Indsats/opgave/projekt

Status på indsatsen

Milepæle[1]

Forventes at være
klar til
fremlæggelse for
SKU/DAK

Forventes at være
klar til
implementering i
(P)SOF’erne

Øvrige
bemærkninger/Evt.
hvornår de første
resultater af indsatsen
kan ses

Følgegruppen for behandling og pleje
Prioriterede indsatser
Videreudvikling af SAM:BO DAK besluttede på møde den 15. juni 2016 at nedsætte en 20-08-18: Følgegruppen
arbejdsgruppe, som skulle videreudvikle SAM:BO i forhold forelægges status på
ift. socialpsykiatri
til socialpsykiatrien. DAK godkendte den 22. juni 2017 det implementeringsarbejdet.
forelagte høringsudkast til tre nye SAM:BO forløb, der
omhandler kommunikation og samarbejde mellem både det
somatiske og det psykiatriske sygehus og socialpsykiatrien i
kommunerne.

Der udarbejdes et
genereisk
dagsordenspunkt til
understøttelse af
implementeringsarbejde
t i PSOF´erne.

Forløbene var sendt i høring i perioden 1. juli 2017 til 28.
august 2017. Forløbene blev endeligt godkendt i
Følgegruppen for behandling og pleje på møde 12. oktober
2017 samt i Det Administrative Kontaktforum den 23.
november 2017. Den 19. december 2017 godkendte SKU
de tre nye forløb samt implementaringsplan.
Der blev afholdt et indledende informationsmøde med
kommunerne den 18. januar 2018.
Videreudvikling af SAM:BO DAK godkendte på møde den 23. november 2017, at der i
videreudviklingen af SAM:BO arbejdes videre med
ift. arbejdsmarkedsarbejdsmarkedsområdet.
området

20-08-18: Godkendelse af
kommissorium og procesplan
vedr. videreudvikling af SAM:BO
på arbejdsmarkedsområdet

Følgegruppen fik den 19. februar 2018 forelagt
en sag om udpegning af repræsentanter til den nye
arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen inviteres til to workshops,
der skal munde ud i et kommissorium samt tids- og
procesplan, der forventes forelagt for Følgegruppen i
august 2018.

Samarbejdsaftale om FMK

DAK har på møde den 27. januar 2017 godkendt, at der
ikke på nuværende tidspunkt udarbejdes en
Samarbejdsaftale vedr. FMK.

Tværsektoriel FMK
arbejdsgruppe

Det Administrative Kontaktforum har på møde den 29.
januar 2016 godkendt kommissorium for den
tværsektorielle FMK-gruppe under Følgegruppen for
behandling og pleje.

DAK besluttede på
møde den 27.januar
2017, at monitorering af
ajourføringsprocenter
for FMK samt evt. audit
overgår til
Følgegruppen for
økonomi, effekt og
kvalitet.

08-10-18: Status fra
Tværsektoriel FMKarbejdsgruppe.

Der indhentes halvårlig status i
Arbejdsgruppen afrapporterer løbende til Følgegruppen.
april og okt.
Arbejdsgruppen er en proaktiv arbejdsgruppe, der har fokus
på tværsektorielle problemstillinger i forbindelse med
implementeringen af FMK.
Der har været afholdt FMK-netværksmøde den 29. marts
2017. Der lægges aktuelt op til en drøftelse i SOF´erne
omkring håndtering af drøftelser omkring FMK i relvante
lokale netværk/fora.
Særlige opgaver
Samarbejdsaftalen om
patienter med
uhelbredelig livstruende
sygdom og forventet
kort levetid i Region
Syddanmark

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, der har revideret
aftalen. Samarbejdsaftalen er godkendt af DAK og trådte i
kraft d. 1. juni 2016.

Der gives helårlig status til
Følgegruppen for
Behandling og pleje (august).

