BEDRE PSYKIATRI AALBORG

Aalborg, den 24. januar 2019

Til Sundhedskoordinationsudvalget.
Høringssvar vedr. udkast til sundhedsaftale 2019.
Bedre Psykiatri udtrykker vores tilfredshed med at være inddraget i udarbejdelse af den nye
sundhedsaftale.
Vi er meget tilfredse med, at aftalen er både konkret og visionær. Vi håber, at sundhedsaftalens parter vil
sikre, at medarbejderne får mulighed for at udføre aftalens gode hensigter i deres daglige arbejde.
Vi er meget enige i de fem politiske pejlemærker, og vil med stor interesse følge udviklingen af denne
vision. Vi har især fokus på pejlemærkerne 3 og 4. Under disse områder fremhæves fokus på både børn og
voksne med fysisk sygdom. Bl.a. disse udsagn: ”Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode
leveår”, ”Vi forebygger, opsporer og behandler fysisk sygdom hos borgere med psykisk sygdom” og ikke
mindst ””Sikre en tidlig opsporing og indsats for børn og unge, der har dårlig mental sundhed”
Disse udsagn er vi naturligvis meget enige i.
Hvis udviklingen indenfor stigning af mennesker med dårlig mental sundhed og egentlig psykisk sygdom
skal stoppes, har området behov for større fokus og flere økonomiske ressourcer.
I sundhedsaftalens tekst er fremhævet borgere og pårørende. Vi forudsætter, at der menes borgere og
deres pårørende. I Bedre Psykiatri arbejder vi for, at inddragelse/samarbejde med pårørende eller andet
netværk altid inddrages i et behandlingsforløb.
Der er evidens for, at inddragelse af patientens pårørende fremmer patientens evner til at klare sig bedst
muligt til trods for en alvorlig sygdom. Det er derfor med glæde, at dette samarbejde er en gennemgående
formulering i sundhedsaftalen.
Sundhedsaftalen fremhæver ligeledes nødvendigheden af et samarbejde på tvær af sektorerne. Vi er helt
enige i, at samarbejde på tværs af region, kommuner og praktiserende læger er helt nødvendigt for at opnå
den bedste behandling og de bedste tilbud for alle borgere med behov for sundhedstilbud. Ved et
velfungerende samarbejde sikres de bedste overgange mellem de enkelte sektorer.
På vegne af Bedre Psykiatri i Region Nordjylland
Lisbeth Larsen
Formand
Bedre Psykiatri, Aalborg afd.
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Region Nordjylland

Sundhedsaftale 2019-2023
Region Nordjylland har sendt udkast til den politiske sundhedsaftale 20192023 mellem Region Nordjylland og kommunerne i høring. Diabetesforeningen fremsender hermed sit høringssvar.
Diabetesforeningen mener, at sundhedsaftalen indeholder gode visioner,
hvor der er fokus på at skabe bedre sammenhæng for patienterne og
mindske ulighed i sundhed.
Diabetesforeningen har følgende bemærkninger:

1. Manglende fokus på diabetes
Diabetesforeningen mener, der mangler større fokus på kroniske sygdomme, herunder særligt diabetes, i sundhedsaftalen. Region Nordjylland
er den region i Danmark med den næsthøjeste procentdel af befolkningen, der har type 2-diabetes, nemlig 4,3 %1. De kommunale forskelle i
andelen af borgere, der har type 2-diabetes i Region Nordjylland varierer
fra 3,7 % til 6,9 %1. Prognosen peger på en forsat stigning i antallet af
mennesker med type 2-diabetes i Region Nordjylland, hvor antallet i 2011
på 24.925 næsten vil være fordoblet til 47.101 nordjyder i 20302.
I 2012 kostede diabetes det danske samfund knap 32 mia. kr. hvert år3.
Hvis der ikke sættes ind på målrettet forebyggelse og tidlig opsporing i risikogrupper, vil sundhedsudgifterne i regionen stige markant til følgesygdomme. Der er således behov for, at diabetesudfordringen bliver adresseret i sundhedsaftalen, eller at den sygdomsspecifikke Sundhedsaftale for
diabetes 2015-2018 revideres, således at Region Nordjylland skærper sit
fokus på, hvordan udfordringerne håndteres i regionen.

1

http://esundhed.dk/sundhedsregistre/uks/uks01/Sider/Tabel.aspx
https://diabetes.dk/presse/diabetes-i-tal/diabetesrisiko-i-din-kommune/regionnordjylland.aspx
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Tal på diabetes i kommunerne, Statens Serum Institut, 2013.
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Diabetesforeningen mener ligeledes, at den politiske sundhedsaftale eller
en revideret sygedomsspecifik sundhedsaftale er en oplagt mulighed for
regionalt at følge op på regeringens nationale diabeteshandlingsplan fra
2017, som har sat nationalt fokus på diabetes og indeholder konkrete initiativer til at forbedre behandlingen af diabetes.
2. Godt med nærhed, men kvaliteten skal være i orden
Diabetesforeningen bakker op om Region Nordjyllands ambition vedrørende pejlemærke 1 om et styrket samarbejde på tværs af sektorer og
sundhedstilbud i borgerens nærmiljø, som kun bliver mere relevant med
etablering af Steno Center Nordjylland, samt de igangsatte udflytninger af
patienter med type 2-diabetes til almen praksis, jf. den seneste overenskomstaftale. Der flyttes en række områder fra sygehusregi over i kommunalt regi i disse år, og det bliver væsentligt at sikre, at tilbud til diabetikere i indhold og kvalitet ikke forringes, og at der er tilstrækkelige ressourcer til at varetage opgaverne.
3. Behov for sygdomsspecifik patientuddannelse – også til
de sårbare
Den enkelte patient ved bedst selv, hvad der skaber tryghed for vedkommende og derfor er borgerinddragelse et nyttigt værktøj til at sikre en
tryg patientbehandling. Det er derimod ikke alle borgere, der kan overskue deres eget sygdomsforløb og hermed varetage rollen som en ’aktiv
samarbejdspartner’ i deres kontakt med sundhedsvæsnet.
Diabetesforeningen påpeger i den forbindelse behovet for sygdomsspecifik patientuddannelse som er tilpasset den enkeltes behov for viden og
støtte. Der er i dag stor forskel imellem kommunerne på kvaliteten af patientrettede uddannelsestilbud. Diabetesforeningen mener, at der bør laves kvalitetsstandarder for sygdomsspecifikke patientuddannelse, og sikres ensartethed i tilbud uagtet om man bor i Aalborg eller Morsø kommune, samt udbrede de gode eksempler, der eksisterer i dag.
Det er ligeledes nødvendigt at tænke i opsøgende aktiviteter for at undgå
en social skævvridning i brugen af patientuddannelse. De særlig sårbare
personer, der ikke har ressourcer og vilkår til at ændre vaner, opsøger
sjældent centralt udviklede tilbud.

4. Behov for større fokus på den forebyggende indsats og
tidlig opsporing i risikogrupper
Region Nordjyllands sundhedsaftale for 2019-2023 har særlig fokus på
rygning i forebyggelsesindsatsen. Diabetesforeningen bakker om at mindske antallet af rygere. Det er samtidig nødvendigt, at forebyggelsesindsatsen også prioriterer andre faktorer som kost og motion, hvis man vil

