Følgegruppen
opgaveoverdragelse

Navn på indsats

for

Beskrivelse af indsatsen

Samtalestøtte til stressramte For at aflaste de praktiserende læger i
og
langtidssygemeldte Syddanmark, har Det Administrative
borgere
Kontaktforum godkendt, at Følgegruppen
for opgaveoverdragelse kunne igangsætte
et projekt, som har til formål at undersøge
potentialet og effekten af at overdrage
samtalestøtte til borgere sygemeldt af
psykisk årsag fra almen praksis til
kommunerne. Projektet er fortsat
relevant, men afventer øvrige indsatser i
Sundhedsaftalen 2019-2023

Begrundelse for om indsatsen Hvornår i aftaleperioden Beskrivelse
af
hvilke
skal videreføres eller afvikles
forventes indsatsen at kræve ressourcer det forventes, at
et særligt fokus (periode)
en videreførelse kræver
(eksempelvis behov for
arbejdsgruppe,
temadag
eller workshops)
Videreføres
2020
Eventuelt som en del af en øvrig
række af indsatser målrettet mental
helbred i Sundhedsaftalen 20192023. Erfaringerne med projekt
recovery bør dog fremadrettet
indtænkes i projektets.

Et pilotprojekt i 2-3 kommuner.
En tværsektoriel arbejdsgruppe.
En projektorganisering, som
samler understøtter projektet
og evaluerer resultaterne.

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

Intravenøs
og
subcutan Kommunale akutfunktioner,
medicinadministration
kvalitetsstandarderne kunne
intravenøs
og
medicinadministration.

Samarbejdsaftale
om
behandling med væske

skal jf. Videreføres
2019-2020
varetage Følgegruppen er, på baggrund af
subcutan input fra kommuner, sygehuse og
PLO Syddanmark, ved at afdække
hvilke præparater, som rummer et
potentiale
for
et
ændret
samarbejde.
Følgegruppen
vil
herefter
præsentere
Det
Administrative Kontaktforum for en
udfyldt model for planlagt og aftalt
opgaveoverdragelse

IV Samarbejdsaftalen om IV-behandling med Videreføres
2019
væske skal monitoreres og eventuelt Samarbejdsaftalen
monitoreres, 2020 (revision)
revideres i løbet af aftaleperioden.
næste gang i september 2019.
Vurderes at skulle revideres senest,
når aftalen er tre gammel i 2020.

En tværsektoriel arbejdsgruppe

Følgegruppen
varetager
monitoreringen
af
samarbejdsaftalen. Skal aftalen
revideres skal der nedsættes en
tværsektoriel arbejdsgruppe

Samarbejdsaftale
om
IV Samarbejdsaftalen om IV-behandling med Videreføres
2019
behandling med antibiotika
antibiotika skal monitoreres og eventuelt Samarbejdsaftalen
monitoreres, 2020 (revision)
revideres i løbet af aftaleperioden.
næste gang i september 2019.
Vurderes at skulle revideres senest,
når aftalen er tre gammel i 2020.

Følgegruppen
varetager
monitoreringen
af
samarbejdsaftalen. Skal aftalen
revideres skal der nedsættes en
tværsektoriel arbejdsgruppe

Samarbejdsaftale
sondeernæring

om Samarbejdsaftalen om sondeernæring skal Videreføres
2019
monitoreres og eventuelt revideres i løbet Samarbejdsaftalen
monitoreres, 2020 (revision)
af aftaleperioden.
næste gang i september 2019.
Vurderes at skulle revideres senest,
når aftalen er tre gammel i 2020.

Følgegruppen
varetager
monitoreringen
af
samarbejdsaftalen. Skal aftalen
revideres skal der nedsættes en
tværsektoriel arbejdsgruppe

Samarbejdsaftale
parenteral ernæring

om Samarbejdsaftalen
om
parenteral Videreføres
2019
ernæring skal monitoreres og eventuelt Samarbejdsaftalen
monitoreres, 2020 (revision)
revideres i løbet af aftaleperioden.
næste gang i september 2019.
Vurderes at skulle revideres senest,
når aftalen er tre gammel i 2020.

