
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar vedr. Sundhedsaftalen 2019-2023   
Region Sjælland har sendt Sundhedsaftalen 2019-2023 i høring, og 
Osteoporoseforeningen og foreningens lokalafdelinger i Region Sjælland 
giver hermed Sundhedsaftalen vores opmærksomhed og sender et fælles 
høringssvar.  
 
Vi er overordnet positive over for sundhedsaftalens vision og mål. Vi 
mener, at det at være fælles med borgeren om bedre sundhed er den 
rigtige tilgang til bl.a. at imødegå udfordringen med flere ældre og borgere 
med en eller flere kroniske sygdomme i regionen.1 Vi støtter også op om 
ambitionen om sammen med borgeren at benytte de samledes ressourcer 
bedst muligt.  
 
Vedrørende sårbare ældre håber vi, at man vil være opmærksom på, at 
osteoporose er sygdom som stiger kraftigt med borgernes alder. 
Sygdommen er imidlertid stort set symptomfri indtil der opstår brud. Der 
er derfor behov for øget opsporing, hvis man vil forebygge indlæggelser og 
de behandlings- og plejeforløb, som opstår som følge af osteoporotiske 
brud –som eksempelvis rygsammenfald og hoftebrud. Forebyggelse af 
hoftebrud vil selvsagt være en væsentlig faktor for at borgerne kan 
forblive i eget hjem i længere tid.  

Sundhedsaftalens fokus på borgerer med kroniske eller langvarige 
sygdomme ser vi som en rigtig prioritering. Vi stiller os til rådighed som en 
af civilsamfundets organisationer, der kan biddrage til en sundere region. 

                                                           
1 Tal fra RUKS for udvalgte kroniske sygdomme viser, at knogleskørhed en kraftigt 
voksende sygdom. Stigende er således 36% i perioden fra 2012 til 2017. 
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Eksempelvis ser vi gerne, at helbredsprofilen.dk opdateres med 
information om osteoporose.  

I forhold til den effektive forebyggelse, der i Sundhedsaftalen også 
handler om ”at sikre borgerne støtte til at følge sin behandling, 
genoptræning eller andet”, vil vi gøre opmærksom på, at Region Sjælland 
ligger i bund blandt landets regioner i forhold til at tilbyde 
rehabiliteringsforløb for osteoporoseramte. Vi håber, at regionen vil følge 
op på den kommende afdækning og anbefalinger i forhold til netop dette, 
som National Videnscenter for Knoglesundhed på Sjællands 
Universitetshospital i Køge forventes at udsende i den nærmeste fremtid.  

  

Med venlig hilsen 

 
Ulla Knappe  
Landsformand  


