Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet
Mali ikr(sst.dk og shmsum.dk

Høring om bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Dato: 21. marts 2018

KL har modtaget høring om bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler med frist den 23. marts 2018.

E-mail: LHT@kl.dk
Direkte: 3370 3558

KL finder, at bekendtgørelse og vejledning afspejler en god proces og
inddragelse af aktørerne og ønske om at justere lovgivningen herfor for
at give regioner, kommuner og almen praksis nogle bedre rammer til at
udarbejde nogle gode sundhedsaftaler.
KL forventer, at den nye ramme vil skabe mere plads til at udarbejde fokuserede politiske sundhedsaftaler, som tager afsæt i de udfordringer,
som aktørerne især finder, at der er behov for at sætte et særligt tværsektorielt fokus på. KL er derfor overordnet meget tilfredse med udkast til
bekendtgørelse og vejledning om SKU og sundhedsaftaler.
Det ligger dog KL og kommunerne meget på sinde, at der skabes nogle
klare rammer for opgaveoverdragelse, så vi undgår, at nye opgaver glider
ud, uden at det er aftalt, hvordan opgaven løses og finansieres. Både så
vi sikrer kvaliteten i indsatsen, men også for at sikre enighed om det hensigtsmæssige i, at opgaven løses i det nære sundhedsvæsen.
KL har følgende overordnede bemærkninger:
For det første bør det af bekendtgørelse og vejledning fremgå, at en
eventuel overdragelse af opgaver mellem sektorerne sker planlagt og koordineret. Aftalen bør tage stilling til alle de i pkt. 3.2. i vejledningen
nævnte elementer. Det drejer sig bl.a. om at sikre, at der i forbindelse
med, at nye opgaver flyttes til kommunerne, er en aftale om det økonomiske grundlag.
Ift. bekendtgørelsens §3, stk. 3 bør det fremgå, at der skal indgås aftaler i
forbindelse med overdragelse af opgaver, som tager stilling til de i vejledningen pkt. 3.2 nævnte delementer.
For det andet bør der på nationalt niveau systematisk følges op på den
opgaveudvikling, der aftales i regi af sundhedsaftalerne, ligesom der bør
udarbejdes en egentlig udviklingsplan for flytning af opgaver til det nære
sundhedsvæsen, jf. KL's mindretalsudtalelser til anbefaling 7 og 13 i den
nationale afrapportering fra udvalget om det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen.
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For det tredje finder KL ikke, at det er parternes opgave at koordinere kapaciteten i de enkelte sektorer. Det er op til den enkelte kommune (og region) at sørge for, at den fornødne kapacitet er til stede og vil også ske
på baggrund af en politisk vurdering (og prioritering) i den enkelte kommune.
For det fjerde finder vi fortsat, at det ville være relevant at sammenlægge
SKU og Praksisplanudvalget for at skabe en bedre sammenhæng.
Sidst men ikke mindst mener KL ikke, at det bør fremgå af vejledningen,
at kommunerne skal sikre en fælles linje ift. Sundhedskoordinationsudvalget og sundhedsaftalerne. Det er væsentligt, men et anliggende, som
fastlægges og sker via kommunernes KKR samarbejde.

Der tages forbehold for politisk behandling i KL's bestyrelse.
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