vende udviklingen i type 2-diabetes. Udvikling af type 2-diabetes og følgesygdomme til diabetes kan forbygges med den rette livsstil, men det kræver ligeledes en målrettet, tidlig opsporing og indsats både overfor de
nordjyder, der lever med prædiabetes og uopdaget diabetes.
Det vurderes, at ca. 35% af type 2-diabetikere allerede har følgesygdomme på diagnosetidspunktet4. Det er en stor belastning både for den
enkelte og for samfundet. Samfundsomkostningerne til en diabetespatient med svære komplikationer er 5 gange højere end til en diabetespatient uden komplikationer5. Tidlig opsporing kan bidrage til, at nordjyder
undgår følgesygdomme samtidig med at, at det gavner samfundsøkonomien.
Det vurderes, at en optimal behandling af diabetes kan forlænge patientens liv med 8 år og halvere antallet af patienter med hjertekarsygdom6.
Desværre oplever vi en skævvridning, hvor de borgere med færrest ressourcer ikke modtager behandling eller oplyses om risikoen for diabetes.
Diabetesforeningen anser det for afgørende at den tidlige opsporing opprioriteres gennem fokus på risikogrupper. Det er nødvendigt med en
særlig indsats for at nå borgere med kort uddannelse, især mænd samt
etniske minoriteter.
5. Adgang til rette hjælpemidler
Mange mennesker med diabetes oplever at komme i klemme i systemet
når de har brug for det nødvendige teknologiske udstyr som kan bidrage
til bedre behandling og egenomsorg. Der er ligeledes stor forskel kommunerne imellem ved tildeling af hjælpemidler. Det kan have store konsekvenser for den enkeltes livskvalitet og diabetesbehandling, hvis adgangen til det nødvendige teknologiske udstyr begrænses. Vi opfordrer derfor
til, at der kommer opmærksomhed på at skabe ensartet adgang til teknologisk udstyr for patienterne.
6. Mental sundhed
Diabetesforening vil i forbindelse med pejlemærke 4 påpege, at mennesker med diabetes er særligt udsatte i forhold til deres mentale sundhed,
idet de har dobbelt så stor risiko for at udvikle angst eller depression7.
Derfor gør vi opmærksom på vigtigheden af, at sundhedspersonalet indtænker denne sammenhæng mellem mental og fysisk sundhed i mødet
med diabetespatienter.
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Gedebjerg A et al; Abstract ADA juni 2017, fra det danske DD2 studiet
Sortsø et al.; Diabet Med. 2016 Jul;33(7):877 – 85
Gæde P et al; Diabetologia. 2016 Nov;59(11):2298 – 307
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7. Samarbejde med civilsamfundet
Diabetesforeningens lokalforeninger er allerede i dialog med kommuner
om, hvordan man kan samarbejde og supplere hinanden for at sikre mennesker med diabetes bedst mulige tilbud af høj kvalitet. Vi vil gerne fortsætte dialogen om, hvordan vi som civilsamfund inddrages og kan bidrage til at løfte diabetesindsatsen i regionen. Med den voldsomme stigning i antallet af borgere med diabetes, er det i endnu højere grad nødvendigt at tænke civilsamfundet ind i sundhedsindsatserne i regionen.
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Høringssvar vedr. sundhedsaftalen 2019
Gigtforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar til sundhedsaftalen 2019.
Pejlemærke 1
Det er positivt, at der i sundhedsaftalen vil være fokus på borger med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger, og at målet er, at borgere med kroniske sygdomme skal sikres den nødvendige
hjælp og støtte til at håndtere livet med kronisk sygdom. Vi håber, at man fra Region Nordjyllands side også
vil inkludere borger med muskel- og skeletsygdomme i de indsatser, der skal implementeres i regi af sundhedsaftalen, da man ellers vil udelade en meget stor gruppe af mennesker med kroniske sygdomme, hvoraf
en stor del har flere sygdomme og komplekse problemstillinger.
Pejlemærke 2
Ligeledes finder vi det meget relevant at have fokus på at få større lighed i sundhed, og vil også her understrege behovet for at øge fokusset på muskel- og skeletsygdomme.
I den nationale sundhedsprofil påvises en meget klar sammenhæng mellem højest gennemførte uddannelsesniveau og andelen med meget generende smerter eller ubehag. Andelen er størst blandt personer med
grundskole som højest gennemførte uddannelsesniveau (52,2 %) og mindst blandt personer med en lang
videregående uddannelse (30,5 %). Derudover er andelen med meget generende smerter eller ubehag større
blandt danskere uden for arbejdsmarkedet end for danskere i arbejde. Det hænger sammen med, at muskelog skeletlidelser fører til, at mange må forlade arbejdsmarkedet ufrivilligt før tid.
Inden for arbejdsmiljøområdet er der sket en effektiv reduktion af fysiske og kemiske risikofaktorer i arbejdsmiljøet. Det har betydet, at forekomsten af arbejdsbetingede sygdomme som hjerneskader, hudsygdomme,
høreskader og lungesygdomme er mindsket, hvilket i høj grad har bidraget til at reducere den sociale ulighed
i sundhed. Udviklingen er dog mindre positiv i forhold til arbejdsrelaterede sygdomme i bevægeapparat.
Smerter i bevægeapparat spiller en stor rolle for ulighed i sygdomsbyrden. Den sociale ulighed i arbejdsmiljørelaterede sygdomme skyldes, at kortuddannede oftere har job med dårligere arbejdsmiljø. Det fysiske
arbejdsmiljø i job til kortuddannede og med lav løn er præget af forhold, der forårsager arbejdsulykker og
muskel- og skeletlidelser. Det psykiske arbejdsmiljø er karakteriseret af lav grad af indflydelse, ringe udviklingsmuligheder og større usikkerhed i ansættelsen.
Pejlemærke 4
Vi er enige i, at øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår, men regionen bør have opmærksomhed på, at muskel- og skeletsygdomme er den største kilde til tabte gode leveår, jf. figur 1.
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Fig. 1

På baggrund af ovenstående kan vi ikke understreget behovet nok for, at der i sundhedsaftalen inkluderes
indsatser der direkte sigter på at forbedre livet for de alt for mange, der har en muskel- og skeletsygdom.
Til Region Nordjyllands orientering og inspiration vedlægges kopi af det materiale Gigtforeningen fremsendte til regionsrådsformanden i oktober.
Med venlig hilsen
Lise Lind
Teamleder
Tlf. 39 77 80 35
llind@gigtforeningen.dk
www.gigtforeningen.dk
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Gigtforeningens forslag til nye indsatser i den kommende sundhedsaftale – fokus på
muskel- og skeletsundhed
Gigtforeningen foreslår, at indsatser til forebyggelse og behandling af muskel- og skeletlidelser indgår i den
kommende sundhedsaftale med det formål, at give danskerne en bedre muskel- og skeletsundhed.
”Det er der ikke noget at gøre ved”
Det får alt for mange at vide, når de konsulterer deres egen læge med smerter på grund af en muskel- og
skeletlidelse. De sendes hjem med smertestillende medicin, og et råd om at lære at leve med det. Men
sådan bør det ikke være, da flere muskel- og skeletlidelser kan forebygges eller forhales ved tidlige
indsatser. Derfor skal vi ændre fokus og holdning til muskel- og skeletlidelser, og ændre den måde de
forebygges og behandles på.
Flere sunde leveår - indsats for bedre muskel- og skeletsundhed i sundhedsaftalen
Et af de otte nationale mål i det nationale kvalitetsprogram er ”Flere sunde leveår”. Dette er et væsentlig
mål for befolkningens sundhed. Da muskel- og skeletlidelser er den største kilde til tabte gode leveår og
derfor den største bidragsyder til usunde leveår, er det helt oplagt, at inkludere indsatser til forebyggelse og
behandling af muskel- og skeletlidelser under dette mål i den kommende sundhedsaftale.

