Politisk rammesætning 1 Udvry!k~tlfulk
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Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen /t_Ofrt1~&l r·
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tværsektorielt populationsansvar.
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• l hele patientforløbet: Fra forebyggelse til
diagnosticering, henvisningspraksis,
behandling,
opfølgning og rehabilitering
• Videst mulig brug af datadeling.

Drøftelsen kan tagf
? Set fra din organisation- hvoraan unaer::.l
borgerens oplevelse af:

a) Et nært og
b) Tværsektor

? Hvilken bet)

• God overlevering
• Let adgang til oplysninger om aftaler og
behandlingsforløb
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Politisk rammesætning 2
Balance mellem specialisering, tilgængelighed og tryghed
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Drøftelsen kan ·
? Set fra din or{

r:

a) tryghed for
lellem
specialiserir
b) er tryghed ens for alle patienter?
c) tilgængelighed ift. digitale løsninger?

? Hvilken betydning har ovenstående for jeres ooe:avpr?
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? Hvad kan gøres for at styrke borgerens opi . . C/tD~ti'f ~ (P,X l
tryghed og tilgængelighed?
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Politisk rammesætning 4
Behandling på patientens præmisser og brug af patientens egne ressc
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• Endnu mere fokus på at
inddrage borgerne i eget
behandlings- og

rehabiliterin®
• Borgeren u
klare mest
tilbud om

Hvør æ

Drøftelsen kan tage udgangspunkt i følgende spørg
? Hvordan bygger vi bro mellem patientens præmis
ønsker og nationale kliniske gældende retningslinje
udrednings- og behandlingsgaranti?

? Kan der stilles krav til patienten i behandlingen?
eksempelvis ifm. fedmeoperationer (vægttab),
lungetransplantation {rygestop) osv.

? Kan vi differentiere mellem patientgrupper ift.
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patientinddragelse og patientcentreret
behandling?
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Politisk rammesætning 6
Hospitalsplan
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Et stærkt universitetshospital c
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Sammenhæng mellem præhos
funktioner på hospitaler, olme
lægevagt og kommunale aku~
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for de mange eller for de få?

~ GoLComdr~oc}- ~ krutte ring og fasth oldelse?

--7 et'~~~ -?fZo~
•

•

•

•

•

Forskellige faglige profiler og
spydspidsområder på hospitaJ

Faglighed, uddannelse, fastho/.
rekruttering

Optimal organiserings/lede/s•
understøtter samarbejde og ,
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Behandling i høj kvalitet med fortsat fokus på
udvikling og forskning

Udvikling og brug af telemedie
i tråd med specialiseringsgrad
ressourcer
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Politisk rammesætning 7
Særlige indsatsområder

• Fokus på digitalisering og
teknologiske løsninger i
fremtidens
sundhedsvæsen
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der særlige mulighederift
·rlige områder? (i takt med
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rlige patientgrupper? (kan vi differentiere ift.
patientens ressourcer?)
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• Fokus på lighed i sundhed

?Hvordan kan digitalisering hjælpe borgeren? Hvor kan
det udfordre?

? Hvordan understøtter vi mest mulig social og
. geografic:~
liøhPrl i sundhed for borgerne?
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