Det nære
sundhedsvæsen
– sammenfatning

Forord

Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for
pengene? Det er et spørgsmål, som flere
og flere er optagede af, ikke mindst i en
situation med økonomisk smalhals de
næste mange år. KL og kommunerne har
et bud på svaret i dette udspil om det
nære sundhedsvæsen. For der er god
grund til at lede efter nye svar.
Trods en markant stigning i de ressourcer, der hvert år bliver brugt på sundhedsvæsenet, så halter danskernes
folkesundhed fortsat langt efter de øvrige
nordiske lande. Og vi har ikke råd til
fortsat blot at øge udgifterne til den specialiserede behandling på sygehusene.
Derfor er det nødvendigt at forebygge,
at så mange danskere får brug for behandling
Kommunernes bud på en ny sundhedspolitik tager udgangspunkt i, at der er
brug for at vende den hidtidige logik på
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hovedet. Der er brug for at satse på en

nærområde af kommunerne og almen

forebyggelsesfilosofi frem for en ind-

praksis – i det nære sundhedsvæsen.

læggelsesfilosofi, og der er brug for at

Det skal forebygge indlæggelser og

integrere sundhed i ældrepleje, beskæfti-

medvirke til, at ressourcerne anvendes

gelsesindsats, daginstitutioner og skoler.

bedre.

Det vil kræve, at det nære sundhedsvæsen prioriteres på en helt anden måde

Vi vil have et bedre og mere omkost-

end hidtil.

ningseffektivt sundhedsvæsen. Derfor
skal flere opgaver løses i det nære

Sundhedsfremme og forebyggelse skal

sundhedsvæsen. Det forudsætter, at

være et centralt element i en ny sund-

regeringen og Folketinget er indstillet på

hedspolitik. Der er brug for klare mål og

en omprioritering af ressourcerne.

større ambitioner, hvis vi skal sikre befolk-

Kommunerne er klar til at tage ansvar

ningen et langt og produktivt liv.

og kommer nu med et samlet bud på,
hvordan vi kommer videre i arbejdet for et

Det handler om langt mere end borgerrettet forebyggelse. Med flere ældre og
flere med kroniske sygdomme vil der i

sundere Danmark.
God læselyst!

stigende omfang være behov for nære
sundhedstilbud til dem, der bliver syge.

Jan Trøjborg

For det giver ikke mening at indlægge og

Formand

behandle alle på specialiserede og ofte
fjerntliggende sygehuse. Borgerne skal i

Kristian Wendelboe

videst muligt omfang behandles i deres

Administrerende direktør
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Sammenfatning

Formålet med dette udspil er at skitsere

udspillet nødvendigheden af, at de nære

en strategi for etableringen af et stærkt

sundhedsydelser tænkes sammen med

nært sundhedsvæsen. Udspillet vil være

tilgrænsende velfærdsområder som

et pejlemærke for KL og kommunernes

ældrepleje, socialpsykiatri, beskæftigel-

arbejde på sundhedsområdet i de kom-

sesindsatsen, daginstitutioner og skoler.

mende år og danne grundlag for den
fremadrettede dialog med staten og
regionerne om fremtidens nære sund-

Visionen for det nære

hedsvæsen.

sundhedsvæsen

For at sikre mest mulig sundhed for

KL og kommunerne har en vision om

pengene er der behov for en ny satsning

at udvikle et nært sundhedsvæsen,

på at forebygge indlæggelser. Derfor

hvor kommuner på tværs af forvalt-

skal der langt mere fokus på den rehabi-

ningsområder arbejder sammen med

literende og patientrettede forebyggel-

almen praksis om at give danskerne et

se og på at styrke den specialiserede

sundere, længere liv, som leves aktivt

sygeplejeindsats. Det vil betyde, at flere

og produktivt uden sygdom og begræn-

kan hjælpes derhjemme og i det nære,

set funktionsevne.

og at færre får behov for at blive indlagt
eller genindlagt. Det frigør ressourcer i
sygehusvæsenet.
Udspillet giver en række bud på, hvordan
man i det nære kan udvikle sammenhængende rehabiliterings- og sygeplejeydelser, og peger på, hvordan samarbejdet
mellem kommunerne og almen praksis
samt sygehusene kan udvikles med
henblik på at løse sundhedsopgaven
mere effektivt. Desuden understreger
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Visionen for det nære sundhedsvæsen
Det nære sundhedsvæsen:
t &SCPSHFSFOTJOEHBOHUJMTVOEIFETWTFOFU
t 'SFNNFSCPSHFSOFTTVOEFMJWTTUJMPHGPSFCZHger sygdom
t 'PSFCZHHFSJOEMHHFMTFHFOOFNMFWFSJOHBGBMmen og specialiseret sygepleje, genoptræning,
rehabilitering og selvtræning
t 6OEFSTUUUFSCFIBOEMJOHBGCPSHFSFOJPHOS
borgerens eget hjem
t 6OEFSTUUUFSCPSHFSFOTNVMJHIFEGPSBUUBHF
hånd om egen sygdom, blandt andet gennem
brug af uddannelse og moderne teknologi
t 4LBCFSTBNNFOIOHNFMMFNLPNNVOFS 
almen praksis og sygehusvæsenet for at sikre
sammenhæng i patientforløb
t "SCFKEFSFWJEFOTCBTFSFUPHLWBMJUFUTPSJFOUFSFU

