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JOURNALNUMMER

I Stevns Kommune ser vi ’Forløbsprogrammet for rehabilitering og
palliation i forbindelse med kræft’ som et relevant bidrag til at sikre kvaliteten og større ensartethed på tværs af regionale og kommunale rehabiliteringstilbud.
Forløbsprogrammet har sammenhæng til de øvrige anbefalinger relateret
til området, og set fra et kommunalt perspektiv understøtter programmet
et sammenhængende patient/borgerforløb. Dog bemærkes det, at anbefalingerne er meget bredt formuleret, idet der i høj grad formuleres, at det
sammenhængende patient/borgerforløb skal være med udgangspunkt i
sundhedsaftalerne og de lokale, regionale aftaler, der i øvrigt findes. I
forbindelse med revision af sundhedsaftalen, samt implementering af forløbsprogrammer er det en erfaring, at dette ikke altid samtidig indebærer
en konkret aftale omkring opgave-overdragelses og sammenhæng til økonomi, med opgaveglidning til følge for kommunerne. Dette kunne også
her være et bekymringspunkt.
I lighed med øvrige anbefalinger på kronikerområdet, lægges der også i
forløbsprogrammet vedrørende kvalitetssikring op til fælles monitorering i
nationale databaser i det omfang de eksisterer.
Som det er nu mangler kommunerne værktøjer/databaser, hvor vi har
mulighed for en ensartet fælles registrering, der muliggør sammenligninger på tværs af landet.
I forløbsprogrammet lægges op til, at der i forbindelse med implementeringen af FSIII, etableres mulighed for en ensartet registrering af indsatser og ydelser i kommunerne. Bekymringen kan være, at systemet endnu
ikke er udviklet, og implementering af fællesmonitorering derfor vil række
ud over den tidsramme, der er sat i forløbsprogrammet for evaluering af
implementeringen af programmet.
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