
Notat - mens vi venter på en Sundhedsreform.                                jan 2020 
 
 
Den tidligere regerings forslag til en Sundhedsreform rummer elementer, som den 
nuværende regering har udtrykt sig positiv overfor, men hvornår der kommer et samlet udspil 
fra regering og folketing er uvist. Vi ser frem til dette udspil, idet et overordnet bud på speciel 
finansierings delen er interessant og vigtig.  
 
Ældrerådet i Holbæk Kommune har tidligere udarbejdet høringssvar dels vedrørende 
Sundhedsaftalen mellem region og kommune dels vedrørende Det nære og 
sammenhængende sundhedsvæsen. 
 
Det er vores intention løbende at følge op på udviklingen, gerne være på forkant og bidrage 
med tanker og visioner om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen med fokus på 
Holbæk kommune. 
 
Vi sætter fokus på Sundhedsaftalen 2019-2023 mellem region og kommune, hvilke tiltag der 
er i gang eller på vej i henholdsvis region og kommune samt på, hvordan værktøjskassen 
bruges og udvikles. 
 
 
Fokusområder: 
 
Sundhedsaftalen 2019 - 2023: 
Sundhedsaftalen sætter rammer for samarbejdet region, kommune, praktiserende læger. 
Sundhedsaftalen har fire indsatsområder.  

1. Sårbare ældre 
2. Borgere med kroniske og langvarige sygdomme 
3. Voksne med psykisk sygdom 
4. Børn og unge med trivsel udfordringer 

 
 
Værktøjskassen: 
Værktøjskassen indeholder en række handlingsanvisende konkrete og forpligtende 
samarbejdsaftaler og værktøjer, som anvendes i det daglige arbejde på tværs af sektorerne 
- forløbsprogrammer. Værktøjskassen tilpasses løbende men spørgsmålene er 

- hvem har behandlingsansvar for patienten/borgeren i forbindelse med udskrivelse og 
til praktiserende læge kan tage over  

- er værktøjskassen implementeret helt ud til frontpersonalet 
- er der sosu hjælpere - assistenter og sygeplejersker til stillingerne 
- er medarbejderne klædt på til opgaverne 

 
Region og kommune har etableret fælles uddannelser og kompetenceudvikling som f, eks 
Tværsektoriel skolebænk, uddannelse af sygeplejersker til specialuddannelse i borgernær 
sygepleje, uddannelse af sygeplejersker i akut sygepleje 
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Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen: 
Ældrerådet finder, det giver god mening at flytte flere sygehusopgaver til det nære 
sundhedsvæsen og de specialiserede sygehussenge benytter til den svært syge patient - 
men det kræver  

- et tæt og godt samarbejde mellem region, kommune og praktiserende læge 
- at region, kommune og praktiserende læge er længere tid sammen om 

patienten/borgeren 
- en klar beskrivelse af hvem der har ansvaret for patienten/borgeren 
- at opgaveglidningen er aftalt og finansieret så kommunen ikke presses på den øvrige 

velfærd 
- at de afledte udgifter i forbindelse med opgaveglidning også følger patient / borger ( 

hjælpemidler, forbindstoffet, slanger, katetre o.s.v.) 
 
 
Projektet udkørende Geri-team: 

- tværfaglig udkørende støtte til den svage ældre medicinske patient i dennes hjem. Et 
eksempel på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.  

Projekt geri-team udløb september 2019. Projektet skal evalueres foråret 2020. Region 
Sjælland har bevilget 4 mill. kr i 2020 så projektet kan fortsætte “under en eller anden form”  
 
Ældrerådet opfordre til, at denne “under en eller anden form” lægger sig så tæt op af 
projektet udekørende Geri-team idet  

- dette projekt blev rost af alle parter - sygehus, kommune og praktiserende læge 
- hver 4. ældre patient bliver genindlagt kort tid efter udskrivelse ( forskerhold ved 

Århus universitetshospital) besøg af læge og sygeplejerske få dage efter udskrivelse 
minimere risiko for genindlæggelse 

- indlæggelsestiden nedsættes fra 3 - 2 dage 
 
Holbæk kommune har i 2020 bevilget 1 mill. kr til opfølgning på projekt geriatrisk team i form 
af ansættelse af udskrivelses sygeplejersker som skal have et særligt fokus på koordinering 
af indsatser for den særligt sårbare ældre patient, der udskrives. Dette udvikles i tæt 
samarbejde med Holbæk sygehus 
 
Ældrerådet ser gerne disse penge bliver anvendt til at støtte både den særligt sårbare ældre 
medicinske og den særligt sårbare ældre kirurgiske patient i forbindelse med udskrivelse.  
 
