Følgegruppen
for
behandling og pleje
Navn på indsats
Beskrivelse af indsatsen

Videreudvikling
SAM:BO
socialpsykiatri

af DAK besluttede på møde den 15. juni 2016 at
ift. nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle
videreudvikle
SAM:BO
i
forhold
til
socialpsykiatrien. 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
implementeringsplan.

Begrundelse for om indsatsen Hvornår
i
skal videreføres eller afvikles aftaleperioden
forventes indsatsen at
kræve et særligt fokus
(periode)

Videreføres
Videreudviklingsopgaven
er
afsluttet.
Indsatsen er implementeret,
og videreføres på lige fod med
øvrige SAM:BO-forløb.
Det er forudsat, at forløbene
skal evalueres i løbet af 2019.
Principielle
spørgsmål
og
afklaringer
løftes
via
Følgegruppen over i den
Implementeringsplanen følges planmæssigt, og tværsektorielle
SAM:BOde nye forløb er implementeret den 23. gruppe.
oktober 2018.

Evalueringsopgaven er
forudsat til at foregå i
2019.
Drift og opfølgning vil
finde sted i hele
perioden.

Beskrivelse af hvilke ressourcer
det
forventes,
at
en
videreførelse
kræver
(eksempelvis
behov
for
arbejdsgruppe, temadag eller
workshops)
Evalueringsopgaven
er
på
nuværende
tidspunkt
ikke
beskrevet, hvorfor det ikke er
muligt
at
vurdere
ressourceforbruget.

Videreudvikling
af DAK godkendte på møde den 23. november Videreføres
SAM:BO
ift. 2017, at der i videreudviklingen af SAM:BO Indsatsen skal videreføres i den
arbejdsmarkedsområde arbejdes videre med arbejdsmarkedsområdet. nye sundhedsaftale-periode.
t
Følgegruppen godkendte den 3. december
2018 et kommissorium for det indledende
arbejde vedr. videreudvikling af SAM:BO på
arbejdsmarkedsområdet. Der nedsættes en
arbejdsgruppe
inden
årsskiftet
18/19.
Arbejdsgruppen
skal
udarbejde
et
kommissorium samt tids- og procesplan for
videreudvikling
af
SAM:BO
på
arbejdsmarkedsområdet. Dette forventes
forelagt for Følgegruppen i maj 2019.

Samarbejdsaftale
FMK

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

Specielt i de to første
år.
Udvikling forventes at
ske i løbet af 2019,
medens
der
forventeligt vil være
fokus
på
implementering
i
2020.

Som det fremgår, er der endnu
ikke
udarbejdet
et
kommissorium
for
videreudvikling af SAM:BO på
arbejdsmarkedsområdet, hvorfor
det ikke er muligt at vurdere
ressourceforbruget.
Den tværsektorielle SAM:BOarbejdsgruppe yder adhoc faglig
rådgivning til Følgegruppen for
behandling og pleje med henblik
på,
at
Følgegruppen
for
behandling og pleje kan træffe
kvalificerede beslutninger ift.
driften af SAM:BO. Forespørgsler
til arbejdsgruppen kommer via
Følgegruppen.

Tværsektoriel
arbejdsgruppe

FMK Det Administrative Kontaktforum har på møde
den 29. januar 2016 godkendt kommissorium
for den tværsektorielle FMK-gruppe under
Følgegruppen for behandling og pleje.
Arbejdsgruppen afrapporterer løbende til
Følgegruppen. Arbejdsgruppen er en proaktiv
arbejdsgruppe,
der
har
fokus
på
tværsektorielle problemstillinger i forbindelse
med implementeringen af FMK.

