Kommuner og regioner

Udmøntning af midler til rådgivning til kommuner og almen
praksis

Dato: 28. februar 2017

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik d. 2. juni 2016 en aftale om
indholdet af Den nationale handlingsplan for en styrket indsats for den
ældre medicinske patient 2016-2019.
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Det følger bl.a. af den fælles udmøntningsplan, som regeringen, KL og
Danske Regioner som opfølgning på handlingsplanen har aftalt, at KL og
Danske Regioner skal informere regioner og kommuner om de
overordnede rammer for regionernes rådgivning af kommuner og almen
praksis i forhold til, at der skal indgås aftaler vedr. forbedret adgang for
den kommunale hjemmesygepleje og almen praksis til sygehusenes
specialistviden. Dette brev er et led i denne fælles information.
Sygehusenes rådgivning til almen praksis og den kommunale
hjemmesygepleje bidrager til en styrket anvendelse af sygehusenes
specialiserede kompetencer. Det fremgår bl.a. af handlingsplanen for den
ældre medicinske patient. Rådgivningen fra sygehusene til almen praksis
og den kommunale hjemmesygepleje medvirker endvidere til at løfte
kompetencerne hos de ansatte i almen praksis og den kommunale
hjemmesygepleje, herunder i de kommunale akutfunktioner, som i regi af
handlingsplanen får midler til at styrke kvaliteten af den sygeplejefaglige
indsats til de ældre medicinske patienter.
Det forudsættes, at regioner og kommuner koordinerer regionernes
rådgivning og udgående funktioner med kommunernes akutfunktioner, så
kommunerne får styrket adgang til regionernes ekspertise med henblik på
at understøtte, at ældre medicinske patienter får mulighed for at få en
sygeplejefaglig indsats af høj kvalitet tæt på deres hverdag, når de har
brug for det.
Det forudsættes i forlængelse heraf, at regioner og kommuner
koordinerer disse initiativer i sundhedsaftalerne, så tiltagene supplerer
hinanden indbyrdes til gavn for den ældre medicinske patient uden
unødvendige overlap, jf. handlingsplanen for en styrket indsats for den
ældre medicinske patient.
Baggrund
Den nationale handlingsplan for en styrket indsats for den ældre
medicinske patient indeholder 8 indsatsområder i kommuner og regioner,
herunder:
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Indsats om flere udgående sygehusfunktioner og øget rådgivning til
kommuner og almen praksis, hvor der er afsat i alt 175 mio. kr. til
regionerne i perioden 2016-2019 og herefter 65 mio. kr. årligt.
Indsats om styrkede kommunale akutfunktioner på baggrund af
Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder herfor, som forventes
offentliggjort i marts 2017. Der er afsat 445 mio. kr. til kommunerne i
perioden 2016-2019 og herefter 170 mio. kr. årligt.

Den nationale handlingsplan kan hentes her:
http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20%20Publikationer_i_pdf/2016/Styrket-indsats-for-den-aeldre-medicinskepatient/National_Handlingsplan.ashx
Regeringen, KL og Danske har som opfølgning på den nationale
handlingsplan i efteråret 2016 aftalt en plan for udmøntning af initiativer i
handlingsplanen. Plan for udmøntning kan hentes på Sundheds- og
Ældreministeriets hjemmeside eller via følgende link:
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2016/Juni/~/media/Filer%20%20Publikationer_i_pdf/2016/Styrket-indsats-for-den-aeldre-medicinskepatient/Plan-for-udmoentning-25112016.ashx.

Med venlig hilsen

Hanne Agerbak, KL
Thomas Jensen, Danske Regioner
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