Dette også fordi ansvaret for forebyggelse og behandling af muskel- og skeletlidelser hviler på alle tre
centrale aktører: Regionerne, kommunerne og almen praksis. For at skabe reelle ændringer bør det være et
fælles fokus for alle tre aktører at håndtere de udfordringer, der er på muskel- og skeletområdet.
Indsatserne kan samles inden for følgende områder.
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1. Primær og sekundær forebyggelse
Der bør være større fokus på den primære forebyggelse af muskel- og skeletlidelser, da nogle tilfælde kan
forebygges at opstå. Det drejer sig f.eks. om artrose (slidgigt) samt en række tilfælde af smerter i hænder,
lænderyg, nakke m.v. som skyldes hårdt fysisk eller ensidigt gentaget arbejde. Her kunne i højere grad ind
tænkes fysisk træning og variation i arbejdet. Der kan med fordel sættes ind på de kommunale
arbejdspladser.
Har en borger fået artrose i knæ eller hofte i en sådan grad, at operation er ved at komme på tale,
anbefales det af Sundhedsstyrelsen, at man før operation overvejer først at prøve træning,
patientuddannelse og evt. vægttab, da det vil kunne forhindre eller udskyde en dyr operation. En del
patienter kan heller ikke opereres af forskellige grunde. Ved henvisning til sygehus fra praktiserende læge
kan sygehuset vurdere om operation eller træning er mest velegnet. Hvis træning er bedre skal sygehuset
kunne henvise patienten til et kommunalt træningstilbud/vægttabstilbud.
Mennesker med inflammatoriske gigtsygdomme som leddegigt og psoriasisgigt har stor risiko for hjertekar-sygdomme pga. sygdommen i sig selv. De skal derfor jævnligt screenes herfor. Er der behov bør disse
patienter tilbydes medicin og fast kontrol i almen praksis samt vægttab, rygestop og fysisk træning i
kommunerne.
2. Tidlig indsat og behandling
Samarbejde mellem praktiserende læger og smertecentre bør udvides. En måde det kan ske på er ved at
igangsætte et forsøg, der skal udvikle og afprøve en model, der kan forbedre smertebehandlingen af
mennesker med smerter i muskler og led i primærsektoren. Forsøget skal opkvalificere almen praksis og
andre behandlere i primærsektoren på smerteområdet, og sikre, at den enkelte smerte-patient får den
optimale smertebehandling i primærsektoren.
I primærsektoren etableres et lokalt tværfagligt smerte-team som en satellit-enhed til et regionalt
smertecenter. Det lokale smerte-team skal stille sig til rådighed for almen praksis (og andre relevante
aktører f.eks. fysioterapeuter og kiropraktorer), så de praktiserende læger m.fl. kan kontakte teamet for
faglig sparring og/eller bede teamet vurdere konkrete patienter med henblik på at kvalificere den
behandling patienten får hos den praktiserende læge.
Et lokalt smerte-team kan bestå af en læge, psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver. Teamet skal være
tilgængeligt for de praktiserende læger f.eks. 2 x 3 timer ugentligt. Forsøget kan gennemføres som et 2årigt forsøg.
Behov for nytænkning
Der er igennem årene sat mange initiativer i gang for at komme stigningen i muskel- og skeletlidelser til livs.
Men det har været enkeltstående indsatser, der ikke har formået at begrænse udviklingen og sikre flere
gode år på arbejdsmarkedet og en forbedret livskvalitet. Der mangler sammenhængende og tværgående
indsatser, og en politisk prioritering af muskel- og skeletsundhed. En prioritering, der går på tværs af region,
kommuner og almen praksis og som inkluderer det sociale og beskæftigelsesmæssige område. For vi
kommer ikke stigningen i muskel- og skeletlidelser til livs, hvis vi fortsætter med kun at igangsætte
enkeltindsatser, og ikke tænker sektorerne sammen.
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BAGGRUND
Der er god grund til at handle
Dårlig muskel- og skeletsundhed påvirker i dag et alt for stort antal danskere. Mange i den arbejdsdygtige
alder må forlade arbejdsmarkedet helt eller delvist på grund af smerter og nedslidning af muskler og led.
Det fører til lavere produktivitet på arbejdsmarkedet..
Blandt ældre er muskel- og skeletlidelser den hyppigste årsag til nedsat mobilitet og mange ældre oplever
derfor, at smerter fra muskler og led i høj grad påvirker deres muligheder for at klare dagligdags gøremål,
som personlig pleje, indkøb og madlavning samt deltagelse i sociale aktiviteter. Det påvirker livskvaliteten
markant for alle.
Hvis vi ikke sætter ind, vil flere og flere påvirkes af muskel- og skeletlidelser, fordi vi lever længere, og på
grund af vores arbejdsforhold, motions, kost og rygevaner. Allerede nu er flere end 700.000 diagnosticeret
med en muskel- eller skeletlidelse. Det svarer til hver 8. i Danmark. Men muskel- og skeletlidelser er langt
mere end de mange med en diagnose. Det er også de, der går rundt med smerter i hænder, lænderyg,
nakke eller skulder, som ikke har en diagnose. Hundredetusindevis af danskere lider fx af lænderygsmerter,
og det påvirker deres arbejdsevne, livskvalitet og mentale tilstand.
Muskel- og skeletlidelser er uden sammenligning den største kilde til tabte gode leveår for voksne
danskere.
Det er en af de hyppigste former for langvarig sygdom i befolkningen.
Sygdomsgruppen er skyld i ca. 25 % af danskernes sygefravær.
Årsagen til ca. 16 % af de helbredsbetingede førtidspensioner. Det er dermed den næsthyppigste årsag til
førtidspension.
Det er en stor omkostningsdriver for den offentlige sektor, og bidrager til et stort samfundsmæssigt
produktionstab.
I 2010 kostede muskel- og skeletlidelser det danske samfund et samlet produktionstab på ca. 9 mia. kr. på
grund af sygemeldinger og for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
Ifølge Statens Institut for Folkesundhed havde de offentlige kasser i 2010 muskel- og skeletrelaterede
merudgifter for 20,5 mia. kr., som gik til behandling i sundhedsvæsenet, sygedagpenge og førtidspension.
Vidensråd for Forebyggelse har opgjort, at muskel- og skeletlidelser udgør næsten halvdelen af alle
erstatningsgodkendte erhvervssygdomme, og konservativt beregnet udgør de samfundsøkonomiske
omkostninger mere end 20 mia. kr. Det svarer til omkring 15 % af de totale sygdomsomkostninger i
Danmark.
Alle aldersgrupper rammes
Muskel- og skeletlidelser rammer børn, kvinder i den fødedygtige alder, erhvervsaktive og ældre. Alle kan få
en muskel- og skeletsygdom. Ifølge den nationale sundhedsprofil er andelen størst blandt personer med
grundskole som højest gennemførte uddannelsesniveau (52,2 %) og mindst blandt personer med en lang
videregående uddannelse (30,5 %). Derudover er andelen med meget generende smerter eller ubehag
større blandt danskere uden for arbejdsmarkedet end for danskere i arbejde. Det hænger sammen med, at
muskel- og skeletlidelser fører til, at mange må forlade arbejdsmarkedet før tid.
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Smerter i bevægeapparat spiller altså en stor rolle for ulighed i sygdomsbyrden. Den sociale ulighed i
arbejdsmiljørelaterede sygdomme skyldes, at kortuddannede oftere har job med større fysisk belastning
Undersøgelser har vist, at mange skolebørn oplever behandlingskrævende smerter, der fører til
søvnbesvær, nedsat fysisk aktivitet og fravær fra skolen. Det er samtidig veldokumenteret, at børn og unge
som oplever smerter i muskler og led, også vil opleve dem senere i voksenlivet.
Den nationale sundhedsprofil viser, at ældre er meget udsatte [13]. Fx viser undersøgelser, at halvdelen af
de 80+ årige oplever, at smerter fra muskler og led går ud over deres muligheder for at klare dagligdags
gøremål, som af- og påklædning, personlig pleje og madlavning. Til sammenligning angiver en tredjedel af
de 50-59-årige, at det er tilfældet.

Hvad er muskel- og skeletlidelser?
Muskel- og skeletlidelser er en fællesbetegnelse for sygdomme og gener i knogler, muskler, sener og
led, og giver sig ofte udslag i smerter og følgende nedsat funktionsniveau. Udover diagnosticerede
sygdomme i led, ryg og muskler, dækker muskel- og skeletlidelser også over mere uspecifikke smerter
eller ubehag i bevægeapparatet, fx lænderygsmerter, som hundredtusindvis af danskere døjer med (2).
Derudover er lænderygsmerter i sig selv den førende årsag til invaliditet og funktionsnedsættelse på
verdensplan.

4/4

Den 29. januar 2019
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Nordjylland

Kræftens Bekæmpelse
Regionsudvalget
Steenstrupsvej 1
9000 Aalborg
Tel +45 23740438
lno@cancer.dk
www.cancer.dk

UNDER PROTEKTION AF
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

Hørringssvar vedr. Sundhedsaftale 2019-2022
Kræftens Bekæmpelses Regionsudvalg og Lokalforeninger i Nordjylland har med stor
interesse læst udkastet til Sundhedsaftalen 2019-2022. Vi er generelt tilfredse med
Sundhedsaftalen og mener, at den vil kunne bidrage til at forbedre samarbejdet mellem de
involverede parter. Vi kunne dog godt tænke os, at den var mere konkret og forpligtende.
Vi vil kommentere på Sundhedsaftalen ift. følgende emner:
- Røgfrit Nordjylland
- Pårørende
- Tidlig opsporing/diagnostik
- Sammenhængende patientforløb
Røgfrit Nordjylland
Vi er meget tilfredse med, at ”Et røgfrit Nordjylland” er et selvstændigt pejlemærke, især i
lyset af de nyeste undersøgelser, der viser, at antallet af rygere er stigende.
Vi vil gerne opfordre til at bruge Røgfri Fremtid som en fælles ramme om Sundhedsaftalen.
Der er allerede flere nordjyske kommuner, der er med i Røgfri Fremtid. På denne måde kan vi
få alle kommuner med.
Da, der er rigtig meget ulighed i sundhed på tobaksområdet, vil vi opfordre til, at man
kombinerer de to pejlemærker og sætter særligt fokus på socialt udsatte rygere.
Pårørende
Vi er glade for, at pårørende bliver nævnt mange steder i aftalen. Men desværre bliver de kun
nævnt som ”borgeren og de pårørende” og ikke som en selvstændig gruppe med særlige
behov.
Kræftens Bekæmpelse mener, at pårørende bør inddrages på to måder:
1. Inddrage pårørende som ressourceperson og støtte til en patient/borger
2. Tilbyde pårørende støtte i forhold til den pårørendes egne behov
Tidlig opsporing/diagnostik
Vi mangler et særligt fokus på tidlig opsporing/diagnostik. Der er desværre stadig mange
kræftsygdomme, der bliver opdaget for sent. Dette gælder især for patienter med flere

