftalen 2019.
Generelt vurderer Læsø Kommune, at høringsudkastet til Sundhedsaftalen 2019 er am-bitiøst og danner et godt fundament for de kommende års udvikling i sundhedsvæsenet. Det
er særligt positivt, at aftalen ikke fra start er bundet af konkrete initiativer, herved gø-res aftalen dynamisk og levedygtig i henhold til den hastige udvikling i alle sektorer.
Læsø Kommune finder de fem politiske plejlemærker velvalgte, både i forhold til de nationale mål og de udfordringer som blandt andre sundhedsprofilen viser.
Til de enkelte afsnit har Læsø Kommune følgende bemærkninger:
”Fælles retning og lokalt ejerskab”
Læsø Kommune anser det som særdeles positivt, at de lokale kræfter sættes fri. Trods
kerneopgaverne overordnet er de samme, er det ikke ensbetydende med, at de samme
initiativer er løsningen alle steder. Det er glædeligt, at der i Sundhedsaftalen 2019 læg-ges
op til en fleksibilitet i forhold til at opfylde visionen. Vi kan derfor fuldt bakke op om-kring
udsagnet ”retningen er fælles, og ejerskabet lokalt”.
”Vi prioriterer telemedicinske løsninger, og at elektronisk kommunikation fungerer
på tværs”
Vi foreslår, at afsnittet får et generelt fokus på velfærdsteknologi. I afsnittet ”Fælles ret-ning
og lokalt ejerskab” omtales, at ambitionen er at skabe en ramme, som ikke er en spændetrøje for udviklingen på det tværsektorielle samarbejde. Vi mener, at rammen netop holdes
bred med velfærdsteknologi indskrevet i afsnittet, frem for en fastlåsning på telemedicinske løsninger og elektronisk kommunikation.
Foruden borgerperspektivet vil Læsø Kommune også påpege mulighederne i at gøre brug
af teknologi til tænke nyt og anderledes i samarbejdet og i initiativerne på tværs af sektorerne.

Åbningstider (for personlig henvendelse):
Mandage:
13.00 - 17.00
Onsdage:
10.00 - 14.00
Uden for åbningstiden: henvises til direkte numre på www.laesoe.dk

Doktorvejen 2, Byrum
9940 Læsø
Tlf: 9621 3000
kommunen@laesoe.dk
www.laesoe.dk
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Pejlemærke 1 – ”Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaven og sundhedstilbud tæt på borgeren”
Læsø kommune anser det som positivt, at ambitionen er, at aftalen skal opfattes som borgernes sundhedssaftale, herunder at fokus er på at flytte behandling geografisk tæt-tere
på borgerne. Som det beskrives flere steder i aftalen, kræver dette at den rette kapa-citet,
kvalitet og kompetence forefindes samt at finansiering og økonomisk konsekvens belyses.
Det er derfor essentielt, at alle facetter i opgaveglidningen behandles parterne imellem inden flytningen finder sted.
I afsnittet, samt flere andre steder i Sundhedsaftalen 2019, beskrives den demografiske
udfordring. I Læsø Kommune er denne udfordring ikke ny, men den eskalerer yderligere
de kommende år. Effekten af at resten af samfundet også rammes af den demografiske
udfordring, mærker vi allerede nu. Eksempelvis udskrives flere borgere tidligere og borgerne er markant dårligere og mere plejekrævende, når de kommer hjem fra sygehuset.
Med den demografiske udfordring in mente, er det relevant at tage alle redskaber i brug for
fortsat at kunne imødekomme kerneopgaven. Det er derfor positivt, at der i det nuvæ-rende udkast allerede findes initiativer med et sundhedsfremmende perspektiv. Imidlertid er
”forebyggelse” nævnt 11 gange, mens det at fremme sundhed er nævnt én gang, og selve
ordet ”sundhedsfremme” er ikke at finde i aftaleteksten.
Læsø Kommune opfordrer til at inddrage sundhedsfremme tankegangen endnu tydeli-gere i Sundhedsaftalen 2019 således, at der i høj grad sikres fokus på initiativer, der holder
borgerne fysisk og mentalt sunde. Fokusset på forebyggelsen af sygdommes op-ståen og
udvikling tilslutter Læsø Kommune sig selvfølgeligt også fuldt ud.
Forslag til konkrete afsnit og mål hvor sundhedsfremme kunne tydeliggøres:
 Pejlemærke 3, Større lighed i sundhed, dot 3: vedrørende forebyggelse og opsporing af fysisk sygdom hos borgere med psykisk sygdom
 Pejlemærke 4, øget mental sundhed og trivsel, dot 1: vedrørende borgere med særlig risiko
Pejlemærke 5 – ”Et røgfrit Nordjylland vil give nordjyderne flere raske år”
Læsø Kommune tilslutter sig et stort fokus på røgfrihed og mener, det er en styrke, at vi
på tværs af sektorer kan stå sammen om at påvirke den nationale dagsorden om strukturel forebyggelse på tobaksområdet. Læsø Kommune finder dog fokus på andre KRAMSfaktorer som særdeles vigtige. Blandt andet finder vi en samlet og tværgående indsats på
alkoholområdet relevant.
Kommunalbestyrelsen i Læsø Kommune ser frem til, at følge den videre behandling og
udmøntning af Sundhedsaftalen 2019 samt et fortsat godt samarbejde mellem Sundhedsaftalens parter.
Med venlig hilsen
Karsten Nielsen
Borgmester

