1. Den akutte patient: I mål med FAM
Indsatsområde: Status:

Milepæle:

Speciallæger i front

Ændringer kortlagt på det medicinske
område, herefter udarbejdes tilsvarende for
orto og kirurgi

Opgørelse af merudgifter inden
udgangen af 2011
Helene Vestergaard giver en mundtlig
orientering på stabschefmødet d.
28.11.11

STP

Test af 12 STPforløb

Udarbejdelse af resterende 23 STP
forløb inden udgangen af 2011
2. Pilotrunde før sommerferie 2012
Rullende implementering efter
sommerferien 2012

Uddannelsesplan

8 af de 9 kursusmoduler i den regionale strategi for efteruddannelse i FAM er i gang.
Kursusmodul 8: FAM sygeplejerske basisuddannelse: Oplæg til national
uddannelsesordning for basismodul i akutsygepleje forventes fastlagt dec. 2011.
Regionalt udbud forventes i 1. halvår 2012.

Forskning

1.

2.
3.

25012012

3 mio. kr. har været i opslag. 750.000
udmøntes formentlig i denne runde.
Opslag igen i forår 2012.
Netværk konstitueret. Leder vælges
på næste møde 11. januar 2012.
Sygehusene er i gang med at ansætte
forskningsledere. Udmøntning er sket
til OUH.

1.

2.
3.

Udmøntning af midler i denne
runde endelig efter RR møde d.
30. januar 2012. Næste opslag
med ansøgningsfrist ca. 15.
marts 2012 med resterende
midler.
Netværk konstitueres, leder,
TRYGprofessor
Udmøntning af midler til
forskningsleder
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2. Systematisk kronikeromsorg

1. Almen praksis
Indsatsområde:

Status:

Milepæle:

Ny overenskomst

Formidlingsmøder om OK er afholdt. Over
400 læger har deltaget.
Formidlingsmøder om rygprogrammet er
afholdt. 139 læger har deltaget.
Øvrige forløbsprogrammer formidles i
samarbejde med SOF

Gennemført
Gennemført

ICPC og datafangst

Værktøjsmøder gennemført.
Stikprøve viser at 88% af 431anvender
ICPCkodning.
Personalet koder i 59% af praksis.
51,8% af ydernumre er tilmeldt datafangst

ICPC implementeret 2012,
datafangst impl. april 2013

Organisationsudvikling

58 praksis har benyttet sig af ét eller flere
SydPOLtilbud
Der er etableret organisations
udviklingsnetværk for sololæger

Evaluering primo 2012

Patientens plan

Implementeres i Shared Care Platformen

Pilottestes 201112,
færdigudvikles 2013

Tidlig opsporing

Projekt om tidlig opsporing af diabetes
mellitus. 30 tilmeldte læger fra 16 praksis.
Beslutningsoplæg om nyt projekt:
Forebyggende undersøgelser er under
udarbejdelse

I drift 20102012.

25012012

Gennemføres foråret 2012

Projektbeskrivelse forår 2012.
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2. Systematisk kronikeromsorg

2. Kommunerne
Indsatsområde:

Status:

Milepæle:

Opfølgning på
kommunernes indsatser iht
kronikerstrategi og
forløbsprogrammer
 patientuddannelse
 henvisningstilbud
 patientkoordinering

Aftalt, at alle kommuner etablerer
KRAMtilbud.

Aftale opfyldt mht. KRAM.

Implementering og opfølgning af
forløbsprogrammer i SOF’erne.

Årlig status til SKU

3
Fælles opfølgning i regi af DAK med
fokus på patientuddannelse

Projekt Patientuddannelse på tværs
af diagnoser 20112012. Pilottestes
på over 200 borgere indtil marts 12.

Tidlig opsporing
(kompetenceudvikling af
kommunens medarbejdere)

25012012

Regionen understøtter
kommunernes indsats via
rådgivningsfunktionen på
forebyggelsesområdet

Gennemføres primo 2012

Evalueres og tilrettes i 2012,
slutevalueres primo 2013.

Temamøde om tidlig opsporing
afholdes i marts 2012

2. Systematisk kronikeromsorg

3. Sygehusene
Indsatsområde:

Status:

Milepæle:

Opfølgning på sygehusenes
indsatser iht kronikerstra
tegi og forløbsprogrammer
•Patientkoordinering og
kontakt
• Kontakt til speciallæger
• Subakutte tider

Initiativer er under implementering
på sygehusene. Skal følges op.

Statuskortlægning gennemføres
ultimo 2011/primo 2012.
Implementering jf. handlingsplan 1.
halvår 2012

Sygdomsspecifikke
patientuddannelser

Behov for harmonisering.
Indsatsen koordineres med DAK
initiativ vedr. patientuddannelse

Kortlægning opdateres ultimo 2011
Evt. harmoniseringsinitiativer
fastlægges primo 2012

Kronikerprojekter

I 20102012 sygehusprojekter om
bl.a. patientforløb og –uddannelse
Generelt god fremdrift.