sygdomme. Denne målgruppe bør der være ekstra fokus på gennem hele behandlingsforløbet,
da de desværre halter langt bagud, når vi taler om forbedret overlevelse og flere gode leveår.
Sammenhængende patientforløb
Vi er helt enige i, at det skal være tydeligt, hvem der har stafetten i overgangene mellem både
sektorer og afdelinger på sygehuset. På kræftområdet vedrører over 40% af de utilsigtede
hændelser svigt i forbindelse med overgange. I Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse 2017 udgør overgangsproblemer den største andel af patientoplevede fejl.
Vi efterlyser, at man i Sundhedsaftalen peger på flere konkrete mål, da der stadig er for mange
patienter, der ”falder ned mellem to stole”, herunder, hvordan man påtænker at arbejde videre
med ”Patientens Team”?
Vi vil også her opfordre til målrettet fokus på den store patientgruppe, som har flere
sygdomme. Ikke mindst set i lyset af den stigende andel af ældre patienter. Risikoen for at
udvikle kræft stiger med alderen, og disse patienter vil ofte have flere sygdomme. Gode,
sammenhængende patientforløb er særligt udfordret hos denne gruppe patienter.
Vi bifalder, at ”Større Lighed i Sundhed” er et pejlemærke. Socialt sårbare, der rammes af
sygdom, kræver en særlig indsats.
I vores eget regi har vi gode erfaringer med frivillige navigatorer, som er frivillige med en
relevant faglig baggrund, som støtter kræftpatienter, der har særlige behov, fordi de er udsatte
– både i regi af sygehuset, almen praksis og kommunen. Ordningen er et eksempel på, at
sådanne tværgående indsatser kan medvirke til at reducere den sociale ulighed i sundhed. Og
også et eksempel på, at der kan være grund til at tænke civilsamfundet og de frivillige med
ind, når nye integrerede samarbejdsmodeller sættes i søen.
Vi håber, at I finder vores synspunkter relevante og vil bruge dem aktivt i formuleringen af
Sundhedsaftalen for Region Nordjylland.
Vi stiller os ligeledes til rådighed for samarbejde omkring de enkelte indsatser.
Med venlig hilsen

Orla Kastrup Kristensen
Formand for Kræftens Bekæmpelses Regionsudvalg i Nordjylland

Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
9229 Aalborg Ø

E-mail: sundhedsaftalen@rn.dk; jp@rn.dk

Høringssvar vedr. udkast til Sundhedsaftalen 2019
Region Nordjylland har sendt udkast til sundhedsaftalen 2019 i høring, og
Osteoporoseforeningen og vores lokalafdelinger i Region Nordjylland
sender hermed et fælles høringssvar.

Dato:
28. januar 2018
Osteoporoseforeningen
Park Allé 5
8000 Aarhus C
Tlf.: 86 13 91 11

Vi er overordnet meget positive overfor sundhedsaftalens visioner og
osteoporoseindsatsen i Region Nordjylland –ikke mindst i kraft af
regionens Sundhedsaftale om osteoporose, der over en toårig periode
vurderes at have reduceret antallet af hoftebrud med 100, svarende til ca.
20 mio.kr. (100 hoftebrud á kr. 200.000,-). I den forbindelse kunne en
konkret evaluering af aftalens effekt styrke det fremadrettede arbejde,
hvilket også vil ligge i tråd med det ønske om dataunderstøttet udvikling
som beskrives i Sundhedsaftalen.
Vedrørende Sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen (side 5 og
pejlemærke 1) er vi enige i aftalens præcisering af Nordjyllands tradition
for samarbejde, bl.a. konkretiseret i oversigten over samarbejdsaftaler. Vi
ærgrer os dog over, at ikke alle 11 kommuner har tilsluttet sig
Sundhedsaftalen om osteoporose 2015. Vi gør i den forbindelse
opmærksom på, at osteoporose i særlig grad rammer den ældre
medicinske patient og borgere med kroniske sygdomme. Vi er desuden
meget positive over, at Brønderslev kommune nu også kommer med et
rehabiliteringstilbud til deres borgere.
For Udvikling af kompetencer bør der være opmærksomhed på, at løfte
de forskellige faggruppers viden om osteoporose, som til trods for at den
er blandt de mest udbredte sygdomme (jf. tal fra regionens sundhedsprofil
fra Nordjylland1) er forholdsvis overset i flere faggrupper.

1

Udgivet marts 2018 af: Region Nordjylland.

www.osteoporose-f.dk
E-mail:
ullaknappe@osteoporose-f.dk
Cvr-nr: 16156345
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Helt konkret viser en forespørgsel blandt osteoporoseramte, at en række
faggrupper kun i lav eller meget lav grad har viden om osteoporose. Dette
må forventeligt have en negativ effekt på både opsporing, behandling og
rehabilitering.
I hvor høj grad oplever du,
llat følgende sundhedsprofessionelle har
haft viden om din osteoporose?
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I forhold til IT-baserede løsninger, så vil vi gerne gøre opmærksom på
osteoporoseappen udviklet på OUH (målrettet kvinder i alderen 50-65 år),
som potentielt vil kunne udbredes til hele Danmark. Appen har styrket
oplysning til osteoporosepatienter og derved også aflastet de
privatpraktiserende læger.
I forhold til at leve op til nationale anbefalinger vil vi gøre opmærksom
på, at Sundhedsstyrelsen for nyligt frigivne Osteoporose - en afdækning af
den samlede indsats mod osteoporose2, som havde til formål at give
området et tiltrængt eftersyn. Rapporten indeholder en række konkrete
forslag til forbedringer på området.
For bedre forløb og resultater med borgerne som aktive
samarbejdspartnere ser vi et potentiale for styrkelse af de veletablerede
rehabiliteringsforløb for osteoporose i regionens kommuner. Foreningen
2

www.sst.dk/da/udgivelser/2018/osteoporose

vil gerne i den forbindelse stille sig til rådighed, hvis der ønskes
patientinddragelse i udarbejdelse af skriftligt materiale til patientgruppen.
Vedrørende Større lighed i sundhed vil vi gøre opmærksom på, at
osteoporose i høj grad er en skjult sygdom, som først manifesters ved
(ofte alvorlige og invaliderende brud). Dette kan modgås af en
forebyggende indsats i alle instanser med fokus på viden om
risikofaktorer, som desværre for osteoporose ofte overses. Derudover er
et vigtigt indsatsområde opsporing i praksis, hos plejepersonale samt ikke
mindst ”vedligeholdende” træning i sundhedsskoler og sundhedscentre.
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Vi støtter op om pejlemærket Et røgfrit Nordjylland og vil gerne have
tilføjet, at rygere også har større risiko for Osteoporose.
Med venlig hilsen

Ulla Knappe
Landsformand

Osteoporoseforeningen arbejder for at forebygge brud som følge af knogleskørhed, således at flest mulige bevarer trivsel og førlighed livet igennem. Dette gøres bl.a. ved at:
udbrede kendskabet til knogleskørhed med motion og sund levevis i hverdagen; udbrede kendskabet til forebyggelse og behandling af sygdommen; yde støtte og vejledning til
personer med knogleskørhed; yde støtte til forskning i knogleskørhed.

Regionsældrerådet Region Nordjylland
Høringssvar til” Sundhedsaftalen 2019 ” - Sammen om sundhed
Overordnet finder vi, at der er udarbejdet et godt materiale med den målsætning at der ved tidlig
forebyggelse, behandling, genoptræning, rehabilitering og pleje kan opnås at hjælpe fleste mulige
borgere/ældre i nærmiljøet og derved undgå unødige sygehusindlæggelse eller for tidlig placering
på plejehjem.
Vi ville gerne have haft forebyggelse som et pejlemærke.
Vi er meget tilfredse med at indsatsen kan tage/tager udgangspunkt i ”Det nære miljø” hvilket vil
sige at det er egen læge, kendte behandlere samt også sundhedspersonale fra sygehusene som
står for indsatsen evt. i borgerens eget hjem og i egne kendte omgivelser. En indsats som er
forøget væsentligt ved etableringen af akutfunktionen i hjemmesygeplejen og dermed en forøget
service bl.a. ved de specialiserede sygeplejefaglige tilbud. Vi er også tilfredse med at borgere og
pårørende inddrages som aktive samarbejdspartnere.
Disse forbedrede muligheder i nærmiljøet vil for flertallet af vores målgruppe (hvoraf mange også
har kroniske sygdomme - herunder demens) være ret så afgørende for en hurtigere stabilisering
og dermed undgå indlæggelse på sygehus.
Der vil selvfølgelig også være behov for indlæggelse på sygehus og dermed behandling uden for
nærmiljøet. Derfor skal der sikres maksimal sammenhæng og koordination mellem egen læge,
kommune og sygehus. Dette gælder naturligvis også elektronisk. Vi prioriterer tilsvarende
telemedicinske løsninger.
I den forbindelse ønsker vi fremhævet:
- orientering og tilbud gives i øjenhøjde, altså i et sprog borgeren forstår hos såvel egen læge,
kommunens personale og sygehuspersonale (gerne med pårørende)
- øget fokus på kommunikationen mellem egen læge, kommune og hospital.
- det skal fremgå fuldstændig klart for borger og behandlere hvem der gennem forløbet på
sygehuset (evt. flere afdelinger) har stafetten (ansvar). Princip: Patientens team og
patientansvarlige læge.
- det skal fremgå fuldstændig klart for borger og behandlere hvem der har stafetten (ansvar) ved
overgang mellem sektorerne.
- det faglige niveau i akutfunktionen i hjemmeplejen skal leve op til kvalitetsstandarden.
- behandlingsresultater (på højeste faglige niveau) skal sikres at følge borgeren.
Vi har endvidere set på bilaget ”Fokusområder med anbefalinger fra de 5 regionsældreråd” som
vedrører den ældre borger. Flere har tilkendegivet at de 9 fokusområder er velbearbejdet, med
gode anbefalinger og forslag og derfor vigtig at sende med som en del af rådets høringssvar.
(Bilag 1)

