
Talepapir. Seniorrådet den 7/2.Pkt. 61. Uddrag ved Anker Andersen
Kort orientering om de to publikationer, der er nævnt i dagsordenen:
Regelforenkling. Mindre dokumentation – eller den rigtige dokumentation.
Tidligere har vi haft: Udfordringsretten fra 2006 -2015. Den nuværende
kampagne kaldes: Meld en regel.
Nedenfor de emner jeg har hæftet mig ved – og derfor valgt!
1. Der er forskel på dokumentationskravene i sundhedsloven og serviceloven.
2. Der bruges megen tid på at indberette magtanvendelse overfor personer med
    betydelig nedsat psykisk funktionsnedsættelse –fx demente. Også velfærds-   
    teknologi nævnes i dette afsnit som en tryghedsskabende foranstaltning.
3. Kommunerne bør drøfte, hvordan tilrettelæggelsen og organiseringen påvirker
    behovet for dokumentation.( Fx kunne man bruge kørelister som dokumentation)
4. Der findes 12 sygeplejefaglige områder, der skal dokumenteres. Det bør revur-
    deres, hvornår noget kan udelades.
5. Det anbefales at afskaffe forpligtelsen til tilsyn med praktisk hjælp i hjemmet.
6. Der bør ses på dokumentationskravene i forhold til puljer. Kommende puljer bør
    annonceres tidligere. Klippekortordningen på pl.c. nævnes som skrækeksempel.
7. Ældre skal ikke udsættes for at skulle afgive samme oplysninger flere gange til
    sundheds-og plejepersonalet.
8. 15.november 2017 er der fremsat forslag om fravalg af livsforlængende
    behandling. NB: borgeren skal selv kunne udtrykke ønsket og træffe beslutning på
    et informeret grundlag. Kræver ændring af de faglige vejledninger (straffelov)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
Igennem flere år har det været et stort emne. Sundheds på borgernes præmisser.
-Borgeren i centrum… osv.
Der er kommet 20 anbefalinger som er opremses i denne pjece, hvor det beskrives, 
hvordan man vil styrke den lokale sundhedsindsats. (Bla.200 mio til læge- og 
sundhedshuse i 2018)
Lægedækning i hele landet er vigtig.
Praktiserende lægers rolle præciseres og udvides –ny overenskomst fx kroniker-
behandling.
Der skal udarbejdes en fælles digital strategi i starten af 2018. (kommunikation 
mellem sygehuse, kommuner og almen praksis)
Styringsmodellen for sygehusene – skal der ses med friske øjne på.

6 initiativer – som særligt er af interesse for ældre.

1. Høj kvalitet i de nære sundhedstilbud.

2. Flere –og bedre læge-og sundhedshuse.

3. En mere fleksibel opgavevaretagelse i kommunerne.

4. Ny generation af forpligtende sundhedsaftaler.

5. Bedre specialistrådgivning fra sygehusene.

6. Bedre organisering af området for hjælpemidler og behandlingsredskaber.         


