Sundhedsaftalen 2015-2018
Porteføljestyringsværktøj
Indsats/opgave/
projekt

Status på indsatsen

Følgegruppen for opgaveoverdragelse

Samtalestøtte til stress- DAK har besluttet, at følramte og langtidssyge- gegruppen kan igangsætte
et pilotprojekt med 2-3
meldte borgere
kommuner, hvor potentialet i et ændret samarbejde kan undersøges.

Milepæle 1

M1: Modellens Trin 1 og 2 Det forventes, at DAK kan En eventuel samarbejdsbehandles i DAK på mødet orienteres om resultaterne aftale afventer resultaterne
den 23/11 2017.
fra pilotprojektet ultimo
af pilotprojektet.
2018.
M2: Identifikation af kommuner til pilotprojekt primo 2018.
M3: Pilotafprøvning i 2-3
kommuner igangsættes
medio 2018.
M4: Modellens Evt. Trin 3
(samarbejdsaftale) behandles i DAK medio 2019.
M5: Samarbejdsaftalen
behandles i SKU på mødet
medio 2019.

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

Udfyldes kun for de særligt prioriterede indsatsområder

Indsats/opgave/
projekt

Status på indsatsen

Indsatser i de kommunale akutfunktioner
(Kvalitetsstandarder for
kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen – krav og anbefalinger)

-

-

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

Intravenøs væskebe- M1: Første monitorering af Samarbejdsaftalerne er
handling
samarbejdsaftalens
godkendt af SKU d. 31/10
Intravenøs og subcutan anvendelse, DAK møde d. 2017
medicinadministration 27/9 2018
Sondeernæring
Parenteral ernæring

M1: Første monitorering af
samarbejdsaftalens anvendelse, DAK møde d. 27/9
2018
Akutte bed-side blod- M1: Samarbejdsaftalen
prøver
evalueres i maj 2020.
Prøvetagning til
mikrobiologiske
undersøgelser

Samarbejdsaftalerne er
godkendt af SKU d. 31/10
2017
Samarbejdsaftalen er godkendt af DAK d. 25/1 2018

Pasning af dræn
M1: Modellens Trin 1 og 2 Samarbejdsaftalerne
Kateteranlæggelse og behandles i den 21/3 2018 behandles på mødet i DAK
pleje
d. 14/5 2018
M2: Modellens Trin 3
(samarbejdsaftale)
behandles i DAK 14/5 2018

Samarbejdsaftale for
Samarbejdsaftalen er
blodprøvetagning i eget godkendt af SKU d. 21/6
hjem
2016, Sundhedssamordningsudvalget d. 13/9
2016, Forretningsudvalget
d. 14/9 2016 og Regions-

Samarbejdsaftalerne er
primo november 2017
sendt til implementering
via de lokale
samordningsfora.
Samarbejdsaftalerne er
primo 2018 sendt til implementering via de lokale
samordningsfora.
Samarbejdsaftalen er primo 2018 sendt til implementering i de lokale samordningsfora samt kommunal lægelige udvalg med effekt fra 1/5 2018.
Samarbejdsaftalerne
forventes godkendt på
mødet i DAK den 14. maj
2018 og sendes
efterfølgende til
implementering i SOF´erne
med effekt fra d. 1/6 2018.
Region Syddanmarks sygehus og de 22 syddanske
kommuner er orienteret
om samarbejdsaftalens
ikrafttræden d. 1/1 2017 og
mulighed for at indgå den

Samarbejdsaftalerne monitoreres halvårligt, førstegang op
til mødet i DAK d. 27/9 2018.
Samarbejdsaftalerne monitoreres halvårligt, førstegang op
til mødet i DAK d. 27/9 2018.
Samarbejdsaftalen evalueres
to år efter den er
implementeret.

Samarbejdsaftalerne evalueres
to år efter implementering.

Det er aftalt at samarbejdsaftalen skal evaluereres to år
efter implementering, dvs.
september 2018.

Indsats/opgave/
projekt

Status på indsatsen

rådet d. 23/9 2016.

Modellen for planlagt
og aftalt overdragelse

Samarbejdsaftale for
patienter i behandling
med lavpotent kemoterapi i eget hjem

Model for planlagt og aftalt
opgaveoverdragelse blev
godkendt på DAK mødet d.
23/11 2016. Modellens
anvendelse blev aftalt på
baggrund af en temadrøftelse på DAK’s møde d.
27/1 2017.
Samarbejdsaftalen er
godkendt af DAK den 22.
juni 2017.

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
nye aftale om
blodprøvetagning i eget
hjem.

DAK godkendte på deres
møde d. 27/1 2017
modellens anvendelse.
SKU godkendte på deres
møde d. 28/2 2017 modellen for planlagt og aftalt
opgaveoverdragelse.

Samarbejdsaftalen blev
optil DAK´s møde den 22.
juni 2017 revideret og
inkludere nu både Cytosar
og Vidaza. Denne information er kommunikeret til de
syddanske kommuner og
Hæmatologisk afdeling X
på OUH

Anvendelsen af samarbejdsaftalen monitoreres halvårligt.
I perioden d. 1/7– 31/12 2017
har 5 patienter modtaget behandling med cytosar i eget
hjem. Antallet er fortsat lavere
end forventet. I hele 2017
modtog 11 patienter behandling med lavdosis cytosar i eget
hjem.