Lone Broe Christiansen
Formand Social og Sundhedsudvalget

Åbningstider (for personlig henvendelse):
Mandage:
13.00 - 17.00
Onsdage:
10.00 - 14.00
Uden for åbningstiden: henvises til direkte numre på www.laesoe.dk
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Høringssvar vedr. første udkast til Sundhedsaftalen 2019
Mariagerfjord Kommune har behandlet første udkast til Sundhedsaftalen for 2019.
Mariagerfjord Kommune tilslutter sig den stærke indsats mod et røgfrit Nordjylland. Det
er vigtigt, at vi samarbejder på tværs om at nedbringe antallet af rygere og antallet af unge,
der starter med at ryge.
Mariagerfjord Kommune ser med tilfredshed på, at der skal være dialog mellem parterne,
når behandlingsmetoderne ændres, og når opgaver flyttes. For at opgaverne løses bedst
muligt er det vores vurdering, at der bør udarbejdes fælles standarder for løsning af
opgaven. Samtidig er det afgørende, at der i dialogen om flytningen af opgaver også er
fokus på, at den nødvendige økonomi er tilstede og skal følge med opgaven. Det bør
således fremgå tydeligt af sundhedsaftalen, hvordan økonomien afklares ved flytning af
opgaver fra region til kommune.
For at styrke samarbejdet mellem parterne mener vi, at der bør sættes fokus på, hvordan
deling af data på tværs af sundhedsvæsenets parter fremadrettet kan forbedres. Det giver i
dag udfordringer for borgerne, at sundhedspersonale på tværs ikke har adgang til de rette
oplysninge. Dette giver ikke borgeren oplevelsen af at være borger i et sammenhængende
sundhedsvæsen.
I Mariagerfjord Kommune har vi et ønske om, at borgerne i videst muligt omfang
modtager deres sundheds- og behandlingstilbud i nærmiljøet, hvad end det drejer sig om
tilbud inden for somatik eller psykiatri. Dette ønsker vi et større fokus på ved indgåelse af
den nye sundhedsaftale.
Slutteligt kan vi enstemmigt bakke op om det stærke fokus på børn og unges mentale
sundhed.
På vegne af
Mariagerfjord Kommune
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Dato
05-02-2019
Sagsnr: 773-2019-1558

Høringssvar vedr. høringsversion af Sundhedsaftalen 2019
Høringsversionen af Sundhedsaftalen 2019 behandles på Det Sociale
Udvalg i Morsø Kommune d. 19. februar 2019.
Dette høringssvar fremsendes, inden det er behandlet i Det Sociale
Udvalg og skal derfor læses med forbehold for politisk godkendelse d.
19. februar 2019
Morsø Kommune vil gerne kreditere det store arbejde, der er lagt i
høringsversionen til Sundhedsaftalen 2019. Morsø Kommune finder
det positivt, at der i sundhedsaftalen er fokus på at sætte borgere og
pårørende i centrum, vigtigheden af det lokale handlerum til arbejdet
med initiativerne samt fokus på optimal udnyttelse af ressourcerne
uden at gå på kompromis med kvaliteten.
Morsø Kommune støtter op om de 5 udvalgte pejlemærker:
 Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaven og sundhedstilbud tæt på borgeren
 Bedre forløb og resultater med borgeren som aktiv samarbejdspartner
 Større lighed i sundhed
 Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for flere leveår
 Et røgfrit Nordjylland vil give nordjyderne flere raske leveår
Det er vigtigt for Morsø Kommune, at der fortsat er opbakning til og
en prioritering af det lokale klyngesamarbejde på både det politiske
og det administrative niveau, idet klyngemøderne skaber ejerskab,
indhold og mål i arbejdet med sundhedsaftalen og giver mulighed for
lokale tilpasninger.
Morsø Kommune finder det vigtigt, at der ses nærmere på følgende i
høringsversionen af Sundhedsaftalen 2019:


Pejlemærke 1 – Vi ønsker sætningen ”når der kan etableres et
bæredygtigt grundlag for det” slettet og ønsker i stedet, at det
tydeligt fremgår, at borgerne i videst muligt omfang modtager
sundheds- og behandlingstilbud i nærmiljøet.



Pejlemærke 1 – Målet om, at borgere med psykisk sygdom og
samtidig misbrug skal opleve sammenhæng mellem den sundhedsmæssige, sociale og beskæftigelsesmæssige indsats bør
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MORSØ KOMMUNE
Center for Ældre, Sundhed
og Rehabilitering
Charlotte Vester
9970 7244
cv@morsoe.dk
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Telefon 9970 7000
kommunen@morsoe.dk
mors.dk

udvides til også at omfatte borgere med kroniske sygdomme,
da mange af disse også er i den erhvervsdygtige alder.


