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Forslag til høringssvar fra Hvidovre Kommune

I brev dateret 9. april 2014 fremsender Sundhedskoordinationsudvalget
Høringsudkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018
med deadline for eventuelle bemærkninger senest den 30. juni 2014
Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen har behandlet høringen.
Hvidovre Kommune finder, at de fire overordnede visioner og de tilhørende
politiske målsætninger som udgangspunkt er relevante og dækkende for
videreudviklingen af sundhedsområdet i den kommende aftaleperiode. Det er
positivt, at der er stor fokus på borgeren samt på at inddrage borgere og
pårørende. Det er ligeledes positivt, at der er fokus på lighed i sundhed.
Detaljeringsniveauet i den politiske aftale del skal alt andet lige ses i relation
til, at de politiske målsætninger bliver konkretiseret i den administrative del af
sundhedsaftalen.
Flere af målsætningerne og tilhørende indsatser kan have store implikationer
for sundhedsområdet. Blandt andet målsætning 10 vedrørende nye
organisatoriske modeller for fælles drift, mål og samfinansiering. Hvidovre
Kommune finder, at der med fordel skelnes mellem videreudvikling af
driftsområder og udviklingsområder. Det vil ikke være lige relevant for alle
kommuner at medvirke til nye organisatoriske modeller. Det vil som
udgangspunkt afhænge af lokale ønsker og muligheder.
Konkret skal følgende bemærkes:
Side 2, afsnittet ”Indledning”: Det foreslås, at læringsperspektivet ved de to
foregående sundhedsaftaler omtales som supplement til omtalen af de gode
erfaringer.

Side 5, afsnittet ”Ensartet høj kvalitet”. Det foreslås præciseret, at
kvalitetsarbejdet ikke igangsættes, men videreudvikles, samt at det
koordineres med eksisterende nationale, regionale og kommunale initiativer.
Side 6, afsnittet ”Rådgivning på tværs af sektorer”. Det foreslås, at teksten
”og særligt på forebyggelsesområdet” udgår. I stedet foreslås den
efterfølgende sætning udvidet til ”Vi skal målrette regionens rådgivning i
forhold til de forebyggende indsatser og behandling af syge borgere i
kommunalt regi”. Forslaget er begrundet i en større efterspørgsel efter en
specialiseret indsats i kommunalt regi, hvilket medfører større behov for
adgang til regionens sundhedsfaglige rådgivning.
Side 10, afsnittet ”Sammenhæng mellem sundheds-, social- og
beskæftigelsesområdet. Det foreslås, at initiativet med at udvikle en model,
der kan styrke samarbejdet koordineres med samarbejdet i forbindelse med
sager til rehabiliteringsteam.

Med venlig hilsen

Helle M. Adelborg

Side 2 af 2