&UTVOEUMJWTUBSUFSIPTCPSHFSFOTFMWoJ
borgerens dagligdag og nærmiljø. Derfor er kommunerne også det naturlige
udgangspunkt for det nære sundhedsvæsen. Kommunerne har mulighed for
at levere sammenhængende tilbud på
tværs af velfærdsområderne, hvilket
ikke alene forbedrer borgernes sundhed, men også sikrer, at borgere med
sygdom kan komme hurtigt tilbage til
arbejdslivet og familielivet. Samtidig har
kommunerne – i samarbejde med almen
praksis – en unik mulighed for at aflaste
sygehusene gennem patientrettede rehabiliteringstilbud i borgerens nærmiljø.
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Styrket fokus på den
patientrettede og
rehabiliterende indsats

Mange opfatter kommunernes sundheds-

alternativer til indlæggelser og genind-

indsats som synonym med borgerrettet

læggelser, ligesom der arbejdes med

forebyggelse, der blandt andet omfatter

rehabiliterende indsatser i alle dele af

strukturelle indsatser og tilbud i forhold

sygdomsforløbene.

til kost, rygning, alkohol og motion. Men
kommunernes sundhedsindsats er langt

Nedenfor er de forskellige typer af kom-

mere end det. Mange kommuner arbejder

munale indsatser og deres tilkobling til

i dag med at udvikle patientrettede

en eventuel indlæggelse på sygehuset

indsatser, der fungerer som egentlige

illustreret.

Palliation

Rehabilitering

Tidlig indsats –
kronisk sygdom
Borgerrettet
forebyggelse
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I N D L Æ G G E L S E

Rehabilitering
– patientrettet
forebyggelse

Opfølgning efter
udskrivelse

Omprioritering inden for
de eksisterende
økonomiske rammer

Foruden at illustrere bredden i de kom-

Som følge af blandt andet den demogra-

munale sundhedsopgaver illustrerer

fiske udvikling vil der i fremtiden være et

figuren også, at kommunernes indsatser

betydeligt pres på udgifterne i sundheds-

kommer tættere og tættere på selve ind-

væsenet. Med den aktuelle samfunds-

læggelsen (illustreret ved pilene). Jo flere

økonomiske situation vil der imidlertid

med kronisk sygdom, jo flere ældre me-

ikke være mulighed for at imødegå

dicinske patienter og jo kortere indlæg-

udgiftspresset med udgiftsstigninger i

gelsestider, desto større bliver behovet

samme omfang som tidligere. Derfor vil

for, at kommunernes aktiviteter i græn-

der være et stort behov for at forebygge

selandet til sygehusvæsenet styrkes. Det

indlæggelser og for at udvikle sundheds-

handler om tidlig opsporing af borgere

væsenet, så opgaverne løses på laveste

med kronisk sygdom, hverdagsrehabi-

FGGFLUJWFPNLPTUOJOHTOJWFBV -&0/ 

litering og rehabiliterende patientrettet
forebyggelse. Og det handler om den

Kommunerne ønsker et bedre, ikke et

specialiserede sygeplejefaglige opfølg-

dyrere sundhedsvæsen. Skal sundheds-

ning og den brede genoptrænings- og

udgifterne nedbringes eller bare holdes

rehabiliteringsindsats, der skal tage hånd

konstante, er der behov for en omstilling

om borgerne, der udskrives hurtigere fra

BGTVOEIFETWTFOFU&OPNTUJMMJOH EFS

sygehuset. Samtidig skal kommunerne

kræver, at sygehuse, praktiserende læger

stadig have fokus på sundhedsfremme

og kommuner arbejder sammen om at

og den borgerrettede forebyggelse,

nedbringe indlæggelsesfrekvensen.

ikke mindst børn og unges sundhed,
så sygdom og behov for sundhedsydel-

&OTµEBOPNTUJMMJOHGPSVETUUFSFOPN-

ser i videst muligt omfang reduceres

prioritering af ressourcerne i det samlede

fremadrettet.

