Introduktion til de nye
KKR-mål
for sundhed
Ved Ninna Thomsen, sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune,
medlem af KKR og næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget

Vi vil sikre effektive akuttilbud i det
nære sundhedsvæsen
Hvad forpligter vi os til?
•

Borgerne skal have adgang til en akutfunktion, som lever op til den fælles KKRdefinition.

•

KKR-definitionen tilpasses Sundhedsstyrelsens faglige standarder, når de er
klar. Dem lever vi også op til.

•

Vi udarbejder og følger en fælles plan, som viser de forskellige udviklingstrin.

Hvorfor er det vigtigt?
•

Vi skal være lettere at samarbejde med – for borgernes skyld

•

Vi kan gøre det bedre sammen– mange løsninger
bør være fælles

•

Vi skal alle implementere den nationale handlingsplan
for den ældre medicinske patient
(vores tilbud er dog ikke aldersbegrænsede)
Billede: Akutteam (SHS-team) i Herlev, Ballerup og Furesø kommuner

Vi vil forbedre de unges sundhed
Hvad forpligter vi os til?
•

Vi skaber en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på
ungdomsuddannelser.

•

Vi arbejder aktivt på tværs af fagområder (internt
i egen kommune) for at styrke de unges sundhed,
særligt dem ikke er i job eller uddannelse.

•

Vi deler aktivt viden om metoder (bl.a.
forebyggelsespakker og supplerende initiativer).

Hvorfor er det vigtigt?
•

Kommunegrænser uvigtige hos unge - vi skal arbejde med hinandens unge

•

Vi står stærkere sammen, fx i samarbejdet med ungdomsuddannelser

•

Det er svært at sætte sundhed på dagsordenen de steder, hvor kerneopgaven er
en anden – også i egen kommune. Derfor skal vi dele viden.

Vi vil øge fokus og effekt i stof- og
alkoholbehandlingen
Hvad forpligter vi os til?
•

Vi afdækker kommunernes behov og tilrettelæggelse af rusmiddelbehandlingen
(herunder sammenhæng til øvrige kommunale indsatser).

•

Vi opstiller fælles succeskriterier og mål for behandlingen, som vi sammen kan
stille til leverandørerne og os selv.

•

Vi gør det i samarbejde mellem social- og sundhedsområdet i KKR-regi og
inddrager relevante parter.

Hvorfor er det vigtigt?
•

Vi ved ikke nok om, hvad vi, og ikke mindst
borgerne, får ud af behandlingen (og pengene).

•

Vi kan lettere stille krav til os selv, hinanden og private/regionale udbydere,
hvis vi står sammen.

•

Borgerne har frit valg og kan få tilbud over hele regionen.

Psykiatritemaer
– som vi lige har drøftet
Indarbejdes efter mødet, så det bliver ét fælles papir!

KKR-målene: En ny måde at arbejde på

Et mere fokuseret papir: Færre mål
Et mere dynamisk papir: Årlig status
• Opfyldte mål ud/forældede mål justeres
• Evt. nye mål ind
• Konkret stillingentagen til om politisk
godkendelse i KB’ere er nødvendig
Et papir der omfatter både fysisk og psykisk sygdom/sundhed
• Vigtige overlap giver sammenhæng

Drøftelse i plenum

• Har vi ramt det rigtige
ambitionsniveau?
• Akutfunktioner
• Unges sundhed
• Rusmiddelbehandling
• Giver papirets nye form
mening?

