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Høringssvar til Sundhedsaftalen 2019
PLO-Nordjylland har med interesse læst Sundhedsaftalen 2019 og har alene et par få bemærkninger.
Indledningsvist bemærkes, at det er PLO-Nordjyllands ønske, at almen praksis fortsat
skal være indgangen til sundhedsvæsenet og tovholder for patienten. Der er fra PLONordjyllands side et ønske om et velfungerende samarbejde mellem de praktiserende læger og det øvrige sundhedsvæsen. I den kommende tid vil vi opleve en større grad af ambulering og hurtigere udskrivelse fra hospitalerne. Samtidig lever den danske befolkning
længere og får konstateret flere behandlingskrævende kroniske sygdomme. Dette medfører et stigende behov for et velfungerende og endnu tættere samarbejde mellem de involverede fagpersoner. Patienten skal føle sig tryg i sektorovergange, hvilket bl.a. sikres ved,
at den rette information overleveres ordentligt mellem sektorer. De fagpersoner, der er involveret i patientens behandling, skal således opleve, at kommunikationen foregår let,
smidigt og hurtigt, ligesom det altid skal være klart og entydigt, hvem der har det lægelige behandleransvar for patienten.
Det er positivt, at der i Sundhedsaftalen 2019 er fokus på de tre områder, som PLO-Nordjylland også har påpeget som særlige indsatsområder – 1. Børn og unge i mistrivsel, 2.
Patienter med psykiske lidelser (herunder med samtidig misbrug) samt 3. Den ældre medicinske patient. PLO – Nordjylland ønsker en styrket indsats for netop disse tre patientgrupper og har flere input til, hvorledes dette kan realiseres. PLO-Nordjylland ser således
frem til, at den kommende Praksisplan forhåbentlig vil indeholde tilsvarende fokusområder, så vi i fællesskab kan gøre en særlig indsats for netop disse patientgrupper.
Det er endvidere PLO-Nordjyllands ønske, at der i den kommende sundhedsaftaleperiode
igangsættes færre indsatser, og at der stedet anvendes (flere) ressourcer på implementeringsdelen. På denne måde kan vi i fællesskab opnå endnu mere synlige resultater indenfor de områder, hvor der er mest behov for en særlig indsats.
Vedrørende pejlemærke 5 skal PLO-Nordjylland bemærke, at målet bør være, at flere patienter/borgere deltager i /gennemfører de kommunale rygestoptilbud. Det afgørende er
således ikke antallet af henvisninger fra almen praksis og hospitaler.
PLO-Nordjylland ser frem til et fortsat godt samarbejde.

På vegne af PLO-Nordjylland
Annemette Alstrup
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Dato:
31--19
Email:
gn@fysio.dk

