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Ind- Forankring
sats af opgaven
nr.

Indsats

Leverancer

Notat om sårbarhed . Afsluttes i DAS

7

Patientrettet
forebyggelse og
kronisk sygdom

Udvikle og implementere metoder til identificering af
sårbarhed hos borgere med kronisk sygdom/multisygdom.

8

Børn

Samarbejdsmodel for tværsektorielt samarbejde om socialt Projekt igangsat. Vil inkludere børn fra ca februar 2018.
sårbare familier med syge børn.
Ved afslutning af projekt vil DAS få en afrapportering

11

Administrativt oplæg Indsatser for mennesker med dobbelt diagnoser

12

Forebyggelse af ind- For at understøtte, at særligt udsatte borgere får lettere
og genindlæggelser adgang til udredning, behandling og pleje, vil vi indgå
aftaler, der bl.a. skal sikre lettere adgang til opfølgende
pleje- og behandlingsindsatser efter udskrivelse fra
hospital. Samarbejdsaftalerne udvikles med afsæt i
eksisterende erfaringer.

DAS

samordningsudvalgene

Anden implementering

2. kvartal 2018

2. kvartal 2019

Herlev og Nordsjællands Hospitaler,
samt alle kommuner og praktiserende
læger i regionen der har børn i
målgruppen

Afrapportering på de 2 projektspor:
generisk model for implementering generisk
indsatsplaner og fælles team KK og regionh psyk

Indenfor
aftaleperioden

Via skabelon til brug for afholdelse af
tværsektorielle netværksmøder samarbejdsaftalen på
psykiatriområdet

DAS har den 2. februar godkendt at der skal udarbejdes
lokale samarbejdsaftaler. Opgaven sendes videre til
samordningsudvalgene

1. kvartal 2018

2. kvartal 2018

1

Ind- Forankring
sats af opgaven
nr.
16

IT og Elektronisk
kommunikation

Indsats

Leverancer

Følge den Nationale strategi for digitalisering af
sundhedsvæsenet :

Psykiatrien
1) evaluering af pilottest, herunder
kommunikationsaftale, i de tre kommuner
2) udkast til anbefaling om, at der sættes fokus på
brugen af KM i overgangsperioden
Tidshorisont: Q3 2018

DAS

3. kvartal 2018

Jobcentre
Udkast til aftale om korrespondance mellem jobcentre,
almen praksis og hospital (underaftale til eksisterende
aftale om brugen af KM). Overblik over hvilket
kommuner der har jobcentre som ikke kan kommunikere
elektronisk
20

Patientsikkerhed

Skabe sammenhængendeog sikre forløb, hvo
læringinddrages.
Tværsektorielt samarbejde om patientsikkerhed for
borgere på botilbud og borgere med komplekse
psykiatriske forløb

Evaluering af afprøvning af en tværsektoriel
risikomanagerfunktion efter en to-årig periode.
Der vil være statusrapporteringer løbende i
aftaleperioden

23

Enhed for
tværsektoriel
Udvikling

Regionens rådgivningsforpligtelse vedr.
sundhedsprofilerne.

Der er ingen konkrete kommunale efterspørgsler. Som
Indenfor
led i ny Sundhedsprofil tages det op med arbejdsgruppen aftaleperioden
for patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom
sammen med sundhedsprofilfolkene for at afklare, om
der kan være behov for initiativer /sparring/ inspiration
indenfor denne indsats.

24

Patientrettet
forebyggelse og
kronisk sygdom

Det skal beskrives, hvilke rådgivning fra regional side, som Afrapportering til DAS
vil være hensigtsmæssig for kommunerne med
udgangspunkt i den kommende rapport om kronisk
sygdom. Derudover skal det afklares, hvordan der fremover
sikres bedst mulig videndeling omkring arbejdet med
differentierede indsatser.

samordningsudvalgene

Anden implementering

skal implementere
aftalerne

Psykiatri: Høring af udkast til endelig
Kommunikationsaftale i Sau, it-sou
samt hospitaler og kommmuner
forventes gennemført efter afslutning
af pilottest
Jobcentre: Udkast til
Kommunikationsaftale forventes i
høring i SAU, it-sou samt kommuner
og hospital medio 2018

1. kvartal 2019

Indenfor
aftaleperioden

2

Ind- Forankring
sats af opgaven
nr.

Indsats

Leverancer

DAS

samordningsudvalgene

25

Administrativt oplæg Videreudvikle aftale om regionens rådgivningsforpligtelse
vedr. hygiejne ved at følge op på evalueringen af den
nuværende hygiejneaftale og eventuelt komme med
anbefalinger til indsatsområder.

Der kan forelægges en status til DAS efter drøftelserne
af anbefalinger til indsatsområder på baggrund af
evalueringen.

