STATUS PÅ INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN 2015 – 2018, dec. 2018
AFSLUTTEDE OG LUKKEDE
INDSATSER

INDSATSER DER ER
PAUSERET

VISIONSOMRÅDER I
SUNDHEDSAFTALEN
BORGEREN SOM AKTIV
SAMARBEJDSPART
NYE OG BEDRE
SAMARBEJDSFORMER
LIGHED I SUNDHED
Tværgående
indsatser

SAMMENHÆNG
OG KVALITET

Forebyggelse

Behandling og
pleje

Genoptræning
og
rehabilitering

IGANGVÆRENDE INDSATSER, DER FORVENTES
AFSLUTTET INDENFOR AFTALEPERIODEN

IGANGVÆRENDE INDSATSER DER FORVENTES
AT KØRE UD OVER AFTALEPERIODEN

*PROJEKT

INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN
1. Metoder til at fremme
aktivt samarbejde med
borgere og pårørende

2. Telemedicinske indsatser
National kortlægning af
eksisterende initiativer
indenfor telesundhed

2. Telemedicinske indsatser
Telemedicinsk sårvurdering

2. Telemedicinske
indsatser
Hjerteinsufficiens

3+4. Fremme aktivt
samarbejde med borgere
og pårørende
(Pilotprojekt)

2. Telemedicinske
indsatser. National
udrulning af
hjemmemonitorering af
patienter med KOL*

5. Principper for arbejdet
med nye samarbejdsformer

6. Udvælge og afprøve to til
tre større modelprojekter*

7. Udvikle og implementere
metoder til identificering af
sårbarhed hos borgere med
kronisk
sygdom/multisygdom.
13. Rehabiliteringsdatabasen

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

10. Evaluering af tværsektorielle
projekter målrettet sårbare
gravide

11. Indsatser for
mennesker med
dobbeltdiagnoser

12. Samarbejdsaftaler for
særligt udsatte borgere

9. Differentierede indsatser
(målgrupper og afprøvning
af modeller)*

14. Datafangst fra almen
praksis – udvikling af nye
indikatorer

17. Aftale om FMK i det
tværsektorielle samarbejde

19. Tværsektoriel
organisering af
samarbejdet om
utilsigtede hændelser

26. Aftale om regionens
rådgivnings forpligtelse
på medicinområdet

28. Adgang til rådgiv. og
specialviden ved borgere
med komplekse pleje- og
rehab. behov samt borger
med psykisk sygdom

41. Tidlig opsporing og
indsats for borgere med
skadeligt forbrug af
rusmidler

18. Medvirke til udvikling af
Dansk
Patientsikkerhedsdatabase

29. Overordnet ramme for
Rammedelegation i de
kommunale
subakutte/akutte pleje- og
behandlingstilbud

43. Synliggøre eksisterende
tilbud til børn i familier med
misbrugsbehandling

50. Tidlig opsporing i
almen praksis af borgere
med KOL og astma hos
børn

15+52. Udarbejdelse og
implementering af
kommunikationsaftale på
børneområdet

16. Følge den nationale
strategi for digitalisering af
sundhedsvæsenet, og
udbygge
kommunikationsaftale ift.
psykiatrien

24. Regionens rådgivnings
forpligtelse vedr. kronisk
sygdom og multisygdom og
videndeling om
differentierede indsatser
32. Anbefalinger vedr. tilbud
på SOFT-portalen

25. Rådgivning på
hygiejneområdet

27. Telemedicinsk sårvurdering

36. Retningslinjer for
systematisk
kommunikation på
børneområdet

22. Storforbrugerprojekt*

42. Entydig og lettilgængelig
henvisningsprocedure til
misbrugsbehandling

45. Forløbsprogram for
mennesker med psykiske
lidelser

30. Opgaveoverdragelse
ved større strukturelle
og principielle flytninger
af opgaver mellem
kommuner og region
33. Samarbejde om
alkohol og
tobaksintervention
forud for operation

20. Etablere et
systematisk og
struktureret samarbejde
vedr. borgere på
botilbud og borgere
med komplekse
psykiatriske forløb
31. Tværsektorielle
forsknings- og
udviklingsprojekter om
lighed i sundhed*

34. Tværsektoriel
kommunikation på
svangerområdet

35. Aftaler, der sikrer fælles
fødselsforberedelse på
tværs af sektorer

37. Anbefalinger for
styrket tværfaglige
indsatser ift. småbørns
mentale sundhed

15+52. Udarbejdelse og
implementering af
kommunikationsaftale på
det ambulante område

51. Revidering af
Kommunikationsaftale på
det somatiske område

54+36a+39+47. Revision af
Samarbejdsaftale om børn og
unge med psykisk sygdom

54+36a+39+47. Revision
af Samarbejdsaftale om
borgere med psykisk
sygdom

55. Redskaber til tidlig
opsporing vedr.
begyndende
sygdomsudvikling

57. Analysere
genindlæggelsesmønsteret
for nyfødte – behov for
implementering af
yderligere indsatser

40. Tidlig opsporing af børn
og unge som pårørende

44. Varsling mellem
sektorerne for børn i
misbrugsfamilier

53. Aftale om støtte til borgere
med
kommunikationsvanskeligheder
der indlægges fra sociale tilbud

56. Overordnet ramme
for Rammedelegation,
herunder samarbejdet
omkring de kommunale
subakutte/akutte plejeog behandlingstilbud

58. Koordinering og
implementering af
forløbskoordinering og
de regionale og
kommunale
følgeordninger

63. Implementering af SST
forløbsprogram for børn og
voksne med erhvervet
hjerneskade

59. Organisering og
ansvarsfordeling i
samarbejdet mellem
kommuner, hospitaler
og almen praksis med
fokus på rettidig
medicinkommunikation
64. Indsatser ift
erhvervet hjerneskade

60. Tværsektoriel model for
systematisk
medicingennemgang og
medicinafstemning*

62. Plan for implementering
af anbefalingerne i det
nationale Forløbsprogram
for kræftrehabilitering og
palliation
73. Nationale
visitationsretningslinjer for
personer med erhvervet
hjerneskade

67. Mobilisering og
genoptræning af ældre
medicinske patienter*

71. Implementering af
valide test

72. Udmøntning af
bekendtgørelse og
vejledning om
genoptræning – G-GOP i
psykiatrien

68. Henvisning til
genoptrænings- og
rehabiliteringsforløb

74. Gråzonen mellem de
kommunale og de praktiserende
fysioterapeuters tilbud

70. Træning før operation
indenfor udvalgte
diagnosegrupper

69. Genoptræningsforløbsbeskrivelser

46. Rådgivning af
medarbejdere på
ungdomsuddannelser og
jobcentre om
identifikation af psykisk
lidelse
21. Indikatorer til at
følge
implementeringsgrad og
kvaliteten i
forløbsprogrammer

48. Motivation af
borgere med psykisk
sygdom til kommunale
og regionale
forebyggelses- og
rehabiliteringstilbud
61. Hurtigere
fremsendelse af
epikriser

65+66. Revision af
Forløbsprogram for
demens

49. Forebyggende
sundhedsundersøgelse
for socialpsykiatri hos
egen læge

23. Regionens
rådgivnings forpligtelse
vedr.
sundhedsprofilerne

15+52. Udarbejdelse og
implementering af
kommunikationsaftale
på det psykiatriske
område

15+52. Udarbejdelse og
implementering af
kommunikationsaftale
på akutområdet