Høringssvar til sundhedsaftalen 2019

Tlf. direkte:
5054 2655

Danske Fysioterapeuter har med interesse læst udkast til sundhedsaftalen 2019 og takker for muligheden
for at komme med et høringssvar.
Fine pejlemærker
Danske Fysioterapeuter bakker op om de fem pejlemærker, som opstilles i den nye sundhedsaftale. Det er
afgørende for nordjydernes sundhed, at de bliver mødt af et sammenhængende og effektivt
sundhedsvæsen, når de har brug for det. Og det er nogle centrale målgrupper, som udpeges som særligt
vigtige at fokusere på.
Det afgørende er imidlertid, hvordan de opstillede pejlemærker følges, og hvordan de nationale mål
realiseres. Sundhedsaftalen 2019 holder sig dog på et overordnet visionsplan, og den følges ikke, som
tidligere, op af en administrativ sundhedsaftale, som beskriver, hvordan de politiske mål omsættes til
handling.
Danske Fysioterapeuter savner derfor regionens bud på, hvordan man i fremtiden sikrer et
sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen i Nordjylland.
Til inspiration har vi i det følgende opstillet tre konkrete forslag til, hvordan nogle af målene i
sundhedsaftalen kan opnås.
Bedre samarbejde om genoptræningsplaner: Med den nye lov om frit valg til genoptræning opstår der et
påtrængende behov for at sikre kvalificerede genoptræningsplaner og en let og gnidningsfri dialog mellem
kommunale og regionale terapeuter.
Derfor er det oplagt, at der indledes et forpligtende samarbejde mellem hospitaler og kommuner i regionen
om, hvordan man kan løfte samarbejdet om genoptræningsplanerne.
Mere målrettet fysisk træning: Hvis man ønsker at løfte sundhedsadfærden blandt befolkningen generelt og
almentilstanden blandt de mange kronisk syge, er det oplagt, at man i højere grad end i dag tilbyder
borgerne at deltage i målrettet fysisk træning. Forskningen viser igen og igen, at målrettet fysisk træning
som er superviseret af en fysioterapeuter gavner KOL-patienter, patienter med diabetes, patienter med
depression, patienter med hjertekarlidelser etc.
En tilbagevendende udfordring er imidlertid, hvordan man bedst tilrettelægger træningsforløb med høj og
vedvarende deltagelse. Parterne bag sundhedsaftalen kunne derfor med fordel iværksætte projekter, som
kunne øge deltagelsesgraden i træningsforløb, da det vil have væsentlig betydning for borgernes

sundhedsadfærd, muligheder for forebyggelse og kroniske patienters behov for behandling, omsorg og
pleje.
Fysioterapeuter i lægepraksis: En af de store udfordringer i sundhedsvæsenet er den store mangel på
alment praktiserende læger. Det problem er særligt udbredt i Region Nordjylland, hvor den gennemsnitlige
praktiserende læge har over 1.700 patienter tilknyttet sin praksis.
I takt med, at befolkningssammensætningen ændrer sig og stadigt flere opgaver bliver flyttet ud i det nære
sundhedsvæsen, vil presset på de praktiserende læger stige yderligere. Dermed risikerer lægerne at få
endnu vanskeligere ved at imødekomme patienternes berettigede krav og forventninger til deres egen
læge.
En mulig løsning på dette påtrængende problem er, at parterne bag sundhedsaftalen forpligter sig på at
udbrede de gode erfaringer, som nogle praktiserende læger har med at ansætte fysioterapeuter i deres
lægepraksis. Her står fysioterapeuterne for udredning og diagnosticering af de mange patienter, som
henvender sig i den almene praksis med smerter i muskler og led. Erfaringerne viser, at det ikke går ud over
patientsikkerhed, men derimod giver højere patienttilfredshed, lavere omkostninger og kortere
behandlingsforløb.
Vi står klar
Danske Fysioterapeuter vil gerne benytte anledningen til at kvittere for det arbejde, der allerede gøres i
regionen for at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen og anerkender i den sammenhæng, at nogle af
de ovenstående forslag allerede – i et vist omfang – indgår i den tværsektorielle grundaftale og de
tilhørende delaftaler i regionen.
Danske Fysioterapeuter er dog bekymrede for, om det er realistisk at de mange gode intentioner i
Sundhedsaftalen kan udfoldes i en hverdag fuld af nedskæringer. Det er vigtigt for at sikre
implementeringen, at de ansatte involveres og har medindflydelse og medbestemmelse.
Danske Fysioterapeuter står naturligvis klar med yderligere input, ligesom vi gerne indgår i drøftelser af,
hvordan grundaftalerne kan videreudvikles, så parterne bag sundhedsaftalen for Region Nordjylland kan
opnå de opstillede mål.