Nogle rådsmedlemmer er kommet med helt konkrete forslag til supplement eller ændringer af
teksten i ”Sundhedsaftalen 2019”. Disse følger vedlagt.
(Bilag 2)

På side 14 i ”Sundhedsaftalen 2019” omtales ”Politisk organisering” herunder ”Politiske klynger”
Disse politiske klynger er delt op i Nord, syd, øst og vest og omfatter de kommuner der ligger i
området og etableres for at sikre den lokale opfølgning, udvikling m.v. Det er vigtigt, at der sker en
løbende, kontinuerlig og systematisk opfølgning på alle pejlemærker og fokuspunkter.
Vi synes, at vi som upolitiske interessenter skulle have plads, en plads til et ældrerådsmedlem fra
hver kommune således vi sammen med hospitaler, kommuner og almen praksis kan være med til
at omsætte de politiske pejlemærker og mål til handling i den lokale kontekst til gavn for
borgerne.
Der er også andre interessenter end ældreråd - det kunne være repræsentanter fra
patientforeninger m.fl. og herunder naturligvis patientinddragelsesudvalget.
Som nævnt indledningsvis finder vi intentionerne i” Sundhedsaftalen 2019” meget spændende.
Lykkes det at føre det ud i livet i godt åbent og konstruktivt samarbejde mener vi, at det kan være
med til at få sundhedsindsatsen mere ligelig fordelt i vore kommuner og servicen mere ensartet –
til trods for de store forskelle i størrelse, lægedækning, lægehuse, sygehuse m.v.
På Regionsældrerådets vegne
Jørgen Linnemann
Formand
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Fokusområder med anbefalinger fra de 5 regionsældreråd til de kommende sundhedsaftaler 2019–2022

Fokusområder med anbefalinger fra de 5 regionsældreråd til de
kommende sundhedsaftaler 2019–2022
Regionsældrerådene har udarbejdet forslag til fokusområder for ældrerådene i de kommende arbejde med
sundhedsaftaler for år 2019 – 2022. Fokusområderne skal give de 5 regionsældreråd og landets 98 ældre-/
seniorråd et fælles udgangspunkt for dialog med sundhedskoordinationsudvalg, kommunalbestyrelser m.fl.
om de nye sundhedsaftaler. Hensigten er desuden at oplyse og rådgive lokale ældre-/seniorråd og derved
bidrage til en konstruktiv dialog og høringsproces om sundhedsaftalerne og sundhedsplanlægning for ældre.
Fokusområder og anbefalinger er ikke udtømmende og entydigt retningsgivende. Der kan være behov for
andre indfaldsvinkler i de enkelte regioner og 98 kommuner.

Intro til sundhedsaftaler og processen for aftalerne
Sundhedsaftalerne skal opstille fælles, forpligtende målsætninger for sundhedsområdet generelt i de 5 regioner og for de områder og/eller målgrupper i kommunerne, som der indgås aftale om. Sundhedsaftalerne 2019
-2022 skal, som noget nyt, minimum leve op til de 8 nationale sundhedsmål, men herudover gives der nu en
relativ stor handlefrihed i de fem regioners aftaler med kommunerne. Det er et krav til sundhedsaftalernes
struktur og udformning, at aftalerne skal indeholde delelementer, som parterne har indgået aftale om i fællesskab. Disse krav til delelementer drejer sig om;

rammer og deleelementer for opgaveløsning og opgavefordeling

mål for indsatsen

kapacitet

adgang til kompetencer og rådgivning

adgang til medicin, udstyr, digital understøttelse og lignende

implementering af indsatsen

opfølgning på indsatsen

De tre parter i sundhedsaftalerne er region, kommuner og PLO (De praktiserende lægers organisation i den
pågældende region). Et sundhedskoordinationsudvalg, bestående af minimum 3 repræsentanter fra regionen, 3 fra kommunerne og 2 fra PLO, er ansvarlige for at sundhedsaftalerne udformes og færdiggøres rettidigt til ikrafttrædelse senest pr. 1. juli 2019. Sundhedsaftalerne skal forinden sendes i høring bl.a. i regionsråd, i de involverede kommuner, hos praktiserende læger lokalt og i forhold til andre relevante interessenter.
Læs evt. mere herom på link: https://danske-aeldreraad.dk/tema-sundhedsaftaler/

Den ældre borger i relation til sundhedsaftaler
Ældre 60+ borgere udgør aktuelt den største andel af de borgere/patienter, som modtager sundheds- og sygdomsindsatser i både det regionale - og kommunale sundhedsvæsen. I Danmark vil vi desuden i løbet af de
kommende 5-10 år opleve en meget markant stigning i antallet af ældre borgere over 80 år. For at sætte det i
perspektiv, så er der lige nu 250.000 borgere over 80 år, og om bare syv år vil dette tal være steget til
340.000. Når der aktuelt udarbejdes sundhedsaftaler, som skal gælde de næste 4 år, bør disse tal for antal
ældre og karakteristika for sygdomskendetegn for ældrebefolkningen naturligvis afspejles i sundhedsaftalerne. Det skal ske, så der både nu og fremadrettet tilbydes den enkelte ældre borger/patient et trygt, meningsfuldt og kompetent sundheds- og behandlingsforløb.
Landets ældre-/seniorråd kan være med til at skabe fokus på disse forhold vedr. ældrebefolkningen og sikre
optimale løsninger, tilbud og kapacitet m.v. for den ældre borger i sundhedsaftalerne. Følgende fokusområder med anbefalinger vil have stor betydning i denne sammenhæng.

Fokusområder med anbefalinger af betydning for ældre i sundhedsaftaler
1 Fokus på tidlig opsporing, forebyggelse og genoptræning
Især for ældre er det velkendt, at tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne, der mødes
med en målrettet forebyggende indsats, kan medvirke til at forhindre og minimere antal indlæggelser samt imødegå, at sygdom udvikler sig og bliver akut eller kronisk. Også både borgerrettet og patientrettet forebyggelse er væsentlige indsatsområder for ældre i forhold til at undgå og begrænse sygdom, og herunder er bl.a. målrettede indsatser for hurtig genoptræning og vedligeholdelsestræning væsentlige indsatser, som bør vægtes højt i sundhedsaftaler.

Det anbefales, at man som en overordnet målsætning i sundhedsaftalerne skriver: Sundhedsaftaler
skal bidrage til en forstærket forebyggelsesindsats og til borgernes mestring af sygdom.
Det anbefales, at man i beskrivelsen i aftalerne af de 8 nationale mål for sundhedsvæsenet har særlig

opmærksomhed på den tidlige opsporing, forebyggelse og genoptræning, der vedrører ældre borgere. Således at det, i dette vigtige fokuspunkt i aftalen, afspejles i alle indsatser, samarbejder, rammer og delelementer, hvordan sygdom begrænses og forværring hindres hos den ældre borger.
Det anbefales, at både den borger- og patientrettede forebyggelse indgår i aftalerne med stor tyngde.
Det anbefales, at der er stort fokus på initiativer, der begrænser konsekvenserne af de store sygdomsgrupper i
ældrebefolkningen, bl.a. gigt, diabetes, hjerte-karsygdomme, astma-allergi, kræft.
Det anbefales, af sundhedsaftalerne har fokus på genoptræningsplaner og forløbsprogrammer, som præciserer
et kompetent, ensartet og hurtigt forløb, uanset om borgeren har en genoptræningsplan og er lægehenvist eller om borgeren er visiteret til genoptræning af kommune.