sundhedsvæsen og en nyindretning af incitamenterne. Finansieringsmodellen bør
indrettes, så den tilskynder til at reducere indlæggelsesfrekvensen og aflaste
sygehusene med alternative og billigere
indsatser i det nære sundhedsvæsen.
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Kvalitet i det nære
sundhedsvæsen
Den styrkede rolle på sundhedsområdet
forpligter. Kommunerne må derfor i lighed
med den øvrige del af sundhedsvæsenet
løbende udvikle kvaliteten og standardisere ydelserne på tværs af landet.
Det bør ske, når der er evidens for, at
bestemte måder at løse opgaver på giver
den bedste effekt.
Kommunerne ønsker at intensivere kvalitetsarbejdet, så borgerne, uanset hvor de
bor, kan forvente sundhedsydelser af høj
kvalitet. Konkret vil kommunerne arbejde
ud fra følgende målsætninger:

t ,PNNVOFSOFWJMTBNBSCFKEF
GPSBUTLBCFUJMTUSLLFMJHU
CFGPMLOJOHTVOEFSMBHUJM BU
PQHBWFSLBOMGUFTUJMEFUSFUUF
LWBMJUFUTOJWFBV
t ,PNNVOFSOFOTLFSBUBSCFKEF
FGUFSTUBOEBSEFSPHLMJOJTLF
SFUOJOHTMJOKFSQµPNSµEFS IWPS
EFSFSFWJEFOT
t ,PNNVOFSOFWJMBSCFKEFNFSF
TZTUFNBUJTLNFEBUEPLVNFOUFSFPHFWBMVFSFFGGFLUFOBGEF
LPNNVOBMFJOETBUTFSQµTVOEIFETPNSµEFU
t ,PNNVOFSOFOTLFS BUTUBUFO
PHVOJWFSTJUFUFSOFQSJPSJUFSFS
GPSTLOJOHFOJEFOSFTVOEIFETZEFMTFSIKFSF
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Den ældre medicinske patient
Kommunerne ønsker, at en langt større

NVOFSOF IWJTEFUTLBMMZLLFT&GUFS,-T

del af indsatsen over for de ældre medi-

opfattelse vil det kræve, at nedenstående

cinske patienter løftes i det nære sund-

anbefalinger indfries:

hedsvæsen. Både fordi det er til gavn
for borgerne, og fordi det er billigere for
samfundet. Der er i dag en række opga-

t "MMFLPNNVOFSOFTLBMIBWFFO

ver, der flytter fra sygehuse til kommuner

TUZSLFUJOETBUTJGPSIPMEUJMEF

som følge af udviklingen på sygehusene.

MESFNFEJDJOTLFQBUJFOUFS
t %FSTLBMFUBCMFSFTnFSFGPSTH

Kommunernes vision er, at de ældre

NFETIBSFEDBSFNPEFMMFS IWPS

medicinske patienter i højere grad plejes

LPNNVOFS BMNFOQSBLTJTPH

og behandles i det nære sundhedsvæ-

TZHFIVTFBSCFKEFSTBNNFO

sen. Mange ældre medicinske borgere

t ,PNNVOFSOFTLBMTZTUFNBUJTL

kan behandles i eget hjem, og det vil

BSCFKEFTBNNFONFEBMNFO

ofte være et bedre tilbud for dem, da de

QSBLTJTPNEFMESFNFEJDJOTLF

undgår transport, ventetider og eventuelt

QBUJFOUFS

JOEMHHFMTFS&OTUSLCFIBOEMJOHBG

t ,PNNVOFSOFTLBMHFBO-

ældre medicinske patienter skal blandt

WFOEFMTFOBGUFMFNFEJDJOPH

andet sikres gennem specialiserede

WFMGSETUFLOPMPHJJSFMBUJPOUJM

sygeplejefunktioner, rehabilitering og

EFMESFNFEJDJOTLFQBUJFOUFS

egenomsorg, brug af telemedicin samt

t #SVHFOBGLMJOJTLFSFUOJOHTMJOKFS

samarbejde mellem sygehus, kommuner

GPSMESFQBUJFOUFSTLBMHFT

og almen praksis om tilbud i nærmiljøet

t %FSTLBMVEWJLMFTGMMFTLMJOJTLF

med inddragelse af lægefaglig kompe-

SFUOJOHTMJOKFSGPSIKFNNFTZHF-

tence mv.

QMFKFO
t %FSTLBMVEWJLMFTFOGMMFT

Hvis denne vision skal indfries, kræver

TUSBUJmDFSJOHTNPEFMGPSMESF

det en ny prioritering. Der er behov for

NFEJDJOTLFQBUJFOUFS

på langt mere systematisk vis at prioritere de nære sundhedstilbud og dermed
spare de ældre medicinske patienter for
dyre, unødvendige (gen)indlæggelser,
som hverken de ældre eller samfundet
har gavn af. Det er et fælles ansvar for
politikere i staten, regionerne og kom9

Borgere med kroniske
sygdomme
Det er nødvendigt med kommunale

man går fra at lade ”de tusind blomster

indsatser rettet mod borgere med kronisk

blomstre” til nationale satsninger, der

sygdom. KL og kommunerne mener, at en

skal sikre en effektiv nær kronikerindsats.

