Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 5.

Godkendelse af proces for revision af Strategi for det nære sundhedsvæsen
2018-041913
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender tidsplan og proces
for revision af Strategi for det nære sundhedsvæsen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Sundheds- og Kulturudvalget besluttede den 9. maj 2018 at Strategi for det nære sundhedsvæsen skal
revideres. Om Baggrunden for en revision af strategien står der i indstillingsteksten:
”Der skal indgås ny sundhedsaftale i foråret 2019, hvilket betyder at rammen for arbejdsdeling
og kommunikation i sektorovergangen mellem kommune, almen praksis og sygehus ændres.
Derfor er der i forlængelse af strategien for det nære sundhedsvæsen brug for, at Aalborg
Kommune får vedtaget politisk prioriterede principper for kommunens rolle i det nære
sundhedsvæsen. Herunder principper for serviceniveauet for sundhedsydelser, som traditionelt
er varetaget på sygehuset.
På baggrund af ovenstående indstiller forvaltningen at Strategi for det nære sundhedsvæsen
revideres således at der indgår politisk prioriterede principper for Aalborg Kommunes rolle i det
nære sundhedsvæsen. Revisionen vil ske i samarbejde med de øvrige relevante forvaltninger.”
(Sundheds- og Kulturudvalgets møde 09.05.2018)
Revisionen vil tage afsæt i den nuværende strategi og opdaterer med nationale og regionale udmeldinger
der er kommet siden første udgave af strategi og som kommer i 2018. Det er eksempelvis:





”En læge tæt på dig – En almen for fremtidens almen praksis”
Afrapportering fra Udvalgt og det nære sammenhængende sundhedsvæsen
Udmøntningen af nærhedsfinansiering
Regeringens sundhedsreform, som er varslet til at komme i efteråret 2018

Derudover vil andre kommuners erfaringer med principper for opgaveoverdragelse bliver undersøgt som
udgangspunkt for formulering af lignende principper.
Tidsplan
Nedenfor findes en overordnet tidsplan for en revision af ”Strategi for det nære sundhedsvæsen”. Oplægget
er, at en lille arbejdsgruppe, på tværs af forvaltningerne udarbejder et udkast.
Arbejdet foreslås forankret i Styregruppen for Sundhed, der er den tværgående direktørgruppe på
sundhedsområdet i Aalborg Kommune. På styregruppemødet d. 3. oktober 2018 behandles første udkast til
strategien. Dette sendes herefter til trykprøvning og kommentering i fora på tværs af forvaltningen, både på
konsulent- og lederniveau. Kommentarer og input indarbejdes – sammen med styregruppens kommentarer
frem til styregruppens møde i december, hvor det reviderede forslag godkendes. De involverede direktører
vil løbende i processen kunne blive inddraget så vidt ønskes.
Revideret strategi fremsendes derefter til politisk behandling primo 2019.
Dato

Indhold

27.06.2017

Sundheds og Kulturudvalget: Godkendelse af tidsplan

Juni-august

Udkast til form og indhold af revideret strategi

03.10.2018
Oktobernovember
21.12.2018

Direktørerne i Styregruppen Sundhed behandler første udkast til revideret strategi

Primo 2019

Politisk behandling

Input fra forvaltninger. Bearbejdes til endelig revision af strategien.
Direktørerne i Styregruppen Sundhed godkender revideret strategi
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