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IKKE FLERE
UNDSKYLDNINGER,
VI ER KLAR TIL EN
SUNDHEDSREFORM
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Stephanie Lose (V), formand for Danske Re-
gioner, og Jacob Bundsgaard (S), formand
for KL, håber, at et fælles udspil kan få sat
skub i den sundhedsreform, som har været
på vej siden 2016.
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KL ogDanske Regioner er ofte ble-
vet opfordret til, at de i stedet for
at kommemed hvert deres bud på
fremtidens sundhedsvæsen burde
begrave stridsøksen og kommemed
et fælles udspil. Særligt ondt gjorde
det, da sundhedsministerMagnus
Heunicke (S) på Sundhedspolitisk
Topmøde i februarmere end anty-
dede, at det var uenigheder og skyt-
tegravskrigmellemKLogDanske
Regioner, der var en del af årsagen til,
at regeringen endnu ikke var kommet
med et bud på en sundhedsreform.
– Jeg har oplevet snakken om skyt-
tegravskrig og uenigheder som en
kærkommen undskyldning til at
skynde sigmeget langsomt på Chri-
stiansborg. I virkeligheden ser Dan-
ske Regioner og KL langt hen ad ve-
jenmange af de samme udfordringer
og løsninger, når vi ser ind i frem-
tidens sundhedsvæsen, siger Jacob
Bundsgaard (S), formand for KL.
For at manemyten om skyttegravs-
krig i jorden kom de to organisatio-
ner i slutningen af september for
første gang med et fælles udspil,
som sætter retningen for en sund-
hedsreform.
–Nuhar vi diskuteret i rigtigmange

Regeringen skal ikke bruge uenigheder mellem KL og Danske Regioner
som undskyldning for at udskyde en reform af sundhedsvæsenet.
I et fælles udspil begraver de to organisationer stridsøksen og forsøger at
presse regeringen til handling.

tekst GITTE JOHANSEN

år, og det står lidt i stampe.Mennår
der nu er så stor opbakning til en fæl-
les dagsorden, skulle vi så ikke se at
komme i gang? spørger Stephanie Lo-
se (V), formand forDanskeRegioner.

Ensartede tilbud
Centralt i udspillet er tanken om at
skabe bedre sammenhæng for de
patienter – ofte kronikere – somhar
brug for hjælp fra både sygehuset,
den praktiserende læge og kommu-
nen. Her er de to aktører enige om,
at det er bedst, hvis både det faglige
indhold i de nye forløbsprogrammer
og økonomien aftales nationalt.
– En national plan og fælles kvali-

Jeg har oplevet snak-
ken omskyttegravs-
krig og uenigheder

somenkærkommenundskyld-
ning til at skynde sigmeget
langsomt påChristiansborg.
Jacob Bundsgaard (S), formand for KL

tetsstandarder for opgaveløsningen
er forudsætningen for, at vi får en
ensartet udvikling over hele landet,
siger Stephanie Lose.
Det fælles ønske omnationale kvali-
tetsstandarder er et uvantmen nød-
vendigt brudmed det kommunale
selvstyre, erkender KL-formanden.
– Vi har erkendt, at det er denmåde,
man arbejdermed sundhedsopga-
ver, og hvis kommunerne skal spille
en rolle på området, er vi nødt til i
højere grad at arbejdemed kvali-
tetsstandarder og forløbsprogram-
mer, sådan somman har gjort i
sundhedsvæsenet i årtier, siger Ja-
cob Bundsgaard.

Politisk ansvar
Det nye udspil består af 12 pejle-
mærker, hvor hjørnestenen er for-
maliserede samarbejder mellem
kommuner og regioner omkring
hvert af de 21 akuthospitaler. De
nye samarbejder skal både have et
fagligt og et politisk niveau. Et øn-
ske, somKL også havdemed i det
udspil, organisationen kommed
sidste efterår.
– I et demokrati er der nødt til at væ-
re en politisk overbygning, fordi an-

2016
JANUAR

Regeringen
nedsætter et udvalg,

som skal skabe en plan
for mere sammenhæng
i sundhedsvæsenet.