Videreføres
Der er fortsat behov for at
have fokus på retvisende FMK
af hensyn til patientsikkerhed.
Behovet er aktualiseret ved
apotekernes snarlige opkobling
på FMK.
Hertil
kommer
central
opmærksomhed
på,
at
ajourføringsprocenten i almen
praksis skal være væsentligt
højere, i de situationer, hvor
anden sundhedsfaglig person
overtager patientbehandlingen
og -omsorg.
Der erindres om, at ajourført
FMK fortsat er en indikator i de
8 nationale kvalitetsmål for
sundhed.
Det
anbefales,
at
overvågningen af brug af FMK
fortsætter, men at opgaven
allokeres i en følgegruppe
(mod 2 idag).

Der kan være behov
for at sætte særligt
fokus på FMK og
brugen heraf, når
apotekerne
også
anvender FMK, og hvis
der
kommer
nye
anvisninger for brug af
dosisdispensering.
Indsatsen vil ligge i
hele perioden.

Det forventes, at behovet for
opmærksom på området fortsat
kan
varetages
af
den
tværsektorielle arbejdsgruppe,
som er nedsat af DAK. Når
apotekerne er koblet på FMK,
kan der være behov for at samle
interessenter om en fælles
forståelse af brug af FMK.

Samarbejdsaftalen om
patienter med
uhelbredelig livstruende
sygdom og forventet
kort levetid i Region
Syddanmark

Den
foreliggende
samarbejdsaftale
er Videreføres
godkendt af DAK og trådte i kraft d. 1. juni Samarbejdsaftalen videreføres
2016. Sundhedsstyrelsen udsendte i december og revideres efter behov.
2017 reviderede anbefalinger for den palliative
indsats. Følgegruppen godkendte i forlængelse
heraf den 9. april 2018 kommissorium for
tværsektoriel arbejdsgruppe til revidering af
samarbejdsaftalen
om
patienter
med
uhelbredelig livstruende sygdom og forventet
kort levetid. Revideret samarbejdsaftale
forventes
forelagt
til
godkendelse
i
følgegruppen i første halvår af 2019.

Såfremt der opstår behov for
revision af samarbejdsaftalen, vil
der
skulle
nedsættes
en
arbejdsgruppe til formålet.

Elektronisk
Psykiatriområdet i Region Syddanmark
kommunikation mellem arbejder ud fra SAM:BO aftalen på lige fod med
psykiatri
og det somatiske område.
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).

Videreføres
Indsatsen er implementeret,
og videreføres på lige fod med
øvrige SAM:BO-forløb.
Principielle
spørgsmål
og
afklaringer
løftes
via
Følgegruppen over i den
tværsektorielle
SAM:BOgruppe.

Den tværsektorielle SAM:BOarbejdsgruppe yder adhoc faglig
rådgivning til Følgegruppen for
behandling og pleje med henblik
på,
at
Følgegruppen
for
behandling og pleje kan træffe
kvalificerede beslutninger ift.
driften af SAM:BO. Forespørgsler
til arbejdsgruppen kommer via
Følgegruppen.

Revision af forløbene DAK godkendte de reviderede SAM:BO forløb
for SAM:BO (Somatik og på møde den 30. marts 2017, og
psykiatri)
implementering er gennemført i tredje kvartal
2017.
Den
tværsektorielle
SAM:BOarbejdsgruppe,
som
er
nedsat
som
underarbejdsgruppe under Følgegruppen,
afholdt sit første møde den 31. oktober 2017.
Arbejdsgruppen mødes efter behov.
Følgegruppen besluttede den 3. december
2018, at kommissoriet for den tværsektorielle
SAM:BO arbejdsgruppe justeres, så der
nedsættes
et
formandsskab
og
socialpsykiatrien
repræsenteres.
Kommissorium forelægges følgegruppen til
godkendelse i marts 2019.

Videreføres
Indsatsen er implementeret,
og videreføres på lige fod med
øvrige SAM:BO-forløb.
Principielle
spørgsmål
og
afklaringer
løftes
via
Følgegruppen over i den
tværsektorielle
SAM:BOgruppe.

Den tværsektorielle SAM:BOarbejdsgruppe yder adhoc faglig
rådgivning til Følgegruppen for
behandling og pleje med henblik
på,
at
Følgegruppen
for
behandling og pleje kan træffe
kvalificerede beslutninger ift.
driften af SAM:BO. Forespørgsler
til arbejdsgruppen kommer via
Følgegruppen.

