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Høringssag: Udkast til Sundhedsaftale 2019 – 2023
Ældrerådet har følgende kommentarer til udkastet, idet vi har koncentreret os om ældreområdet.
Der vil frem mod 2023 være væsentligt flere ældre med behov for sundhedsydelser og det vil øge
presset på sundhedsvæsenet. De ældre har oftere behov for indlæggelse, og mange har
behandlings- og plejeforløb, som involverer både sygehus, kommune og almen praksis. Det stiller
krav til koordination og kommunikation mellem sektorerne.
Behandlingsforløbene på sygehusene er blevet mere effektive og de kortere liggetider medfører,
at borgeren bliver udskrevet til en akutplads/midlertidig plads i kommunen, idet borgeren har
mere komplekse behandlings- og plejeforløb, og derfor ikke kan komme direkte hjem. Dette
involverer mange forskellige personalegrupper i kommunen og på tværs af sektorerne. Det stiller
store krav til personalets kompetencer, og dette må medføre en snarlig opkvalificering af
personalet.
For at undgå indlæggelser, kan den ældre blive i eget hjem med den behandling, pleje og
rehabilitering, der er brug for. Her kan ældrerådet være bekymrede for, om borgeren bliver ”tabt
mellem to stole”, da det i hjemmeplejen ikke er muligt at planlægge, så det er det samme
personale, der kommer i borgerens hjem hver dag. Hvis det derimod var det samme personale,
som kendte borgeren, ville det samtidig medføre tidlig opsporing af sygdom og/eller forebygge
forværring i sygdom.
Borgeren skal opleve kvalitet, tryghed og sammenhæng i deres forløb, men det kan have sine
udfordringer, idet der er mangel på praktiserende læger, især i yderområderne. Endvidere er der
mangel på sosu-assistenter/hjælpere, da der ikke længere er interesse for faget. Denne udfordring
kan man ikke bare løse i løbet af kort tid. Ældrerådet kan frygte stigende arbejdspres for det
nuværende personale med heraf følgende stort sygefravær og mange vikarer.
Det fremgår desværre ikke af sundhedsaftalen, om det er sundhedsloven eller serviceloven man
skal henholde sig til eller om der indføres brugerbetaling på visse ydelser. Ældrerådet betragter
det dog som en selvfølge, at der ikke er nogen form for brugerbetaling i forbindelse med denne
sundhedsaftale.
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