2017
JUNI

Udvalget kommer
med 20 konkrete
anbefalinger.

2019
JANUAR

VLAK-regeringen
præsenterer efter
adskillige tilløb og

halvandet års ventetid
et udspil til en sund-

hedsreform.

2019
JUNI

Der afholdes
folketingsvalg.

Socialdemokratiet
overtager regerings-
magten, og blå bloks

forslag til en
reform ryger i

skraldespanden.

2019
NOVEMBER

KL kommer med
et udspil til ny

sundhedsplan, hvor
borgmestre og

regionsrådsformænd
i 21 sundheds-

samarbejder leder i
fællesskab.

2020
FEBRUAR

Danske Regioner
kommer med deres
bud på en ny sund-

hedsaftale. Den inde-
holder også en fælles
klyngestruktur omkring
de 21 akuthospitaler,
men involverer ikke

politikere.

2020
SEPTEMBER

KL og Danske
Regioner kommer
for første gangmed
et fælles udspil.

LANG VEJ TIL SUNDHEDSREFORM
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svaret for både kvalitet og ressourcer
i sidste ende er et politisk ansvar. Der
skal være politikere,man kan tage fat
i og stille til ansvar for de beslutnin-
ger, der er truffet, når tingene ikke
fungerer, siger JacobBundsgaard.
Udspillet beskriver ikke konkret,
hvordan den politiske beslutnings-
proces skal se ud i de nye samarbej-
der, men det slås fast, at parterne
ikke skal kunne disponere over hin-
andens økonomi.
– Ansvar og finansiering skal følges
ad, så det er ikke KL’s ønske, atman
skal kunne trumfe initiativer igen-
nemmed et lille flertal, hvis opgaven

ikke er en del af de nationale krav,
siger Jacob Bundsgaard.

Høj faglighed
Udover det politiske niveau skal der
være et tæt fagligt samarbejde, som
kan afklare rammer og fjerne bar-
rierer for det daglige samarbejde om
patienterne.
– For os er det enormt vigtigt, at der
er et stort rum til det faglige samar-
bejde på tværs, fordi det er der, man
finder løsningerne. Den politiske
dialogmå ikke komme til at over-
skygge det stærke faglige samar-
bejde på tværs. Samarbejdernemå
ikke blive 21 små fora, hvorman skal
lavermini-økonomiforhandlinger,
siger Stephanie Lose.
De 21 sundhedssamarbejder får til
opgave at koordinere patientforlø-
bet for de svageste borgere, som ofte
faldermellem flere stole. Det er især
ældremedicinske patienter, patien-
termed kroniske sygdomme og pa-
tientermed psykiske lidelser.
– I praksis vil mange af de opgaver,
der skal løses, være bundne opga-
ver bestemt af de nationale planer.
Derudover kanman få gode ideer,
hvor nogle kommuner kan løbe
foran og prøve det af. Det er vigtigt,
at vi ikke slår ideudviklingen ihjel
ved at sige, at alt skal ske på præcis
samme tidspunkt. De nye ideer kan
jo være så gode, at de senere bliver
en del af den nationale plan, siger
Stephanie Lose.

Flere penge, tak
Med et nationalt krav om, at kom-
munerne skal tilbyde den samme
kvalitet i deres sundhedstilbud, føl-
ger et behov formere lige økonomi-
skemuligheder, hvis Holger Schou
Rasmussen (S) skal kunne give bor-
gerne på Lolland samme sundheds-
tilbud somHans Toft (K) i Gentofte.
– Det er klart, at nationale kvalitets-
standarder rejser en diskussion om
finansiering, for forudsætningen
for, atman kan leve op til standar-
den, er jo, at der er tilstrækkeligt
med finansiering i alle kommuner.
Ellers er der borgere, som bliver ef-
terladt på perronen, og det går ikke,
siger Jacob Bundsgaard.
Stephanie Lose bakker op om beho-