større del af indsatsen over for de kronisk

Derfor mener KL, at:

syge kan håndteres i det nære sundhedsvæsen. Mange borgere med kronisk
sygdom kan – når de er udredt og sat i
behandling – monitoreres og hjælpes til
at håndtere egen sygdom i det nære.
Hvis det skal lykkes, kræver det imidlertid
standarder for patientrettede forebyggelsestilbud, klart defineret samarbejde
mellem de kommunale og regionale
sundhedsaktører og styrket fokus på
egenomsorg og rehabilitering. Det er
på tide at satse på en ny model, hvor

t "MMFLPNNVOFSCSIBWFNVMJHIFE

t ,PNNVOFSOFTLBMIBWFGPLVTQµ

GPSBUUJMCZEFGPSMCUJMCPSHFSFNFE

SFIBCJMJUFSJOHPHQSJPSJUFSFJOETBU-

EJBCFUFTUZQF LSPOJTLPCTUSVLUJW

TFOGPSLSPOJTLTZHFQµUWSTBGEF

MVOHFTZHEPN ,0- PHIKFSUFLBS

LPNNVOBMFWFMGSETPNSµEFS

TZHEPN
t 4VOEIFETTUZSFMTFOCSVEWJLMFFO

t ,PNNVOFSOFPHBMNFOQSBLTJT
TLBMBSCFKEFTZTUFNBUJTLNFEBU

NPEFMGPSLPNNVOBMFSFIBCJMJUF-

JEFOUJmDFSFCPSHFSFJTSMJHSJTJLP

SJOHTUJMCVEQµUWSTBGEJBHOPTFS

GPSVEWJLMJOHBGLSPOJTLTZHEPN

t 4VOEIFETTUZSFMTFOCSUBHFJOJUJBUJW

t 1SBLUJTFSFOEFMHFSTLBMIFOWJTF

UJM BUEFSVEWJLMFTFOOBUJPOBMNPEFM

SFMFWBOUFCPSHFSFUJMLPNNVOBMF

GPSTUSBUJmDFSJOHBGLSPOJTLTZHF 

QBUJFOUUJMCVE

TPNPHTµPNGBUUFSCPSHFSFOTFHFOPNTPSHTFWOF

t %FLPNNFOEFTVOEIFETIVTFPH
TVOEIFETPHBLVUIVTFTLBMSVNNF
FOJOUFHSFSFUJOETBUTSFUUFUNPE
LSPOJTLTZHF
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Borgere med behov
for genoptræning
Kommunerne ønsker en ny vision for

Kommunerne er klar til at påtage sig

rehabiliterings- og genoptræningsområ-

opgaven og arbejde systematisk med at

det. Der er langt mere viden om området

kvalitetsudvikle og styrke området. Men

i dag, end da man flyttede opgaven til

det kræver en national satsning og et

kommunerne, og der er de senere år

politisk ønske om at prioritere området.

kommet en stigende erkendelse af det

Næste skridt er at skabe sammenhæng,

store potentiale, som en helhedsoriente-

integrere træning og rehabilitering i

ret genoptrænings- og rehabiliteringsind-

andre velfærdsområder og arbejde mere

sats har. Der er god evidens for, at træ-

systematisk med kvalitet. Det vil kræve, at

ning har effekt på funktionsniveauet for

nedenstående anbefalinger indfries:

psykiatriske patienter, ligesom kræft- og
hjertepatienter har brug for en langt mere
helhedsorienteret rehabiliteringsindsats,

t "MMFTLBMIBWFBGLMBSJOHPN

som foruden det fysiske element også

EFSFTHFOPQUSOJOHTGPSMC

indeholder elementer, som skal bringe

JOEFOGPS²OVHF

patienten tilbage til arbejdsmarkedet og
det almindelige samfundsliv.

t ,PNNVOFSOFTLBMIBWFNFSF
GPLVTQµWFEMJHFIPMEFOEFPH
GPSFCZHHFOEFUSOJOH

Der er behov for en ny satsning på

t ,PNNVOFSOFTLBMMBEFUSOJOH

genoptræning og rehabilitering, fordi

PHGZTJTLBLUJWJUFUTQJMMFFOTUSSF

borgere, der ikke får tilstrækkelig genop-

SPMMFJWSJHFJOETBUTFS

træning og rehabilitering, risikerer at få

t ,PNNVOFSOFTLBMVEWJLMF

komplikationer og yderligere sygdom eller

GMMFTLMJOJTLFSFUOJOHTMJOKFSGPS

måske ende på førtidspension. Det er

HFOPQUSOJOHTPHSFIBCJMJUF-

hverken til gavn for den enkelte eller for

SJOHTPNSµEFU

samfundsøkonomien.

t 4VOEIFETTUZSFMTFOTLBMWVSEFSF 
PNEFSFSHFOPQUSOJOHTPQHBWFS IWPSEFSCSTUJMMFTTSMJHF
LSBWUJMWPMVNFOPHTQFDJBMLPNQFUFODFSQµPNSµEFU
t 4VOEIFETTUZSFMTFOTLBMVEWJLMF
TZTUFNBUJTLLWBMJUFUTNPOJUPSFSJOH
QµHFOPQUSOJOHTPNSµEFU
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Børn og unge
Barneårene danner i vidt omfang

t ,PNNVOFSOFCSPWFSUBHF

grundlaget for den sundhedstilstand,

BOTWBSFUGPSTWBOHSFPNTPSHFO

vi kommer til at leve med senere i livet.