2 Fokus på den ældre medicinske patient og kronisk sygdom
I den nationale sundhedsprofil 2017 oplyses det, at 3 ud af 4 ældre 65+ har en kronisk sygdom, og at hver 5. ældre
har tre eller flere kroniske sygdomme. Det fremgår også, at livskvaliteten falder voldsomt med et stigende antal kroniske sygdomme, og at omkring ¼ af levetiden efter det 65. år er helbredsmæssigt udfordret. Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser desuden, at hver 10. ældre borger over 65 år, er indlagt mindst en gang årligt, og 50 pct. heraf har daglig
kontakt med kommunens pleje og omsorgstilbud. Ældre medicinske patienter trækker således forholdsvis meget på
både det kommunale og det regionale sundhedsvæsen.
Den ældre medicinske patient er en patientgruppe, hvor mange forhold kan gøre behandlingsforløbet meget komplekst, og vanskeligt for den ældre selv at følge med i. Behandlingstilbud og organisering skal derfor tage udgangspunkt i den enkelte patients behov, og hverken sektorovergange, faggrænser eller manglende ansvarsplacering må
forhindre, at patienten oplever sammenhæng, kvalitet i behandling eller udveksling af vigtig information. Sundhedsaftalerne skal skabe sammenhæng i patientforløbet internt mellem sygehusets afdelinger, almen praksis og på tværs af
kommuner, reducere antallet af (gen)indlæggelser, sikre at patient og pårørende er medinddraget og sikre en høj og
ensartet kvalitet – også på tværs af landet.
Det anbefales, at sundhedsaftalerne præciserer patientoverskuelige initiativer – som tager tilstrækkelig hensyn til,
at en stor del af ældrebefolkningen har kroniske sygdomme, lider af multisygdom og tilhører gruppen ”den ældre medicinske patient”.
Det anbefales, at sundhedsaftaler afspejler, at den ældre medicinske patienter har behov for individuelle og tydelige tilbud, og at sundhedsaftalerne er med til at strukturere og sikre borgeren den rette behandling, uden unødvendige dobbeltkontroller, herunder at skulle forholde sig til mange læger og andre fagpersoner.
Det anbefales, at sundhedsaftalernes tilbud til de ældre patientgrupper er ensartede og med høj kvalitet i alle
kommuner på landsplan, og at uhensigtsmæssige indlæggelser undgås.

3 Fokus på sammenhængende patientforløb
Når det skal sikres, at færre borgere falder mellem to stole, stiller det nye, store krav både til den struktur, der skal
sikre sammenhængen og til aktørerne i sundhedsvæsenet. For den ældre borger med én eller flere sygdomme vil en
videreudvikling med bl.a. tydelig ansvarsplacering i det tværsektorielle samarbejde kunne bidrage til færre forebyggelige og akutte indlæggelser, færre uhensigtsmæssige genindlæggelser og til bedre kvalitet i det enkelte patientforløb.
Det er ofte ved overgangen mellem behandlingsenheder og sektorerne, at den ældre borger oplever, at sammenhængen svigter. En videreudvikling af praksis og kommunikation vedr. indlæggelse og udskrivelse har vist sig effektiv. Et
bud på, hvor overgangen kan videreudvikles, er fx ved en bedre og mere ensartet visitation i kommunerne, hvor visitatorerne er klædt bedre på til at rådgive borgerne, ikke mindst fordi flere og flere opgaver bliver lagt ud til kommunerne. Borgere, der visiteres til en tilstrækkelig og kompetent ydelse fra starten, vil i mindre grad risikere forværring af
sygdom og genindlæggelser.
Det anbefales, at det sammenhængende patientforløb aftales og indskrives med den rette tyngde i sundhedsaftalerne.
Det anbefales, at det tværsektorielle samarbejde videreudvikles, og dette kan for eksempel ske gennem tydelig
samarbejdsstruktur, ansvarsplacering og kompetenceudvikling.
Det anbefales, at sundhedsaftalerne afspejler en god praksis for indlæggelse og udskrivelse, da den rigtige
planlægning, samarbejde og kommunikation mellem sektorerne kan reducere mange risici.

4 Fokus på en specialiseret sundhedsindsats i kommunerne uden egenbetaling
Sundhedsvæsnet er blevet meget mere specialiseret, og i de senere år er der sket en markant stigning i opgaveflytningen fra region til kommune. Når patienten ikke længere er så mange dage indlagt i det regionale hospitalsvæsen
som tidligere, har det ikke bare behandlingsmæssige konsekvenser for patienten, det har ofte også privatøkonomiske
konsekvenser. I forbindelse med at patienten overgår fra regional indlæggelse til kommunal ”indlæggelse” på f.eks. en
akutplads, kommer der ofte brugerbetaling på bl.a. mad, vask og leje af sengelinned samt ikke mindst udgifter til medicin. Som udgangspunkt er hospitalsindlæggelse uden omkostninger for patienter i Danmark. Ældre patienter er ofte
i en tilstand, hvor de er svært syge og behandlingskrævende, og det må med rette forventes, at de bliver taget hånd
om af det offentlige sundhedsvæsen uden økonomiske omkostninger for borgeren.
Det anbefales, at det i forbindelse med den kommende sundhedsaftale sikres, at der ikke opkræves brugerbetaling i kommunalt
regi som følge af, at stadig flere specialiserede behandlingsopgaver, som tidligere blev varetaget på sygehusene, overføres til kommunerne. Det gælder eksempelvis ift. kommunale akutpladser. De ydelser, der tidligere var regionale og nu bliver kommunale, bør
fortsat være vederlagsfri for borgerne, så konsekvensen ikke bliver øget egenbetaling for syge ældre borgere.

5 Fokus på en akutfunktion, der efterlever Sundhedsstyrelsens krav
Det forventes, at 100.000 borgere over de næste år skal flyttes behandlingsmæssigt fra sygehuse til behandling og
pleje i kommunerne, bl.a. i den kommunale akutfunktion. Akutfunktionens overvejende målgruppe er den ældre borger/patient. Akutfunktionen i alle landets 98 kommuner skal varetage pleje- og behandlingsopgaver, der indtil for få år
siden blev varetaget på sygehus. Akutfunktionen skal desuden fungere som et nyt bindeled for sammenhængende
patientforløb og for mere præcision omkring typer af indsatser, kompetencer, samarbejder og ansvarsplacering.
Akutfunktionen, som den er beskrevet fra Sundhedsstyrelsens side, er ret præcis, når det kommer til krav til kompetencer og indsatsområder, bortset fra krav til intravenøs behandling. Derimod er samarbejde og forankring af det lægefaglige ansvar for behandlingerne i akutfunktionen ikke defineret, men fremstår udelukkende som ”anbefalinger”.
Antal patientforløb, og dermed hvor stor kapacitet akutfunktionen i kommunen skal have, er heller ikke defineret.
Sundhedsaftalerne bør derfor præcisere det lægefaglige behandlingsansvar samt kapaciteten for behandlingsforløb i
akutfunktionen. Hvis en kommune ikke kan varetage – eller ikke har kompetencerne til at varetage en sygeplejeopgave på betryggende vis, er risikoen, at sygehuslæge og/eller praktiserende læge ikke henviser patienter til den kommunale funktion, eller at patienter henvises med et behandlingsbehov, kommunen ikke kan varetage.

Det anbefales, at sundhedsaftalerne præciserer at benævnelsen akutfunktion skal bruges i alle kommuner, så
det er entydigt, at der er tale om en funktion, der skal leve op til krav og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.
Det anbefales, at det i sundhedsaftalerne præciseres og fordres, at alle kommuner har en kommunal akutfunktion, som kan levere specialiseret og kompleks sygeplejebehandling. Det er væsentligt, at såvel kommune som hospitalet
og den praktiserende læge har en klar viden om, hvilke opgaver kommunen med sikkerhed kan udføre.
Det anbefales, at der i sundhedsaftalerne afklares krav til samarbejde og til det lægefaglige ansvar mellem hospital, kommunal hjemmesygepleje/akutfunktion og almen praksis.
Det anbefales, at sundhedsaftalerne afklarer kravene til indsatsopgaver, herunder bl.a. muligheden for intravenøs behandling, samt til den samlede kapacitet i akutfunktionen.

6 Fokus på kompetent og tilstrækkeligt personale
Akutfunktionen i kommunerne er et aktuelt tilbud, der kræver høje faglige kompetencer, hvis indsatsen skal løse de
specialiserede sygeplejefaglige opgaver, som Sundhedsstyrelsens kvalitetstandard kræver. Derfor er det væsentligt,
at sundhedsaftalerne afspejler krav til disse høje faglige kompetencer og til kapacitet på dette område. Sundhedsstyrelsens kvalitetstandard vedrører alene akutfunktionen. Men også omsorg for det døende menneske og den palliative
indsats er indsatsområder, hvor alle kommuner i højere grad skal kunne varetage pleje og behandling, og hvor sundhedsaftalerne bør være med til at fastlægge forhold vedr. kompetencer, bemanding og opholdsmuligheder for døende. Adgang til tværgående, specialiserede kompetencer, eksempelvis i form at udgående teams fra regionshospital
eller hospice bør også fremgå i forbindelse med beskrivelsen af den palliative indsats.
Der kan være andre behandlingsområder, hvor kompetencer og kapacitet bør tænkes ind i sundhedsaftalerne, eksempelvis dialysebehandling, intravenøs behandling, behandling med kemoterapi m.v.
Det anbefales, at sundhedsaftalerne klart beskriver, at der i kommunerne skal være tilstrækkeligt personale
med de nødvendige særlige kompetencer til alle sundhedsaftalens ydelser samt klart definerer, hvilke specialiserede
tværgående kompetencer/funktioner, der kan styrke et behandlingsforløb.

