Faglige Seniorer Aalborg har gennemgået udspillet til den nye Sundhedsaftale 2019 som er i høring.
Vi har følgende bemærkninger:
”Borgeren skal opleve et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen” Vi ønsker det klart defineret
hvad betydningen er af denne målsætning, og klart beskrevet hvilke muligheder har borgeren for at sikre
sig dette, hvis de ikke oplever at det er tilfældet?
7 bærende principper:
Vi ønsker at de 7 bærende principper bliver mere ambitiøse og beskrivende. Fx bør det defineres hvordan
”ressourcerne udnyttes bedst muligt”, hvor vi vil pege på at der, hvis vi skal tage alvorligt at borgeren er i
centrum, at pengene følger den enkelte patient og at ”Vi prioriterer telemedicinske løsninger og at
elektronisk kommunikation fungerer på tværs” betyder at der skabes et fælles, ensartet, logisk og
gennemskueligt system for alle enheder og ikke bare at systemet kan snakke sammen.
Medicinering:
Det er altafgørende for at nå visionen om sundere borgere i Nordjylland at kommunikationen mellem læge
og sygehuset omkring medicinen, vi hører for mange tilfælde af (risiko for) overmedicinering. Det er meget
vigtigt at de forskellige instanser arbejder sammen.
Pejlemærke 3:
Vi har en kommentar til følgende del af pejlemærket: ”At borgerne oplever at de har let ved at
kommunikere med sundhedsprofessionelle og forstå den information, de modtager fra sundhedsvæsenet”
Hvis vi skal opnå lighed i sundhed vil vi pege på at pejlemærke 3 ensidigt er fokuseret på borgerens
oplevelse af en let kommunikation. Det bør indgå, at lægerne skal sikre at fx kortuddannede borgere
modtager samme høje kvalitet i behandlingstilbuddene som de der har en længerevarende uddannelse.
Pejlemærke 4:
Vi mener ikke at ”mental sundhed” være en del af Sundhedsaftalen – det er en forbyggende opgave som er
klart defineret til at blive varetaget af kommunerne
Pejlemærke 5:
Vi mener ikke, at et røgfrit Nordjylland med indsats med at forebygge rygestart hos unge er en relevant del
af Sundhedsaftalen. Det er en kommunal opgave som en del af forebyggelsesindsatsen.

