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300 mio. kr. til en styrket forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne
Regeringen og KL er enige om at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i
kommunerne med 300 mio. kr. Midlerne skal understøtte indsatsområderne i de fem nye sundhedsaftaler og anvendes med fokus på den patientrettede forebyggelse samt i forhold til patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser. Dermed skal midlerne samtidig
understøtte samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og praksissektoren.
Mål for den patientrettede forebyggelsesindsats
For at forbedre den patientrettede forebyggelse, der især er rettet mod personer med kroniske
sygdomme og ældre medicinske patienter, er parterne enige om fire konkrete mål. Mål øger
fokus mod bestemte indsatsområder og samarbejdet om den patientrettede forebyggelsesindsats kan styrkes. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om følgende mål for den patientrettede forebyggelsesindsats:





Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser
Færre forebyggelige indlæggelser
Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser
Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene

I lyset af disse mål opstiller kommuner og regioner som led i sundhedsaftalerne fælles målsætninger for den patientrettede forebyggelsesindsats.
Et mere sammenhængende sundhedsvæsen
Samarbejdet mellem de forskellige sektorer er afgørende for at sikre gode, sammenhængende
patientforløb, hvor indsatsen leveres så tæt på borgeren, som det er fagligt hensigtsmæssigt.
Regeringen og KL er derfor enige om, at styrke sammenhængen og samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og almen praksis. Parterne er enige om følgende tiltag:





5 sundhedsaftaler frem for 98. Sundhedsaftalerne skal i højere grad understøtte sammenhængende patientforløb, og der igangsættes et arbejde med at nytænke og styrke sundhedsaftalerne.
Styrket almen praksis. Der er behov for i højere grad at sammentænke kommunale sundhedsopgaver med opgaverne i almen praksis. Derfor er der bl.a. lagt op til at sikre kommunerne større indflydelse på praksisplanlægningen.
Synlighed om resultater. Der gennemføres en synlighedsreform baseret på principper om
relevant dokumentation af hele sundhedsvæsenet, åbenhed om resultater og forbedring af
indsatser.
Kommunernes indsats på det psykiatriske område. Regeringen og KL er enige om, at indførelsen af en ny udrednings- og behandlingsret i psykiatrien skal følges af en fortsat faglig
velbegrundet henvisningspraksis i kommunerne og et fortsat fokus på forebyggelse og støtte til borgeren. Parterne er enige om at følge op på kommunernes indsats. Regeringen og
KL er herudover enige om, at der i regi af psykiatriudvalget identificeres udfordringer i forhold til at tilrettelægge en hensigtsmæssig indsats for borgere med psykiske lidelser med
det formål at understøtte en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