FGUFSVETLSJWFMTFJVLPNQMJDFSFEF

Børns opvækstvilkår har betydning for de

GPSMC

muligheder, barnet som voksen vil have

t 4VOEIFETUKFOFTUFOTLBMIBWF

for at få et sundt liv. Det er målet, at alle

FOTUSSFSPMMFJGPSIPMEUJMCSOJ

børn får et solidt grundlag for at lykkes i

GSTLPMFBMEFSFO

deres liv.

t ,PNNVOFSOFTJOETBUTJGPSIPME
UJMVETBUUFGBNJMJFSTLBMPQQSJPSJ-

Det er i barne- og ungdomsårene, at

UFSFT PHTBNBSCFKEFUJOUFSOUPH

sunde vaner generelt grundlægges. Kom-

NFEBMNFOQSBLTJTTLBMTUZSLFT

munerne skal fremme sunde vaner hos

t ,PNNVOFSOFTLBMGPSUTBUQSJP-

børn og unge – ikke mindst i forhold til

SJUFSFGPSFCZHHFMTFTJOETBUTFO

rygning, alkohol, kost og fysisk aktivitet.

SFUUFUNPECSOPHVOHF

Det handler først og fremmest om at

t ,PNNVOFSOFPHSFHJPOFSOFCS

skabe sunde rammer i børnenes hver-

HFOOFNGSFGPSTHNFEUJMCVEUJM

dagsliv i daginstitutioner, skoler og på

PWFSWHUJHFCSOPHGPSTHNFE

fritidsområdet.

TIBSFEDBSFNPEFMMFSUJMCFIBOEMJOHBGTWSPWFSWHUCMBOEU

Samtidig skal kommunerne have særlig
fokus på børn, der ikke trives, og børn,

CSO
t 3FHFSJOHFOTLBMTJLSFGPSTLOJOH

som vokser op i sårbare og udsatte

JPHGPSTHNFENFUPEFSUJMBU

familier.

GSFNNFNFOUBMTVOEIFECMBOEU
CSOPHVOHF

På en række områder er det nødvendigt
at skabe et velfungerende samarbejde
med almen praksis og det øvrige regionale sundhedsvæsen om børn og unges
sundhed, og i forhold til svangreomsorgen bør kommunerne spille en større rolle
end i dag. Derfor anbefaler KL:
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Borgere med psykiske
sygdomme
Psykiske lidelser rammer et stort antal
mennesker, og det har både store personlige og samfundsøkonomiske
konsekvenser. De senere år har man
erfaret, at det rent faktisk er muligt at
komme sig eller lære at leve med selv
svær psykisk sygdom.
Visionen og målet for kommunerne
handler derfor i dag om forebyggelse og
rehabilitering, således at også borgere
med psykiske lidelser får mulighed for at
have egen bolig, komme i job og uddannelse og opretholde socialt netværk.

t 4VOEIFETTUZSFMTFOPH4PDJBMTUZSFMTFOTLBMJGMMFTTLBCJOJUJFSF 

Kommunerne spiller i dag en større

BUEFSVEBSCFKEFTGPSMCTQSP-

rolle i forhold til borgere med psykiske

HSBNNFSGPSJOETBUTFONµMSFUUFU

lidelser og dobbeltdiagnosticerede, der

CPSHFSFNFEQTZLJTLFMJEFMTFS

– ikke mindst på grund af omlægninger

t 3FHFSJOHFOTLBMTJLSFLPN-

i behandlingspsykiatrien – har behov

NVOBMFUJMCVE TPNLBOIJOESF

for støtte og behandling i eller nær eget

VOEWFOEJHF HFO JOEMHHFMTFS

hjem. Det kræver imidlertid, at der skabes

t ,PNNVOFSOFTLBMPQQSJPSJUFSF

bedre sammenhæng mellem den kom-

TVOEIFETGSFNNFQµQTZLJBUSJPN-

munale og regionale indsats samt mere

SµEFU IFSVOEFSUSOJOH

veldefinerede tilbud. KL foreslår:

t 3FHJPOFSOFTLBMMFWFPQUJMEFSFT
CFIBOEMJOHTPHVESFEOJOHTBOTWBSPWFSGPSCPSHFSFNFEMFUUFSF
QTZLJTLFMJEFMTFSGPSBUIJOESF
VETUEOJOHGSBBSCFKETNBSLFEFU
t ,PNNVOFSOFPHSFHJPOFSOFTLBM
JGMMFTTLBCTUZSLFEFSFTJOETBUT
GPSCSOPHVOHFNFEQTZLJTLF
WBOTLFMJHIFEFS
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Sundhedsfremme
og forebyggelse
Stadig flere får livsstilsbetinget kro-

i alle kontakter med borgerne. Ligeledes

nisk sygdom. Hvis denne udvikling skal

skal kommunerne i indsatser rettet mod

vendes, eller vi i det mindste vil forsøge

borgere med særlige behov arbejde på

at forhindre, at udviklingen løber løbsk,

tværs og sikre sammenhæng i indsatsen.