Sundhedsstyrelsen udsendte i december 2017 reviderede
anbefalinger for den palliative indsats.
Følgegruppen besluttede på møde 19-02-18 at indstille til
DAK, at Samarbejdsaftalen for patienter med uhelbredelig
livstruende sygdom og kort forventet levetid revideres med
henblik på at leve op til de reviderede anbefalinger.

03-12-18: Udkast til revideret
samarbejdsaftale forelægges til
godkendelse i Følgegruppen med
henblik på efterfølgende
behandling i DAK.

Følgegruppen godkendte den 9. april 2018 kommissorium
for tværsektoriel arbejdsgruppe til revidering af
samarbejdsaftalen om patienter med uhelbredelig
livstruende sygdom og forventet kort levetid.
Formandsskabet for DAK besluttede på formandsmøde, at
kommissoriet ikke kræver godkendelse i DAK, og at
arbejdet derfor kan igangsættes af Følgegruppen.
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Den reviderede
Udsendes til
samarbejdsaftale implementering i
forelægges til
1.kvartal 2019.
godkendelse i DAK
i januar 2019.

DAK formandsskabet
besluttede, at sagen
ikke kræver
godkendelse i DAK,
men at Følgegruppen
kan igangsætte
arbejdet.
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Status på indsatsen

Elektronisk kommunikation Psykiatriområdet i Region Syddanmark arbejder ud fra
SAM:BO aftalen på lige fod med det somatiske område.
mellem psykiatri og
hjemmepleje
I det tværsektorielle samarbejde mellem psykiatri og
hjemmepleje anvendes de MedCom-standarder, som
fremgår af den reviderede SAM:BO (implementeret den 3.
oktober 2017).
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Der gives en årlig status på
implementering/data på
rapporttyper (oktober).
08-10-18: Årlig status til
Følgegruppen

Psykiatrisygehuset deltager ligeværdigt i den auditering,
som fremgår af tids- og procesplanen for implementering af
den reviderede SAM:BO.

Revision af forløbene for
SAM:BO (Somatik og
psykiatri)

DAK godkendte de reviderede SAM:BO forløb på møde
den 30. marts 2017, og implementering er gennemført i
tredje kvartal 2017.
Den tværsektorielle SAM:BO-arbejdsgruppe, som er nedsat
som underarbejdsgruppe under Følgegruppen, afholdt sit
første møde den 31. oktober 2017. Arbejdsgruppen mødes
efter behov.
Arbejdsgruppens første opgave var at afklare
kommunernes behov for overskrifter i
korrespondancemeddelelser. Følgegruppen har på møde
19-02-18 godkendt oplæg, som er udarbejdet på baggrund
af input fra kommunerne.

Handlingsplanen for den
ældre medicinske patient
2016-19 samt tillæg til
Sundhedsaftalen herom

På møde den 23. november 2016 behandlede DAK den
Udarbejdelse af ramme- og
nye nationale handlingsplan for 2016-2019. Her var der et retningspapair afventer.
særligt fokus på de indsatsområder, som skal koordineres i
Sundhedsaftale-regi.
Fremadrettet vil Følgegruppen for
behandling og pleje fremlægge
DAK besluttede den 23. november 2016, at Følgegruppen en årlig status på initiativernes
for behandling og pleje fremadrettet er ansvarlig for at
fremdrift i DAK.
udarbejde et ramme- og retningspapir for den syddanske
indsats for den ældre medicinske patient i perioden 20162019 samt, at DAK i forbindelse med den årlige
afrapportering orienteres om initiativernes samlede fremdrift
og effekt.
Der pågår i øjeblikket processer i både region og kommuner
vedr. udmøntning af særligt indsatsområde 2
(akutfunktioner) og 5 (udgående funktioner og
rådgivningsinitiativer). DAK besluttede den 22. juni 2017, at
udarbejdelse af et ramme- og retningspapir skal afvente
denne proces.

