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Agenda

INDSÆT EMNE

› Hvad gør KL for tiden på sundhedsområdet
› Hvad er KKR’s rolle?
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Det politiske bagtæppe
• Alle taler om det nære sundhedsvæsen!
• Mange konferencer (KL, Dagens Medicin, Dansk Sygeplejeråd)
• Sophie Løhde: ”Jeg ved godt at jeg skylder…planen bliver ikke
bedre end det, som parterne fylder ind”.
• De praktiserende lægers vision: 1.500 flere praktiserende læger i
2025 og 3000 flere praksispersonaler.
• National konsensus om mål, opgaver og struktur? Kan vi rykke
nu?
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Kommissorium
•
•
•
•

Bedre samarbejde
Rette kompetencer til rette opgaver
Ensartet kvalitet
Digital understøttelse og brug af data
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Tilgrænsende udvalgsarbejder føder ind i
planen
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- National handlingsplan for den ældre medicinske patient

- National handlingsplan for demens
- Lægedækningsudvalg
- Justering af kommunal medfinansiering
- Kræftplan IV
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• De politiske dagsordener er forbundende kar
• Plan for det nære sundhedsvæsen bør få et regionalt ophæng
• Lægedækningsdebatten er i høj grad regional – fremtidig vækst i praksissektor skal ske
lokalt
• Opgaveflytning (ex diætister fyres i region midt)

• Ambassadører for det nære sundhedsvæsen over en bred kam
• Jo stærkere den sundhedspolitiske dagsordenen står lokalt og i KKR, jo stærkere står vi
nationalt

• Ensartet kvalitet er et kæmpe issue, hvor KKR har en rolle
• Fælles mål
• Hvor kan vi indbyrdes samarbejde
• Fælles ståsted i samarbejdet med regionen og PLO-regionalt
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Kritisk masse og arbejdsdeling
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› Patientvolume/Kvalitet
›
›
›
›

Samarbejde på Vestegen om kronikere
Samarbejde om kræftpatienter (Furesø, Ballerup, Rødover, Egedal, Herlev, Gladsaxe)
Samarbejde om genoptræning (Brøndby, Albertslund og Glostrup)
Samarbejde om misbrugsbehandling (Holstebro/Struer) (Horsens/Hedensted/Enkelt sager)
(Horsens og Odder/Satellit) (Fredericia/Billund/Satellit)
› Psykiatri – Esbjerg, Varde, Billund og Vejen/ Region Syd Screening kompetenceudvikling
(Anonym stofbehandling – to tilbud i kommunen – et uden for)

› Eksempler på, at Almen Praksis foretager patientuddannelse – kan give en geografisk
dækning,

› Rehabilitering foregår i ambulatorier, der i princippet er alment – hvad er fremtiden her?

› Strategisk samarbejder – KKR kan orkestrere og Sundhedsaftaler tenderer mod at blive et
stærkere styringsredskab