Et større fokus på sundhedsfremme og forebyggelse for særligt
sårbare borgere med f.eks. misbrug, psykiatriske lidelser eller
handicap.



Et større fokus på aftaler om opgaveoverdragelse mellem hospital og kommune, således det sikres, at der er taget hånd
om både faglige kompetencer, kapacitet og økonomi, inden en
opgave flyttes fra hospital til kommune.



At der under plejemærke 3 ”større lighed i sundhed” sættes et
mål om øget nærhed i sundheds- og behandlingstilbud.



Der mangler fokus på, hvordan vi sikrer, at borgere i yderområderne får lige adgang til specialiseret behandling. Det er forståeligt, at højspecialiseret behandling samles på enkelte hospitaler, men i den sammenhæng skal tages højde for, at meget syge borgere forsat får samme mulighed at vælge behandlingen og f.eks. ikke fravælger behandlingen pga. lang transporttid.



Øget fokus på etablering af f.eks. videokonsultationer eller andre it-understøttende tiltag, som kan sikre lige adgang for borgerne til speciallæger. Krav eller målsætning om at f.eks. samtaler og andre ambulante konsultationer hos specialister skal
foregå i nærmiljøet.



En konkretisering af organiseringen og samarbejdet på både
det politiske og administrative niveau, så det tydeligt fremgår,
hvem der har hvilke opgaver, som f.eks. processen og sekretariatsbetjeningen af de administrative mål i sundhedsaftalen.
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Høringssvar

Center Sundhed
Journalnr: 29.30.08-G01-2-17
Ref.: Inge Kjær Andersen
Dato: 11-01-2019

Høringssvar vedrørende Sundhedsaftale 2019
Sundhedsudvalget har drøftet udkastet til ny sundhedsaftale, og der er overordnet
stor tilfredshed om udkastet.
Vision, pejlemærker og bærende principper
Der er tilfredshed med pejlemærkerne og visionen, og der kvitteres for, at disse er
blevet aktive og borgerrelaterede. Pejlemærket "et røgfrit Nordjylland vil give nordjyderne flere raske leveår" har været genstand for drøftelse i processen indtil nu. Sundhedsudvalget finder, at pejlemærket er relevant, da forebyggelse generelt og udfordringerne omkring rygning bør have et stærkt fokus. Udvalget vægter, at pejlemærket
formuleres således, at der kan opnå politisk opbakning til pejlemærkerne i alle kommuner. Der er opbakning til de bærende principper.
Særlige målgrupper
Sundhedsudvalget er enig i, at selvom aftalen gælder for alle, er det vigtigt med særligt fokus på de befolkningsgrupper som har særlig komplekse sundhedsudfordringer.
Udvalget er især glade for fokus på børn og unge samt borgere med kronisk sygdom.
Når der udvælges særlige grupper, giver det altid anledning til at overveje om andre
eller flere bør nævnes.
Udkastet til Sundhedsaftalen har været drøftet med Ældrerådet og Handicaprådet i
Rebild Kommune. Disse peger på, at demente og handicappede bør indskrives eksplicit som målgrupper, hvor der kan være udfordringer.
Det faglige indholdsmæssige
Sundhedsudvalget mener, at det er vigtigt, fortsat at have fokus på sammenhæng i
borgerforløb, tovholder funktioner og brobygning mellem indsatser og sektorer.
Flere behandlingsforløb skal foregår på borgernes præmisser, det vil blandt andet sige
i eget hjem eller nærmiljøet. Det kræver et fælles fokus på udvikling af relevant velfærdsteknologi og et stort samspil mellem personalet i de tre sektorer.
Sundhedsudvalget udtrykker tilfredshed med, at der er lagt vægt på forebyggelse generelt og særligt i forhold til den mentale sundhed for børn og unge.

På vegne af Rebild Kommune
Lene Schmidt Aalestrup
Formand for Sundhedsudvalget
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Høringssvar vedr. høringsversion af sundhedsaftalen 2019

Udkast til Sundhedsaftalen 2019 er behandlet på møde i Thisted Kommunes kommunalbestyrelse den
29. januar 2019. Hermed fremsendes Kommunalbestyrelsens høringssvar.
Overordnet finder Thisted Kommune det positivt:
• At der er fokus på at sætte borgere og pårørende i centrum og udvikling af sundhedsvæsnet
• At der er fokus på vigtigheden af lokalt handlerum til arbejde med initiativerne i Sundhedsaftalen
• At der er fokus på at reducere ulighed i sundhed ved hjælp af bl.a. forebyggelse
• At der er fokus på betydningen af mental sundhed hos borgere i særlig risiko, herunder unge
• At der er fokus på at forebygge tidlig rygestart blandt unge
• At der er fokus på, at hospital og almen praksis henviser til kommunalt rygestoptilbud
• At der er fokus p,å at ”stafetten ” ikke bliver tabt i sektorovergange
Det er særligt vigtigt for Thisted Kommune:
•

