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Resumé
På det tredje møde i opgaveudvalget ’Sundhed i Gentofte – Borgerettet Behandling’ skal
opgaveudvalget begynde at konkretisere, kvalificere og prioritere, hvilke elementer der skal med i
forslaget til vision og målsætninger for kommunens fremtidige rolle i det nære sundhedsvæsen.

Baggrund
Det tredje møde i opgaveudvalget indledes med en opsamling på workshoppen om fremtidens
nære sundhedsvæsen den 1. marts 2017. Opsamlingen vil have særligt fokus på, hvad
opgaveudvalgets medlemmer, hver især, har taget mig sig hjem ift. kommunens fremtidige rolle i
det nære sundhedsvæsen, fremtidige potentialer der kan indfries og særlige
opmærksomhedspunkter.
Derefter præsenteres hovedinput til opgaveudvalgets arbejde, som bygger på det materiale, der er
indsamlet, hvilke er:




Opsamlingen på dilemmadrøftelserne for opgaveudvalgets andet møde den 18. januar
2017.
Resultatet af den inddragende proces blandt ledere og medarbejdere, der arbejder med
pleje- og sundhedsopgaver.
Materialet fra workshoppen den 1. marts 2017.

Med udgangspunkt i præsentationen af hovedinputtene og det grundmateriale, som
opgaveudvalget har modtaget til mødet, vil der herefter blive lagt op til en drøftelse af kommunens
rolle i det nære sundhedsvæsen og dermed hvilken retning, der skal sættes for udvikling af den
tidligere indsats for kronisk syge, indsatsen for at forebygge forværring af sygdom, forhindre
komplikationer og tilbagefald samt for rehabilitering, behandling og opfølgning efter udskrivelse fra
hospital. Dette med henblik på, at opgaveudvalget på fjerde møde skal påbegynde formulering af
forslag til vision og målsætninger for kommunen rolle i det nære sundhedsvæsen.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til opgaveudvalget Sundhed i Gentofte – Borgerettet behandling:
At opgaveudvalget drøfter, hvilke elementer der skal indgå i forslaget til vision og målsætninger for
kommunens fremtidige rolle i det nære sundhedsvæsen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formanden for opgaveudvalget Bente Frimodt-Møller bød velkommen, og indledte med en
præsentation af udvalgte pointer fra professor Jacob Kjellbergs oplæg på opgaveudvalgets
workshop den 1. marts 2017 om ’Det nære sundhedsvæsen/ det sammenhængende
sundhedsvæsen’. Derefter fulgte en kort opsamling på workshoppen, hvor opgaveudvalgets
medlemmer ud fra refleksionsspørgsmål, udsendt inden mødet, fremhævede de vigtigste pointer
de hver især har taget med fra workshoppen.
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Ifølge planen for opgaveudvalgets arbejde var dette møde tiltænkt kvalificering af materialet og
begyndende retning således, at opgaveudvalget på møde fire kan påbegynde formulering af vision
og målsætninger.
De tre hovedinput, der er samlet til understøttelse af opgaveudvalgets arbejde, blev præsenteret.
Da der er tale om meget omfattende materiale, var der til mødet forberedt et opsummerende
overblik over pointer fra materialet. Det drejer sig om:
1) Opsamling på dilemmadrøftelserne om kommunens fremtidige rolle i det nære
sundhedsvæsen, som opgaveudvalget gennemførte på møde 2, ud fra en række
dilemmaer opstillet på baggrund af interview med borgere i kommunen.
2) Resultatet af en inddragende proces blandt ledere og medarbejdere i pleje og
sundhedsområdet baseret på de samme dilemmaer.
3) Det samlede output fra workshoppen den 1. marts 2017, hvor der blev arbejdet med mulige
fremtidige roller i det nære sundhedsvæsen.
Pointerne fra materialet var til mødet samlet i otte pejlemærker: 1) Koordinering, 2) sammen, 3)
guide videre, 4) faglig kvalitet, 5) individualiseret tilgang, 6) bruge ressourcerne rigtigt, 7)
forventningsafstemning og 8) borgerens eget ansvar. Der blev på mødet prioriteret et antal
pejlemærker, som opgaveudvalget ønskede at arbejde med. I hovedparten af mødet drøftede
opgaveudvalget i grupper de udvalgte pejlemærker og deres betydning for kommunens fremtidige
rolle i det nære sundhedsvæsen. Resultatet af arbejdet er dokumenteret og vil indgå i det videre
arbejde.

Bilag
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