NOTAT

Orientering om indholdet af Social- og Sundhedspolitisk
Forum 24.-25. maj 2022
Nedenfor er en overordnet beskrivelse af de temaer, som vil indgå på KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2022. Det egentlige program offentliggøres
den 28. februar 2022. Nedenfor kan man finde:
– En kort introduktion til temaerne på årets konference.
– En oversigt over de sessioner, som deltagerne kan vælge sig ind på ved tilmelding.

Temaet for årets konference
På dette års Social- og Sundhedspolitiske Forum sættes fokus på nogle af de
væsentligste udfordringer og indsatser, som kommunerne skal løfte i denne
valgperiode.
Indledningsvist zoomer vi ind på de centrale emner, som vil være rammesættende for valgperioden og drøfter, hvordan kommunerne politisk og strategisk
kan løfte indsatsen. I forlængelse heraf er der fokus på fire temaer, som i særlig
grad vil fylde i den nye valgperiode.
– Udfordringer ved rekruttering er en bombe under velfærdsområderne
Hvad kan kommunerne gøre sammen med pårørende, medarbejdere og staten for at løfte denne opgave. Og hvad er konsekvenser, hvis vi ikke løser
denne udfordring?
– Findes det traditionelle ældreområde stadig, og hvordan genstarter man det?
Hvad er udfordringerne reelt på ældreområdet, og kan indsatserne på ældreområdet isoleres fra indsatserne i det nære sundhedsvæsen? På konferencen sætter vi fokus på, hvordan tilbuddene til ældre i praksis fungerer, og debatterer hvad det betyder for udviklingen af tilbuddene.
– Hvad er sundhedsklyngerne svaret på, og hvordan løftes det poliske arbejde
indenfor klyngerne?
Hvilke opgaver skal sundhedsklyngerne løfte, og hvilke ambitioner skal der
være for sundhedsklyngerne? Herunder drøftes det, hvordan det politiske
samarbejde inden for kommunerne, mellem kommuner og med regionen kan
foregå.
– Hvordan sættes den strategiske udvikling i kvaliteten på det specialiserede
socialområdet?
Regeringen forventes i foråret at præsentere sin evaluering af det specialiserede socialområde. Den skal pege på, hvordan området indrettes bedst muligt fremover. Med afsæt i evalueringen ser vi på, hvordan kommunerne enkeltvis og i samarbejde kan løfte en dagsorden med fokus på kvalitet i tilbuddene til borgerne.
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Valg af sessioner ved tilmeldingen
Som en del af programmet er det muligt at deltage på en session. Sessionerne
afholdes én gang, og det er muligt at vælge mellem følgende sessioner
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1. Fælles data er en del af svaret på kommunernes største udfordringer
Med afsæt i forebyggelsesområdet fokuseres på, hvordan data kan være en
del af løsningen på de udfordringer, som kommunernes står over for på social- og sundhedsområdet.
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2. Hvordan kan I sætte strategisk fokus på folkesundheden i din kommune?
Vi drøfter, hvordan den nye nationale sundhedsprofil kan bruges til at sætte
strategisk fokus på folkesundheden i din kommune. To kommuner giver også
deres bud på, hvordan de arbejder med mental sundhed og tobaksforebyggelse.
3. Dør borgerne godt i din kommune?
Hvordan kan det være, at borgerne i den ene kommune dør hjemme, mens
de i den anden dør på sygehus? Vi ser på, hvad der skal til for at sikre borgerne en død, der er i så høj grad af overensstemmelse med deres egne ønsker, som muligt.
4. Man kan godt sparke røv, selvom man har brug for hjælp til at sparke
Hvad er livskvalitet og det gode liv for mennesker med handicap? Vi giver inspiration til, hvordan kommuner, civilsamfundet og arbejdspladser kan medvirke til øget livskvalitet for mennesker med handicap.
5. 10-års plan for psykiatrien – vil den flyve eller falde?
Sundhedsstyrelsen har offentliggjort oplæg til en 10-års plan for mental
sundhed og psykiatri. Vi ser på, hvad det vil kræve af kommunerne og de øvrige sektorer at forfølge målsætninger i 10-års planen – og er det overhovedet realistisk at komme i mål med planens ambitioner?
6. Sex, drugs and rock’n’roll
Vi fokuserer på, hvordan kommunerne kan påvirke rammerne for nattelivet
og understøtte en mere tryg festkultur blandt unge. Men vi tager også et kig
på, hvad kommunerne kan gøre, når de unges rusmiddelforbrug eskalerer.
7. ’Åben dialog’ rykker ved rollerne og samspillet mellem brugere og fagprofessionelle
Tilgangen Åben dialog anvendes i dag i den kommunal socialpsykiatri og
handicapområdet. Med afsæt i brugen af Åben dialog sætter vi fokus på,
hvad der skal til for at arbejde fokuseret med at inddrage brugerne i skabelsen af velfærd.
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