skal der satses på sundhedsfremme og

Med kommunernes ansvar for sundheds-

forebyggelse. Det er et stort arbejde for

fremme- og forebyggelsesopgaverne er

kommunerne, der fortsat må orientere sig

der et stort potentiale for bedre sundhed

mod at tænke sundhed ind i hele kom-

i befolkningen.

munen, at etablere sunde rammer til alle
borgere og tilbud til borgere med særlige

Kommunerne efterspørger dog betydelig

behov og i stigende grad sætte mål for

mere retning og mål i forhold til den

indsatsen.

borgerrettede forebyggelse fra centralt
hold. Når der er tydelighed omkring, hvad

Kommunerne kan og skal yde en bety-

der skal gøres og hvordan, er kom-

delig indsats i alle forvaltningsområder

munerne parat til at yde deres. Derfor

for at skabe sunde rammer for borgernes

anbefaler KL:

hverdag og arbejde sundhedsfremmende
t ,PNNVOFSOFTLBMGPSUTBUBSCFKEF
JOUFOTJWUNFETVOEIFETGSFNNF
PHGPSFCZHHFMTFTJOETBUTFO
t "MMFLPNNVOFSTLBMJNQMFNFOUFSFHSVOEMHHFOEFJOETBUTFSQµ
GPSFCZHHFMTFTPNSµEFU
t 3FHFSJOHFOTLBMUBHFJOJUJBUJWUJM 
BUEFSFUBCMFSFTOBUJPOBMFNµMGPS
EBOTLFSOFTGPMLFTVOEIFE
t 3FHFSJOHFOTLBMHFOOFNGSFJOJUJBUJWFS EFSIBSFGGFLUQµCFGPMLOJOHFOTTVOEIFE
t 4VOEIFETTUZSFMTFOTLBMTJLSFNPOJUPSFSJOHTWSLUKFSQµGPSFCZHHFMTFTPNSµEFU

14

Telemedicinske løsninger
i kommunerne
Anvendelse af telemedicinske løsninger
betyder, at mange besøg på sygehusafdelinger, i ambulatorier og hos egen læge

t ,PNNVOFSOFTLBMVEWJLMFFO
GMMFTTUSBUFHJGPSUFMFNFEJDJO
t 5FMFNFEJDJOTLFZEFMTFSTLBM

kan erstattes af behandling, pleje og

VEWJLMFTVOEFSIFOTZOUBHFOUJM 

monitorering i hjemmet. Telemedicin kan

BUCPSHFSOFIBSnFSFTZHEPNNF

blandt andet anvendes til de store kroni-

TBNUJEJH

ske sygdomme som hjerte-kar-sygdom,
diabetes og KOL.

t )KFNNFTZHFQMFKFOTLBMIBWFFU
LPNQFUFODFMGU JUBLUNFEBUUFMFNFEJDJOTLFMTOJOHFSVESVMMFT

Telemedicin rummer store potentialer for

t 4UBUFOTLBMVEWJLMFFOJODJUB-

at fremme patienternes involvering i egen

NFOUTNPEFMGPSUFMFNFEJDJO 

pleje og omsorg (patient empowerment),

IWPSQFOHFOFGMHFSCPSHFSFO

ligesom telemedicin rummer potentialer
for at skabe bedre sammenhæng i beIBOEMJOHFOQµUWSTBGTFLUPSFS&OEFMJH
muliggør telemedicin, at behandlings-

t 4UBUFOTLBMTJLSFTUBOEBSEJTFSJOHBGUFMFNFEJDJOTLFWSLUKFS
t 4UBUFOTLBMVEWJLMFTUBOEBSEFS
PHJOGSBTUSVLUVSJLPNNVOFSOF

opgaver kan løses på laveste effektive
omkostningsniveau i kommunerne, typisk
af hjemmepleje og hjemmesygepleje med
inddragelse af specialister på sygehuse
eller praktiserende læger.
I kommunerne er der villighed til at satse
markant på telemedicin og velfærdsteknologi. Telemedicin er det elektroniske
fundament for det nære sundhedsvæsen
og rummer potentialerne til at bringe
specialisterne til borgeren – og ikke omvendt. Derfor er der fremadrettet behov
for mere systematik og styring.
Derfor ser KL følgende behov:
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Kommunernes samarbejde
med almen praksis
Samarbejdet mellem kommunerne og

