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Til borgmesteren 

Vedrørende afrapportering fra Udvalget om en plan for det nære 

og sammenhængende sundhedsvæsen  

 

Udvalget om en plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæ-

sen har den 26. juni 2017 offentliggjort 20 anbefalinger til et styrket nært 

og sammenhængende sundhedsvæsen. Anbefalingerne skal jf. økonomi-

aftalen for 2018 understøtte fremtidens sundhedsvæsen, hvor der tages 

højde for en mere specialiseret sygehusstruktur.  

 

KL har længe efterspurgt en plan, der kan styrke rammerne for kommu-

nernes indsatser på sundhedsområdet. Vi er derfor også glade for at det 

bl.a. er lykkes parterne at formulere en fælles vision for det nære sund-

hedsvæsen frem mod 2025. Det er et godt i udgangspunkt for de kom-

mende år.  

 

Vi havde gerne set, at der var taget konkrete skridt til en systematisk ud-

bygning af det nære sundhedsvæsen med nye opgaver. KL havde også 

ønsket, at der var kommet bedre rammer for at håndtere den løbende op-

gaveglidning fra sygehusene, vi i kommunerne hver dag arbejder med at 

håndtere konsekvenserne af. Det var der desværre ikke opbakning til 

blandt udvalgets øvrige parter og derfor har vi på centrale punkter taget 

forbehold i udvalgets rapport.  

 

Det bemærkes, at udvalget er enige i en række anbefalinger, som kan 

styrke udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Dette dog uden at anbe-

fale grundlæggende ændringer af de udfordringer kommunerne står over 

for, jf. oven for. 

 

De konkrete anbefalinger i udvalgets afrapportering er særligt: 

– Regionernes rådgivningsforpligtelse skal tilpasses udviklingen i det 

nære og sammenhængende sundhedsvæsen 

– Fornyelse af sundhedsaftalesystemet, bl.a. med forenklede krav til af-

talerne, præcisering af rammerne omkring opgaveoverdragelse og for-

skydning af aftaleperioden 

– Specialuddannelse målrettet sygeplejersker i kommuner og i almen 

praksis 

– Justering af bestemmelserne om lægens brug af medhjælp med hen-

blik på at sikre større fleksibilitet i opgavevaretagelsen 

– Regionalt set-up for blodprøvetagning i borgerens nære omgivelser. 

– Justering af gældende bestemmelser om behandlingsredskaber, som 

er en regional udgift og hjælpemidler, som er en kommunal udgift, her-

under etablering af et nationalt afklarende organ 
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– Adgang for kommunerne til at foreslå udarbejdelse af koordinationspla-

ner og udskrivningsaftaler til konkrete borgere med psykiske lidelser  

– Opfølgning på de igangværende initiativer for en styrket tværsektoriel 

indsats for børn og unge med psykiske udfordringer, herunder de tvær-

gående forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordrin-

ger 

– Større klarhed fra de centrale myndigheder om mulighederne for at 

dele sundhedsdata imellem sektorer og bedre adgang til data i plan-

lægningsøjemed.  

 

Sundhedsministeren vil med afsæt i udvalgets anbefalinger til efteråret 

fremlægge regeringens plan for det nære og sammenhængende sund-

hedsvæsen. Vi arbejder frem mod offentliggørelse af regeringens anbefa-

linger selvsagt fortsat med at finde opbakning til vores ønsker om at 

styrke rammerne for kommunernes indsatser på sundhedsområdet.  

 

Om udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 

Regeringen, KL og Danske Regioner har i økonomiaftalen for 2016 aftalt 

at igangsætte et udvalgsarbejde om det nære og sammenhængende 

sundhedsvæsen, som skal komme med forslag, der kan indgå i en plan 

for udbygning af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.  

 

Foruden KL har Danske Regioner, Sundhedsministeriet, Finansministe-

riet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Sundhedsstyrelsen været re-

præsenteret i udvalget.  

 

Udvalgets plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen kan 

hentes her: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvae-

sen/2017/Juni/Sammenhaengende-sundhedsvaesen.aspx  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm 

Kristian Wendelboe 
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