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

På møde den 23. november 2016 behandlede
DAK den nye nationale handlingsplan for 20162019. Her var der et særligt fokus på de
indsatsområder, som skal koordineres i
Sundhedsaftale-regi.

Afvikles
Indsatsen
videreføres
forventeligt
ikke
da
handlingsplanen udløber ved
udgangen af 2019. Indsatserne
i handlingsplanen videreføres i
Der pågår i øjeblikket processer i både region de organisationer, hvor de er
og kommuner vedr. udmøntning af særligt implementeret.
indsatsområde 2 (akutfunktioner) og 5
(udgående
funktioner
og
rådgivningsinitiativer).

Audit/evaluering
SAM:BO

af Der er pr. 1. juni 2017 trådt en ændring af
sundhedsloven i kraft, som gør det muligt for
autoriserede sundhedspersoner at trække og
anvende data til brug for kvalitetsudvikling og
kvalitetssikring af sundhedsvæsenet.
Følgegruppen har den 8. oktober 2018 drøftet,
at en audit af SAM:BO bør afvente, at SAM:BO
Socialpsykiatri er implementeret og i drift.
Følgegruppen vurderer derfor, at en audit af
SAM:BO mest hensigtsmæssigt finder sted i
den ny sundhedsaftaleperiode.

Videreføres
Da
opgaven
har Da arbejdet endnu ikke er
Indsatsen videreføres i en ny afventet
beskrevet, er det ikke muligt at
aftaleperiode med henblik på implementering
af vurdere ressoureforbruget.
en generel evaluering af SAM:BO
SAM:BO.
Socialpsykiatri, vil det
formentligt
give
mening at placere
indsatsen i første
halvdel af den ny
aftaleperiode.

Casekataloget
vedr. Afgrænsningscirkulæret
tolkes
via
behandlingsredskaber casekataloget
ift.
forskellige
remedier
og hjælpemidler
herunder, om det er et behandlingsredskab
eller et hjælpemiddel. Behandlingsredskaber er
et regionalt ansvar, mens hjælpemidler er et
kommunalt ansvar.
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har til
opgave løbende at revidere og vedligeholde
casekataloget.
Status gives helårligt i oktober.

Videreføres
Indsatsen videreføres, såfremt
der med de nye nationale
rammer for området, som
forventes indenfor kort tid,
stadig er brug for koordinering
på det tværsektorielle område.

Indsatsen
kræver
en
arbejdsgruppe (er etableret p.t.)

Revision
samarbejdsaftalen
demensområdet

af Den nationale handlingsplan for demens
på lægger i initiativ 6 op til, at der skal ske en
evaluering af de eksisterende regionale
forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler for
demens.

Videreføres
Revisionen forventes
Indsatsen skal videreføres i den at skulle foregå i 2019.
nye sundhedsaftale-periode,
idet arbejdet ikke er kommet i
gang
indenfor
den
eksisterende
På baggrund af evalueringerne udarbejder sundhedsaftaleperiode.
Sundhedsstyrelsen faglige anbefalinger for Anbefalingerne har netop
tværsektorielle forløb for mennesker med været i høring, og de forventes
demens.
udsendt umiddelbart før jul.
Anbefalinger til organisering herunder rolle og
ansvarsfordeling skal ligeledes indgå i arbejdet.
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.

Der er behov for nedsættelse af
en arbejdsgruppe til at forestå
arbejdet.
Desuden
forventes
den
nuværende
tværsektorielle
arbejdsgruppe for den samlede
demensindsats i regionen at
fortsætte sit arbejde, idet der er
behov for en monitorering af de
mange
nye
indsatser
fra
demenshandlingsplanen.

Undersøgelse
af
underrepræsentation af
indvandrere
på
demensenhederne

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.