At der er tilgængelige sundheds- og behandlingstilbud i nærmiljøet. Borgerne i Thy har meget lang vej
til Aalborg og Hjørring, og det er derfor særdeles væsentligt for Thisted Kommune, at der er
opmærksomhed herpå, og der i særlig grad tages hensyn hertil, når tænkes lighed i sundhed i hele
regionen. Vi er bekymrede for, at f.eks. den ældre medicinske patient, borgere med psykiatriske
lidelser og borgere med flere forskellige kroniske lidelser skal transporteres langt længere, og i langt
længere tid end resten af regionens borgere. Det er vigtigt, at nærhed, tryghed og tilgængelighed
opretholdes. Borgerne i Thisted Kommune skal ikke føle sig ringere stillet end resten af
kommunernes borgere blot på grund af lang afstand og transporttid til Aalborg samt anderledes
befolkningsgrundlag.
Vi lægger vægt på pejlemærke 1 om sundhedstilbud nær ved borgeren, og vi ønsker målet om, at
borgerne i videst muligt omfang modtager sundheds- eller behandlingstilbud i nærmiljøet, står alene.
Det vil sige, at følgende del ønsker vi slettet: ”når der kan etableres et bæredygtigt grundlag for det”.
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•

At der i højere grad rettes et særligt fokus på befolkningsgrupper med væsentlig lavere
gennemsnitslevealder.

•

At der indarbejdes mere i sundhedsaftalen om sundhedsfremme og forebyggelse for socialt udsatte
borgere, borgere med handicap og borgere med sociale vanskeligheder. Det er herunder væsentligt,
at borgere med psykiske lidelser får bedre vilkår i sundhedsvæsenet.

•

At der er fokus på faglighed, kapacitet og økonomi, når en opgave forandres eller skifter hænder. I
den forbindelse udtrykker Thisted Kommune en bekymring for reduktion i sengedage på
hospitalerne og afledte konsekvenser for kommunale ydelser. Det er afgørende for Thisted
Kommune, at der sker en tæt opfølgning på og dialog om udviklingen. Det er vigtigt, at kommunerne
ikke får overdraget opgaver, der ikke er kompetence, kapacitet eller økonomi til at løse. Thisted
Kommune efterlyser, at der afsættes ressourcer til finansiering af afledte kommunale udgifter.

•

At evt. udfordringer ved samarbejde mellem vores sektorer ikke står i vejen for gode forløb med
borgere samt pårørende i centrum.

•

At der bliver fulgt op på målene i sundhedsaftalen. Thisted Kommune mener, det var ønskeligt, om
der på nuværende tidspunkt forelagde en prioriteret implementeringsplan under de politiske
pejlemærker, og at måltallene for de politiske pejlemærker var fastsat i forbindelse med
godkendelse af Sundhedsaftalen. Resultaterne ønsker vi følges løbende og gerne flere gange årligt.

•

At vi i en respektfuld samarbejdskultur udarbejder forpligtigende aftaler.

•

At vi aftaler, hvordan vi skal håndtere evt. uenigheder, hvis der er tvister.

•

At der er fokus på lægedækning og samarbejde med almen praksis. En stor del af målene i
sundhedsaftalen forudsætter muligheden for et lokalt veltilrettelagt samarbejde mellem almen
praksis og kommune.

•

At der er fokus på ulighed i sundhed, herunder blandt mennesker med psykiske lidelser. Thisted
kommune mener, at en væsentlig forudsætning for lighed i sundhed er lige adgang til praktiserende
læger og sundhedstilbud i nærområdet, herunder borgere med psykiatrisk lidelse.

•

Thisted Kommune ser it-understøttelse som en mulighed, men det er vigtigt at arbejde for lige
adgang til eksempelvis speciallæger. Her tænkes særligt på borgere med problematikker, som for
nuværende kun kan håndteres i Aalborg. Det er vigtigt for Thisted Kommune, at regionen arbejder
med udgående funktioner i forhold til psykiske og somatiske helbredsproblemer, samt at regionen
arbejder konkret med at udvikle og bevare funktioner og sengepladser på Ålborg Universitetshospital
afdeling Thisted.

•

At der er fokus på nye fælles løsninger i overgangen mellem sygehussektorer. Thisted Kommune
indgår gerne i fælles indsatser.

•

At der fortsat er opbakning til klyngesamarbejdet, idet klyngesamarbejdet er en vigtig platform for
forankring og tilpasning af de løsninger på sundhedsområdet, som tilbydes lokalt af henholdsvis
region og kommune. Vi glæder os over, at der er muligheder for at afholde ad hoc møder. Vi mener,

Thisted Kommune – CVR 2918 9560
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at ejerskab til indhold og mål m.v. i sundhedsaftalerne vil være større med bredere repræsentation
sådan, at det er hele det politiske udvalg, som deltager frem for dele af udvalget.
•

At regionen arbejder for, at der også oprettes et antal hospicepladser i Thisted Kommune, således at
der også her er et tilbud på lige for med Vendsyssel og Ålborg er til tilbud om hospiceophold.