t "MNFOQSBLTJTTLBMWSFGPSQMJH-

almen praksis er i dag ikke effektivt nok i

UFUBGTVOEIFETBGUBMFSOF

forhold til løsningen af flere og ofte mere

t 3FHJPOFSOFT-OOJOHTPH

komplekse sundhedsfaglige problematik-

5BLTUOWOTLBMJEFOLPNNFOEF

ker knyttet til den enkelte borger. Mange

PWFSFOTLPNTUQSDJTFSFBMNFO

kommuner oplever, at samarbejdet ikke

QSBLTJTPQHBWFSJGPSIPMEUJM

udvikler sig hurtigt nok, og dette syns-

LPNNVOFSOF

punkt deles også ofte af de lokale læger
selv.

t 3FHJPOFSOFT-OOJOHTPH
5BLTUOWOCSPWFSWFKF 
IWPSEBOQSBLUJTFSFOEFMHFS

&GUFSFOQFSJPEF IWPSVEGPSESJOHFSOF

LBOBOWFOEFNFSFUJEQµTBNBS-

især har bestået i at acceptere hinan-

CFKEFUNFELPNNVOFSOF

dens forskellige betingelser og måder at
arbejde på, så er der nu en mere udbredt

QµTJHUHFT

konsensus om, at det især er forpligtelse

t 3FHFSJOHFOCSTJLSFPGGFOUMJH

til fælles mål og procedurer, en hensigts-

BOMHTJOWFTUFSJOHGPSBUGµFO

mæssig struktur i almen praksis, klarere

IFOTJHUTNTTJHTUSVLUVSJBMNFO

aftaler og tættere relationer, der er vejen

QSBLTJT

frem til et mere effektivt samarbejde. Må-

t -HFELOJOHFOCSWSFNFSF

let er især at udnytte begge parters viden

FOTBSUFUJBMMFEFMFBGMBOEFU

om den enkelte borger for at opnå bedst
mulig sammenhæng mellem den lægelige
behandling og kommunens ydelser. For
at opnå forpligtigelse og tættere relationer mellem kommuner og almen praksis
anbefaler KL følgende:
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t ,BQBDJUFUFOJBMNFOQSBLTJTCS

Sundhedsfaglige kompetencer
i kommunerne
Opgaveglidning og opgaveflytning fra

Kommunerne har brug for flere sund-

sygehusene til kommunerne på ældre- og

hedsfaglige kompetencer til at løfte

sundhedsområdet betyder, at kommu-

sundhedsopgaverne systematisk og i

nerne løser flere og mere komplekse

overensstemmelse med eksisterende

behandlings- og plejeopgaver. De nye

eller kommende retningslinjer. Det kræver

og mere komplekse faglige krav betyder,

flere sundhedsfaglige medarbejdere,

at de kommunale medarbejderes faglige

der har en relevant uddannelse, der

kompetencer er udfordret på mange

matcher kommunernes sundhedsopga-

områder.

ver. Kommunerne får også brug for flere
lægefaglige kompetencer, der især vil

Det drejer sig om kliniske faglige kompe-

komme fra almen praksis og i nogen grad

tencer inden for eksempelvis palliation,

fra sygehusafdelinger. Derfor anbefales

hjemmedialyse, forebyggelse, psykiatri

følgende:

og andre former for kompleks pleje og
behandling. Men også om andre kompetencer som fx sundhedspædagogik,

t ,PNNVOFSOFTLBMWVSEFSFTBN-

viden om rehabilitering, skriftlig og faglig

NFOTUOJOHFOBGNFEBSCFKEFSF

dokumentation, håndtering af forløb

QµTVOEIFETPNSµEFUJGPSIPMEUJM

med og brug af velfærdsteknologiske

FOOESFUPQHBWF

og telemedicinske løsninger samt viden

t 4UBUFOPHLPNNVOFSOFTLBM

om sammenhængende og koordinerede

JGMMFTTLBCHFOOFNGSFFU

forløb.

FGUFSTZOBGEFTVOEIFETGBHMJHF
QSPGFTTJPOTCBDIFMPSVEEBOOFMTFS
t ,PNNVOFSOFGµSCSVHGPSnFSF
MHFGBHMJHFLPNQFUFODFS EFS
QSJNSUTUJMMFTUJMSµEJHIFEBG
BMNFOQSBLTJT
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Styring, dokumentation
og evaluering
Sundhedsindsatsen i kommunerne skal

udgifter. Men kommunerne har ingen

fokuseres dér, hvor den har størst ef-

indflydelse på de beslutninger, der har

fekt. Mest sundhed for pengene kræver

direkte konsekvens for deres opgaver.

styring og viden om effekten af indsatsen
og viden om, hvordan forskellige typer af

Styringen vanskeliggøres endvidere af

indsatser bedst implementeres. Kommu-

begrænsede styringsredskaber. Der

nernes styring af sundhedsområdet van-

mangler i dag et overblik og et evidens-

skeliggøres i dag af en række elementer.

baseret grundlag for, hvilke indsatser der
virker. Det vanskeliggør prioriteringen.