7 Fokus på rammerne for sundhedsindsats: forløbsprogrammer koordinering, kommunikation, samarbejde og ansvar
Der er i de seneste årtier sket en specialisering af funktioner og enheder og en geografisk spredning og organisatorisk
opdeling af det sundhedsfaglige arbejde for at imødekomme et øget sygdoms- og behandlingsbehov i samfundet. Koordineringsopgaven er stor, og rigtig mange aktører er involveret i at koordinere arbejdet. Et godt sammenhængende
patientforløb er ofte resultatet af en optimal organisatorisk sammenhæng med tværgående ledelse, som sikrer dialog,
kommunikation, dokumentation, overlevering, ansvarsplacering m.v., - men hvem leder koordineringsarbejdet? Mangelfuld organisering øger risikoen for fejl og miskommunikation i de sårbare overgange, og lader syge og sårbare
mennesker bære en koordinationsopgave, som ikke alle patienter eller pårørende er i stand til at løfte. Dermed risikeres der fejl, ligesom man kan øge den sociale ulighed i sundhedsvæsenet. Der skal overføres relevant information
mellem sygehus og kommunal indsats, når det vedrører koordinering, kommunikation, samarbejde og ansvar.
Det anbefales, at det af sundhedsaftalerne fremgår, hvem der leder indsatsen på tværs, hvem der koordinerer,
sikrer kommunikation, samarbejde, og hvem der har ansvar for koordinering. Hvor det ikke er muligt at definere disse
forhold i sundhedsaftalerne, bør der udarbejdes underaftaler, så forholdene er helt afklarede.

8 Fokus på videreudvikling af velfærdsteknologi og sundhedsteknologi
Der kan både være menneskelige og økonomiske gevinster ved at anvende relevant velfærdsteknologi og sundhedsteknologi. Udviklingen på området går meget hurtigt, og det er forventeligt, at dele af behandlingsforløb eller hele behandlinger på sigt kan varetages på baggrund af telemedicinske løsninger. Sundhedsaftalerne bør sikre information
og fælles vilje til at anvende og udvikle teknologi på disse områder.

Det anbefales, at indføre en målsætning i sundhedsaftalen om samarbejde om udvikling af velfærdsteknologi og

sundhedsteknologi og at der sikres relevant evaluering af ydelse, etik, effektivitet og økonomi i denne forbindelse.

9 Fokus på den palliative indsats: Behandling, omsorg og ophold for døende
At være uhelbredeligt syg og døende indebærer mange vanskelige situationer for den døende og dennes pårørende.
At være døende omfatter ofte forløb både i det regionale og kommunale sundhedsvæsen, og i begge sammenhænge
arbejdes der på forskellige måder på at lette vilkårene for døende og pårørende med palliative tilbud. Disse palliative
tilbud præges af idealer om, hvordan tingene bør være for at kunne bidrage til at skabe en god og værdig død, bl.a.,
at den døende er fri for smerte og lidelse, samt at døden kan foregå på det sted, som den døende har ønsket. Det er
klart, at den palliative indsats kræver kompetencer, hvis fx patienten skal være smertefri eller kunne dø i eget hjem.
Adspurgt ønsker ca. 60 % at dø i eget hjem (herunder på plejehjem), men statistisk set sker det kun for under 20 %,
og langt de fleste borgere dør på hospitalers sengeafdelinger. I sundhedsaftalerne bør kommunernes ressourcer i den
palliative indsats derfor styrkes både i indsats; behandling, omsorg og opholdsmuligheder for døende. Hospices, palliative afdelinger på hospitaler, samt udgående palliative teams rummer den specialiserede palliative indsats og behandlingsviden, og det bør fremgå af sundhedsaftalerne, hvordan kommunerne kan trække på denne ekspertise.

