Implementeringsplan
Sundhedsaftale III

Ved Katja Kayser, Adm. direktør, Københavns Kommune

Organisering af implementeringsarbejdet
(1)
Politisk
• Forankring i Sundhedskoordinationsudvalget
• Forudgående dialog med kommunerne via KKR Hovedstaden
• Sundhedsaftalens økonomiske rammer

Organisering af implementeringsarbejdet
(2)
Administrativt
• Den tværsektorielle organisering videreudvikles – ud fra følgende
principper:
o Bygger på samarbejdsstrukturen fra den nuværende aftale –
model med administrativ styregruppe og samordningsudvalg
forventes bibeholdt
o Forekle arbejdet med implementering af sundhedsaftalen og
samtidig sikre at organiseringen af spejler den nye integration af
somatik og psykiatri
o Fokus på hvordan det tværsektorielle samarbejde på
børneområdet tilgodeses i organiseringen
• På den kommunale bane kommer klyngesamarbejdet til at spille en
vigtig rolle
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Debat i plenum
a) Hvad er jeres umiddelbare kommentarer til
implementeringsplanen – dækker den de kommunale ønsker
og behov?
b) Implementeringsplanen ligger op til en høj grad af ensartet
implementering. Hvad er fordele og ulemper ved ensartet
implementering og i hvilken udstrækning kan vi være med til
det?

