Region Syddanmark
Att: Sundhedskoordinationsudvalget

Høringssvar fra Vejle Kommune til Sundhedskoordinationsudvalgets udkast til sundhedsaftaler 2011-14 (grundaftalen)

30. juni 2010

Hermed fremsendes Vejle Kommunes bemærkninger til udkast til vision om
”Fælles Sundhed” og grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14. Høringssvaret
er behandlet på Byrådsmøde den 30. juni 2010.
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Kontaktperson:

Vejle Kommune konstaterer med tilfredshed, at der er tale om godt og velskrevet udkast til en ny grundaftale, hvor borgerens oplevelse af et sammenhængende patientforløb er i centrum. Aftalen afspejler den positive udvikling, der
har været i samarbejdet mellem region og kommuner de sidste par år på baggrund af den første sundhedsaftale.
Vejle Kommune finder det positivt, at visionen med sit fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen er rettet mod såvel oplevelsen af sammenhæng for
borgere og patienter som samarbejdet mellem region og kommuner. Opstilling
af vision og værdier som overordnet del af grundaftalen angiver en fælles retning og forståelse for sundhedsaftalerne. Denne tilgang, hvor visionens temaer
og initiativer udfoldes i det samlede aftaleudkast, giver et konstruktivt grundlag
for også politisk at følge op på, hvordan visionens fælles initiativer og indsatser
indfries de kommende år.
Fælles planlægning og aftale om økonomi er nødvendig for det sammenhængende patientforløb
Sundhedsaftalerne er som udgangspunkt økonomisk neutrale, men ændringer i
kapaciteten eller iværksættelse af nye tiltag i den ene sektor kan have effekt på
opgaveløsningen i den anden sektor. Vejle Kommune kan derfor tilslutte sig, at
det etablerede samarbejde mellem region og Kommune om sundhedsøkonomiske konsekvensvurderinger og gensidig udveksling af informationer ved kapacitetsændringer fortsættes. I den forbindelse ønsker Vejle Kommune at understrege vigtigheden af løbende at tydeliggøre de økonomiske konsekvenser ved
kapacitetstilpasninger, eksempelvis i tilknytning til den årlige budgetlægning.

· Sundhedsafdelingen
Nordås 17 · 7100 Vejle · Tlf.: 76 81 00 00
www.vejle.dk/sundhed

Søren Holst Jensen
Lokaltlf.: 76 81 83 08
E-post: sohje@vejle.dk
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Vejle Kommune finder, at der i aftalen skal indgå en mere generel formulering om, at
opgaveoverdragelse skal være planlagt og aftalt på forhånd mellem sygehus, almen praksis
og kommuner. I grundaftaleudkastet beskrives dette snævert i forhold til udviklingen på det
medicinsk-teknologiske område. Det er ikke tilstrækkeligt.
Vejle Kommune forventer derfor, at koordinering af kapacitet i forbindelse med opgaveoverdragelse aftales parterne imellem. Herved sikres det, at en uplanlagt opgaveglidning
mellem sektorerne ikke træder i stedet for en dialogbaseret opgaveflytning, hvor ressourcerne forudsættes at følge med.
I lighed med forudgående høringssvar fra Vejle Kommune forslås det at koble planlægning
af ændret opgavetilrettelæggelse tættere sammen med grundaftalen, så kommunerne aktivt
inddrages så tidligt som muligt i planarbejdet omkring fremtidens sygehuse, udmøntningen
af Fælles Akutmodtagelser (FAM), Psykiatriplanen og andre tiltag med betydning for det
samlede patientforløb.
Forløbsprogrammer - stadig udvikling gennem dynamisk implementering
Vejle Kommune ønsker at understrege betydningen af, at der ved implementering af forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme sker en dynamisk implementering,
hvor der på baggrund af såvel udbredelse af evidensbaseret indsats som ”best practice” må
forventes at ske justeringer i forhold til de anbefalinger om for eksempel arbejdsdeling mellem sektorerne, der i dag er i forløbsprogrammerne.
Endelig forholder Vejle Kommune sig positivt til udvikling af samarbejder med fælles ressourceindsats. Region Syddanmark opfordres til at bruge den mulighed, regionerne har for
at samfinansiere opgaver, der i forhold til prioriterede indsatsområder løses i fællesskab.
Det kunne være områder, der for eksempel indgår i udmøntningen af forløbsprogrammer på
kronikerområdet, ved fælles initiativer for patienter med sindslidelser, eller ved ændret opgavetilrettelæggelse i forbindelse med sygehusbehandling af patienter i eget hjem.
Konkrete bemærkninger
Psykiatriområdet
Vejle Kommune hilser det velkomment, at der i grundaftaleudkastet sættes fokus på samarbejde, innovation og udvikling inden for psykiatriområdet. Dette er en forudsætning for at
opgaverne kan løses mest hensigtsmæssigt fremadrettet. Vejle Kommune deltager således
gerne i projekter vedrørende forskellige udviklingstiltag på området. Etableringen af lokalpsykiatriske centre i Vejle Kommune ses som et væsentligt element heri.
Inden for psykiatrien opfordres regionens sygehusvæsen til at opprioritere opgaven med at
fremme IT-udviklingen, da man med hensyn til den elektroniske kommunikation er væsentlig længere fremme i somatikken end i psykiatrien.
Genoptræning
Vejle Kommune anser det ikke for hensigtsmæssigt, at sygehuset i genoptræningsplanerne
angiver en konkret tidsfrist for påbegyndelse af genoptræningsforløbet. Kommunen ønsker
en mere fleksibel ordning, hvor genoptræning igangsættes ud fra en samlet faglig vurdering.
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Fødsler
Det anbefales, at den velfungerende aftale, der er mellem Vejle Kommune og Sygehus Lillebælt om fælles hjælp til kvinder med fødselsdepressioner kommer til at gælde mellem alle
kommunerne og sygehuse i Region Syddanmark. Endvidere opfordres til, at sygehuset inden marts 2011 har implementeret IT-målsætningen fra den nuværende aftale om at kunne
sende fødselsanmeldelser elektronisk.
Velfærdsteknologi
I relation til afsnittet om ”Tværsektoriel anvendelse af IT, telemedicin og velfærdsteknologi” foreslår Vejle Kommune, at fremme samarbejdet i den kommende aftaleperiode med
hensyn til udvikling af elektronisk kommunikation og telemedicinske løsninger, så som
KOL-kuffert, hjertekuffert og sårpatienter. Herved sikres en mere effektiv kommunikation
og koordination mellem sygehus, de praktiserende læger og kommunerne.

Vejle Kommune finder det vigtigt, at region og kommuner, med baggrund i udbredelsen af
gensidigt kendskab til hinandens indsatser omkring patientforløbet, fortsat samarbejder om
at forbedre og kvalitetssikre de tværsektorielle overgange. Byrådet vil her understrege vigtigheden af at bygge på det særdeles velfungerende Vejle Sygehus og ser en særlig opgave i
fortsat at sikre et stærkt Vejle Sygehus. Dette vil ikke blot være til gavn for borgernes oplevelse af gode og sammenhængende patientforløb, men endvidere give et godt afsæt for
håndtering af de store udfordringer, vores fælles sundhedsvæsenet står over for de kommende år.

Med venlig hilsen

Arne Sigtenbjerggaard
Borgmester