Oplæg
til Der
blev
udviklet
og
afprøvet
et
kompetenceudvikling
kompetenceudviklingsforløb. Da kurset blev
vedr. demens
udbudt, var der efterfølgende ikke tilslutning
hertil. På den baggrund er opgaven vedr.
kompetenceudvikling
skrevet
ud
af
arbejdsgruppens kommissorium.

Afvikles
Indsatsen videreføres ikke, da
arbejdet er afsluttet.
Et eventuelt fremtidigt fokus
forventes
varetaget
i
forbindelse med initiativ 3 i
den
nationale
demenshandlingplan vedr. de
tværfaglige udrednings- og
behandlingsenheder.

Afvikles
Indsatsen videreføres ikke, da
der ikke har været opbakning
til en tværsektoriel indsats.
I forbindelse med initiativ 22 i
den
nationale
demenshandlingsplan har der
Der vil fremadrettet være opmærksomhed på ved flere lejligheder været
kompetenceudvikling i forbindelse med Den taget
initiativ
til
nationale demenshandlingsplan (Initiativ 22). puljeansøgninger i forhold til
en
tværsektoriel
uddannelsesindsats, hvilket der
ikke har været kommunal
opbakning til.

Revision
Demenssyd.dk

af Hjemmesiden er nedlagt primo 2016.

Afvikles
Indsatsen videreføres ikke, da
hjemmesiden er nedlagt.

Regional vejledning om Den regionale vejledning om utilsigtede Videreføres
utilsigtede hændelser i hændelser i sektorovergange er blevet Samarbejdsaftalen videreføres
sektorovergange
revideret og godkendt af DAK den 23. og revideres efter behov.
november 2017. DAK godkendte den 14. maj
2018 et oplæg til læringsinitiativer med den
præcisering, at arbejdet med læringsinitiativer
skal forankres lokalt.
Der er uafholdt en temaeftermiddag om
læringsinitiativer vedr. UTH i sektorovergange
den 15. november 2018. Opsamling på
temaeftermiddagen sendes til deltagerne og
SOF-sekretariaterne med henblik på lokal
forankring af læringsinitiativer.

Såfremt der opstår behov for
revision af samarbejdsaftalen, vil
der
skulle
nedsættes
en
arbejdsgruppe til formålet.

Samarbejdsaftale
om Samarbejdsaftalen om peritonealdialyse i eget Videreføres
peritonealdialyse i eget hjem er blevet revideret og blev godkendt af Samarbejdsaftalen videreføres
hjem
DAK den 14. maj 2018. Den reviderede aftale og revideres efter behov.
er sendt til implementering i region og
kommuner.

Såfremt der opstår behov for
revision af samarbejdsaftalen, vil
der
skulle
nedsættes
en
arbejdsgruppe til formålet.

Samarbejdsaftale
om
borgere,
der
skal
overvåges i eget hjem
pga. respiratorisk udstyr

Samarbejdsaftalen om borgere, der skal Videreføres
overvåges i eget hjem pga. respiratorisk udstyr Samarbejdsaftalen videreføres
er godkendt i SKU den 25. oktober 2016 og og revideres efter behov.
blev godkendt af regionsrådet den 28.
november 2016.
Følgegruppen
har
monitoreret
samarbejdsaftalen. Der er ndesuden edsat en
ERFA-gruppe på området.
Følgegruppen godkendte den 3. december
2018, at samarbejdsaftalen revideres jf. ny
organisering på området. Kommissorium for
arbejdet forelægges formandsskabet til
godkendelse snarest pr. mail.

Det vurderes, at ERFA-gruppen
skal
fortsætte.
Det
vil
forudsætte, at der afsættes
ressourcer til at facilitere
gruppen. Såfremt der opstår
behov
for
revision
af
samarbejdsaftalen, vil der skulle
nedsættes en arbejdsgruppe til
formålet.

Samarbejdsaftale
om Samarbejdsaftalen om ledsagelse og praktisk Videreføres
ledsagelse og praktisk hjælp forventes revideret og godkendt i første Samarbejdsaftalen videreføres
hjælp
halvår af 2018.
med henblik på vurdering af
behov for revision efter 3 år.