Afsluttes 2012, evalueres ultimo
2012/primo 2013.
Proces for vidensopsamling og
videndeling under udarbejdelse

25012012
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2. Systematisk kronikeromsorg
4. Tværgående initiativer
Indsatsområde:

Status:

Milepæle:

Stratificering

a) CfK ansvarlig for audit i almen
praksis og på sygehuse på
diabetesområdet ift stratificerings
principper. Koordineres med DURS

a) Gennemføres 4. kvartal 2011.
Rapport 1. kvartal 2012

b) Kortlægning af diabetesprofil på
diabetescentre og i almen praksis

b) Gennemføres 4. kvartal

c) Operationalisering af
egenomsorgsbegrebet udestår

c) Proces for empowerment strategi
og operationalisering af egenom
sorgsbegrebet skal fastlægges.

Kompetenceudvikling

Over 2000 medarbejdere er
kompetenceudviklet og tilbud i 2012
fastlagt

Ca. 1.000 kompetenceudvikles i 12.
Behov og ønsker for fælles
kompetenceudvikling efter 2012 skal
drøftes.

Monitorering af kvalitet

Tværsektoriel arbejdsgruppe nedsat
i regi af DAK.
Interessekonflikter i gruppen.
Afventer udmeldinger fra SST.

Strategi med monitoreringspunkter
indenfor udvalgte indsatsområder
forelægges DAK i marts 2012.

25012012
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2. Systematisk kronikeromsorg
4. Tværgående initiativer, fortsat
Indsatsområde:

Status:

Milepæle:

Telemedicin

Mange løsninger findes allerede.
Fokus på udbredelse af de
løsninger, der er modne.

Handlingsplan for udbredelse
udarbejdes 20112012

Digital kommunikation

Sam:Bo er implementeret, De
midlertidige korrespondance
standarder skal erstattes af
strukturerede MedComstandarder.

Sam:Bo 2009, udvikling 20102012.
Følger MedComs projektplan.

VisinfoSyd

Visinfo er idriftsat og løbende
udviklet. Der gennemføres en
brugerundersøgelse for at optimere
anvendelsen.

Gennemført

Patientens plan

Implementeres i Shared Care
Platformen

Praksiskonsulentfunktionen

Evaluering af PKO er under
forberedelse mhp. kvalitetsudvikling

25012012

Gennemført primo 2012. Herefter
aftales organisationsændringer
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2. Systematisk kronikeromsorg
4. Tværgående initiativer, fortsat fortsat
Indsatsområde:

Status:

Milepæle:

Shared Care
platform/tværsektoriel
kronikerjournal

Begrænset EUudbud.
Prækvalifikation gennemført.

Kontrakt forventes underskrevet
foråret 2012.
Hjertejournalen forventes udviklet
201213

Sikker medicinering

SU har indgået aftale om systema
tisk gennemgang af ældres samlede
medicinering. Kurser afholdt for 58
praksis.

Monitorering gennemføres efterår
2011. Evalueres på SU på første
møde i 2012.

FMK implementeres i takt med at
Cosmic EPJ udbredes.
FMK implementeres i IPJ i SLB

Lægepraksis tilbydes informations
møder og praksisbesøg for at
understøtte implementering.

Lægevagten har implementeret FMK

Ibrugtagning monitoreres via
statistiske udtræk fra
Lægemiddelstyrelsen.

Evaluering af PKO er under
forberedelse

Gennemført primo 2012. Herefter
aftales organisationsændringer

Praksiskonsulentfunktionen

25012012

7

3. Patientsikkerhed
Indsatsområde:

Status:

Milepæle:

1.
2.
3.
4.

Forberedelser pågår mht.:
Indledende møderække med
Sygehusledelserne:
SHS (3 møder + aftale)
OUH (1 møde + aftale)
Psyk (1 møde + aftale)
SLB, møde den 30 nov. 2011
SVS, møde den 9. januar 2012
På SYLmødet den 1. nov. 2011, blev
det aftalt at Center for Kvalitet og
Afdelingen for Kvalitet skal have et
forslag til Strategipapir for hvert enkelt
indsats klar til SYLmødet den 20.
december 2011.
Endelig aftale om procesplan,
målfastsættelse, dokumentation
indgås på Temadag om Kvalitet, 17.
april 2012.

 Møderække med sygehusledelser
Kortlægning af nuværende indsatser og
planer
Aftale om indsatsmål og tidsgrænser,
Aftale med sygehusledelser færdiggøres
efterfølgende

Infektioner
Tryksår
Sikker kirurgi
Risikolægemidler

25012012
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4. Dokumentation og monitorering
Indsatsområde:

Status:

Milepæle:

SydLIS

Fase 1 i test

Vises på næste SYL 29/11
Fase 2 estimeres
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COSMIC og klinisk proces
(NIPdiabetes)

Projektet er beskrevet

Monitorering af
tværsektorielle
patientforløb

Jævnfør ”monitorering af kvalitet”
under Systematisk kronikeromsorg

25012012

Drøftes med IT
Forelægges SYL

5. Udvikling i behandlingsintensitet
Indsatsområde:

Status:

Milepæle:

CPRcreep

En model for beregning af CPR
creep er specificeret. Beregning af
CPRcreep træder i kraft i 2012.

13.September –
konsekvensberegning hvis modellen
gjaldt l 1.halvår 2011

En arbejdsgruppe under
sygehusledelseskredsen arbejder
med varianter af modellen og
ledelsesværktøjer

30.November –
Supplerende beregninger for
varianter af modellen
20.December –
Præsentation af endelig model og
værktøjer til implementering af CPR
creep på afdelingerne.

25012012
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