Audit/evaluering af SAM:BO Der er pr. 1. juni 2017 trådt en ændring af sundhedsloven i 20-08-18: Status på arbejdet
vedr. audit/evaluering af SAM:BO
kraft, som gør det muligt for autoriserede
sundhedspersoner at trække og anvende data til brug for
jf. lovændring.
kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af sundhedsvæsenet.
I den kommende periode arbejdes der på en afklaring af,
hvilken betydning ændringen af sundhedsloven har ift. audit
af SAM:BO.
Casekataloget vedr.
behandlingsredskaber og
hjælpemidler

Afgrænsningscirkulæret tolkes via casekataloget ift.
forskellige remedier herunder, om det er et
behandlingsredskab eller et hjælpemiddel.
Behandlingsredskaber er et regionalt ansvar, mens
hjælpemidler er et kommunalt ansvar.

Status gives helårligt (august).

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave
løbende at revidere og vedligeholde casekataloget.
Revision af
samarbejdsaftalen på
demensområdet

Den nationale handlingsplan for demens lægger i initiativ 6
op til, at der skal ske en evaluering af de eksisterende
regionale forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler for
demens.
På baggrund af evalueringerne udarbejder
Sundhedsstyrelsen faglige anbefalinger for tværsektorielle
forløb for mennesker med demens.
Anbefalinger til organisering herunder rolle og
ansvarsfordeling skal ligeledes indgå i arbejdet.

Løbende afrapporterteing fra
den tværsektorielle
arbejdsgruppe vedr. demens
under Følgegruppen for
behandling og pleje - adhoc.
Primo 2018: Afrapportering fra
arbejder under
Sundhedsstyrelsen og drøftelse
vedr. videre proces.

Sundhedsstyrelsens arbejde igangsættes i løbet af 2017
med henblik på færdiggørelse i 2018. Herefter påbegyndes
arbejdet med revision af samarbejdsaftalen på
demensområdet i den tværsektorielle arbejdsgruppe.
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Forventes at være
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fremlæggelse for
SKU/DAK

Forventes at være
klar til
implementering i
(P)SOF’erne

Øvrige
bemærkninger/Evt.
hvornår de første
resultater af indsatsen
kan ses
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Status på indsatsen

Undersøgelse af
underrepræsentation af
indvandrere på
demensenhederne

Den tværsektorielle arbejdsgruppe for den samlede
demensindsats i Region Syddanmark har haft nedsat en
underarbejdsgruppe, der har arbejdet med at afdække de
udfordringer, der er i forhold til underrepræsentation af
etniske minoriteter i opsporing, udredning og behandling af
demens.
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Forventes at være
klar til
fremlæggelse for
SKU/DAK

Forventes at være
klar til
implementering i
(P)SOF’erne

Øvrige
bemærkninger/Evt.
hvornår de første
resultater af indsatsen
kan ses

Udfordringen omkring underrepræsentation af etniske
minoriteter i forbindelse med opsporing, udredning og
behandling af demens vil blive løftet ind i forbindelse med
arbejdet med øvrige initiativer i demenshandlingsplanen.
Bl.a. når de nationale anbefalinger for tværfaglige forløb for
mennesker med demens foreligger, og der skal arbejdes
med en revision af samarbejdsaftalen.
Der har været udviklet og afprøvet et
Oplæg til
kompetenceudvikling vedr. kompetenceudviklingsforløb, som viste sig ikke at være
hensigtsmæssigt. Opgaven vedr. kompetenceudvikling er
demens
derfor skrevet ud af arbejdsgruppens kommissorium.
Der vil fremadrettet være opmærksomhed på
kompetenceudvikling i forbindelse med Den nationale
demenshandlingsplan (Initiativ 22).
Revision af Demenssyd.dk

Hjemmesiden er nedlagt primo 2016.