Det anbefales, at indføre en målsætning i sundhedsaftalen om samarbejde om udvikling af den palliative indsats, så kompetencerne styrkes i kommunerne.
Det anbefales, at sundhedsaftalerne præciserer, at kommunerne skal kunne yde basal palliativ indsats på alle plejecentre og i den kommunale hjemmepleje samt at kommuner har opholdsmuligheder for den
palliative indsats (hospicepladser og/eller palliative- og hospicelignende pladser).
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Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019 – sammen om
sundhed
Ældre Sagen takker for muligheden for at afgive høringssvar i
forbindelse med Sundhedsaftalen 2019.
I Ældre Sagen vægter vi, at man som patient kan være tryg ved, at man
får en sammenhængende, værdig og patientsikker behandling og pleje.
Beslutninger skal træffes i samarbejde med patient og pårørende.
Sundhedsaftaler bør indeholde konkrete aftaler for samarbejde og
arbejdsdeling om fælles patienter. Vi lægger vægt på, at man får
ensartet og fagligt høj kvalitet uanset, hvor man behandles eller bor.
Der vil derfor være forslag, som vi opfordrer til i dette høringssvar, der
vil være ens med Ældre Sagens forslag og kommentarer i sammenhæng
med høring af sundhedsaftaler andre steder i landet.
På denne baggrund har vi følgende kommentarer.
Pejlemærke 1 Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og
sundhedstilbud tæt på borgerne
Ældre Sagen foreslår forpligtende aftaler om samarbejde og
arbejdsdeling samt fælles ledelse og finansiering.
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Ældre Sagen finder det positivt, at Sundhedskoordinationsudvalget i
Nordjylland med sundhedsaftalens pejlemærke 1 sætter fokus på
styrket samarbejde og sundhedstilbud tæt på borgeren. Der er brug for
dette fokus, for som patient skal man kunne være tryg ved, at de forskellige
systemer taler sammen, og der er fortsat problemer med sammenhæng. Det
er især afgørende for ældre medicinske patienter, der ofte lider af to eller
flere kroniske sygdomme, såkaldt multisygdom, og som ofte både er i
kontakt med kommune, almen praksis og hospital i deres sygdomsforløb.
På trods af gode intentioner i hidtidige sundhedsaftaler viser tal fra den
landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, at sammenlagt knap
hver femte akut indlagte patient i Region Nordjylland oplever, at
afdelingen og kommunens pleje slet ikke eller i ringe grad samarbejdede
om udskrivelsen. Samtidigt er der 11,3 % indlæggelser (2017), som
efterfølges af akut genindlæggelse, i Region Nordjylland, og der er
kommunal variation.
Der må fx ikke være tvivl om, hvorvidt det er hospitalet eller kommunen,
der skal sørge for en rollator, når den ældre medicinske patient sendes
hjem efter operation. I dag bliver ældre medicinske patienter alt for ofte
sendt ud og ind af hospitalerne. De bliver sendt rundt mellem eget hjem,
praktiserende læge, diverse sygehusafdelinger og tilbage til
rehabiliteringstilbud eller akutpladser i kommunen.
Ældre Sagen så derfor gerne, at sundhedsaftalen i højere grad dannede
rammen for forpligtende aftaler om samarbejde og konkret
arbejdsdeling. Desuden opfordrer vi til at muligheden for at afprøve
konkrete modeller for fælles ledelse og finansiering bliver del af
sundhedsaftalen. Særligt i forbindelse med sektorovergange og samarbejde
om behandling og pleje til ældre medicinske patienter.
Yderligere er det vigtigt, at der med aftalen i højere grad sikres tydelig
ansvarsfordeling samt principper for handling i forbindelse med
tvivlsspørgsmål. I sundhedsaftalen ville dette kunne fremmes ved at
indføre et generelt princip for ansvarsfordeling, såfremt der opstår
tvivl. Et eksempel på dette kan være, at det blev fremhævet, at den
myndighed, som har kontakt til borgeren, har ansvaret for at handle.
Det kunne desuden være relevant med konkrete aftaler, fx vedrørende
udskrivningsforløb eller tværsektoriel eller tværfaglig indsats til særligt
svage patientgrupper som ældre medicinske patienter eller mennesker
med demens. For at sikre bedst mulig sammenhæng og tilgængelighed
mellem de forskellige instanser vil Ældre Sagen foreslå, at der laves
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konkrete aftaler om:
- én person, der tager den enkelte patient i hånden og sikrer et
værdigt og sammenhængende forløb fra start til slut – på tværs af
sygehus, praktiserende læge og kommunale tilbud
(forløbskoordinator).
- en individuel forløbsplan med tværfaglig og tværsektoriel
planlægning af det samlede forløb omfattende udredning,
behandling, rehabilitering og pleje (herunder fokus på bl.a. medicin,
mad og genoptræning). Den ældre medicinske patient bør ligeledes
have en tværgående geriatrisk/medicinsk opfølgning hurtigt efter at
være blevet udskrevet.
- fasttilknyttede plejehjemslæger og opfølgende hjemmebesøg, hvor
praktiserende læge og hjemmesygeplejerske umiddelbart efter
udskrivning sikrer opfølgning i borgerens eget hjem – eller på
akutpladser. Opfølgende hjemmebesøg er en af de indsatser, som
handleplan for den ældre medicinske patient anbefaler, at der indgås
sundhedsaftaler omkring.
- kommunale visitatorer på sygehusene, der allerede før udskrivningen
vurderer behov og igangsætter indsatser for borgeren, når
vedkommende udskrives. Fremskudt kommunal visitation er tidligere
positivt evalueret, og Sundhedsstyrelsen har i regi af
implementeringen af handlingsplanen for den ældre medicinske
patient anbefalet, at alle landets kommuner og hospitalsafdelinger
prioriterer udskrivningsansvarlige brobyggere.
I forhold til den nuværende nationale handlingsplan for den ældre
medicinske patient er der lagt op til, at der i regi af sundhedsaftaler skal
være fokus på udvikling af hhv. akutfunktioner i kommuner og for
udgående funktioner og rådgivning fra hospitaler. På denne baggrund
opfordrer vi derfor til, at dette er mere konkret del af sundhedsaftalen,
gerne i forhold til:
- udgående funktioner og/eller geriatriske teams fra hospitalerne, der
understøtter indsatsen på fx akutpladser i kommunerne.
- tilgængelig telefonrådgivning fra stamafdeling på hospitalet.
- videreudvikling af samarbejdet omkring kommunale akutfunktioner.
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Derudover vil Ældre Sagen anbefale, at der med sundhedsaftalerne
gøres en ekstra indsats for at øge sikkerheden omkring medicinering.
Langt størstedelen af de utilsigtede hændelser, der rapporteres,
vedrører medicin, hvilket tydeliggør behovet for at sætte yderligere
fokus på eksempelvis polyfarmaci, overgange eller forskellige
højrisikosituationer eksempelvis den ældre medicinske patient, der
udskrives fra hospital eller lign.
Ligeledes vil Ældre Sagen anbefale, at oprydning i Det fælles
medicinkort (FMK) adresseres i sundhedsaftalen, da der fortsat er
problemer med, at FMK ikke altid er opdateret.
Pejlemærke 2 Bedre forløb og resultater med borgerne som aktiv
samarbejdspartner
Ældre Sagen opfordrer til samarbejde med både patient og pårørende.
Ældre Sagen finder det positivt, at sundhedsaftalens pejlemærke 2
sætter fokus på borgerne som aktive samarbejdspartnere, da det er et
område med behov for en styrket indsats. Tal fra den landsdækkende
undersøgelse af patientoplevelser viser, at omkring 25 % akut indlagte
patienter i Region Nordjylland oplever, at personalet slet ikke eller i
ringe grad gav dem mulighed for at deltage i beslutninger om deres
undersøgelse/behandling. Og omkring 29 % akut indlagte patienter i
Region Nordjylland oplever, at personalet slet ikke eller i ringe grad
gav deres pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om
patientens undersøgelse/behandling.
Ældre Sagen vil anbefale, at pejlemærke 2 præciseres yderligere,
således at det står tydeligt, at borgeren skal inddrages, eksempelvis i
forbindelse med rehabilitering. Det skal således altid være borgerens
egne mål, motivation og ressourcer, der er styrende for en
rehabiliteringsindsats.
Når en ældre person står overfor et rehabiliteringsforløb, skal
sundhedsvæsenet være opmærksom på og lydhør overfor de individuelle
ønsker og behov under hele processen. Der kan være eventuelle
psykiske og sociale problemstillinger, som kræver opmærksomhed.
Det bør ligeledes præciseres, at borgerne ved mest om deres liv og ikke
blot, som det står skrevet, oftest ved mest om deres liv.
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Ældre Sagen finder det vigtigt, at det også i sundhedsaftalen er en
målsætning at involvere pårørende i behandlingsforløbet med
patientens samtykke. Det er særligt relevant for ældre svækkede
patienter, at der skabes rammer, så pårørende kan deltage i
eksempelvis udskrivningsforløb og -samtaler og videre
behandlingsforløb.
Mange ældre svækkede mennesker kan ikke selv tage offentlig
transport til sygehuset, og er afhængige af befordring. Det er samtidigt
ofte meget belastende at skulle alene afsted til behandling eller
samtaler på hospitalet for ældre svækkede mennesker, og det er vigtigt
at kunne have pårørende med. For mange svækkede ældre mennesker
er deres pårørende desværre også ofte afhængige af befordring. Det er
derfor afgørende, at ledsagelse tænkes ind som en del af befordringen,
og at området opprioriteres.
Ældre Sagen finder det således afgørende, at både ledsagelse og
befordring ses i forlængelse af behandlingen, hvilket kræver et tæt
samarbejde aktørerne bag sundhedsaftalen imellem. Dette vil sikre
større lighed i adgangen til sundhedsydelser, og at flest mulige kan få
den nødvendige hjælp og støtte fra pårørende. Desuden vil det
understøtte det aftalte mål i sundhedsaftalen om, at borgere og
pårørende kan være aktive samarbejdspartnere.
Vi vil ligeledes foreslå, at patientinddragelsesudvalget, herunder
patienters og pårørendes perspektiver, inddrages, når sundhedsaftalen
skal konkretiseres i en implementeringsplan. Vi er i Ældre Sagen
ligeledes parate til dialog om sundhedsaftalen i den videre
implementering.
Pejlemærke 3 Større lighed i sundhed
Ældre Sagen opfordrer til øget fokus på inddragelse i sundhedstilbud.
Målsætningen om at behandle borgere forskelligt for at opnå mere
lighed i sundhed påkræver ligeledes en stor lydhørhed overfor
borgerens egne behov. Det er derfor vigtigt med fokus på god
kommunikation. Det er essentielt, at borgeren inddrages aktivt og
bliver lyttet til, så den sundhedsprofessionelle behandler ikke overser
væsentlige faktorer.
Pejlemærke 4 Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode
leveår
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Tættere samarbejde om eksisterende fællesskabsaktiviteter.
Øget mental sundhed er afgørende for gode leveår. Ifølge
Sundhedsprofilens måling af dårligt mentalt helbred i befolkningen ses det
i alle aldre, bl.a. har 12 % kvinder over 75 år i region Nordjylland dårligt
mentalt helbred. Desuden er ensomhed et betydeligt
folkesundhedsproblem, og i følge byrdemål fra Sundhedsstyrelsen har
almen praksis hvert år 400.000 ekstra kontakter grundet ensomhed.
Ældre Sagen finder det derfor positivt, at der er fokus på øget mental
sundhed i sundhedsaftalen, og at der er fokus på et tættere samarbejde med
eksempelvis civilsamfund. Civilsamfundet kan hjælpe med at inddrage folk
i eksisterende eller ny fællesskabsaktiviteter, og i Ældre Sagen har vi bl.a.
fokus på at bekæmpe ensomhed.
Med den ny ramme for tilskud til psykologhjælp af depression og angst
(uden aldersloft) er det oplagt også at medtænke psykologer som en aktør,
der kan bidrage til mental sundhed, udover de aktører, der allerede er
nævnt i teksten under pejlemærket.
Fremadrettet håber Ældre Sagen, at der ligeledes vil blive indgået
samarbejdsaftaler vedrørende forebyggelse for ældre borgere, fx i
forbindelse med kost og motion, som begge er væsentlige faktorer i et
sundt ældreliv.
Pejlemærke 5 Et røgfrit Nordjylland vil give nordjyderne flere raske
leveår
En indsats for ældre kan og bør inddrages i forbindelse med
ambitionerne for et røgfrit Nordjylland.
Telemedicinske løsninger
For at øge tilgængeligheden til sundhedstilbud prioriteres
telemedicinske løsninger som bærende principper for arbejdet. Ældre
Sagen finder det positivt, at der udvikles nye og smarte løsninger for at
øge tilgængeligheden til sundhedstilbud. Det er dog væsentligt, at
udgangspunktet for disse tiltag er forbedring af borgerens tilværelse og
adgang til sundhedstilbud, og at der i implementeringen af
telemedicinske løsninger tages hensyn til den enkelte persons
udgangspunkt, ønsker og behov. Derudover er vigtigt at inkludere
berørte borgere i udarbejdelsen af nye teknologiske løsninger og
samtidig have sig for øje, at visse grupper af borgere kan være afskåret
fra at benytte IT, men stadig skal modtage samme høje service.
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