
Fælleskommunalt høringssvar af Sundhedsplanen for Region Syddanmark 2017-
2021

De syddanske kommuner takker for muligheden for at indgive høringssvar af Sundhedsplanen for Region 
Syddanmark 2017-2021. 

GENERELLE BEMÆRKNINGER
Planen beskriver i store træk organiseringen på sundhedsområdet set ud fra et regionalt perspektiv. 
Kommunerne kunne ønske, at der blev lagt større vægt på sammenhængende borgerforløb, forebyggelse 
af indlæggelser og samarbejde med kommunerne. Kommunerne ser Sundhedsaftalen som en bærende 
ramme for samarbejdet mellem kommuner, region og almen praksis, og i denne sammenhæng er det 
bemærkelsesværdigt, at Sundhedsaftalen først omtales nærmere på side 35.

SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER
Forord

 Det fremgår ikke helt tydeligt, hvem Sundhedsplanen henvender sig til. Noget af indholdet i planen 
er på et meget overordnet niveau og beskriver problemstillinger, som er velkendte for 
medarbejdere i sundhedsvæsenet. Planen er til gengæld mere specifik og retningsvisende andre 
steder. Det vil være væsentligt, at det i planen beskrives, hvem planen fortrinsvis henvender sig til.

2. Overordnet retning for sundhedsvæsenet i Syddanmark
 Der tages i planen udgangspunkt i de 8 pejlemærker. Særligt pejlemærket omkring udvikling af det 

nære og sammenhængende sundhedsvæsen er interessant for kommunerne, herunder fokus på 
konkrete ydelser og på nye fleksible samarbejdsformer. Kommunerne ser frem til den videre 
udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

 Det beskrives i pejlemærket omkring udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, 
at der samarbejdes med respekt for lokale forskelle og behov. Det er vigtigt for kommunerne, at 
dette føres ud i livet, så fælles aftaler giver mulighed for lokale tilpasninger

 Det ville være relevant, hvis pejlemærket omkring udvikling af det nære og sammenhængende 
sundhedsvæsen blev udbygget til at indeholde de tre hovedmål for sundhedsaftalen. Det kunne 
gøres ved at tilføje nedenstående:

Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
Det gør vi ved at:

 Lade sundhedsaftalen være rammen om et forpligtende samarbejde, hvor kommuner og regioner 
sammen med almen praksis sætter fælles mål. 

 Hovedmålene er:
o Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren, hvor vi møder borgeren som 

en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende i sit eget forløb
o Sundhed for alle, hvor vi giver borgere med psykisk sygdom og socialt dårligt stillede borgere 

samme muligheder for at opnå et godt helbred som andre borgere
o Sundhed med sammenhæng, hvor vi tilbyder borgerne forebyggelse, behandling og 

rehabilitering, som hænger sammen på tværs af grænserne mellem kommuner, sygehuse og 
almen praksis.

3. Sundhedsplanen som ramme for prioritering af initiativer og indsatsområder



 Det beskrives, at i forbindelse med udvælgelse og prioritering af indsatsområder (årlige 
indsatsområder, der erstatter de 4-årige målsætninger) vil der være drøftelser i sundhedsudvalg, 
psykiatri- og socialudvalg og sundhedssamordningsudvalget. 
Der foregår mange initiativer og indsatser under Sundhedsaftalen, og kommunerne ville sætte pris 
på, hvis der i prioriteringen af nye indsatsområder også ville blive taget hensyn til arbejdet under 
Sundhedsaftalen. Dette kunne f.eks. sikres ved, at Sundhedskoordinationsudvalget fik mulighed for 
at komme med input til prioriteringen og udvælgelsen.

4. Region Syddanmarks strategi- og plangrundlag på sundhedsområdet 
 I figuren på side 10 listes de otte pejlemærker og nationale mål mhp. at tydeliggøre, hvilken 

sammenhæng de har til strategier, planer og politikker i Region Syddanmark. Figuren giver et godt 
overblik, men kommunerne har her et ønske om, at det kommer til at fremgå af figuren, hvilken 
sammenhæng der er til strategierne, planerne og politikkerne under udviklingen af det nære og 
sammenhængende sundhedsvæsen, samt hvordan de forskellige strategier, planer og politikker 
vægtes internt i regionen. 

5.1 Det faktuelle grundlag for sundhedsvæsenet
 I figuren på side 12 beskrives de mange tilbud, hvor borgeren møder Region Syddanmark. 

