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Høringssvar fra Ballerup Kommune vedrørende Sundhedsaftale 
2019-2023

Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune har behandlet Sundhedskoordinations-
udvalgets oplæg til Sundhedsaftale 2019-2023. 

Overordnet set finder Kommunalbestyrelsen det meget positivt, at Sundhedsaftale 
2019-2023 er enklere og mere fokuseret end de tidligere sundhedsaftaler. 

Kommunalbestyrelsen finder, at visionen for Sundhedsaftalen samt principper for 
samarbejdet er relevante. I principper for samarbejdet ønskes dog et stærkere fo-
kus på praktiserende lægeres rolle i at styrke sammenhængende borgerforløb, 
samt på farmaceuternes og farmakonomernes rolle, som rådgivere og budbringere 
af information og vejledning omkring sundhed og forebyggelse generelt set samt på 
den betydning, som inddragelse af pårørende har for arbejdet med recovery.. 

Kommunalbestyrelsen vurderer, at de udvalgte fokusområder er relevante og ram-
mer ned i de områder, hvor der er et stort behov for at udvikle det tværsektorielle 
samarbejde om sundhed til gavn for borgerne. Kommunalbestyrelsen finder det 
især relevant og meget positivt, at ”sammen om borgere med psykisk sygdom” er 
udvalgt som et selvstændigt fokusområde. Ballerup Kommune oplever, at der fort-
sat er behov for at sikre implementeringen af samarbejdsaftalerne om borgere med 
psykisk sygdom. Der er især behov for at sikre, at de psykiatriske centre ved ind-
læggelse initierer et samarbejde med borgerens bopælskommune, hvis borgeren 
enten får eller kunne have brug for kommunale indsatser. 

Med hensyn til fokusområdet ”sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom”, 
ønsker Ballerup Kommune, at der arbejdes på at finde måder at kommunikerer 
mellem hospital og kommune omkring de borgere, der indlægges flere gange om 
måneden, men som ikke er kendt af kommunen. Dette vil være med til understøt-
te, at den ældre borgere ikke bliver indlagt af grunde, som kunne have været fore-
bygget, hvis kommunen havde haft kendskab til borgeren. 
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Ballerup Kommune anser det som positivt, at der er fokus på forebyggelse i Sund-
hedsaftale 2019-2023. Det ville dog være ønskværdigt, hvis der var endnu mere fo-
kus på et tværsektorielt samarbejde om forebyggelse i sundhedsaftalen. På nuvæ-
rende tidspunkt bliver der ikke i tilstrækkelig grad henvist på tværs af sektorer til 
forebyggelsestilbud, herunder de kommunale rygestoptilbud. Dette er en udfor-
dring, da det kan være med til at øge uligheden i sundhed, da der er social ubalan-
ce i, hvem der selv opsøger tilbud. Desuden er der behov for sikre, at den regionale 
rådgivningsforpligtelse over for kommunerne forbliver relevant i takt med at kom-
munen får opbygget erfaring med at drive forskellige typer af forebyggende indsat-
ser.  

Endelig finder Ballerup Kommune, at det er positivt, at der sigtes efter en dynamisk 
sundhedsaftale, hvor der løbende kan udpeges nye fokusområder og/eller justeres 
på indsatserne, der arbejdes med inden for de enkelte fokusområder. Kommunalbe-
styrelsen tror på, at det vil sikre, at Sundhedsaftalen forbliver relevant i hele aftale-
periode – også selvom der skulle komme nye nationale tiltag. 

Med venlig hilsen 

Kommunalbestyrelsen 
Ballerup Kommune
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