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En fælles vision i KKR
En fælles vision for arbejdet med sundhedsområdet i KKR er vigtigt, bl.a. for
at stå stærkt i samarbejdsrelationen med Regionen.
Samarbejde og behov for klarhed ift. opgaveløsning
Det er afgørende at sikre et godt samarbejde med Region Syddanmark og
PLO.
Der er stort behov for at skabe større klarhed og overblik over, hvilke opgaver der skal varetages af hvilke sektorer. Særligt relevant med fokus på de
opgaver, der ikke er højt specialiserede, men heller ikke klassiske kommunale sundhedsopgaver.
Der er bl.a. behov for øget dialog om, tidlig inddragelse af kommunerne i forløbet, når en borger er indlagt, så tilbud er klar og målrettes lokalt efter indlæggelse. Derudover bør alle have fokus på, at hurtig udskrivning fra sygehusene ofte medfører flere genindlæggelser.
Behov for overblik over, hvilke kompetencer, lokaliteter og tilbud der er på
tværs af kommunerne. Det kunne bidrage til, at kommunerne i højere grad
udnytter tilbud på tværs af kommunegrænser.
Ny opgavefordeling og opgaveglidning
Der var generel enighed om, at opgaverne allerede har ændret sig betydeligt, og at der løbende sker større eller mindre opgaveglidning fra sygehusene til kommunerne. Kommunerne kan og vil gerne løfte flere opgaver på
sundhedsområdet.
Det er her afgørende, at kommunerne sikrer, at de får dokumenteret de afledte økonomiske konsekvenser. Godt fokus i Sundhedsaftalen på, at opgaveoverdragelse skal ske aftalt og planlagt.
Kommunal sundhedsindsats skaber bedre sammenhæng
En af gevinsterne ved at kommunerne overtager flere sundhedsopgaver er,
at kommunerne i højere grad kan skabe sammenhæng til øvrige indsatser
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og bedre derigennem sætte borgeren i centrum. Det er eksempelvis relevante at sikre endnu bedre sammenhæng mellem sundhed, arbejdsmarked,
uddannelse, sociale forhold osv. Denne styrke i den kommunale indsats kan
bidrage til at mindske ulighed i sundhed.
Nærheden i tilbuddene
Med de kommende ændringer i sygehusstrukturen bliver det endnu mere aktuelt at drøfte, hvad der kan løftes i borgerens nærmiljø. For borgerne er der
en mental tryghed i at have nogle tilbud tæt på, og borgeren vil oftest ønske
et tilbud tæt på hjemmet. Kommunerne skal have fokus på at sikre den høje
kvalitet i de nære tilbud. Et nært tilbud behøver dog ikke være i ens egen
kommune, det kan også sagtens være i nabokommunen. Anvendelse af velfærdsteknologi skal også tænkes ind i denne sammenhæng.
En gruppe drøftede tanken om ”mini-sygehuse”, som ikke er ønskelige. Løsningerne på specialiserede nære tilbud kan bl.a. findes i det tværkommunale
samarbejde, som kan styrkes. Sundhedshuse, kommunale lægetilbud kan
overvejes og tætte kommunale samarbejder kan overvejes. Det er dog hele
tiden relevant at holde sig økonomien og snitfladeproblematikker for øje. Her
er der dog også betydelig forskel i udfordringer og løsningsmodeller på
tværs af kommunerne alt efter geografi, størrelse, lægedækning mm.
Forebyggelse
Der skal mere fokus politisk og kommunikativt fra kommunal side på forebyggelse. Der er behov for at styrke temaet på den nationale dagsorden.
Fra kommunal side skal vi blive bedre til at præsentere og fortælle om vores
indsatser og succeser. Vi skal tydeliggøre de store økonomiske og velfærdsmæssige gevinster der er. Det er dog vanskeligt, da effekter af indsatser ofte
først ses langt ude i fremtiden. Der kunne dog tænkes i en mere fælles og
systematisk tilgang til området, hvor man eksempelvis dele eksperter på
særlige områder – f.eks. KOL.
Ændrede arbejdskraftbehov
Uddannelse af personalet er meget vigtigt. Der forventes en helt anden personalesammensætning fremadrettet på sundhedsområdet, og personalet
skal trænes i en ny form for tænkning, så de kan løfte de nye opgaver. Særlige faggrupper der blev fremhævet:







Flere sygeplejersker i kommunalt regi. Fokus på, at de for alvor arbejder med den rehabiliterende tilgang. Særligt forventes akutsygeplejersker at komme til at spille en større og mere central rolle
Ansættelse af kommunale læger er en interesse for nogle kommuner. Fokus på at tiltrække lægerne til yderområder med faglige fællesskaber. Det er bl.a. relevant at få fasttilknyttede læger til plejehjem.
Behov for opkvalificering af lavest uddannede i kommunerne
Fælles personale med sygehusene kunne overvejes, ligesom fælles
opkvalificeringsløb er relevante at arbejde med

Øvrigt
– Der bør være et særligt fokus på ægtefæller og øvrige pårørende. Både
økonomisk og set med et borgerperspektiv bør vi gøre mere her.
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– I Danmark bruges der 30 pct. mere medicin end i Norge. Skal der sættes
øget nationalt fokus her? Lave strategi for det?
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