Thisted Kommune – CVR 2918 9560
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Region Nordjylland
Mail: sundhedsaftalen@rn.dk

Farsø d. 18. januar 2019

Høringssvar vedrørende udkast til Sundhedsaftalen 2019
Vesthimmerlands
kommune
har
d.
13.
december
Sundhedskoordinationsudvalgets udkast til Sundhedsaftalen 2019

2018

modtaget

Udkastet til Sundhedsaftalen er godkendt på Sundhedskoordinationsudvalgets møde 7.
december 2018.
Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands kommune har drøftet udkast til politisk sundhedsaftale
og de tilhørende bemærkninger på møde d.8. januar 2019.
Vesthimmerlands kommune finder overordnet, at der er tale om en rigtig god politisk
sundhedsaftale, hvori der er opstillet en dækkende overordnet politisk vision og 5 konkrete
politiske pejlemærker for arbejdet de næste 4 år.
Overordnede bemærkninger:
Overordnet er det positivt, at udkastet er kort og præcist og at der er udvalgt konkrete
målgrupper, som man tænker skal have et særligt fokus i aftaleperioden. Det er fornuftigt at
indsatsen målrettes grupper med særlige behov og de målgrupper, hvor en fælles indsats
særligt kan forbedre patientforløbene.
Dog bemærkes det, at de fremhævede målgrupper på side 3 (børn og unge med særlige
udfordringer, borgere med psykisk sygdom, borgere med kroniske sygdomme og/eller
komplekse problemstillinger) og side 7 (den ældre medicinske patient, borgere med kroniske
sygdomme, borgere med psykiske lidelser) ikke er de samme. En tilpasning ville øge
stringensen og tydeligheden i valg af fokus.
Ift. valg af specifikke målgrupper for en særlig indsats kunne det fra en kommunal synsvinkel
desuden have været interessant, at målgruppen 0-2 år blev medtaget, da der vurderes at
være et fælles forebyggelsespotentiale, blandt andet i forhold til at forebygge genindlæggelser
af spædbørn.
Herudover er det positivt, at der i Sundhedsaftalen 2019 ikke på forhånd er defineret en række
indsatser til aftaleperioden. Behov kan ændre sig over tid, og det er positivt, at der er
mulighed for en løbende vurdering af relevante indsatser under hensyntagen til behov og
ressourcer.
Generelt vurderes det væsentligt, at fokus for Sundhedsaftalen skærpes ift. den fælles opgave,
nemlig det sammenhængende borgerforløb på tværs af almen praksis, sygehuse og
kommuner. I den forbindelse er der enkelte af pejlemærkerne, som vurderes at være mindre
relevante eller som kan skærpes en smule, hvilket vil blive uddybet herunder.

Bemærkninger vedr. ”Bærende principper for sundhedsaftalesamarbejdet”(s. 5):
Princip om ”deling af data på tværs” vurderes ikke at være et formål i sig selv. Borgeren skal
gerne opleve et sammenhængende forløb og i den forbindelse udveksles de data, som er
nødvendige for at sikre det sammenhængende forløb for borgeren.
Bemærkninger vedr. Pejlemærke 1 ”Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaven
og sundhedstilbud tæt på borgeren” (side 7):
Intention om fælles mål, fælles ledelse og fælles finansiering er beskrevet meget åbent. Det
ville være godt, hvis disse forslag kunne konkretiseres yderligere, så det er nemmere at
gennemskue, hvad der menes hermed.
Vedr. pejlemærke 2 ”Bedre
samarbejdsparter” (s. 8):

forløb

og

resultater

med

borgerne

som

aktive

Det vurderes fornuftigt og relevant, at der i perioden arbejdes med en revision af handleplanen
for borger og patientinddragelse.
Vedr. pejlemærke 3 ”Større lighed i sundhed” (s. 10):
I et accelereret sundhedsvæsen skal regionen bruge deres ressourcer på den højt
specialiserede behandling. Den generelle forebyggelsesopgave er kommunernes ansvar og
denne skelnen bør bibeholdes, også under hensyntagen til Leon-princippet. I forhold til at sikre
lighed i sundhed er det væsentligt, at der findes (forebyggelses) tilbud tæt på borgeren.
De opstillede mål i Pejlemærke 3 er meget forskellige og peger i forskellige retninger, på
forskellige niveauer. Eventuelt kan det overvejes, at tilpasse dem, så det bliver tydeliggjort,
hvordan man ønsker at følge op på pejlemærket.
Eksempelvis mål om at ”Spædbørn og deres forældre får en sund start på familielivet”; her er
det væsenligt, at det bliver tydeligere, hvordan vil man følge op på dette mål. Det er vigtigt, at
der bliver en rød tråd mellem målsætninger og indikatorer, jævnfør figuren på side 16.
Pejlemærke 4 ”Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår” (s.
11):
Det er en smule uklart hvilken fælles indsats, som skal gennemføres ift. målgruppen i
pejlemærke 4. Det vurderes ikke, at der er mange i denne målgruppe, som indlægges eller er i
kontakt med sygehusvæsnet. Det vil i vid udstrækning være en kommunal opgave i
samarbejde med almen praksis at iværksætte relevante tiltag ift. øget mental sundhed og
trivsel ift. konkrete målgrupper
Sundhedsaftalen bør fokusere skarpt på områder, hvor der skal gennemføres fælles indsatser
og relevansen af pejlemærke 4 kan på den baggrund overvejes.
Alternativt kan formål med pejlemærket overvejes udbygget. Konkret er f.eks. udsagn om
”styrke samarbejder om den fælles kerneopgave, hvor det kan løfte den mentale sundhed”
diffust. Det bør foldes nærmere ud, hvad der menes med dette.

