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Kære Sophie Hæstorp Andersen
I Fredensborg Kommune har vi politisk vedtaget en 5-årig Gigthandlingsplan med
henblik på udvikling af patientrettet forebyggelse og sygdomsmestring i ældrebefolkningen. Vi ved nemlig fra Sundhedsprofil undersøgelserne – senest 2017 profilen at 40-50 % af ældrebefolkningen lever dagligdagen med slidgigt, fagligt kaldet
artrose.
Handlingsplanen er udviklet af ”Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen”, nedsat af
Byrådet.
Jeg vedlægger til din orientering:
- gigthandlingsplanen
- kapitlet om slidgigt fra Sundhedsprofil 2017
- evaluering af et af handlingsplanens programpunkter
Anbefaling 8 i gigthandlingsplanen lyder således: Der arbejdes politisk og forvaltningsmæssigt hen mod det mål, at der udvikles et gigtforløbsprogram for sygehus,
almen lægepraksis og kommune som led i Sundhedsaftalen 2019-2022 mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i Region Hovedstaden.
Det er denne anbefaling jeg vil bede dig om at bidrage til at gennemføre som led i
den kommende sundhedsaftale. Region Hovedstaden har nemlig ikke sådanne forløbsprogrammer for hverken knæ eller hofter.
Et samordnet forløbsprogram vil uden tvivl skabe et bedre liv for de mange gigtplagede, - sikre en velbeskrevet og samordnet sundhedsindsats samt spare indsættelse
af kunstige led på sigt – dermed et bidrag til at mindske presset på sygehusvæsenet.
Jeg ved, at emnet har været drøftet i dine samtaler med Forebyggelsesrådets formand, Finn Kamper-Jørgensen – og vil derfor gerne formelt følge op på anbefalingen
i gigthandlingsplanen.
Med venlig hilsen

Thomas Lykke Pedersen
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Kære Thomas Lykke Pedersen
Tak for din henvendelse, hvor du beskriver jeres handlingsplan på gigtområdet i Fredensborg Kommune. Jeg vil gerne starte med at beklage mit sene svar til dig.
Der er store forventninger og interesse for den kommende Sundhedsaftale, hvor vi
netop skal finde ud af, hvordan vi bedst sikrer sammenhæng og koordinering i de patientforløb, der går på tværs af regionernes sygehuse, kommuner og almen praksis. Derfor er der også allerede nu mange ønsker til den kommende aftales form og indhold.
Jeg sender naturligvis din anbefaling, udviklingen af et gigtforløbsprogram, videre til
Sundhedskoordinationsudvalget, så det kan indgå som input i udvalgets videre arbejde
med Sundhedsaftalen for 2019 -2022.
Endnu en gang tak for din henvendelse. Jeg ser frem til et godt samarbejde om den
kommende Sundhedsaftale.

Med venlig hilsen

Sophie Hæstorp Andersen