Kommunerne spiller en stor rolle i det sammenhængende borgerforløb, og det vil være retvisende, 
hvis det fremgår tydeligere af figuren. 

5.3.1 Borgernes sundhedstilstand i Region Syddanmark
 Udfordringerne med det stigende antal personer med kroniske sygdomme i fremtiden fremgår på 

side 20, og det beskrives, at det forventes, at der bliver behov for tilbud til borgere med kronisk 
sygdom. Kommunerne spiller i denne sammenhæng en afgørende rolle, og borgere med kroniske 
sygdomme er derfor også en prioriteret målgruppe i KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner: 
http://faelleskommunalsundhed.dk/temaer/kkr-syddanmarks-sundhedspolitiske-visioner-sammen-
om-borgernes-sundhedsvaesen-2025/ . Kommunerne ser derfor frem til det fremtidige samarbejde 
omkring borgere med kroniske sygdomme. 

5.7.2 Lægedækning
 Det beskrives, at der ikke generelt er lægemangel i regionen, men at der er et fordelingsproblem. 

At der ikke samlet er et lægedækningsproblem gør dog ikke problemerne mindre i de områder, 
hvor der er store udfordringer med at sikre lægedækningen. Det har betydning for mulighederne i 
kommunerne i forhold til at udvikle det nære sundhedsvæsen i samarbejde med almen praksis. 
Kommunerne bakker derfor op om, at sikring af lægedækning i hele regionen forbliver med at være 
et særligt indsatsområde.

5.9 Samarbejdet med de 22 syddanske kommuner
 Det beskrives, at ”sundhedsvæsenets tilbud tager udgangspunkt i den enkelte patients 

forudsætninger, ønsker og behov. Tanken om "one size fits all" må vige til fordel for mere 
skræddersyede løsninger". I den sammenhæng er det afgørende at tanken om tilpassede løsninger 
for den enkelte ikke alene tænkes inden for det sundhedsfaglige område, men at blikket hæves ift. 
sammenhængen med eks. sociale indsatser og beskæftigelsesindsatser i kommunerne. 

 Der lægges op til, at flere opgaver løses tættere på borgerne (i hjemmet, et sundhedshus eller 
lign.). Det er en naturlig udvikling at kigge på, hvor opgaven løses bedst med den øgede 
specialisering fra sygehusene. Fra kommunal side er det dog også vigtigt, at den konkrete 
kommunale opgaveløsning defineres af den enkelte kommune. Med forskellen i bl.a. geografi og 

http://faelleskommunalsundhed.dk/temaer/kkr-syddanmarks-sundhedspolitiske-visioner-sammen-om-borgernes-sundhedsvaesen-2025/
http://faelleskommunalsundhed.dk/temaer/kkr-syddanmarks-sundhedspolitiske-visioner-sammen-om-borgernes-sundhedsvaesen-2025/


lægedækning vil det være forskelligt, hvordan kommunerne bedst organiserer sundhedsfaglige 
tilbud i borgerens nærmiljø. Denne forskellighed skal der være plads til.

5.9.1 Sundhedsaftalen
 I beskrivelsen af samarbejdet med de lokale samordningsfora, er det fremhævet, at der løbende 

arbejdes med en tættere kobling mellem de somatiske og psykiatriske samordningsfora. Her kunne 
det medfordel bemærkes, at det i maj 2017 er besluttet, at der i Sønderjylland kun er ét 
samordningsfora, som både indeholder somatik og psykiatri.

 Det nævnes, at der arbejdes med, hvordan der i takt med udviklingen i sundhedsvæsenet kan 
overdrages opgaver fra eksempelvis sygehus til almen praksis og kommuner, samt fra almen praksis 
til kommunerne. Kommunerne vil i denne sammenhæng gøre opmærksom på, at flytning af 
opgaver sker aftalt og med vurdering af både gevinster fra et borgerperspektiv og de økonomiske 
omkostninger ved opgaveflytningen – som det også er aftalt i modellen for planlagt og aftalt 
opgaveoverdragelse i regi af sundhedsaftalen.

5.9.2 Sundhedshuse
 Det beskrives, at sundhedshusene er en god fysisk ramme for udvikling af det nære og 

sammenhængende sundhedsvæsen, og at der kan være medarbejdere, som både løser kommunale 
og regionale opgaver. Kommunerne anerkender denne tilgang og ser frem til et stadigt mere 
visionært og udviklende samarbejde. 


