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Høringssvar vedrørende strategi for det nye borgernære
sundhedsvæsen fra Nørrebro Lokaludvalg
Nørrebro Lokaludvalg (NLU) er blevet bedt om at skrive et høringssvar på
oplægget om det nye borgernære sundhedsvæsen fra Sundheds- og
Omsorgsudvalget. Høringen er behandlet i lokaludvalgets arbejdsgruppe for
det sociale område, sundhed, beskæftigelse, ældre og handicap.
NLU støtter, at kommunen tager initiativ til, at sikre borgernes adgang til
sundhedsydelser i nærområder. NLU støtter ligeledes kommunens fokus på
de beskrevne målgrupper inden for grupperne af ældre, voksne og børn.
NLU støtter ligeledes intentionen om at skabe et sundhedstilbud igennem
Sundhedshuse, så det dels bliver nemmere for borgerne at finde og udnytte
de kommunale tilbud og dels sikrer en mere lige adgang til sundhed.
Der opleves i dag desværre, at overgangene fra sygehusene til kommunen,
sammenhængen mellem forvaltninger og tilbud i kommunen samt
sammenhængen med primærsektoren er mangelfulde. Det skaber en stor
risiko for, at borgerne ikke modtager den service, støtte, behandling og pleje,
som de har krav på.
NLU finder dog, at strategioplægget er meget lidt konkret, hvor meget
overlades til det videre arbejde. I sammenhæng med at det enkelte hus skal
servicere 100.000 borgere, vil koordinationsopgaven blive massiv. Og når så
mange løsningselementer overlades til det videre arbejde, samtidig med at
sundhedshusene allerede er ved at blive beskrevet, så er NLU nervøse for, at
de to processer ikke bliver sammenhængende. Det arbejdes med en præmis
om fem sundhedshuse i København. NLU mener, at antallet af
sundhedshuse bør afspejle den enkelte bydels behov.
NLU er ligeledes nervøse for præmissen om, at en stor gruppe praktiserende
og speciallæger skal flytte ind i sundhedshusene uden et økonomisk
incitament. Der er behov for at sikre, at de ser det som en fordel – ikke kun
på patientbehandlingsdelen, men også i forhold til, at de som private
virksomheder skal kunne se det rentable i ordningen.
NLU finder det meget positivt, at man vil arbejde for en fælles
borgerjournal, men er nervøse for, om opgaven kan løftes set i lyset af
problemerne på sygehusområdet, hvor der endnu ikke er en elektronisk
patientjournal. Man bør sikre, at en kommunal borgerjournal kan ’tale’ med
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sygehuset, så vigtig viden om borgeren kan føres med over til den videre
behandling og pleje.
Der lægges i oplægget op til, at forløbet for borgeren sættes mere i struktur
med en opdeling i tidlig opsporing, akutområdet og opfølgning. NLU finder,
der mangler en stillingstagen til, hvem der skal sikre, hvornår det skal sikres
og om der er organer, der skal have ansvaret for det. Uden disse elementer er
NLU nervøse for, at det blot bliver gode hensigtserklæringer.
NLU finder, at det uholdbart, hvis der er et underliggende princip i
realiseringen af udkastet om, at der kommer flere penge igennem en ny
metode for omfordeling af midler i staten. Borgeren har krav på et ordentligt
serviceniveau og det må ikke drukne i bureaukrati om penge. Det er at tage
borgeren som gidsel.
NLU støtter dog samtidig, at der foretages en fælles planlægning med
tilhørende stillingtagen til de samlede økonomiske effekter. Risikoen for at
borgeren ikke kan modtage det relevante og forventelige sundhedstilbud på
grund af manglende finansiering. Der er store summer at spare i kommunal
medfinansiering, hvis der lægges bedre planer for borgernes forløb igennem
sundheds- og kommunalsektor.
NLU finder, at der mangler en ambition for, hvornår de enkelte dele i
strategien skal være implementeret. Hvis målet er 2012, så finder NLU det
helt uholdbart. Der er flere elementer i strategien, som allerede helt sikkert,
skal løses. Der skal fx være en bedre sammenhæng mellem forvaltningerne
og i overgangen fra sygehuset.
NLU ser frem til at indgå i det videre arbejde med konkretiseringen af
strategien for det borgernære sundhedsvæsen. NLU forventer at blive
inddraget i den endelige etablering af et sundhedshus i bydelen som
beskrevet i oplægget.

Men venlig hilsen
Kim Christensen
Formand for Nørrebro Lokaludvalg
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