Kommunernes opgaver og udgifter på
sundhedsområdet afhænger direkte

For at styrke kommunernes styring af

af regionernes praksis. Hvis region og

sundhedsindsatsen anbefales det, at:

sygehus beslutter at hæve aktiviteten på
sygehusene, påvirker det kommunernes
opgaver og dermed også de kommunale

t 4VOEIFETBGUBMFSOFTLBMWSFFU
NFSFGPSQMJHUFOEFQMBOMHOJOHT-

PHOHMFUBMUJMLPNNVOFSOFPHGY

WSLUK

4VOEIFETLPPSEJOBUJPOTVEWBMHTPN

t ,PNNVOFSOFTLBMIBWFJOEnZEFMTF

CBHHSVOEGPSEFOLSJUJTLFEJBMPH

QµTZHFIVTQMBOMHOJOHFO OµSEFO

NFMMFNTZHFIVTFPHLPNNVOFS

IBSLPOTFLWFOTGPSEFLPNNVOBMF
PQHBWFS
t 3FHFSJOHFOTLBMTJLSFFUBCMFSJOH
BGFUOBUJPOBMUWJEFOTDFOUFSGPSEFU
OSFTVOEIFETWTFO
t ,PNNVOFSOFTLBMUJMBOBMZTFGPSNµM
IBWFBEHBOHUJMEBUBPNJOETBUTFS
QµUWSTBGWFMGSETPNSµEFS
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t 3FHJPOFSOFTLBMMFWFSFJOEJLBUPSFS

t ,PNNVOFSOFTLBMVEBSCFKEFTUZSJOHTBOBMZTFSPHJODJUBNFOUFSQµ
UWSTBGWFMGSETPNSµEFS

Finansiering af det
nære sundhedsvæsen
Der vil i fremtiden være et betydeligt

t %FSCSJOEGSFTFOGPSFCZHHFM-

pres på udgifterne i sundhedsvæsenet.

TFTmMPTPmGSFNGPSFOJOEMHHFM-

Denne udvikling betyder, at der er et stort

TFTmMPTPm

behov for at udvikle sundhedsvæsenet,

t %FSCSBGUBMFTIµOEGBTUFNµM

så opgaverne løses på laveste effektive

GPSSFEVLUJPOBGJOEMHHFMTFT-

PNLPTUOJOHTOJWFBV -&0/ PHTµGPSF-

GSFLWFOTFSOF%JTTFNµMUBMCS

byggelige indlæggelser undgås.

MFETBHFTBGFOLPOPNJTLNFLBOJTNF EFSUJMCBHFGSFSHFWJOTUFO
UJMLPNNVOFSOF

Men skal det lykkes, kræver det, at vi får

t &OBOEFMBGNFSBLUJWJUFUTQVMKFO

vendt filosofien i sundhedsvæsenet om.

CSPNQSJPSJUFSFTUJMJOETBUTFSJ

Målsætningen bør være, at finansierin-

EFUOSFTVOEIFETWTFO

gen og incitamenterne understøtter et

t 1FOHFOFGMHFSPQHBWFOoEFS

fokus på kvalitet og effekt af sundheds-

JOEGSFTFOQMBOMBHUPQHBWFHMJE-

indsatsen frem for alene på kvantitet og

OJOH

behandlingsaktivitet på sygehusene.

t %FSTLBMJOEGSFTJODJUBNFOUFSUJM

Der er derfor behov for en omlægning

BUVECSFEFGMMFTBMUFSOBUJWFSUJM

af finansieringsmodellen på sundheds-

JOEMHHFMTFQµUWSTBGSFHJPOFS

området.

PHLPNNVOFS
t &WFOUVFMWLTUJTVOEIFETVEHJG-

De nuværende incitamenter er indrettet

UFSOFTLBMQSJPSJUFSFTUJMVECZH-

på at sende flere og flere patienter hurti-

OJOHBGGPSFCZHHFMTFTJOETBUTFO

gere og hurtigere igennem systemet. Det

PHEFUOSFTVOEIFETWTFO

bliver et mål i sig selv at øge aktiviteten. I

t %FSTLBMJOEGSFTFONFSFEJG-

stedet bør incitamenterne indrettes mod

GFSFOUJFSFUNFEmOBOTJFSJOH

at reducere indlæggelsesfrekvensen og
aflaste sygehusene med alternative og
billigere indsatser. Det bør være et mål,
at andelen af ældre medicinske patienter
og patienter med kroniske lidelser på
sygehusene over en årrække reduceres.
Derfor anbefaler KL:
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Se filmen „Det nære sundhedsvæsen“

KL
Weidekampsgade 10
2300 København S
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