Med venlig hilsen
Gitte Nørgaard
Regionsformand
Danske Fysioterapeuter Region Nordjylland

Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

30. januar 2019

Høringssvar fra Dansk Kiropraktor Forening og Kiropraktorkredsforeningen i Region Nordjylland over udkast til sundhedsaftale 2019
Dansk Kiropraktor Forening og Kiropraktorkredsforeningen i Region Nordjylland vil gerne takke for den tilsendte høring af sundhedsaftalen 2019. Vi anerkender arbejdet med sundhedsaftalen 2019 og har blot enkelte supplerende bemærkninger.
Det fremgår i sundhedsaftalen 2019, at der er fokus op at forbedre eksisterende IT-arbejdsgange samt udveksle data på tværs af sektorer. Dansk Kiropraktor Forening og Kiropraktorkredsforeningen i Region Nordjylland vil i den forbindelse gøre opmærksom på fortsat at udvikle og forbedre smidige arbejdsgange for
udvekslingen af billeddiagnostisk materiale mellem kiropraktorer og de billeddiagnostiske afdelinger i regionen, således at dette på sigt kan ske elektronisk og ikke med almindelig post, som det er gældende nu.
Hertil fremgår i sundhedsaftalen 2019 et fokus på at styrke sammenhænge i overgange mellem hospital,
kommune og almen praksis for borgere med bl.a. med kroniske sygdomme. Vi vil her henlede opmærksomheden på den store gruppe borgere med kroniske muskel- og ledsmerter, der ikke blot er i berøring med
hospital, kommune og almen praksis, men også med kiropraktorer. Vi vil henstille til, at Regionen også har
denne gruppe for øje, når de henviser til borgere med kroniske sygdomme, og dermed også at patienternes
overgang fra forskellige sundhedssektorer til kiropraktorer styrkes.

Med venlig hilsen

Dansk kiropraktor forening og kiropraktorkredsforening Nordjylland

Sendt på mail til sundhedsaftalen@rn.dk

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland
til ’Sundhedsaftalen 2019’
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland har med interesse læst det politiske
udkast til Sundhedsaftalen for de kommende fire år. Overordnet finder vi, at
de valgte pejlemærker er vigtige og relevante. Det kunne dog være ønskeligt
med en mere konkret, forpligtende tekst omkring målsætningerne.
Lighed i sundhed er også en af Dansk Sygeplejeråds mærkesager. Det er
dog vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle patienter og borgere har
mulighed for at få hjælp og støtte fra pårørende og andre netværk. Derfor vil
der være behov for, at ansatte støtter i de tilfælde, hvor netværket ikke er
stærkt nok. Det er også afgørende, at de ansatte får tid og ressourcer til
opgaven.
Det er positivt, at der lægges op til at prioritere indsatsen i forhold til sårbare
gravide. Målsætningen står dog i modsætning til, at der så sent som kort før
jul blev skåret i indsatsen over for netop den målgruppe på Aalborg
Universitetshospital, og at flere nordjyske kommuner skærer i sundhedspleje
og i den forebyggende sundhedsindsats.
Der er stort behov for øget kommunikation og dataudveksling på tværs af
sektorerne. I dag mangler hjemmesygeplejersker tit vigtige informationer,
når en borger bliver udskrevet fra sygehuset – og på sygehusene mangler
de ligeledes informationer fra kommunerne, når en patient bliver indlagt. Når
vi skal have et sammenhængende sundhedsvæsen, skal it-systemerne
kunne tale sammen og håndtere de nødvendige data.
Et smidigt og velfungerende samarbejde mellem sektorerne i
sundhedsvæsnet forudsætter, at personalets erfaringer og viden bruges
aktivt. Derfor er det uhyre vigtigt, at de ansatte, som har den direkte patient/borgerkontakt, inddrages som høringspart via MED-systemet i forbindelse
med udarbejdelsen af de enkelte, administrative sundhedsaftaler.
Dansk Sygeplejeråd anbefaler desuden, at sygeplejersker involveres i de
politiske klynger i de fire geografiske områder. Derved bliver det i langt
højere grad muligt at bruge erfaringer fra det daglige arbejde i den løbende,
politiske evaluering af sundhedsaftalerne.
Med venlig hilsen
på Dansk Sygeplejeråds vegne

