Hvilke indsatser lander i DAS og Samordningsudvalgene i 4. kvartal 2016 og 1. kvartal 2017
Opdateret 31.10.16

Ind- Forankring af Indsats
sats opgaven
nr.
6

Nye samarbejdsformer Udvælge og afprøve to til tre større
modelprojekter om nye samarbejdsmodeller

11

15

Høring i SAU

Pilottest via SAU

Implementering via SAU

Modelprojekter for nye samarbejdsformer

4. kvartal 2016

1. kvartal 2017

Setember 2016

i udvalgte samordningsudvalg/kommuner
fra 1. kvartal 2017

Godkendelse af Projektbeskrivelse for model

Patientrettet
forebyggelse og
kronisk sygdom

Differentierede indsatsatser (målgrupper og
afprøvning af moddeller)

Godkendelse af projektforslag (psykisk sygdom og 1. kvartal 2017
diabetes 2)

Administrativt oplæg

Indsatser for mennesker med dobbelt
diagnoser

Afrapportering på de 3 af de 4 spor

1. kvartal 2017

IT og Elektronisk
Kommunikation

Beskedbaseret digital kommunikation for det
ambulante område og akutområdet

Udkast til kommunikationsaftale for ambulante
forløb - somatik og psykiatri

4. kvartal 2016

IT og Elektronisk
kommunikation

Følge den Nationale strategi for digitalisering
af sundhedsvæsenet : Kommunikationsaftale
socialpsykiatri, handicap samt børne- og
ungepsykiatrien

Udredning af tekniske muligheder og
udarbejdelse af en kommunikationsaftale

2. kvartal 2017

FMK-tværs

FMK i det tværsektorielle samarbejde.

Udkast til tværsektoriel samarbejdsaftale

4. kvartal 2016

1. kvartal 2017

Patientsikkerhed

Tværsektoriel organisering af samarbejdet
mellem region og kommunerne omkring
utilsigtede hændelser

Revideret ramme for samarbejdet med
patientsikkerhed

11. marts 2016

4. kvartal 2016

Sårpleje, CSU

Telemedicinsk sårvurdering

Udvikling af APP - relancering

Sårpleje, CSU

Telemedicinsk sårvurdering

Undervisningsmateriale

19

2. kvartal 2017

3. kvartal 2016

1. kvartal 2017

29

32

Forebyggelse af ind- og Rammedelegation ifb kommunale
Orientering
gen-indlæggelser
medarbejderes udførelse af lægelige
ordinationer ( i sammenhæng med indsats 56)
Patientrettet
forebyggelse og
kronisk sygdom

SOFT-portalen (inkl. tilbud, som er rettet mod
borgere med psykisk sygdom, vidtgående
psykisk og/eller fysisk handicap og borgere
med et skadeligt og afhængigt forbrug af
rusmidler)

Afrapportering

Arbejdsgruppen tager ud i alle samordningsudvalg og
fortæller om rammen og har drøftelser med
samordningsudvalgene om, hvordan samarbejdet med
de tværsektorielle patientsikkerhedsfora fungerer

Fra 4. kvartal 2016: Appen præsenteres på
klyngemøder. Det er enkelte kommuner, der vurderer
hvordan appen implementeres

27
27

Anden implementering

Afsluttes helt eller delvist

Samarbejdsmodel for tværsektorielt
samarbejde om socialt sårbare familier med
syge børn.

16

17

Behandles i DAS

Børn
8

9

Leverancer

8. juni 2016
1. kvartal 2017

1. kvartal 2017

2. september 2016

Løbende opfølgning
1. kvartal 2017

1. kvartal 2017

Der er ikke taget stilling til implementering
endnu

1

Ind- Forankring af Indsats
sats opgaven
nr.

58

61

66

Implementering via SAU

Der er ikke taget stilling til implementering
endnu

Børn

Aftale, hvordan varsling mellem sektorerne kan Arbejdsgruppens forslag til hvordan der kan
udbygges i forhold til børn i familier med
arbejdes med området
misbrugsproblemer, således at det sikres, at
børnene med behov findes og henvises til
eksisterende tilbud.

1. kvartal 2017

Der er ikke taget stilling til implementering
endnu

Patientrettet
forebyggelse og
kronisk sygdom

Tage stilling til udvikling og implementering af
forløbsprogrammer for psykiske lidelser, når
den generiske model fra Sundhedsstyrelsen
foreligger.

