
Til Byrådet og udvalget for social omsorg, Hedensted Kommune.
Seniorrådets forslag til fokuspunkter i forbindelse med sundhedsaftalen 2019-2023.
Seniorrådet foreslår, at følgende emner indgår i sundhedsaftalen.   

Akutfunktionen:
Sikring af  at den kommunale akutfunktion, lever op til sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder mht.
til kapacitet og sygepleje.
Medicingennemgang i almen praksis samt ved indlæggelse på akutplads og hospital.
Præcisering af ansvarlig læge ved følge- hjem- ordninger og ophold på akutstuer
Klare rammer for henvisning til akut pladser (sundhedslov) og aflastningspladser (servicelov.) 
De faktiske rammer udmeldes til almen praksis, vagtlæge og hospital, så handlemuligheder klarlægges.
Klare aftaler om, hvilke behandlinger akutfunktionen –inkl. hjemmesygeplejen- kan varetage, eksempelvis
intravenøs behandling.

Behandling i hjemmet 
Hjemmebehandling er under hastig udvikling og det forventes, at langt flere borgere skal behandles i eget 
hjem. Hvis behandlingen er baseret på teknologiske løsninger, skal det være på borgernes præmisser
og etisk forsvarligt.
Det er vigtigt med hurtig udredning og igangsættelse af behandling og efterfølgende forebyggelse.
Der skal være en klar aftale om, hvem der har behandlingsansvaret: hjemmesygeplejen, almen praksis eller 
sygehuset.

Fleksible indlæggelser. Sammenhæng i undersøgelserne.
Focus på mulighed for kronikere med lidelser som diabetes,  kol, hjertesygdom m.m. Denne tryghed har vist 
sig at halvere antallet af indlæggelser (Silkeborg).
Specielt for ældre borgere er det vigtigt, at flere undersøgelser kan foretages på samme dag og uden
lang ventetid.

Styrkelse af indsatsen for kronikere og Ældre patienter. Herunder borgerrettet forebyggelse.
Øgning af patient- og  pårørendeinddragelse i forløbene, således at borgernes mestring af eget 
sygdomsforløb fremmes.

Behandlingsovergange.
Afklaring af samarbejdet og det fælles ansvar ved sektoroverovergang også økonomisk, f.eks. ved 
forløbskoordination.

Genoptræning:
Ensartede forhold for genoptræning under servicelov og sundhedslov – uanset henvisende instans gælder 
7-dages reglen for træningens påbegyndelse.

Geriatriske udrykningsteam.
Der er behov for optimering af et sådant team.

Samarbejdsaftaler.
I perioden frem til vedtagelsen af sundhedsplanen 1/7 2019  skal der udarbejdes underliggende sam-
arbejdsaftaler. Seniorrådet finder det vigtig, at disse aftaler bliver tilgængelige, når de foreligger.

Forebyggelse
I alle handlinger bør indtænkes forebyggelse, som en del af aftalen, incl. mental sundhed.