Øvrige bemærkninger:
Rekruttering, uddannelse og fastholdelse af personale:
Vi konstaterer at såvel region som kommuner har en væsentlig udfordring med at rekruttere, uddanne og
fastholde fagligt højt kvalificeret arbejdskraft inden for sygepleje og omsorgsområdet. Vi vil pege på, at der
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er et akut behov for at få analyseret hvilke indsatser der skal til på en lang række delområder, fx løn under
uddannelse, lønniveauet, arbejdsmiljøet som formentlig er så belastende så en del vælger ikke at gå på fuld
tid selv om de får muligheden, ledelse og medarbejdernes mulighed for at have indflydelse på udførelsen af
opgaver i tråd med deres kompetencer, kompetenceudvikling mv.
Hjemtransport:
Vi konstaterer at det er påtrængende at få revideret reglerne for hjemtransport efter indlæggelse. Vi
erfarer at flere af vores medlemmer har følt sig magtesløse, krænkede og svigtede på grund af de stramme
visitationsregler.
Vi ønsker også at der bliver klarhed over, hvor borgeren kan henvende sig, hvis der er uenighed omkring
visitationen til SBH eller man oplever at være i en udsat situation, når man kommer hjem. Vi mener at det
er nødvendigt at det bliver registreret når der har været svigt i kommunikationen.
”Borgeren skal opleve et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen” – hvilke muligheder har
borgeren for at sikre sig dette, hvis de ikke oplever at det er tilfældet?
Nationale handlingsplaner
Vi er forundret over at der i aftalen ikke er nævnt, at flere ældre i fremtiden vil have behov for behandling.
Derfor er det strengt nødvendigt med nationale handlingsplaner for sygdomme som for eksempel diabetes
og KOL, hjertekarsygdomme og andre lidelser, der især rammer ældre.
På vegne af Faglige Seniorer Aalborg
Pia Grabe Skogberg
Sektionsformand
Faglige Seniorer Aalborg
+45 40 55 09 84
piagrabe@gmail.com
Solhøjsvej 75,
9210 Aalborg SØ
www.fagligsenior.dk
www.seniorhåndbogen.dk
Faglige Seniorer er fagbevægelsens fælles organisation for forbundenes seniorklubber.
Tilsammen er vi mere end 217.000 medlemmer fordelt på 470 seniorklubber over hele landet.
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Kære Sundhedskoordinationsudvalg.
Til møde med direktør for patientforløb og sundhed i regionen Eva Sejersdal Knudsen,
vedr. lægesituationen i Storvorde, opfordrer Eva mig til at indsende høringssvar til
sundhedsaftalen 2019.
Jeg skriver i min rolle som lokal ildsjæl, tilflytter til Nordjylland i 1999, forælder til unge
mennesker på vej ud i livet, og ikke mindst sygeplejerske. Jeg tilhører derfor ikke
gruppen, der har modtaget invitation til at indsende høringssvar. Jeg skriver i ellevte time
inden fristen udløber, og derfor vil mit bidrag bære præg af ikke at være gennemarbejdet
til lejligheden. Medfølgende bilag skulle gerne give et indtryk af arbejdet, der ligger bag
visionen om sundhedshus for de raske, og jeg tror og håber på, at mit indlæg vil finde vej
til jeres interesse. Jeg tilhører nemlig en gruppe af mennesker, der finder mening i at gøre
og skabe noget for og sammen med andre. Frivillige, en ægte guldåre, som vi ved findes,
men som vi endnu ikke rigtigt har fundet ud af at gøre brug af. Det bør der gøres noget
ved.
Der kan være mange fokuspunkter for en generalist, men jeg prioriterer at holde mig til
pejlemærke 4 i sundhedsaftalen 2019 om “Øget mental sundhed og trivsel…”
Jeg mener at vi skal sætte ind før borgeren får et alvorligt problem eller sygdom. Vi bør
skabe rammer, der kan rumme mennesker og deres aktiviteter. For så klarer (forebygger)
borgerne megen mistrivsel og dårligdomme selv. Frivillige må ikke mangle steder at gå
hen med deres overskud.
Siden 2015 har jeg sammen med en lille gruppe medborgere arbejdet på at skabe et sted
i Storvorde, hvor alle er velkomne uanset hvem og hvad man er (generationshus) Vi vil
gerne på den ene eller anden måde lave samskabelse mellem Sundhedshus, Borgerhus,
skole og foreninger, huset hvor der altid er nogen hjemme. I øjeblikket huserer vi i Den
Gamle Brugs i Storvorde.
Vi arbejder i Storvorde på at skabe et sundhedshus, der favner meget bredt med høj grad
af tværfaglighed og hvor der ikke er en tydelig grænse mellem “syg og rask”.
Vi er ambitiøse og håber på en nyskabelse af et sundhedshus, hvor man anvender nyeste
viden til gavn for alle.
På baggrund af Aalborg Kommunes ansøgning om midler fra den statslige pulje til
sundhedshuse fik vi 15.750.000 kr til opførelse af sundhedshus i Storvorde.
Jeg ser frem til at høre fra jer og se, om min deltagelse vil kaste noget af sig.
Venlig hilsen
Lene Porup
Formand for Storvorde Sejlflod
Borgerforening og samråd
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Bilag
Vi har samarbejdet med AAU på UCrAc 2015
Se videoer i mappen: ”U-CrAc”
Konsulentfirmaet ByplusLand har hjulpet med at designe en pjece.
Se: ” 170904_PowrHouse_visionsoplæg,pdf”
Den ganske nystiftede Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod indsamlede i sep. 2017, 1510
underskrifter på 2 uger i tidligere Sejlflod Kommune til fordel for sundhedshus i Storvorde.
Båndbyernes Samråd medsendte støtteerklæring til Aalborg Kommunes ansøgning om
statslige midler til sundhedshus i Storvorde
Se: ” Underskrevet støtteerklæring til Aalborg Kommune.pdf”
Link til Bilag:
https://drive.google.com/drive/folders/1xl6ifJIeQE8rfFMC5_QTtbnhsSAcMcz1?usp=shari
ng
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Sekretariat for Sundhed og Velfærd
Dato:
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Ny Rådhusplads 1
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Telefon 9945 4545
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raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk
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Høringssvar vedrørende Sundhedsaftale fra Danske Handicaporganisationer Brønderslev
Bærendende princip:
”Vi deler data på tværs” – med henvisning til gældende Registerlov og Dataforordninger finder vi
dette problematisk, hvor den enkelte borger ikke har givet orienteret samtykke.
Citat: ”Vil du gøre noget for en mand, men uden af inddrage ham, gør du det mod ham.”
Forslag til kommunal nytænkning, ved dialog med borgere – prøv at lytte til andre en embedsværk! Det skal være med borger og ikke om borger.
Lige behandling bygger på individuelle vurderinger af behov – ikke cirkulærer!
Pejlemærke 5 – rygning – bygger mere på øjeblikkelig politisk korrekthed end på viden.
Samarbejdsaftale for alle med særlige behov – pårørende kan ikke forpligtes af offentlig diktat!
Oplevelsen som borger af nuværende samarbejdsaftale mellem kommuner og region er, at det
er et minefelt hvor parterne sidder over for hinanden, som borger på egen hånd må krydse for at
få hjælp på den anden side.
Dette er hvad vi har plukket, andre kan finde andre eksempler.
Med venlig hilsen

DH Brønderslev

Side 1/1
Åbningstider:
man–ons: 10:00–14:00, tors: 10:00–16:30, fre: 10:00–13:30