 
Strategi for det nære sundhedsvæsen: 
Regionen er på vej med en strategi for et nært sundhedsvæsen - vil give sundhedsydelser 
på en ny måde. Der er allerede etableret Fællesambulatorie mere er på vej 

- flexibel behandling i borgerens eget hjem 
- bedre støtte til de særligt sårbare  
- nærklinikker drevet af regionens sundhedspersonale med udvidede 

behandlingsmuligheder 
- e-hospital, der skal støtte kommunens akutfunktion med  kontakt til læge 
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Ældrerådet vil  bede kommunens repræsentanter i KKR informere ældrerådet om hvilke 
indflydelse disse tiltag får på den kommunale udvikling inden for det nære sundhedsvæsen. 
 
 
Akutpladser: 
Ældrerådet opfordre Holbæk kommune til at etablere akutpladser, idet 

- de gennemsnitlige liggedage på sygehuset er i 2020 nede på 2,7 dage dvs at 
patienten er i behandling men ikke nødvendigvis færdigbehandlet eller så stabil at 
denne kan udskrives til sit hjem 

- alternativt til indlæggelse eller genindlæggelse få dage efter udskrivelse 
 
Vi kan foreslå, disse disse akutpladser kan oprettes på de eksisterende plejecentre frem til 
kommunens nye plejecenter er færdigbygget. 
 
 
Skærm samarbejde: 
Velfærdsteknologien er under hastig udvikling. Ældrerådet er positiv over for 
velfærdsteknologi når  

- velfærdsteknologiens etiske dilemmaer er gennemdrøftet 
- teknologien giver mening for den enkelte borger og er til mindst indgriben for den 

enkelte borger 
- den enkelte borger har mulighed for at sige fra 
- regionens, kommunens og de praktiserende lægers systemer er i stand til at tale 

sammen. 
 
 
Forebyggelse og rehabilitering: 
Der er ingen tvivl om, vi bliver nødt til at fokusere mere på forebyggelse og rehabilitering. 
Dels sundhedsfremme for at holde de raske mennesker raske, dels patientrettet 
forebyggelse for at sikre et godt liv til personer med kroniske sygdomme. 

- mange foreninger og frivillige i Holbæk kommune yder en stor indsats. Brugerrådene 
og frivillige ved de Aktive centre yder en stor indsats.  
 

Ældrerådet råder fortsat over en sum penge / puljemidler som er målrettet frivilliges 
aktiviteter til 60+ årige, der har et forebyggende mål - retningslinier og ansøgningsskema på 
Ældrerådets hjemmeside 
 
 
Holbæk kommune er repræsenteret i den politiske organisation KKR - KommuneKontaktRåd 
Ældrerådet følger rådets arbejde og vil opfordre til at Holbæk kommune også får 
repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget under KKR 
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Ældrerådet er bekendt med KL`s forslag til en Sundhedsreform samt de fem 
regionsrådsformand ønsker for udviklingen på sundhedsområdet med nøgleordene, kvalitet, 
nærhed og sammenhæng. Omlægning af behandlingen af borgere med kroniske sygdomme 
vil kræve kommunale sundhedshuse. Ældre og sundhedsudvalget har besluttet opførelse af 
et nyt plejecentre i Holbæk, vi kan foreslå et sundhedshus i tilknytning til eller inkluderet i et 
nyt plejecenter.  
 
Vi ser frem til afklaring om hvilke muligheder der vil være for Holbæk kommune og venter 
spændt på, hvordan denne omlægning i sundhedsvæsenet skal finansieres.  
 
 
 
 
Johnny Petersen ældrerådsmedlem 
Elsebeth Ensted ældrerådsmedlem  
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