Indenfor
aftaleperioden

27

Sårpleje, CSU

Telemedicinsk sårvurdering

DAS vil i foråret 2018 modtage en afslutningsrapport
herunder aftale om rådgivningsforpligtelse, hvorefter
initiativet afsluttes

Indenfor
aftaleperioden

30

DAS

Opgaveoverdragelse i forbindelse med større, strukturelle
og principielle flytninger af opgaver mellem kommuner og
region.

Der har ikke været emner indtil nu

Indenfor
aftaleperioden

33

Samordningsudvalge Samarbejde om alkohol- og tobaksintervention forud for
ne
operation. (sammenhæng til indsats 32)

Brev udsendt til samordningsudvalgene
Afventer tilbagemeldinger fra samordningsudvalgene.

2. kvartal 2018

bedt om udtalelse

34

IT og Elektronisk
Kommunikation

Indenfor
aftaleperioden

implementering efter
godkendt
kommunikationsaftale

37

Børn +
”Der udarbejdes en kort beskrivelse af de eksisterende
praksisplanudvalget screeningsværktøjer til vurdering af mentalt helbred hos
småbørn. På den baggrund vurderes, om der kan peges på
anbefalinger for en styrket tværsektoriel indsats ift.
småbørns mentale helbred og/eller der er behov for
nationale anbefalinger”.

• Ønsker om tværsektoriel kommunikation på svangreKommunikationsaftale på svangreområdet
/barselsområdet viderebringes til det forestående arbejde i
MedCom 11. Herunder mulighed for at starte op med
elektronisk svangrejournal (henvisningsstandard) mellem
egen læge og hospital.
• Der igangsættes et forberedende arbejde vedr.
elektronisk kommunikation med KM på svangre/barselsområdet, især med fokus på sårbare gravide og
abort, i samarbejde med gruppen Samarbejde på
børneområdet samt Fødeplansudvalget.

Arbejdet startes først op primo 2018. Der forventes at
arbejdet kan afsluttes primo 2019

Anden implementering

Indenfor
aftaleperioden

3

Ind- Forankring
sats af opgaven
nr.

Indsats

Leverancer

DAS

samordningsudvalgene

40

Børn

Udarbejde retningslinjer for tidlig opsporing af børn og
unge som pårørende og aftale, hvordan der varsles mellem
sektorerne i forhold til børn og unge, der oplever dødsfald
og/eller er pårørende til familiemedlemmer med alvorlig
psykisk eller somatisk sygdom

Arbejdsgruppen har igangsat arbejdet medio 2017 med i Indenfor
først omgang at inddrage relevante erfaringer fra Region aftaleperioden
Hovedstadens psykiatri samt Videncenter for
Patientstøtte. En skrivegruppe arbejder nu videre med at
konkretisere, hvordan der kan arbejdes videre hermed.
Det står dog klart, at der ikke vil blive peget på
udarbejdelse af egentlige retningslinjer. I stedet
forventes fokus på en oplysningsindsats i hospitalsregi,
bl.a. med udgangspunkt i anbefalinger fra
Sundhedsstyrelsen, om øget opmærksomhed på børn
som pårørende, herunder hvordan børn med behov
herfor kan henvises til yderlig kommunal hjælp.

Implementering er ikke
planlagt, men der er
opmærksomhed på, at
implementering er
meget væsentlig ift.
denne indsats.

44

Børn

Aftale, hvordan varsling mellem sektorerne kan udbygges i
forhold til børn i familier med misbrugsproblemer, således
at det sikres, at børnene med behov findes og henvises til
eksisterende tilbud.

regional VIP-vejledning til brug på hospitaler og i
Forår 2018
psykiatrien for, hvornår og hvordan en underretning skal
anvendes. Herudover skal der især på regional side
arbejdes videre med implementering heraf.

Implementering er ikke
planlagt endnu, men der
er opmærksomhed på,
at der skal være en
implementeringsindsats
for, at især den
regionale VIP-vejledning
vil blive kendt og
anvendt.

48

Patientrettet
forebyggelse og
kronisk sygdom

”Hvad er udfordringen i forhold til at styrke borgere med
psykisk sygdoms egen motivation ift. forebyggelses- og
rehabiliteringstilbud, herunder om de eksisterende
kontakter med borgeren kan udnyttes bedre”.

Afrapportering til DAS

Anden implementering

Indenfor
aftaleperioden

4

Ind- Forankring
sats af opgaven
nr.
IT og Elektronisk
Kommunikation

Indsats

Leverancer

DAS

Kommunikationsaftaler for: børn og unge, det akutte
Udredning af tekniske muligheder og udarbejdelse af en Indenfor
område og på psykiatriområdet – herunder også for børne- kommunikationsaftaler
aftaleperioden
og ungdomspsykiatrien (børn+unge+psyk

samordningsudvalgene

Anden implementering

Implementering af
godkendte aftaler

52 + 15

53

Administrativt oplæg Aftale støtte til borgere (børn og voksne) med svære
kommunikationsvanskeligheder, der indlægges fra sociale
tilbud til udredning og behandling på hospital.

