HØRINGSSVAR

KL's høringssvar til Sundhedsstyrelsens anbefalinger
for børnepalliation

Dato: 27. juni 2018

KL har den 27. juni 2018 modtaget høringsudkast til Sundhedsstyrelsens
Anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres familier. KL takker for muligheden for at afgive høringssvar på anbefalingerne.

E-mail: AEN@kl.dk
Direkte: 3370 3720

Det har ikke været muligt at behandle KL's høringssvar politisk indenfor tidsfristen, hvorfor KL tager forbehold for senere politisk behandling.
KL byder anbefalingerne velkommen og ser dem som et vigtigt redskab til
fagpersoner i kommunerne, som beskæftiger sig med palliative indsatser til
børn og unge og deres familier. KL finder det positivt, at der med anbefalingerne er udarbejdet et redskab og nogle retningslinjer til netop denne målgruppe, som på mange måder adskiller sig fra den voksne målgruppe og
derfor også har nogle andre behov. Derudover vurderes det brugbart, at det
tværfaglige samarbejde og koblingen imellem det basale niveau lokalt og det
specialiserede niveau er tydeligt beskrevet i anbefalingerne.
Derudover har KL følgende konkrete bemærkninger:
- KL bakker op om, at der kan indgås samarbejds- eller dialogaftaler
mellem enheder og sektorer mhp. at styrke samarbejdet, videndeling
og kommunikation på tværs, og for at tydeliggøre ansvarsdelingen
og styrke aktørernes kompetencer og kendskab til hinanden. KL opfordrer til, at man i dette indtænker og understøtter muligheden tværkommunale samarbejder i de enkelte regioner, eftersom der er tale
om en mindre målgruppe og tilstrækkelig volumen derfor kan være
en udfordring ift. at opbygge viden og kompetencer i den enkelte
kommune. Dette gælder ligeledes i forbindelse med sagsbehandlingen for familier med børn og unge med palliative behov.
- Ift. første anbefaling vedr. monitorering og kvalitetsudvikling, hvor
alle relevante aktører anbefales at registrere indsatser samt monitorere og kvalitetsudvikle fortløbende, gør KL opmærksom på, at alle
kommunale aktører, som arbejder efter Sundhedslovens §138
(hjemmesygepleje) registrerer tilstande og indsatser i henhold til
Fælles Sprog III (FSIII).
- KL enige i, at det er centralt, at en forudsætning for en basal palliativ
indsats af høj kvalitet er, at det specialiserede palliative område understøtter det basale niveau, ligesom det også gælder for de børnepalliative teams. Dette vurderes særlig vigtigt på baggrund af den
lille patientvolumen, som kan være en udfordring i forhold til at opretholde tilstrækkelig viden og kompetencer lokalt.
KL tager forbehold for eventuelle økonomiske konsekvenser af de nye anbefalinger.
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