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Spørgsmål:
Administrationen har fremlagt forslag om, at der kan spares 1,9 mio. på kronikerpuljen uden alvorlige konsekvenser.
Jeg vil gerne høre, hvad konsekvenserne bliver, hvis der spares større beløb på denne pulje?
Svar:
Med en besparelse på 1,9 mio. kr. på kronikerpuljen, så resterer der 6,35 mio. kr. som bruges til nedenstående foranstaltninger:
Puljen bruges til at finansiere arbejdet med at udvikle og understøtte implementeringen af forløbsprogrammer på hospitaler, i kommuner og i almen praksis. Forløbsprogrammerne beskriver rammerne for den indsats og den koordination, der skal igangsættes for en given målgruppe på tværs af
region, kommune og almen praksis. Dette sker bl.a. gennem:
•
•
•
•
•

Udarbejdelse af analyser, herunder omkring hvordan data fra analyserne anvendes i ledelsen af det tværsektorielle samarbejde om borgere med kroniske sygdomme;
Implementeringsagenter på hospitalerne til at understøtte det tværsektorielle samarbejde;
Udarbejdelse af en sundhedsprofil del II (kronikerprofil);
Gennemførelse af analyser og evalueringer af forløbsprogrammernes anvendelse, herunder
interviewundersøgelser med borgere, og
Videndeling på tværs af sektorer og mellem hospitalerne, herunder også afholdelse af konferencer.

Af de 6,35 mio. kr. udgør lønudgifter i alt 5,2 mio. kr. hvoraf 3,2 mio.kr. er til medarbejdere på
hospitalerne.
Hvis der sker en yderligere reduktion af puljen vil det ikke være muligt, at opretholde den nuværende aktivitet, og dermed vil det mindske muligheden for at understøtte udvikling og implementering
af forløbsprogrammerne. Det vil samtidig begrænse muligheden for videreudvikling ift. differentierede indsatser over grupper af patienter, med f.eks. flere samtidige sygdomme eller andre komplekse udfordringer.

