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Odense Ældreråds høringssvar vedr. Sundhedsaftalen 2019-2024
Ældrerådet hilser med tilfredshed at der i formålet med Sundhedsaftalen lægges vægt
på at bidrage til sammenhæng i patientforløb på tvær af sektorerne, at mindske ulighed i
sundhed kvalitetsmæssigt, såvel som i socialt og geografisk betingede forhold. Det kunne
dog være hensigtsmæssigt med præcisering af hvad der forstås ved lighed / ulighed samt
ved sårbare borgere.
Det, sammen med inddragelse af patienter og pårørende, vil givet medvirke til at øge
tilfredsheden, som også er et punkt i det overordnede formål.
Vi er tilhængere af, at der arbejdes for at liggetiden for de færdigbehandlede
patienter, forebyggelige indlæggelser og indlæggelser af patienter med livsstilssygdomme,
reduceres yderligere
Men vi må påpege, at konsekvenserne af reducering på disse områder kan skabe
utryghed for ældre patienter, hvis ikke ansvaret for deres videre individuelle behandling og
behov er tydeligt indarbejdet og beskrevet, så patient og pårørende ved, hvem de skal
kontakte og hvordan.
Derfor peger vi på at der skal være yderligere opmærksomhed på :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Oprettelse af akutpladser
Styrke indsatser af Akutteamet i hjemmeplejen
Praktiserende lægers flere og mere bredspektrede opgaver
Behov for Sundhedshuse med tilknyttede fagspecialer.
Sikre palliativ behandling og pleje (udover forebyggelse, behandling,pleje og
rehabilitering s.2).
Fælles informationsplatforme, der sikrer bedst muligt informationsniveau i og
mellem de sektorielle aktører.
Sikres kompetenceudvikling samt at personalet får de rette vilkår for at
efterleve de ændrede krav
Måltal for borgerens og pårørendes livskvalitet
Uddrage læring af utilsigtede hændelser.

Vi finder det er seriøst og forbundet med et vist mod at sætte måltal på visionerne for
sundhed og forebyggelse. Og det er positivt at der sker årlig målopfølgning på
ambitionerne for arbejdet med de sømløse overgange.
På Ældrerådets vegne
Dagmar Andersen
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