Forslag til en fælles regionsdækkende aftale for området. 2. kvartal 2018

2. kvartal 2018

56

DAS

Nedsat gruppe under DAS mhp udarbejdelse af en fælles 2. kvartal 2018
aftale

Inddrages formodentlig i
implementeing

58

Forebyggelse af ind- Koordinering og implementering i forhold til
og gen-indlæggelser forløbskoordination og de regionale og kommunale
følgeordninger.

61

Hospitalsdirektioner Hurtigere fremsendelse af epikriser
ne

63

Implementeringsgru Implementering af Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer Udkast til implementeringsplan for FP for både voksne 2. kvartal 2018
ppe, CSU
for rehabilitering af børn og voksne med erhvervet
og børn med erhvervet hjerneskade - herunder forslag til
hjerneskade.
implementeringsplan er sendt i høring hos kommuner,
hospitaler, SFR, PLO, handicaporganisationer og center
for hjerneskade med frist 5. marts 2018.

64

Implementeringsgru Indsatser i fht erhvervet hjerneskade
ppe, CSU

Samarbejdet mellem kommuner, almen praksis og
hospitalerne omkring de kommunale subakutte/akutte
pleje- og behandlingstilbud.

Afrapportering

2. kvartal 2018

hvert kvartal indenfor
aftaleperioden

Tværsektorielt samarbejdsforum vedr. erhvervet
hjerneskade skal følge op og understøtte
implementeringen

Når der foreligger en
endelig godkendelse vil
implementeringen skulle
ske via
samordningsudvalgene

2. kvartal 2018

5

Ind- Forankring
sats af opgaven
nr.

Indsats

Leverancer

DAS

65

Patientrettet
forebyggelse og
kronisk sygdom

Understøtte indsatser, der fremmer tidlig og kvalificeret
Indsatsen løftes i forbindelse med revision af FP for
opsporing, idet jo tidligere sygdommen (demens) opdages, Demens
des bedre er mulighederne for at vælge effektive
behandlingsmetoder, planlægge den sociale indsats og
inddrage borgeren og de pårørende som aktive
samarbejdsparter.

3. kvartal 2018

66

Patientrettet
forebyggelse og
kronisk sygdom

Fortsat implementering og revisionen af FP demens .

Revideret FP for Demens

3. kvartal 2018

70

Genoptræning,
rehabilitering og
hjælpemidler

Udvikle og implementere retningslinjer for træning før
operation eller behandling indenfor udvalgte
diagnosegrupper, hvor der er evidens for effekt
(eksempelvis ryg, knæ og skulder).

Københavns Kommune har opstartet et projekt om
Indenfor
præhabilitering – træning, rygestop og alkoholindsats
aftaleperioden
inden operation. Københavns kommune har udarbejdet
et udkast til faglig vejledning for præhabilitering for
patienter forud for planlagt operation. Arbejdsgruppen
har besluttet at følge Københavns Kommunes projekt, og
først tage stilling til den videre proces for arbejdet med
retningslinjer for træning før operation, når der
foreligger nogle flere erfaringer fra Københavns
Kommune primo 2018.

71

Genoptræning,
rehabilitering og
hjælpemidler

Fortsætte den fælles implementering af valide og
pålidelige test og målinger for konkrete patientgrupper.

Pt. forventes det, at indsatsen vil blive afsluttet medio
Indenfor
2019 inden for én afgrænset patientgruppe. Såfremt der aftaleperioden
skal implementeres for flere patientgrupper, vil
indsatsen ikke nå at blive afsluttet inden juni 2019

samordningsudvalgene

Anden implementering

der kommer en
implementeringsopgave
når der foreligger et
godkendt
forløbsprogram

evt.
implementeringsopgave

6

Ind- Forankring
sats af opgaven
nr.

Indsats

Leverancer

DAS

72

Genoptræning,
rehabilitering og
hjælpemidler

Udmøntning af Bekendtgørelse samt vejledning om
genoptræning eksempelvis ved udarbejdelse af et nyt
snitfladekatalog og fastsættelse af ventetider, der hvor det
er sundhedsfagligt begrundet.

• Almen genoptræning afklaring af basal/avanceret
Indenfor
genoptræning. Afsluttet
aftaleperioden
• Aftale fastsættelse af ventetider, hvor det er
sundhedsfagligt begrundet. Aftalen er forsinket, men
forventes afsluttet i 2018
• Hjerneskadeområdet. Forventes afsluttet primo 2019
• Implementering af G-GOP i psykiatrien. Forventes
afsluttet ultimo 2018.

3+4

Aktivt samarbejde
med borgere og
pårørende

Fremme aktivt samarbejde med borgere og pårørende
(implementering af metoder)

Pilotafprøvning med brugerrepræsentanter i
samordningsudvalgene i 3 udvalg. DAS har forlænget
prøveperioden frem til udgangen af september 2018

4. kvartal 2018

samordningsudvalgene

Anden implementering

Kører pilot i 3 af
samordningsudvalgene
frem til udgangen af
2018

7

