
Konference 02.12.18 
Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. 
 
 
 
Steen - Kristian, Johnny og Elsebeth var i november måned til konference, Det Nære 
Sundhedsvæsen afholdt på Vingstedcentret.  
 
 
Konferencens indlæg, drøftelser og seminarer havde fokus på udfordringerne samt de 
elementer, der skal til for få Det Nære Sundhedsvæsen til at fungere 

- Bred forebyggende indsats 
- Rehabilitering 
- Sundhedstrekanten - samarbejdet mellem sygehus, praktiserende læger og 

kommune 
- Klar regler for ansvarsdeling 
- Flere praktiserende læger 
- Akutpladser ( adskilt fra aflastningspladser) 
- Sammen om borgerne i længere tid ( f. eks. projekt Geri - Team) 
- Flere forløb i borgerens nærhed ( eksisterer allerede i forhold til lungelidelsen KOL og 

sukkersyge) 
- Pengene følger patienterne / borgerne 

 
Flere kommuner har fast praktiserende læge på plejecenter samt Sundhedshuse hvor 
praktiserende læger samarbejder med kommunens sygeplejersker ved efterbehandlingen af 
de kroniske patienter 
 
I forbindelse med planlægningen af det nye plejecenter kan vi foreslå der på plejecentret 
blev oprettet akutpladser - klinik for praktiserende læger - fys/ergo klinik. 
 
Budgetoversigten for 2019 viser et overskud på 26 mill kr. på medfinansieringen - vi undre 
os over dette høje beløb, men kan kun glæde os over besparelser på indlæggelser - måske 
pengene kan anvendes til opbygningen af Det nære Sundhedsvæsen og akutpladser uden 
egenbetaling. 
 
 
Konferencen gav os anledning til at følge op på den igangværende proces med udarbejdelse 
af Sundhedsaftalen. 
 
Forslag til Sundhedsaftalen 2019 - 2023 har været til drøftelse i KKR - 
kommunekontaktrådet. KKR opfordrer kommunalbestyrelserne i regionens kommuner til at 
have fokus på Sundhedsaftalen, med henblik på at give styregruppen for 
Sundhedssamarbejde retning for det videre  arbejde med Sundhedsaftalen.  
 
Sundhedsaftalen kommer til høring i kommunerne første kvartal 2019. 
 



Johnny og jeg er enige i KKR`s opfattelse af, hvad den nye Sundhedsaftale skal sætte fokus 
på bl. a.: 

- klare rammer for håndtering af det enkelte individ og for, hvem der har ansvar for 
opgaverne i overgangen mellem sektorerne, særligt ved udskrivning fra hospital 

- øget klarhed over og aftaler om ansvar i forbindelse med opgaveflytning 
- mindre vægt på værdier og mere vægt på tydelige rammer 

 
 
Vi ser frem til regeringens fremlæggelse af Det Nære Sundhedsvæsen samt høring på 
Sundhedsaftalen. 
 
 
 
Johnny Petersen ældrerådsmedlem 
Elsebeth Ensted ældrerådsmedlem 


