Høringssvar
Vedrørende Sundhedsaftalen for 2019 - 2023.
Ældrerådet har modtaget baggrundsmateriale vedr. ovenstående.
Det drejer sig om Sundhedsaftalen for for 2019 – 2023, som Ældrerådet har
fået til høring.
Ældrerådet har valgt at slå ned på tre centale punkter i udkastet, som vi mener er omdrejningspunkteet for Holstebro Kommunes indsats i relation til Det
nære Sundhedsvæsen.
Aftaleparter :
Da der er tale om en Sundhedsaftale, der involverer de tre aftaleparter i ”Bermuda-trekanten” – Region, Kommune og Almen praksis, er nøgleordene i
dette samarbejde - kommunikation og tillid. For den ældre borger er det altafgørende, at de tre parter etablerer samarbejdsrelationer/-fora, der giver borgeren tryghed og vished for at den kommunale indsats, har den kvalitet der
fremgår af aftalens indhold.
Det betyder, der skal være klare linjer i forhold til ansvar for behandling, pleje
og omsorg samt hvem der har det økonomiske ansvar for indsatsen.
Lighed i sundhed:
Af Sundhedsaftalen fremgår det, at der er tale om lighed i sundheds for alle
borgere i Region Midtjylland.
Vi kan frygte hvordan denne lighed vil komme til udtryk i Holstebro Kommune,
når vi indtænker den geografiske udfodring i kommunen. Vi ønsker, at der
skal skal være lighed i de tilbud, der gives, inden for de geografiske muligheder. Et eks. kan være decentralisering af dialyseområdet til Center for Sundhed.
Vi ønsker der skal være lighed i de tilbud, der gives samt øget tilgængelighed
i tilknytning dertil.
Side 1

Sundhed:
Borgerne bliver ældre og ældre, men bliver ikke nødvendigvis mere sunde.
Det viser Sundhedsstyrelsens rapport fra januar 2019.
Kommunens opdrag er sundhed. Derfor opfordrer vi til at initiere initiativer på
det sundhedsmæssige område. Forebyggelse af sygdom og styrkelse af
sundhed skal være i højsædet og skal omfatte, såvel den enkelte borger, som
pårørende og måske hele familien. Der skal iværksættes initiativer, der styrker og øger mulighederne for den enkelte borger til aktiviteter, der kan medvirke til at øge deres sundhed, herunder sociale relationer og motion.

Holstebro, den 11. februar 2019.
På vegne af Ældrerådet i Holstebro
Mette Bille
Næstformand
Holstebro Ældreråd
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