Pejlemærke 5 ”Et røgfrit Nordjylland vil give nordjyderne flere raske leveår” (s. 13):
På samme måde som med pejlemærke 4 vil det også ift. en indsats i forhold til rygning i vid
udstrækning være en kommunal opgave at tilbyde f.eks. rygestopkurser mv. Det regionale
fokus i denne sammenhæng bør være på henvisning til de kommunale tilbud.
Vedr. opfølgning på Sundhedsaftalen (s. 15):
Det vurderes væsentligt, at der arbejdes videre med mål og indikatorer. Hvordan vil man følge
op på pejlemærker, som er formuleret så bredt?
Figuren på side 16 er en fin begyndelse på dette arbejde, men de lokale indikatorer mangler
stadig på denne, så der skabes en konkret rød tråd mellem specifikke mål fra sundhedsaftalen
og udvalgte indikatorer til at indfange disse.
Herudover understreges det, at en fuld implementering af de eksisterende sundhedsaftaler er
af afgørende betydning, også i den kommende sundhedsaftaleperiode.
Vedr. Formalia (s. 17):
Det foreslås, at afsnit vedr. håndtering af uoverensstemmelser fjernes, da det sender et
negativt signal. Det er vores opfattelse, at vi generelt har et rigtigt godt samarbejde og det
forudsættes,
at
dette
gode
samarbejde
også
fortsætter
i
den
kommende
sundhedsaftaleperiode.
Vesthimmerlands kommune ser på baggrund af ovenstående frem til behandling af den
endelige Sundhedsaftale 2019 senere på året og til et fortsat godt samarbejde på
sundhedsområdet!

Venlig hilsen
Palle Jensen
Formand for Sundhedsudvalget
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Sundhedsstrategisk Team

Høringssvar fra Aalborg Kommune vedr. Sundhedsaftalen 2019
Vi har modtaget Sundhedsaftalen 2019 i høring d. 13. december 2018 med høringsfrist 31. januar 2019 og har følgende høringsbemærkninger:

Overordnede bemærkninger
Høringsversion af Sundhedsaftalen er en politisk aftale og indeholder derfor ikke
konkrete indsatser som i den nuværende aftale. Det er positivt, da det sikrer, at man
løbende kan tilpasse og prioritere indsatserne i forhold til de aktuelle udfordringer –
dermed bliver aftalen mere dynamisk.
Aalborg Kommune har følgende overordnede bemærkninger til det fremsendte høringsudkast til Sundhedsaftalen 2019:
•

•

•

Der er behov for i aftalen mere præcist at adressere de udfordringer, der er i
det tværsektorielle samarbejde mellem sygehus, praktiserende læge og
kommuner. Ligeledes skal Sundhedsaftalen være tydelig omkring, hvilke forpligtigelser, økonomiske såvel som faglige, aftalen medfører for parterne.
I det tværsektorielle samarbejde og overgangene mellem parterne er der
fortsat en række udviklingspunkter. De bærende principper i aftalen afspejler
i vid udstrækning disse udviklingspunkter. Vi savner imidlertid, at der skelnes
mellem ”grundforståelser”, altså noget, der allerede eksisterer, som de benævnes i høringsudkastet og udviklingsmål i sundhedsaftalesamarbejdet. En
sådan skelnen vil åbne mulighed for at sætte retning, mål og ambition for
samarbejdet.
Pejlemærke 4 og 5 om henholdsvis mental sundhed og rygning retter sig
mod forebyggelsesområdet, der både opgave- og ansvarsmæssigt er kommunernes område. Vi anerkender og deler den bekymring, som den seneste
Sundhedsprofil for nordjydernes sundhed gav anledning til i forhold til bl.a.
mental sundhed og rygning. Aalborg Kommune har – i lighed med mange
andre nordjyske kommuner – handlet på disse bekymringer og har adresseret udfordringerne i kommunens sundhedspolitik.
o