Følgegruppen
varetager
monitoreringen
af
samarbejdsaftalen. Skal aftalen
revideres skal der nedsættes en
tværsektoriel arbejdsgruppe

Samarbejdsaftale om akutte
bed-side
blodprøver
og
prøvetagning
til
mikrobiologiske
undersøgelser

Samarbejdsaftalen om akutte bed-side
analyser
og
prøvetagning
til
mikrobiologiske
undersøgelser
skal
evalueres og eventuelt revideres i løbet af
aftaleperioden

Videreføres
2019 (evt. revision)
Samarbejdsaftalen skal evalueres i
november 2019 og eventuelt
revideres i aftaleperioden

Samarbejdsaftale om pasning Samarbejdsaftalen om pasning af dræn Videreføres
2020 (evaluering)
af dræn
skal evalueres to år efter implementering. Samarbejdsaftalen skal evalueres i
september 2020 og evt. revideres.

Følgegruppen
varetager
evalueringen
af
samarbejdsaftalen. Skal aftalen
revideres skal der nedsættes en
tværsektoriel arbejdsgruppe
En tværsektoriel arbejdsgruppe

Samarbejdsaftale
om Samarbejdsaftalen om kateteranlæggelse Videreføres
2019 (implementering
kateteranlæggelse og pleje
og pleje skal evalueres to år efter Samarbejdsaftalen skal evalueres i læringskursus)
implementering. Følgegruppen arbejder september 2020 og evt. revideres. 2020 (evaluering)
med en tværsektoriel arbejdsgruppe om
at udvikle et E-læringskursus målrettet
kommunalt personale, som skal oplæres i
kateteranlæggelse. Arbejdet forventes
færdig i april 2019, men skal efterfølgende
implementeres.

Samarbejdsaftale
for Samarbejdsaftalen beskriver rammerne
blodprøvetagning i eget hjem for
hvordan
udgående
blodprøvetagningsfunktioner
kan
rekvireres til borgere i eget hjem.

af

e- En tværsektoriel arbejdsgruppe

Videreføres
Hvis samarbejdsaftalen skal
Følgegruppen vi i løbet af foråret justeres forventes arbejdet at
2019 evaluere den eksisterende skulle pågå medio 2019.
samarbejdsaftale
og
vurdere
behovet for at justere den.

Modellen for planlagt og aftalt Model
for
planlagt
og
aftalt Videreføres
overdragelse
opgaveoverdragelse er et vigtigt redskab i
Sundhedskoordinationsudvalget vision om
at udvikle det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen. Følgegruppen foreslår, at
modellen fortsat anvendes i den
kommende
sundhedsaftaleperiode.
Modellen evalueres og tilpasses løbende
iht. den enkelte opgave.

Model for planlagt og aftalt
opgaveoverdragelse vil blive
anvendt
løbende
over
aftaleperioden

En tværsektoriel arbejdsgruppe
bør nedsættes. Det vil være
oplagt at bruge den samme,
som evaluere samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftale
for I samarbejdsaftalen for patienter i
patienter i behandling med behandling med lavpotent kemoterapi i
lavpotent kemoterapi i eget eget hjem beskrives, hvordan patienter fra
hjem
Hæmatologisk afdeling på OUH kan
modtage behandling i eget hjem.
Følgegruppen
foreslår,
at
samarbejdsaftalen i foråret 2019 udvides
til at dække alle sygehusenheder og et nyt
præparat.

Videreføres
2019 (revideres)
Følgruppen
monitorer 2020 (monitoreres)
samarbejdsaftalen
løbende
og
kommende løbende med forslag til
revidering af samarbejdsaftalen iht.
den medicinske udvikling.

En tværsektoriel arbejdsgruppe

