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Farvekoder:
Grøn = indsatsen forløber planmæssigt
Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer
Rød = indsatsen kræver handling i følgegruppen – evt. også i DAK
Grå = indsatsen er afsluttet i følgegruppen
Indsatser, som kræver handling fra SKU/DAK, vil blive sat på dagsordenen i separate sagsfremstillinger.

Indsats/opgave/
projekt

Status på indsatsen

Milepæle 1

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering
Understøttelse af
arbejdet med
rehabilitering på
specialiseret niveau,
herunder udarbejdelse
af hjælpemateriale:

Udarbejdelse af
hjælpemateriale er
afsluttet og materialet blev
forelagt på følgegruppens
møde den 7. oktober 2016

- om krav til indholdet i
1

Udfyldes kun for de særligt prioriterede indsatsområder

Forventes at være klar Forventes at være klar Øvrige bemærkninger/
til fremlæggelse for
til implementering i
Evt. hvornår de første
resultater af indsatsen
SKU/DAK
(P)SOF’erne
kan ses
December 2016.

Indsats/opgave/
projekt
samarbejdsaftaler om
lægefaglig
konsulentbistand og
forskningsmæssig
forankring;
- krav til leverandører af
rehabilitering på
specialiseret niveau
- indholdet i samt
formidlingen af
genoptræningsplaner til
rehabilitering på
specialiseret niveau.
Opfølgning på indgåede
aftaler med
leverandører til
rehabilitering på
specialiseret niveau
Understøttelse af
arbejdet med
genoptræningsplaner til
psykiatriske patienter,
herunder udarbejdelse
af nærmere beskrivelse
af målgruppen, hvor
sondringen mellem
behandling og

Status på indsatsen

DAK godkendte den 23.
november 2017 den
foreslåede model for den
tværsektorielle opfølgning
på indsatsen.
Udarbejdelse af
tværsektorielt materiale til
understøttelse af indsatsen
blev igangsat i september
2016.

Milepæle 1

Forventes at være klar Forventes at være klar Øvrige bemærkninger/
til fremlæggelse for
til implementering i
Evt. hvornår de første
resultater af indsatsen
SKU/DAK
(P)SOF’erne
kan ses

Der sigtes imod, at
resultater fra opfølgningen
kan forelægges DAK på
september-mødet i 2018.
Materialet blev godkendt i Andet kvartal 2017.
DAK den 30. marts 2017

Indsats/opgave/
projekt
genoptræning afklares.
Opfølgning på
materialet til
understøttelse af
arbejdet med
genoptræningsplaner til
psykiatriske patienter
Evaluering af
samarbejdsaftale
mellem region og
kommuner om ventetid
forud for
genoptræning.
Implementering af GGOP (ny teknisk
standard for
genoptræningsplaner).
Fortsat implementering
af forløbsprogrammet
for rehabilitering og
palliation på
kræftområdet.

Status på indsatsen

Milepæle 1

Opfølgningsindsats
planlægges i første halvår
af 2018.
Data til opfølgningen
forventes indsamlet i andet
halvår af 2018
SKU godkendte
opfølgningen den 19
december 2017.

Regionen og 20 af de 22
kommuner var klar til
ibrugtagning af G-GOP den
2. maj 2016.
Oprindelige tanker om
Afsluttende rapportering
kommunikation mellem de fra projektet forventes at
relevante parter via fælles foreligge forelå i april 2017
it-platform pauseres,
ligesom arbejdet med en
fælles plan for den enkelte
borger.
I stedet fokuseres der i
resten af projektet levetid,

Forventes at være klar Forventes at være klar Øvrige bemærkninger/
til fremlæggelse for
til implementering i
Evt. hvornår de første
resultater af indsatsen
SKU/DAK
(P)SOF’erne
kan ses
Resultaterne af
opfølgningen forventes
forelagt DAK ultimo
2018/primo 2019

Opfølgningen gentages i
efteråret 2018

Den videre
implementeringsproces
varetages lokalt.
DAK godkendte den 22.
Klar til implementering
juni slutrapport med
tilhørende bilag fra
arbejdsgruppen vedr.
implementering af
forløbsprogrammet for
rehabilitering og palliation
på kræftområdet, idet det
fortsatte

Indsats/opgave/
projekt

Status på indsatsen

(som udløber i april
2017)på at understøtte
systematisk udbredelse af
behovsvurdering og
tilhørende korrespondancemeddelelse , bl.a. ved at:

Samarbejdsaftale for
borgere med psykisk
lidelse og samtidigt
stof- eller
alkoholmisbrug

-sikre ledelsesmæssig
forankring og fremdrift;
- følge den lokale
implementeringsindsats og
bidrage til sammenhæng
på tværs;
- afholde to identiske
kursusdage for
nøglepersonale om
anvendelsen af
behovsvurdering og
korrespondanceformatet
Den fortsatte indsats retter
sig primært mod
udarbejdelse af flere
koordinerede indsatsplaner
samt øget inddragelse af
kommunerne og almen
praksis. Indsatsen afsluttes
med en konference 7. juni

Milepæle 1

Forventes at være klar Forventes at være klar Øvrige bemærkninger/
til fremlæggelse for
til implementering i
Evt. hvornår de første
resultater af indsatsen
SKU/DAK
(P)SOF’erne
kan ses
implementeringsarbejde
herefter foregår i regi af de
lokale samordningsfora

Afsluttende opsamling på
arbejdet med
samarbejdsaftalen
forventes forelagt DAK på
september-mødet i 2018.

Indsats/opgave/
projekt

Samarbejdsaftale om
traumatiserede
flygtninge og
krigsveteraner

Oplæg til et
forskningsprojekt med
fokus på effekten af
genoptræning

Status på indsatsen

Milepæle 1

2018, hvortil der er nedsat
en arbejdsgruppe.
Den fortsatte indsats retter Opfølgning i forhold til
sig primært mod
samarbejdsaftalen er
udbredelse af kendskabet forelagt for følgegruppen
til samarbejdsaftalen og
møde den 9. maj 2017.
afklaring vedr. indholdet i
en koordinatorfunktion.

Der arbejdes stadig på et
specifikt oplæg til et
forskningsprojekt og den
dermed forbundne
økonomiske ramme.

Forventes at være klar Forventes at være klar Øvrige bemærkninger/
til fremlæggelse for
til implementering i
Evt. hvornår de første
resultater af indsatsen
SKU/DAK
(P)SOF’erne
kan ses

DAK godkendt den 22. juni
2017, at 1) følgegruppen
udsender afrapporteringen
til de lokale
samordningsfora med
henblik på drøftelse af den
videre indsats samt 2)
følgegruppen nedsætter en
arbejdsgruppe med henblik
på, at der medio 2018 kan
foreligge et forslag til en
revision af
samarbejdsaftalen.
Det videre arbejde med et Ikke fastlagt på nuværende
oplæg blev drøftet på et tidspunkt.
møde mellem VIVE,
følgegruppen og den
faglige arbejdsgruppe den
9. januar 2018

