Ældre- og Handicapforvaltningen
Ørbækvej 100
5220 Odense SØ

____________________________________________________________________________
Høringssvar
Odense Kommunes opdaterede sundhedspoitik i form af ”Sund Sammen”
Ældrerådet, Odense Kommune d. 17.04.19
Tak for muligheden for at afgive høring på Sundhedspolitikken i Odense Kommune (OK).

Ældrerådet i OK kan overordnet tilslutte sig de ambitiøse mål for et sundere Odense, som er
beskrevet i sundhedspolitiken, og vi hilser en revidering velkommen.

Nedenstående høringssvar tager primært afsæt i ældres situation i OK, som helt naturligt er vores
særlige interesseområde.
Vi vil indledningsvist kommentere Sundhedspolitikken generelt og efterfølgende komme med
konkrete kommentarer til specifikke afsnit i politikken.

Generelle kommentarer
➢ Vi efterlyser, at der indledningsvist er en oversigt over den overordnede vision for politikken
samt en kort beskrivelse af de 5 indsatsområder
➢ Det undrer os at ”pårørende” ikke er nævnt
➢ Tilsvarende undrer det os, at ”ikke etnisk danske” ikke er nævnt eks. s. 10 og 11, 1. dot. Se evt.
ny rapport fra VIBIS
➢ I de fleste områder bør såvel børn, unge, voksne som ældre nævnes
➢ Alle borgere skal understøttes i at leve et værdigt liv på egne præmisser med god adgang til de
mange tilbud, der findes
➢ ”Selvhjulpen / selvstændig” er ikke altid målet i sig selv – kan også være så selvstændig som
muligt
➢ ”Sårbare” er for nogle ikke bare for en tid men for resten af livet. Eks. s.4
➢ Begrebet ”værdig” kan med fordel indgå flere steder eks. ”Leve det værdige liv, som den
enkelte ønsker” s.5

Konkrete kommentarer
•

S. 4 Samarbejde – hvad med hospice?

S. 6-7 Et sundere arbejdsmarked
•

Er det muligt at sygemeldte kan starte på deltid?

•

Langtidssyge versus kortidssyge?

S. 8-9 Den mentale sundhed
•

S. 8: teksten fremstår ikke sammenhængende

•

S. 8 sidste afsnit: mangler Odense Kommune

•

S. 9 ”Mental sundhed” skal også omhandle ældre

•

S. 9 overskrift 3. sidste dot: Hvad henviser ”det” til?

S. 10-11 Større lighed i sundhed
•

S. 11 - 2. sidst dot: ”sunde rammer…” – så hvad arbejdes der for?

S.12-13 Kronisk sygdom.
•

Et godt og dækkende afsnit

•

Overveje ‘sygdom’ og eller ‘tilstand’?

S. 14-15 Det sunde valg. Byens rum.
•

S. 15 Gode og billige parkeringsforhold kan for nogle fremme bevægelse

S. 16-17 Det nemme valg.
•

S. 17 hvordan understøtte ensomme ældre?

Ældrerådet vil med interesse holde sig opdateret på, hvordan de beskrevne visioner bliver til
konkrete mål og missioner i de årlige handleplaner ”Et sundere Odense”, og vi ser fremt til at få
mulighed for at afgive høringssvar på, hvordan politikken skal forvaltes.
På vegne af Ældrerådet i Odense Kommune
Arbejdsgruppen Sammenhængende Sundhedsvæsen: Lars Thrysøe, Ib Ketelsen, Lisbeth Lykkegaard
Olsen, Merete Helgens og Helle Munch Oldefarmmm

