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Navn på indsats

Beskrivelse af indsatsen

Understøttelse af
arbejdet med
rehabilitering på
specialiseret
niveau, herunder
udarbejdelse af
hjælpemateriale

Der er fastsat krav til
leverandørerne,
samarbejdsaftaler om
konsulentbistand og
forskningmæssig forankring
samt indholdet i og
formidlingen af de relevante
genoptræningsplaner

Afvikles
Indsatsen afsluttes, da det det relevante
materiale er udarbejdet

Opfølgning på
indgåede aftaler
med leverandører
af rehabilitering på
specialiseret niveau

DAK har godkendt en model
for opfølgning i to trin. I
første trin spørges
kommunerne om, hvilke
leverandører, de benytter. I
andet trin spørges de
udpegede leverandører om
deres efterlevelse af de
tværsektorielt fastsatte
kvalitetskrav

Videreføres
Indsatsen videreføres - en første opfølgning
forventes forelagt DAK på andet møde i 2019,
men som følge kompleksiteten i
opgavevaretagelsen vedr. rehabilitering på
specialiseret niveau, vurderes der at være
brug for at gentage opfølgningen i den nye
sundhedaftaleperiode

Den nærmere timing af en
Som udgangspunkt håndteres
gentagelse af opfølgningen vil opgaven af
skulle vurderes nærmere følgegruppesekretariatet
men den vil tidligst være
relevant i 2020

Understøttelse af
arbejdet med
genoptræningsplan
er til psykiatriske
patienter

Der er udarbejdet
Afvikles
tværsektorielt materiale til Indsatsen afsluttes, idet det relevante
understøttelsen, herunder en materiale er udarbejdet.
model, der skal tydeliggøre
sondringen dels mellem
behandling og genoptræning
på området, dels mellem
forskellige
genoptræningsniveauer

Opfølgning på
understøttelsen af
arbejdet med
genoptræningsplan
er til psykiatriske
patienter

Data til en første opfølgning
forventes indsamlet og
bearbejdet i første halvdel af
2019 og resultaterne
forventes forelagt DAK i
anden halvdel af 2019

Videreføres
Indsatsen videreføres - der vil fortsat være
behov for understøttelse af indsatsen på
området via monitorering og opfølgning på
implementeringen

Den nærmere timing af en
gentagelse af opfølgningen vil
skulle vurderes nærmere men den vil tidligst være
relevant i 2020

Evaluering af
samarbejdsaftale
mellem region og
kommuner om
ventetid forud for
genoptræning

DAK fik en første opfølgning
på samarbejdsaftalen forelagt
ultimo 2017, og det var
planen, at en anden
opfølgning skulle finde sted i
efteråret 2018. Det viste sig
imidlertid nødvendigt at
udskyde denne til 2019

Afvikles
Indsatsen afsluttes, da der er kommet ny
lovgivning på området. Der udestår en
koordinering i kommunerne af
registreringerne af, hvornår borgerne
opstarter deres genoptræningsforløb.

Følgegruppen for
Genoptræning og
Rehabilitering og den stående
arbejdsgruppe drøfter på
førstkommende møde i 2019,
den udestående koordinering
i kommunerne i fht
registreringer.

Der er på nuværende tidspunkt
nedsat en tværsektoriel
arbejdsgruppe til varetagelse af
opgaven i samspil med
følgegruppesekretariatet

Implementering af
G-GOP ny teknisk
standard for
genoptræningsplan
er

Regionen og 20 af de 22
kommuner var klar til
ibrugtagning af G-GOP den 2.
maj 2016

Afvikles
Afsluttes, idet følgegruppen retter
henvendelse til MEDCOM-gruppen vedr.
ønskede forbedringer i korrespondancerne

Fortsat
implementering af
forløbsprogrammet for
rehabilitering og
palliation på
kræftområdet

Indsatsens har fokuseret på at
understøtte systematisk
udbredelse af
behovsvurdering og den
tilhørende
korrespondancemeddelel-se

Afvikles
Afsluttes, idet DAK den 22. juni 2017
godkendte slutrapport vedr. projektet. Det
fortsatte implementeringsarbejde foregår
herefter i regi af de lokale samordningsfora.

Samarbejdsaftale
for borgere med
psykisk lidelse og
samtidigt stof eller
alkoholmisbrug

Indsatsen har primært rettet
sig mod udarbejdelse af flere
koordinerede indsatsplaner
samt øget inddragelse af
kommunerne og almen
praksis

Videreføres
Årligt i aftaleperioden
Videreføres i den administrative del af den
kommende sundhedaftale, idet det fortsatte
arbejde med samarbejdsaftalen forankres i
PSOF. En følgegruppe modtager årlig
afrapportering på status fra PSOF

Samarbejdsaftale
om traumatiserede
flygtninge og
krigsveteraner

Indsatsen har primært rettet
sig mod udbredelse af
kendskabet til
samarbejdsaftalen og
afklaring vedr. indholdet i en
koordinatorfunktion

Afvikles
Afsluttes, jf. særskilt sag til DAK-mødet den
24. januar 2019. Følgegruppen foreslår, at
dele af den nuværende samarbejdsaftale
samtænkes med nye indsater i
Sundhedsaftalen 2019-2023, eksempelvis ift.
arbejdsmarkedsområdet

Opgaven varetages af PSOF i
samspil med
følgegruppesekretariatet

Oplæg til et
forskningsprojekt
med fokus på
effekten af
genoptræning

Muligheder for
Afvikles
gennemførelse af
Afsluttes, jf. særskilt sag til DAK-mødet den
forskningsprojekt er afsøgt i 24. januar 2019
forhold til VIVE og Center for
Kvalitet

Nationalt projekt Følgegruppen følger arbejdet Videreføres
vedr.
i en syddansk gruppe, som er Videreføres, idet projektet afsluttes medio
brugertilfredshed nedsat i relation til projektet 2020
på
hjerneskadeområd
et

Projektet følges frem til dets
afslutning

Projektet kræver ingen særskilt
organisering ud over den
allerede etablerede