Implementering af aftale for Opgaven er udgået af Følgegruppens opgaveportefølje på
mennesker med et misbrug baggrund af beslutning på DAK-møde den 11. november
2015. På mødet blev der truffet beslutning om, at opgaven
og en psykiatrisk lidelse
overgik til Følgegruppen for Genoptræning og
rehabilitering.

Aftaler
Regional vejledning om
utilsigtede hændelser i
sektorovergange

Samarbejdsaftale om
peritonealdialyse i eget
hjem

DAK godkendte den 23. november 2017 Regional
Vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange,
hvor DAK også godkendte, at der udarbejdes et oplæg om
læringsinitiativer med henblik på forelæggelse for Det
Administrative Kontaktforum 1. halvår af 2018.

20-08-18: Status vedr.
14-05-18:Oplæg til 1. kvartal 2018
tværsektoriel UTH arbejdsgruppe læringsinitiativer ift.
og temaeftermiddag.
UTH i
sektorovergange
forelægges til
godkendelse i
Følgegruppen godkendte oplæg til læringsinitiativer ift. UTH
DAK.
i sektorovergange. Sagen sendes videre til godkendelse i
DAK den 14. maj 2018.

Samarbejdsaftale om peritonealdialyse i eget hjem er
udarbejdet i 2012.

14-05-18:
3. kvartal 2018
Forelægges til
godkendelse i DAK

Der tilrettelægges en revision af aftalen. Igangsættelse af
arbejdet er godkendt på møde i DAK 27-01-17.

Følgegruppen godkendte den 9. april 2018 udkast til den
reviderede samarbejdsaftale.
Aftalen er godkendt i SKU 25-10-16 og blev godkendt af
03-12-18: Der skal leveres en
Samarbejdsaftale om
årlig status fra Erfa-gruppen til
borgere, der skal overvåges regionsrådet 28-11-16.
Følgegruppen (december).
i eget hjem pga.
Det er Følgegruppens opgave at monitorere
respiratorisk udstyr.
samarbejdsaftalen. Data blev forelagt Følgegruppen den 9.
april 2018. Monitorering blev taget til efterretning. Det er
følgegruppens vurdering, at samarbejdsaftalen fungerer
efter hensigten.

Aftalen indeholder
ændrede
retningslinjer for
fordelingsnøglen
mellem region og
kommuner.
Der er nedsat en
Erfa-gruppe med
repræsentation fra
kommunerne.

Det forventes, at der afholdes andet møde i ERFA-gruppen
på respirationsområdet i første halvår af 2018.

Samarbejdsaftale om
ledsagelse og praktisk
hjælp

Samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp ved
sygehusbehandling er udarbejdet i 2014.
Der tilrettelægges en revision af aftalen. Igangsættelse af
arbejdet er godkendt på møde i DAK 27-01-17.

20-08-18: Forslag til revideret
samarbejdsaftale forelægges til
godkendelse på møde i
Følgegruppen for Behandling og
Pleje.

Den reviderede samarbejdsaftale skal klart beskrive
finansieringsansvaret ved ledsagelse og praktisk hjælp for
henh. region og kommune i henhold til Sundhedsloven og
Serviceloven.
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27-09-18: Forslag
til revideret
samarbejdsaftale
forelægges til
godkendelse på
møde i DAK.

Arbejdet afventer aktuelt
svar fra
Sundhedsministeriet
vedr. en opklaring på
ansvarsfordelingen
under indlæggelse ift.
hjælp efter serviceloven.

