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Aabenraa Kommunes høringssvar til udkast til Sundhedsaftale 2019-2023
Aabenraa Kommune takker for muligheden for at afgive høringssvar.
Vi finder det positivt, at udkastet til den politiske del af sundhedsaftale 2019-2023
sætter en ambitiøs retning for det tværsektorielle samarbejde og opstiller konkrete,
forpligtende målsætninger.
Vi vurderer, at udkastet dækker de væsentligste målgrupper og adresserer de væsentligste udfordringer på sundhedsområdet. Særligt finder vi det positivt, at der på
visions- og målsætningsniveau er fokus på sammenhængen mellem sundhedsområdet
og uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet, samt at der ligeledes i visionen er en
god balance mellem fokus på behandling, pleje og rehabilitering og fokus på forebyggelse og tidlig opsporing, særligt i forhold til børn og unges sundhed og trivsel.
Aabenraa Kommune kunne dog ønske, at borgerens ansvar for egen sundhed stod
beskrevet eksplicit. Dette kunne f.eks. gøres på side 1 i indledningen på følgende måde (tilføjelse med rødt):
Vi vil med udgangspunkt i borgerens ansvar for egen sundhed gøre hinanden stærkere. Kun ved fælles hjælp, gennemsigtighed i vores samarbejde og med borgere og
pårørende som medskabende og ligeværdige parter, kan vi lykkes med at forbedre
borgernes sundhed. Det gør det muligt for os prioritere ressourcer til de borgere, der
behøver en særlig indsats og ekstra støtte, hvormed vi skaber lighed i sundhed.
Aabenraa Kommune så endvidere gerne, at det ligesom i den gældende sundhedsaftale også i den kommende sundhedsaftale blev slået fast, at den rehabiliterende tilgang
er dén fælles tilgang til borgeren/patienten på tværs af sundhedsvæsenets parter i
region, kommuner og almen praksis. Dette kunne f.eks. gøres på side 5 i beskrivelsen
af virkemidlet ’Sæt borgeren først’ på følgende måde (tilføjelse med rødt):
• Sæt borgeren først
Værdiskabelse for borgere og pårørende er omdrejningspunktet for vores indsatser og
initiativer i sundhedsaftalesamarbejde. Vi arbejder rehabiliterende i mødet med borgeren og med udgangspunkt i borgerens ressourcer, behov og ansvar for egen sundhed. Borgere og pårørende skal være en medskabende og ligeværdig part i planlægning, beslutninger og målsætninger for egen sundhed og behandling. Alle parter har
noget at bidrage med – og kan have berettigede forventninger til hinanden.
Endelig ønsker Aabenraa Kommune, at det skal være muligt at følge op hvert andet år
fremfor de forudsatte hvert fjerde år, på de politiske målsætninger om reduktion i andelen af unge med dårlig mental trivsel og om reduktion i andelen af unge, der ryger.
Dette vil kræve, at der gennemføres en undersøgelse af disse spørgsmål, evt. i form
af en reduceret udgave af sundhedsprofil-undersøgelsen, i den mellemliggende periode mellem de ordinære sundhedsprofil-undersøgelser.