Afrapportering med arbejdsgruppens vurdering af 1. kvartal 2017
behov for at lave et FP for personer med psykiske
lidelser

Der er ikke taget stilling til implementering
endnu

DCK

Revision Kommunikationsaftale

Revideret Kommunikationsaftale

IT og Elektronisk
Kommunikation

Kommunikationsaftaler for: Ambulante forløb, Aftale om brug af Korrespondance-meddelelsen
børn og unge, det akutte område og på
for ambulante forløb mellem kommuner og
psykiatriområdet – herunder også for børnehospitaler
og ungdomspsykiatrien (børn+unge+psyk
Beskedbaseret digital kommunikation for
det ambulante område og akutområdet

4. kvartal 2016

Administrativt oplæg

Aftale støtte til borgere (børn og voksne) med
svære kommunikationsvanskeligheder, der
indlægges fra sociale tilbud til udredning og
behandling på hospital.

Forslag til en fælles regionsdækkende aftale for
området.

1. kvartal 2017

Afrapportering

4. kvartal 2016

53

56

Pilottest via SAU

1. kvartal 2017

52

55

Høring i SAU

Forebyggelse af ind- og Redskaber til tidlig opsporing /indsats vedr.
gen-indlæggelser
begyndende sygdomsudvikling

1. kvartal 2016

Forebyggelse af ind- og Samarbejdet mellem kommuner, almen praksis Orientering
gen-indlæggelser
og hospitalerne omkring de kommunale
subakutte/akutte pleje- og behandlingstilbud.

1. kvartal 2017

Forebyggelse af ind- og Koordinering og implementering i forhold til
gen-indlæggelser
forløbskoordination og de regionale og
kommunale følgeordninger.

1. kvartal 2017

Afrapportering

Hospitalsdirektionerne Hurtigere fremsendelse af epikriser
Patientrettet
forebyggelse og
kronisk sygdom

Fortsat implementering og revisionen af FP
demens .

Anden implementering

Afsluttes helt eller delvist

Synliggøre eksisterende tilbud til børn i familier Afrapportering
med misbrugsproblemer.

44

51

Behandles i DAS

Børn

43

45

Leverancer

2. kvartal 2016

4. kvartal 2016
1. kvartal 2017

1. kvartal 2017

2. kvartal 2017

Der er ikke taget stilling til implementering
endnu

Der er ikke taget stilling til implementering
endnu

hvert kvartal
Revideret FP for Demens

3. kvartal 2017

4. kvartal 2017

2

Ind- Forankring af Indsats
sats opgaven
nr.
69

72

3+4

54 +
36a +
39 + 47

106

Leverancer

Behandles i DAS

Høring i SAU

Pilottest via SAU

Implementering via SAU

Anden implementering

Afsluttes helt eller delvist

Genoptræning,
rehabilitering og
hjælpemidler

Genoptræningsforløbsbeskrivelser

Forløbsbeskrivelse for den ældre medicinske
patient

2. kvartal 2017

3. kvartal 2017

Genoptræning,
rehabilitering og
hjælpemidler

Udmøntning af Bekendtgørelse samt
vejledning om genoptræning eksempelvis ved
udarbejdelse af et nyt snitfladekatalog og
fastsættelse af ventetider, der hvor det er
sundhedsfagligt begrundet.

Kriterier for ventetid på genoptræning for
forskellige patienttyper

2. kvartal 2017

3. kvartal 2017

Aktivt samarbejde
med borgere og
pårørende

Fremme aktivt samarbejde med borgere og
pårørende (implementering af metoder)

Implementeringsplan af metoder for aktivt
samarbejde

4. kvartal 2016

4. kvartal 2016

1. kvartal 2017

Revision af
Revision samarbejdsaftaler om voksne
2 x samarbejdsaftaler. Arbejdet er sat i bero.
samarbejdsaftaler på
henholdsvis børne og unge med psykisk sygdom
psykiatriområdet Børn
og voksne

Genoptræning,
rehabilitering og
hjælpemidler

Fælles afklaring og håndteringaf begreber om
rehabilitering m.v.

Fælles begrebsafklaring - forslag til konkret
håndteringaf GOP og REF01

4. kvartal 2016

4. kvartal 2016

3