Jytte Wester, kredsformand

Den 29.01.2019
Ref.:
Medlems nr.:
Sagsnr.: 19/00579
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Ergoterapeutforeningen Region Midt-Nord

Jeg har med stor interesse læst den fremsendte høringsversion af Sundhedsaftalen 2019. Jeg finder de 5 pejlemærker både relevante og vigtige, men
samtidig tænker jeg aftalen, som meget overordnet med gode intentioner.
Det spændende bliver, at følge hvordan ordene bliver til handling fremadrettet.
De bærende principper for sundhedsaftalesamarbejdet er ambitiøse og sætter retning på en konstruktiv måde.
I forhold til den politiske organisering, finder jeg det er ærgerligt, at der ikke
er tænkt en højere grad af fag-faglighed ind i klyngesamarbejdet, her kunne
der med fordel være repræsentanter fra forskellige faggrupper, som er tæt
på praksis, og gerne fra både region og kommuner. Lige som det også vil
være relevant at have borgerrepræsentation ind i klyngesamarbejdet.
Jeg ser frem til at følge arbejdet i den kommende periode.
Med venlig hilsen
Lisbeth Krabbe Nielsen
Regionsformand
Ergoterapeutforeningen
Region Midt-Nord
lkn@etf.dk
tlf: 53364991
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Høringssvar angående sundhedsaftalen 2019 – sammen om sundhed
Overskuelig og anvendelig – ja tak
I FOA Nordjylland glæder vi os til styrket samarbejde med fokus på kerneopgaven og sundhedstilbud tæt på
borgeren. FOA har ros til sundhedsaftalen for 2019. Vi hæfter os ved, at regionerne, kommunerne og PLO i
højere grad vil arbejde med fælles mål, ledelse og økonomi samt samarbejde om at benytte de samlede
ressourcer bedst muligt. Godt at det sikres, at de kommende aftaler bliver overskuelige og anvendelige for
de medarbejdere som skal anvende dem tæt på borgerne.
Sammenhæng
I FOA har vi også bidt mærke i pejlemærke 1 (side 7). Her står der bl.a.: ”De nordjyske borgere lever
længere, og dermed bliver der flere ældre borgere. Samtidig vil flere få en eller flere kroniske sygdomme. De
år, der lægges til livet, er ofte år med stigende behov for forebyggelse, behandling, rehabilitering og pleje.
Der er også mange borgere, der lever med en psykisk lidelse. Der ses tendens til, at flere på den baggrund
har behov for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Disse borgere har ofte komplekse
problemstillinger, der stiller krav om en fokuseret indsats på tværs af sektorer og fagområder - sammen
med borgeren.”
De mål som gælder for særligt de borgere med psykisk sygdom vil vi kvittere for. Her står der bl.a.:
”Borgere med psykisk sygdom, herunder borgere med samtidigt misbrug, skal opleve sammenhæng mellem
den sundhedsmæssige indsats.” Det er vigtigt med sammenhæng, når det gælder den sundhedsmæssige
indsats. Det vil ikke kun være en fordel for borgerne men også for de ansatte i sundhedsvæsenet.
Tilføj medarbejderrepræsentanter
I forhold til den politiske organisering for sundhedsaftalen 2019 (side 14), så det er hensigtsmæssigt med
politiske klynger placeret ud fra geografiske områder. I FOA Nordjylland mangler vi dog repræsentation fra
medarbejdersiden. Derfor er vores forslag, at der udover 2-3 politikere fra hver kommune, 4 regionale
politikere samt repræsentant fra PLO-Nordjylland og PLO-Kommunal tilføjes medarbejderrepræsentanter. I
FOA stiller vi os gerne til rådighed som sparringspartner, når det angår de fremtidige løsninger på
sundhedsområdet.
Ens vilkår for private og offentlige aktører
På et punkt mener vi, at der er behov for ekstra fokus, og det angår private aktører (side 17). Her er det
noteret, at: ”Regionsrådet og kommunalbestyrelserne, der indgår aftale med private aktører om
varetagelse af sundhedsopgaver, skal sikre, at de private leverandører gennem aftaler forpligtes af
Sundhedsaftalen i den udstrækning, det er relevant.”
”i den udstrækning, det er relevant”, mener vi, er en alt for diffus formulering. Det er vigtigt at understrege,
at de private aktører har samme forpligtigelser som de offentlige aktører. Vi opfordrer til at den passage
ændres, så det fremgår, at der er lige vilkår for alle.
Er der spørgsmål til høringssvaret, så kontakt FOA Nordjylland

