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Resumé:
Den manglende sammenhæng i den enkelte borgers forløb italesættes igen og igen som en af de helt store
udfordringer i det danske sundhedsvæsen. Vi har søsat rigtig mange indsatser for at binde forløbene bedre
sammen gennem digital deling af data i borgerens forløb de senere år. Samtidig står vi også overfor, at flere
opgaver omlægges og udflyttes til det nære sundhedsvæsen i praksis og kommuner. Men lykkedes vi med
at skabe sammenhæng? Og følger kvaliteten med, når opgaverne flyttes?
Svaret er i dag, at vi ikke ved nok om indsatser og kvalitet i de kommunale sundhedstilbud og i
praksissektoren på aggeret niveau. Men det er vi heldigvis i fællesskab ved at gøre noget vi. Flere data fra
kommuner og praksis skal indsamles i nationale sundhedsregistre – som det sker i dag for sygehuse. Det vil
forbedre vores muligheder for at følge kvaliteten i borgernes samlede forløb på tværs af sektorer, skabe
bedre forudsætning for at optimal tilrettelæggelse af indsatserne og ikke mindst følge op på, om vi lykkes
med at skabe mere sammenhæng.
Vi er der ikke endnu! De nødvendige data er der, men de indsamles endnu ikke i et nationalt register og kan
derfor endnu ikke bringes i spil til gavn for sundhedsvæsenets aktører og for borgeren.
Potentialet er dog stort og behovene mange!
Nævn tre budskaber, som oplægsholderen giver svar på i sit indlæg:
1. Hvordan får vi mere viden om indsatserne i det nære sundhedsvæsen/kommuner og praksis?
2. Hvad gør vi for bedre at kunne følge op på effekter, kvalitet og sammenhæng i det nære
sundhedsvæsen og på tværs af borgerens samlede forløb?
3. Hvordan kan vi skabe et datagrundlag, der understøtter bedre samarbejde, sundhedsplanlægning
og opgaveflytning mellem sygehuse, praksis og kommuner?
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