o

Vi vil derfor gerne appellere til, at afsættet for at beskæftige sig med
forebyggelse i sundhedsaftalen er den fælles kerneopgave, dvs. at
forebygge (forværring af) sygdom og fremme af patienternes/borgernes sundhed, for de grupper af borgere, der har kontakt til
hospital, almen praksis og kommune. Det er i sig selv en ambitiøs
målsætning at systematisere, udbrede og styrke dette samarbejde.
Der er ikke behov for at opdyrke nye samarbejdsfelter, som fx samarbejde om forebyggelse af rygestart blandt unge og røgfrie miljøer.
Når der holdes fokus på de borgere, der har kontakter på tværs af
hospital, almen praksis og kommune, er der talrige forbedringsmuligheder og konkrete og kendte udfordringer at tage fat på. Samarbejdet kunne således styrkes omkring borgere med kroniske syg-
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domme, som fortsat ryger eller på anden vis har en uhensigtsmæssig levevis. Det kunne også omfatte patienter, der ryger, har overforbrug af alkohol eller er overvægtige, hvor det har betydning for en forestående operation.
Vi har herudover en række konkrete bemærkninger struktureret i overensstemmelse
med Sundhedsaftalens opbygning.

Konkrete indholdsmæssige forslag og bemærkninger
Særlige bemærkninger til ”Indledningen - Sammen som sundhed”
Der er på s. 3 nævnt tre målgrupper: børn og unge med særlige udfordringer, borgere med psykiske sygdomme og borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse
problemstillinger. Inde i aftalen er der i tillæg hertil nævnt andre målgrupper fx den
ældre medicinske patient. Vi har forståelse for, at det ikke er muligt, at nævne alle de
målgrupper, som sundhedsaftalen er relevant for, men der er behov for at adressere,
at også andre målgrupper og indsatser end de nævnte i aftalen fortsat er relevante.
Derfor foreslår vi, at det eksplicit fremgår, at: ”Sundhedsaftalen 2019 omfatter alle de
målgrupper og indsatser, vi i dag samarbejder om og har samarbejdsaftaler (tværsektorielle grundaftaler) om. Samarbejdsaftalerne vil fortsat danne baggrund for såvel konsolidering som udvikling af samarbejdet. Sundhedsaftalen 2019 sætter med
pejlemærkerne retning og særligt fokus på målgrupper og indsatser, som vi politisk
vil udvikle samarbejdet om”.

Særlige bemærkninger til ”Bærende principper for sundhedsaftalesamarbejdet”
Der kan med fordel være opmærksomhed på overlap mellem principperne.
Som vi ser det, er tre af de bærende principper, det som kan kaldes grundforståelser:
•

Fælles retning og lokalt ejerskab
Vi bakker op om princippet, idet erfaringerne viser at lokalt ejerskab skaber
motivation, forandringsvillighed og løsningsorientering. Vi ser dette udfoldet
samtidig med, at der består et fællesskab omkring samarbejdsaftalerne jf.
sidste bærende princip: Sundhedsaftalen bygger videre på det fælles fundament.

•

God og respektfuld samarbejdskultur
Vi bakker naturligvis op om god og respektfuld samarbejdskultur. Der er
imidlertid behov for at præcisere, hvad vi mener med det. Vi ser således, at
første afsnit virker som en gentagelse af indholdet i første princip om ”Fælles
retning og lokalt ejerskab”, mens sidste afsnit om at dele viden og erfaringer
har overlap til princippet ”Vi deler data på tværs”. Vi vil derfor foreslå at princippet om god og respektfuld samarbejdskultur får omdrejningspunkter omkring værdier som:
o
o
o

gensidig involvering
ligeværdighed og
samtidighed

Vi ønsker at forpligte begge aftaleparter til at involvere hinanden, før der igangsættes nye tiltag, og at begge sektorer tænker hinanden som ligeværdige sam2/5

arbejdspartnere. Samtidig skal der koordineres og planlægges, så effektivitet og
kvalitet optimeres inden for givne ressourcemæssige rammer. Dermed bliver god
og respektfuld samarbejdskultur, grundlaget for, at borgere og personale i sundhedsvæsenet fremover i mindre grad oplever sektorovergange som et problem
og i højere grad oplever, at indsatser foregår som ét sammenhængende sundhedsvæsen, uanset om det er kommune, sygehus eller almen praksis, der
igangsætter et initiativ.
•

Vi lever op til nationale anbefalinger og retningslinjer
Vi tilslutter os princippet.

