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Inspiration fra klyngerne: Forslag til fælleskommunale temaer
Tema: Øget samarbejde om akuttilbud
Eksempelvis:

Fælles begrebsafklaring og definition af indholdet i
akutfunktioner
Fælles kompetenceudvikling, fx af specialistfunktioner indenfor
akutområdet og palliation
Fælles tilbud på tværs af kommuner, fx akutpladser, udgående
akutteams, fælles specialistfunktioner

Tema: Kvalitet og kapacitet på midlertidige plader
Eksempelvis:

Kortlægning af forskellige organiseringer omkring brugen af
midlertidige pladser for at udnytte kommunernes kapacitet optimalt
og begrænse antallet af færdigbehandlede, som opholder sig på
sygehus
Fælles udbredelse af evidensbaserede indsatser for rehabilitering af
ældre, svækkede borgere, som støtter borgerne i at være aktive
deltagere i deres pleje og behandling
Definition af fælleskommunale ambitioner og målsætninger på området
med henblik på at lette borgerens overgange mellem sektorer og skabe
mere klare aftaler om, hvilke opgaver, der skal løses hvor

Tema: Styrket indsats overfor den kronisk syge borger
Eksempelvis:

Fælles drift af tilbud på tværs af kommuner
Efterlevelse af nye eller reviderede forløbsprogrammer
Udvikling af fælles kvalitetsstandarder for forløbsprogrammerne
Fælles udvikling af indsatser rettet mod særlige grupper, f.eks. mænd,
borgere med anden etnisk baggrund, erhvervsaktive borgere osv.
Fælles holdning til, hvordan telemedicinske tilbud anvendes, herunder
hvilken rolle borgeren, hjemmesygeplejen og
forløbsprogramindsatserne skal tillægges

Tema: Styrket forebyggelse og sundhedsfremme, særligt for
sårbare borgere
Eksempelvis:

Implementering af Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker i hver
kommune
Erfaringsudveksling mellem kommuerne om implementering af
anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsesplakker rettet mod
særligt sårbare grupper
Fælles kompetenceudvikling af f.eks. pædagogisk personale på
bosteder, mv.
Samarbejde om metoder til opsporing af målgrupper og udvikling af
indsatser
Erfaringsudveksling mellem kommuner vedr. den interne kommunale
organisering
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Tema: Styrket indsats overfor borgere med misbrug
Eksempelvis:

Kortlægning af eksisterende tilbud
Udvikling og evt. fælles drift af (nye) tilbud
Fælles kompetenceudvikling af frontlinjemedarbejdere
Udvikling af indsatser til tidlig opsporing og/eller behandling, rettet
mod særlige målgrupper, f.eks. familier eller unge
Fælles modelarbejde, hvor kommuner udvælges til at afprøve
forskellige former for interne organiseringer på henblik på at styrke den
helhedsorienterede indsats

Tema: Demens
Eksempelvis:

Kompetenceudvikling for at sikre tidlig rehabilitering – rehabilitering er
også for demensramte
Tidlig opsporing af tegn på demens eller demenslignende adfærd for
både at udskyde debuten af demens og funktionsnedsættelsen som
følge heraf
Øget fokus på pårørendeinddragelse og -aflastning
Fælles forskning især i forhold til demensegnede boliger og pleje og
omsorg
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