Indsats/opgave/projekt

Status på indsatsen

Samarbejdsaftale for det
psykiatriske område

DAK godkendte den 22. juni 2017, at der ikke længere er
behov for en særskilt samarbejdsaftale for det psykiatriske
område, når SAM:BO for Socialpsykiatrien er
implementeret. Godkendelsen skete med det forbehold, at
underaftaler til samarbejdsaftalen kan stå alene, inden man
kan udfase den overordnede samarbejdsaftale.
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Forventes at være
klar til
fremlæggelse for
SKU/DAK

Forventes at være
klar til
implementering i
(P)SOF’erne

Øvrige
bemærkninger/Evt.
hvornår de første
resultater af indsatsen
kan ses
Med ganske få
redaktionelle ændringer
er ophænget til
Sundhedsaftalen 201518 og SAM:BO-aftalen
sikret. Da der er planlagt
justering af de øvrige
underaftaler inden
udgangen af 2019, kan
samarbejdsaftalen for
det psykiatriske område
derfor udfases, når
SAM:BO indenfor
socialpsykiatrien træder
i kraft pr. 23-10-18.

Følgegruppen godkendte den 19. februar 2018
redaktionelle justeringer af følgende 3 underaftaler:
Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter, 2015
Samarbejdsaftalen om indsatsen for
udviklingshæmmede med psykiske lidelser –
oligofreniområdet, 2015
Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk
lidelse og samtidigt stofmisbrug og alkoholmisbrug, 2015
Da justeringerne alene er af redaktionel karakter,
forelægges de ikke DAK til godkendelse.

Samarbejdsaftale for
udviklingshæmmede med
psykiske lidelser
(oligofreni)

Aftalen er godkendt af SKU den 28. oktober 2014 og er
implementeret i SOF´erne. Der er afholdt temadag i 2017.

Samarbejdsaftale på det
retspsykiatriske område

Implementeringsarbejdet er gennemført via SOF’erne. Der
er gennemført en evaluering af implementeringen og på
den baggrund afholdt opfølgende temadrøftelser med
PSOF´erne.

Aftale om sårbare gravide

DAK godkendte samarbejdsaftale om sårbare gravide på
møde den 23. november 2017. Aftalen blev derefter
godkendt af SKU den 19. december 2017.

Der afrapporteres helårligt på
arbejdet (april).
20-08-18: Årlig afrapportering til
Følgegruppen for behandling og
pleje.
Der afrapporteres helårligt på
arbejdet (feb.).

Der afrapporteres helårligt på
implementeringsarbejdet (dec.)

1. kvartal 2018

Den reviderede samarbejdsaftale omkring gravide og børn Der afrapporteres helårligt på
implementeringsarbejdet (dec.)
tilknyttet Familieambulatoriet Plus i Region Syddanmark
blev godkendt af DAK den 25. januar 2018 med en tilføjelse
om monitorering på udviklingen af antal familier i
Familieambulatoriet, samt antal besøg pr. familie.

1. kvartal 2018

Aftalen implementeres via SOF´erne i 1.kvartal af 2018.

Samarbejdsaftale om
gravide med et
risiko-forbrug af rusmidler
og alkohol i regi af
familieambulatoriet PLUS

Aftalen implementeres via SOF´erne i 1.kvartal af 2018.

Ammepolitikken
Øvrige opgaver
Implementering af nye
sygehushjemmepleje-standarder

Patientoplevet kvalitet pilotprojekt

Politikken videreføres uændret i sundhedsaftaleperioden.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, til at understøtte
implementeringen af de nye sygehushjemmepleje-standarder, som trådte i kraft den 11. maj
2016.

Det blev besluttet på
møde i Følgegruppen
for behandling og pleje
den 17. august 2017, at
monitoreringen ikke
videreføres. Hvis

Alle er
kommuner
Region
Syddanmark
kan nu modtage
Der
igangsat iet
pilot-projekt
vedr. patientoplevet
kvalitet.
Opgaven er udgået af Følgegruppens opgaveportefølje jf.
beslutning på DAK på møde den 29. november 2016.
Opgaven er flyttet til Følgegruppen for økonomi, kvalitet og
effekt.

[1] Udfyldes kun for de særligt
prioriterede indsatsområder

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
Blå = Afventer igangsættelse
Indsatser, som kræver handling fra SKU/DAK, vil blive sat på dagsordenen i separate sagsfremstillinger.
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