vet for flere penge – også i det nære
sundhedsvæsen.
– Borgerne skalmøde et sundheds-
væsenmed større ensartethed og
den rette kapacitet til opgaverne. Alt
det kommer ikke gratis. Derfor er
det nødvendigt, at der følger en nati-
onal finansieringmed en sundheds-
aftale, siger Stephanie Lose.
KL ogDanske Regioner peger på, at
Danmark går ind i en fremtidmed
flere ældre og en voksende andel
af borgere, som levermed kroniske
sygdomme og psykiske lidelser.
– Det koster penge, når vi bliver
flere og flere, som lever længeremed
forskellige skavanker. Udgifterne
vokser både i kommunerne og på
sygehusene, så hvis vi skal løse den
her opgave på et tilstrækkeligt højt
niveau, skal der altså flere penge
på bordet. Bedre samarbejde løser
ikke udfordringen alene, siger Jacob
Bundsgaard.

Corona eller ej
Coronakrisen satte arbejdetmed en
sundhedsreformpå pause i foråret,
mennu er der brug for, at regeringen
kommer i gangmed forhandlingerne,
lyder det fraKLogDanskeRegioner.
– Vi kan simpelthen ikke lade sund-
hedsvæsenet gå i stå i flere år. Det
er klart, at en anden corona-bølge
kan sætte arbejdet på pause, men
opgavenmed at udvikle vores fælles
sundhedsvæsen er helt afgørende,
og derfor kanman ikke bare sige:
”Det vender vi tilbage til om fire år”.
Til den tid vil løbet være kørt, fordi
demografien udvikler sig såmeget,
siger Stephanie Lose.
Det er efterhånden fire år siden, at
den daværende regering nedsatte et
udvalg, som fik til opgave at komme
med et bud på rammerne for det næ-
re og sammenhængende sundheds-
væsen.Og den lange ventetid er ikke
befordrende for gejsten i sundheds-
væsenet, advarer Stephanie Lose.
–Der begynder at være tegn på, at
manmister noget af pusten i udvik-
lingen både lokalt og regionalt. Jeg
har efterhånden flere gange hørt folk
sige ”Jamen, nu kommer der jo snart
noget nyt fra nationalt hold – kan det
så betale sig, at vi gør det her?”, siger
Stephanie Lose.• gij@kl.dk

12 FÆLLES PEJLEMÆRKER

1. Der etableres formaliserede samar-
bejder mellem kommuner og regioner
omkring hvert af de 21 akuthospitaler.

2. Sundhedssamarbejder skal koordinere
patientforløbet for borgere, der har brug
for både kommune, sygehuse og prakti-
serende læge.

3. Det skal blandt andet ske gennem imple-
mentering af nationale aftaler.

4. Psykiatrien forventes at indgå i arbejdet
med den kommende 10-årsplan.

5. Sundhedssamarbejderne skal sikre ko-
ordinering, når ændringer i sygehusets
opgaver har væsentlige konsekvenser for
kommunernes opgaver eller økonomi.

6. Parterne skal ikke kunne disponere over
hinandens økonomi.

7. En plan skal beskrive fremtidens behand-
ling for de store kronikergrupper.

8. De gode erfaringer med samarbejde
udbredes, f.eks. specialiseret hjerte-
rehabilitering.

9. Det kommunale akutområde udvikles.
Fælles akutvisitation udbredes til hele
landet.

10. Det lægelige behandlingsansvar for
de sundhedsfaglige opgaver, som
kommunerne varetager, ligger fortsat i
regionerne.

11. Krav om styrket faglighed, øget kapaci-
tet og mere ensartethed i kommunerne
ledsages af den nødvendige, nationale
finansiering.

12. Fælles data skal understøtte samarbejdet
om de tværsektorielle patientforløb.