Jesper Hermansen, Faglig sekretær

Høringssvar til Sundhedsaftalen 2019

Aalborg 30./1. 2019

Jordemoderforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar på Sundhedsaftalen 2019.
Vi ser mange positive tiltag og tanker i denne sundhedsaftale og er positive overfor, at der tages afsæt i, at
viden og erfaringer skal deles på tværs af sektorer. Dette ser vi som særligt vigtigt for, at familier oplever
deres møde med sundhedsvæsnet som trygt og sammenhængende.
Det er yderst relevante pejlemærker, der er valgt, og vi er glade for, at den helt tidlige indsats er prioriteret,
da vi ved, at denne tidlige forebyggende indsats har stor, positiv effekt på mange tilstande gennem barnets
og familiens liv.
Fire forslag til ændringer eller præciseringer:


Der er i aftalen, under pejlemærke 1, sat særligt fokus på borgere med psykiske sygdomme og
misbrug. Vi har derfor et ønske om, at regionens tilbud til netop denne målgruppe, kaldet
”Familieambulatoriet”, tages med i evalueringen af aftalen. I omstilling 2019 blev der fjernet flere
personalegrupper fra dette tilbud, hvilket gør, at samarbejdet med kommunerne er så meget mere
vigtigt. Vi håber, at man i et bilag kunne nævne, at samarbejdet omkring familieambulatoriet skal
indgå i den årlige evaluering, da det er et tilbud, der kræver tværsektorielt samarbejde og
henvender sig til nogle af regionens svageste borgere, som beskrevet under ”pejlemærke 1”.



For at gøre de flotte visioner i Sundhedsaftalen skarpe, foreslår vi, at de gøres målbare. Vi
forestiller os, at de indikatorer (beskrevet på s. 16), der ligger til grund for pejlemærkerne, gøres
mere konkrete. Det er usikkert om indikatorerne ønskes at ligge på landsgennemsnittet, over
landsgennemsnittet, at antallet ikke øges i Region Nordjylland etc. Med målbare mål, vil
Sundhedsaftalen blive et bedre og mere ambitiøst arbejdsredskab.



Vi ønsker, at udøvende aktører omkring indholdet i Sundhedsaftalen får mulighed for at
kommentere og indberette til den Sundhedspolitiske Samling og de Politiske Klynger, hvis der sker
større afvigelser fra Sundhedsaftalen. Dette for at sikre, at det politisk bestemte føres ud i livet, og
dermed understøtter vores demokratiske samfund.



Vi mener, det vil være at foretrække, hvis udvalgene omkring Sundhedsaftalen havde flere møder
end ét. Vi ser også en fordel i, at et af møderne ligger i slutningen af december, da det typisk er her,
at omstillingsplanerne offentliggøres, og der i nogle tilfælde er tiltag, der bør drøftes i forhold til
Sundhedsaftalen.

Vi deltager gerne i yderligere drøftelser og uddybning.

Med ønsket om bedre sundhed for alle i Region Nordjylland,
på vegne af Jordemoderforeningen Nordjylland,
Kredsformand Line Hundebøl Nielsen

