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Til borgmesteren 

Nyt sundhedspolitisk miniudspil "Styrk det nære sundhedsvæ-

sen!" 

 

KL offentliggør i morgen et nyt sundhedspolitisk miniudspil med titlen 

"Styrk det nære sundhedsvæsen!".  

 

Udspillet indeholder KL's bud på, hvordan vi får fremtidssikret indsatsen 

til de ældre og borgere med kronisk sygdom. Grundlæggende peger KL 

på, at der er et uudnyttet potentiale i det nære sundhedsvæsen. Det kan 

indfries, hvis staten stiller de rette rammer til rådighed.  

 

Udspillet er primært rettet mod nationale aktører på sundhedsområdet, 

herunder Folketingets partier. KL understreger i udspillet endnu engang 

nødvendigheden af, at vi sammen prioriterer et stærkt nært sundhedsvæ-

sen.  

 

Styrken ved det nære sundhedsvæsen er bl.a., at vi kan skabe sammen-

hæng til borgernes hverdagsliv og sætte det hele menneske i centrum. 

Samtidig er en udbygning af det nære sundhedsvæsen helt nødvendigt 

for, at sundhedsvæsenet kan imødekomme fremtidens behov hos ældre 

og borgere med kronisk sygdom.  

 

I udspillet ønsker KL at sætte fokus på de rammer, som skal til for, at 

borgerne oplever større fleksibilitet i behandlingen, og derfor kan leve et 

liv, hvor sygdommen spiller en mindre rolle. Bl.a. peger KL på behovet for 

en planlagt opgaveflytning til det nære sundhedsvæsen, som sikrer, at 

midlerne følger opgaven.  

 

Udspillet lanceres i kølvandet på, at udvalget om det nære og sammen-

hængende sundhedsvæsen i juni 2017 afrapporterede. Efter sommerfe-

rien kom sundhedsminister Ellen Trane Nørby med en politisk udmelding 

om at ville flytte opgaver for 4 mia. kr. til det nære sundhedsvæsen.  

 

Nu er der i finansloven for 2018 afsat 845 mio. kr. til den nære sundhed 

frem til 2021. Regeringen vil udmønte midlerne i et sundhedspolitisk ud-

spil, der samler op på udvalgsarbejdet om det nære og sammenhæn-

gende sundhedsvæsen. KL vil via det nye miniudspil søge at påvirke re-

geringens arbejde med det sundhedspolitiske udspil og sammenhængs-

reformen.  

 

"Styrk det nære sundhedsvæsen!" er vedlagt dette brev. God læselyst! 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm 

Kristian Wendelboe 