Såfremt der opstår behov for
revision af samarbejdsaftalen, vil
der
skulle
nedsættes
en
arbejdsgruppe til formålet.

Samarbejdsaftale
for DAK godkendte den 22. juni 2017, at der ikke Afvikles
det psykiatriske område længere er behov for en særskilt Samarbejdsaftalen videreføres
samarbejdsaftale for det psykiatriske område, ikke.
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.
Tre af underaftalerne er justeret. De øvrige tre
vurderes at skulle justeres senest i 2019.

Samarbejdsaftale
for
udviklingshæmmede
med psykiske lidelser
(oligofreni)

Aftalen er godkendt af SKU den 28. oktober Videreføres
2014 og er implementeret i SOF´erne. Der er Samarbejdsaftalen videreføres
afholdt temadag i 2017. Der er sket mindre og revideres efter behov.
redaktionelle justeringer i 2018, der skal sikre
ophæng til sundhedsaftalen og SAMBO, da det
blev besluttet at Samarbejdsaftalen for det
psykiatriske område kunne udfases jf.
ovenstående.

Såfremt der opstår behov for
revision af samarbejdsaftalen, vil
der
skulle
nedsættes
en
arbejdsgruppe til formålet.

Samarbejdsaftale på det Implementeringsarbejdet er gennemført via Videreføres
retspsykiatriske område SOF’erne. Der er gennemført en evaluering af Samarbejdsaftalen videreføres
implementeringen og på den baggrund afholdt og revideres efter behov.
opfølgende temadrøftelser med PSOF´erne.
Der er sket mindre redaktionelle justeringer af
aftalen i 2018, der sikrer ophænget til
sundhedsaftale og SAMBO jf. ovenstående.

Såfremt der opstår behov for
revision af samarbejdsaftalen, vil
der
skulle
nedsættes
en
arbejdsgruppe til formålet.

Aftale
gravide

Såfremt der opstår behov for
revision af samarbejdsaftalen, vil
der
skulle
nedsættes
en
arbejdsgruppe til formålet.

om

sårbare DAK godkendte samarbejdsaftale om sårbare Videreføres
gravide på møde den 23. november 2017. Samarbejdsaftalen videreføres
Aftalen blev derefter godkendt af SKU den 19. og revideres efter behov.
december 2017.
Aftalen er implementeret via SOF´erne i
1.kvartal af 2018.

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

Den reviderede samarbejdsaftale omkring Videreføres
gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet Samarbejdsaftalen videreføres
Plus i Region Syddanmark blev godkendt af og revideres efter behov.
DAK den 25. januar 2018 med en tilføjelse om
monitorering på udviklingen af antal familier i
Familieambulatoriet, samt antal besøg pr.
familie.
Aftalen er implementeret via SOF´erne i
1.kvartal af 2018.

Såfremt der opstår behov for
revision af samarbejdsaftalen, vil
der
skulle
nedsættes
en
arbejdsgruppe til formålet.

Ammepolitikken

Politikken
videreføres
sundhedsaftaleperioden.

Da arbejdet endnu ikke er
beskrevet, er det ikke muligt at
vurdere ressoureforbruget.

uændret

i Videreføres
Ammepolitikken videreføres,
men revideres forventeligt i
forbindelse med arbejdet med
udarbejdelse af ny fødeplan.

Nye
sygehus- Der blev nedsat en arbejdsgruppe, til at
hjemmepleje-standarde understøtte implementeringen af de nye
r
sygehus-hjemmepleje-standarder, som trådte i
kraft den 11. maj 2016.
Alle kommuner i Region Syddanmark kan nu
modtage hjemmepleje-sygehus standarder
version 1.0.3. Arbejdsgruppen er derfor
nedlagt.

Afvikles
Monitorering
i
regi
af
Følgegruppen videreføres ikke.
Hvis
SOF´erne
oplever
udfordringer på området, kan
dette
rejses
overfor
Følgegruppen.