De øvrige bærende principper er, hvad vi anser for at være udviklingsmål for
sundhedsaftalesamarbejdet. Vi ønsker derfor, at disse formuleres mere udviklingsorienteret, forpligtende og med mål. Dette kan gøres under bærende principper eller
gennem etablering af et nyt pejlemærke, der således sætter retning for udviklingen af
samarbejdet i aftaleperioden.
•

Vi udnytter ressourcerne bedst muligt og sikrer klarhed over økonomi og kapacitet
Vi anser dette princip for at være et centralt udviklingsmål i sundhedsaftalesamarbejdet. Vi mener, derfor også, at formuleringen bør foldes mere ud og
skærpes i forhold de finansieringsdelen.
Vi ser store potentialer i at arbejde med fælles mål, ledelse og økonomi, hvor
det giver mening. Projekter - hvor disse principper indgår - bør fremmes eksempelvis omkring akutfunktioner såvel indenfor somatik som psykiatri.
Principielt tilslutter Aalborg Kommune sig anbefalingen om at indsatsen sker
på mindst specialiserede og mest omkostningseffektive niveau (LEONprincippet). Det er dog under den klare forudsætning, at opgaveflytning som
følge af LEON-princippet altid er aftalt mellem parterne og fuldt finansieret af
den afgivne part.

•

Vi deler data på tværs
Vi finder, at ambitionsniveauet med fordel kan hæves, således princippet
ændres til:
o ”Vi ønsker en data- og vidensdrevet udvikling af samarbejdet”.
Vi bør i aftaleperioden stræbe at dele data og viden, når det understøtter et
målrettet samarbejde om fælles målgrupper og indsatser, således vi laver
indsatser, hvor det giver bedst mening og størst effekt. En forudsætning herfor er, at vi kan dele data på tværs. Loven sætter rammerne herfor, men vi
bør have en ambition om at udnytte disse rammer til fulde. Vi ønsker derfor,
at parterne forpligtiger sig til at afklare rammerne for at dele data og viden,
herunder afklarer juridiske rammer, og udnytter de muligheder, der er.

•

Vi prioriterer telemedicinske løsninger og at elektronisk kommunikation fungerer på tværs
Vi bakker op om princippet, men finder også at vi bør forpligte os til at afprøve forskellige telemedicinske løsninger i mindre skala i aftaleperioden og ligeledes afklare forudsætningerne for effektiv elektronisk kommunikation og
arbejde systematisk på at nedbryde barrierer herfor.
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•

Sundhedsaftalen bygger videre på det fælles fundament
Aalborg Kommune er enig i, at samarbejdsaftalerne er det fælles fundament,
vi har i sundhedsaftalesamarbejdet. Det bør adresseres, at dette fundament
nu har behov for at blive konsolideret såvel som udviklet.
Vi kan således tilslutte os, at det er behov for en kritisk gennemgang af de
samarbejdsaftaler, vi har i dag. Det kan med fordel præciseres, at det indebærer at reducere i antallet af forskellige samarbejdsaftaler og videreudvikle
de resterende aftaler. Vi mener desuden, der er behov for at løfte kvaliteten
af den løbende implementerings- og udviklingsopgave. Det ønskes derfor tilføjet, at dette arbejde skal ske ud fra forbedringsmodellen, og at vi vil involvere rette organisatoriske niveauer heri, således drøftelserne er så praksisnære som muligt. Erfaringer med fælles opfølgning på samarbejdsaftaler viser, at dette kan fremme både implementeringsprocesser, fælles læring og
fælles udvikling af forbedringer og kvalitet.

Særlige bemærkninger til ”Pejlemærker”
Pejlemærke 1 – Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaven og sundhedstilbud
tæt på borgeren
Vi foreslår, at overskriften bliver: ”Styrket samarbejde om fælles kerneopgaver og
sundhedstilbud tæt på borgeren”.
Vi ser med tilfredshed på, at der i dette pejlemærke er udgangspunkt i den fælles
kerneopgave særligt med fokus på den ældre medicinske patient, borgere med kroniske sygdomme og borgere med psykiatriske sygdomme vel vidende at den fælles
kerneopgave omfatter mange andre målgrupper også.
Det foreslås, at de elementer i 3. afsnit, som retter sig mod udvikling af samarbejdet
samles under de foreslåede udviklingsmål under bærende principper.
Det foreslås desuden, at det tilføjes, at aftaleparterne for at styrke den fælles kerneopgave for alle relevante målgruppe skal sikre fokus og ressourcer til at sikre implementering i bund af de gældende samarbejdsaftaler.
Pejlemærke 2 – Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdsparter
Vi bakker op om en ressourceorienteret tilgang til samarbejdet med borgerne. Det er
helt afgørende for at få gode resultater, uanset om det er i forebyggelse, behandling
eller rehabilitering, at der tages udgangspunkt i borgerens ønsker og ressourcer.
Pejlemærke 3 - Større lighed i sundhed
Vi er enige i vigtigheden i at styrke indsatsen for sikre større lighed i sundhed. Det er
et fænomen, som er komplekst og skyldes en samtidig tilstedeværelse af mange
faktorer hos den enkelte borger. Vi ser derfor med tilfredshed på de relativt konkrete
målsætninger, der er foreslået og ser gode udviklingsperspektiver heri.
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I 5. afsnit er skrevet en specifik indsats – til overvægtige børn og unge - ind under
eksempler på generelle forebyggende indsatser. Den indledende formulering bør
enten ændres eller eksemplet tages ud.

Venlig hilsen

Mads Duedahl
Rådmand

Bente Graversen
Direktør
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