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Sundhedsaftale 2015 - 2018
Ældrerådet har med interesse læst udkast til sundhedsaftalen 2015 – 2018.
Overordnet set finder Ældrerådet det positivt, at der stilles tydelige og klare krav til
samspillet mellem kommuner, almen praksis og regioner på sundhedsområdet for at skabe
et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum
Sundhedsaftalen berører i sin helhed en række centrale områder for borgerne, og den
er med de mange gode forslag og anbefalinger et godt afsæt for at fremme kvaliteten i
løsning af egne og fælles opgaver til gavn for borgerne. Gennem tillid til hinandens
faglighed og kompetencer, fleksibilitet, konstruktiv dialog skabes der en god platform
for det fremtidige samarbejde om visionen og målene for Sundhedsaftalen 2015 – 2018.
Ældrerådet kan støtte strategien som beskrevet og med vægt på samarbejde om den
gruppe af borgere som vi er meget fælles om, herunder borgere med nedsat
funktionsevne, behov for pleje, omsorg, og rehabilitering.
Det er positivt at der i aftalen er stor fokus på området sundhedsfremme og
forebyggelse.
Ældrerådet ser det også som en stor værdi at sikre der er en fælles plan for borgerens
samlede forløb, sammen med borgeren og borgerens netværk. Dette forudsætter et tæt
tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med klar ansvarsfordeling og koordinering,
som også er velbeskrevet i aftalen . Dette medfører fremadrettet store krav til
rettidig, tidstro og relevant kommunikation med anvendelse af elektronisk kommunikation
mellem sektorerne og praksissektor.
Det er glædeligt at konstatere, at der er stor fokus på implementering af
sundhedsaftalen helt ud i det udførende niveau hos frontpersonale, for at nå vision og de
fastsatte mål gennem mere fælles sprog, viden om hinandens kompetenceudviklingsaktiviteter, organisering og tilbud gennem f.eks. .” fælles skolebænk ”
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Det er en positiv udvikling at aftalens mål følges årligt gennem fastsatte indikatorer.
Dette kan medvirke til at understøtte sundhedsaftalens intention og indhold for alle
aktører .
De tværgående temaer og obligatoriske indsatsområder er velbeskrevne, og i stort
omfang i overensstemmelse med Lejre Kommunes overordnede mål og indsatsområder på
ældreområdet.
Ældrerådet ser det især som vigtigt at have fokus på at udskrivelser sker hurtigere end
tidligere. Særligt for ældre, enlige og demente kan det være svært at håndtere, så
samarbejdet er her især vigtigt for at sikre hensigtsmæssige overgange mellem
sektorerne.
I denne forbindelse bør der være fokus på antallet af utilsigtede hændelser i både
kommunen og på hospitaler, og i overgangen mellem sektorerne.
Afslutningsvis ser vi det også som en stor værdi, at der nedsættes regionale/ kommunale
udvalg på en række områder, der kan medvirke til at fastholde og udvikle det gode
samarbejde der er en afgørende forudsætning for at nå sundhedsaftalens overordnede
mål om et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum.
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