Behandling og Pleje ‐ Prioritering af opgaver
Tekst til DAK dagsorden: Opsummering af prioritering af opgaver for Følgegruppen for Behandling og Pleje
Følgegruppen har den 11. juni 2020 vedtaget en prioritering af de opgaver defineret i Sundhedsaftalen 2019‐2023, samt opgaver, der er tilgået følgegruppen ad‐hoc. Helt overordnet bemærker følgegruppen, at den omfattende opgaveportefølje, hvor monitorering, evaluering og revision af eksisterende aftaler vil kræve stort ressourcetræk, som vil kunne
fjerne fokus fra nye udviklingsindsatser, der kan være med til at opfylde de politiske målsætninger defineret i Sundhedsaftalen 2019‐2023.
På baggrund heraf har følgegruppen bedt Kompetencegruppen for Monitorering om at udvikle et koncept for, hvordan følgegruppen fremadrettet kan arbejde med monitorering af de mange samarbejdsaftaler, herunder metoder til vurdering af relevans, hyppighed og anvendelse af data.
Den konkrete prioritering af opgaver findes i bilag xxx, hvor der er knyttet en simpel handleplan til de enkelte indsatser. Følgegruppen har valgt at udskyde igangsættelse af nye indsatser til 2021, da ny samarbejdsaftale om IV‐behandling har følgegruppens fokus.
Enkelte af de eksisterende indsatser behandles senere end, hvad er defineret i Sundhedsaftalen 2019‐2023. Dette begrundet i forsinkelse af selve sundhedsaftalen, Covid‐19 og andre operationelle forhold.
Opsummering af prioritering af opgaver for Følgegruppen for Behandling og Pleje
Følgegruppen har den 11. juni 2020 vedtaget en prioritering af de opgaver defineret i Sundhedsaftalen 2019‐2023, samt opgaver, der er tilgået følgegruppen ad‐hoc. Helt overordnet bemærker følgegruppen, at den omfattende opgaveportefølje, hvor monitorering, evaluering og revision af eksisterende aftaler vil kræve stort ressourcetræk, som vil kunne
fjerne fokus fra nye udviklingsindsatser, der kan være med til at opfylde de politiske målsætninger defineret i Sundhedsaftalen 2019‐2023.
På baggrund heraf har følgegruppen bedt Kompetencegruppen for Monitorering om at udvikle et koncept for, hvordan følgegruppen fremadrettet kan arbejde med monitorering af de mange samarbejdsaftaler, herunder metoder til vurdering af relevans, hyppighed og anvendelse af data.
Den konkrete prioritering af opgaver findes i bilag xxx, hvor der er knyttet en simpel handleplan til de enkelte indsatser. Følgegruppen har valgt at udskyde igangsættelse af nye indsatser til 2021, da ny samarbejdsaftale om IV‐behandling har følgegruppens fokus.
Enkelte af de eksisterende indsatser behandles senere end, hvad er defineret i Sundhedsaftalen 2019‐2023. Dette begrundet i forsinkelse af selve sundhedsaftalen, Covid‐19 og andre operationelle forhold.
Opsummering af prioritering af opgaver for Følgegruppen for Behandling og Pleje
Følgegruppen har den 11. juni 2020 vedtaget en prioritering af de opgaver defineret i Sundhedsaftalen 2019‐2023, samt opgaver, der er tilgået følgegruppen ad‐hoc. Helt overordnet bemærker følgegruppen, at den omfattende opgaveportefølje, hvor monitorering, evaluering og revision af eksisterende aftaler vil kræve stort ressourcetræk, som vil kunne
fjerne fokus fra nye udviklingsindsatser, der kan være med til at opfylde de politiske målsætninger defineret i Sundhedsaftalen 2019‐2023.

2023

2022

Status på indsatsen

2021

Indsats

#

2020

På baggrund heraf har følgegruppen bedt Kompetencegruppen for Monitorering om at udvikle et koncept for, hvordan følgegruppen fremadrettet kan arbejde med monitorering af de mange samarbejdsaftaler, herunder metoder til vurdering af relevans, hyppighed og anvendelse af data.
Den konkrete prioritering af opgaver findes i bilag xxx, hvor der er knyttet en simpel handleplan til de enkelte indsatser. Følgegruppen har valgt at udskyde igangsættelse af nye indsatser til 2021, da ny samarbejdsaftale om IV‐behandling har følgegruppens fokus.
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Tværsektorielle pakkeforløb for borgere med
gentagne indlæggelser

Tværsektoriel understøttelse af kommunale
akutfunktioner
Fleksible indlæggelser
Samarbejde om rehabilitering og recovery vedr.
psykiatrien

I sygehusregi er der udarbejdet pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser. Det skal skabe en systematisk tilgang til arbejdet med gentagne indlæggelser på
sygehuset. Det er intentionen, at dette bakkes op af tværsektorielle indsatser omkring denne type patienter. Det forventes, at dette arbejde vil munde ud i
beskrivelsen af konkrete indsatser, som kan forebygge indlæggelse og genindlæggelser. Endvidere forventes det, at en tættere kommunikation omkring borgerne evt.
kan dæmme op for færdigbehandlingsdage.
Fra 1.september 2020 pilottestes pakkeforløbet i alle Medicinske afd. VIVE laver evaluering, klar feb‐mar 2021.Tilretning af pakkeforløbet sker apr. 2021, hvor
Følgegruppen kan komme med input.
Følgegruppen vil sætte fokus på det tværsektorielle samarbejde om udvikling og understøttelse af akutte sygeplejeindsatser i det nære sundhedsvæsen. Det forventes,
at denne indsats kan forebygge indlæggelse og genindlæggelser. Endvidere forventes det, at en tættere kommunikation omkring borgerne evt. kan dæmme op for
færdigbehandlingsdage.
Opgavebeskrivelse: I et tæt samarbejde mellem kommune og sygehus vurderes det, om patienten skal indlægges. Det forventes, at denne indsats kan forebygge
indlæggelse og genindlæggelser. Endvidere forventes det, at en tættere kommunikation omkring borgerne evt. kan dæmme op for færdigbehandlingsdage.
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Denne opgave udspringer bla. fra erfaringer fra projektet ”Forløbsprogram for borgere med angst og depression relateret til beskæftigelsesområdet”. Et
samarbejdsprojekt om rehabilitering og recovery i Sønderjylland.

NY

2019‐2023 ‐‐> 2021 ‐
2023

• Mathilde Schmidt‐Petersen deltager på Følgegruppemøde den 19.8.20 for at præsentere erfaringer fra deres arbejde
• Følgegruppen drøfter udviklingsmuligheder på Følgegruppemøde i augst og påbegynder udkast til kommisorium for
arbejdet.
• Følgegruppen klar med forslag til tilretninger/tilføjelser til pakkeforløb forår 2021

NY

2021  2021‐2022

• At denne opgave, som planlagt, igangsættes 2021 eller evt. 2022.
• Fokus på arbejdet omkring Akutplan 2020

NY

2019 – 2020  2021‐ •At denne opgave, afventer arbejdet fra akutplansarbejdsgruppen. Følgegruppen vil således først kunne påbegynde
2023
arbejdet primo 2021. Denne opgave bør ses i sammenhæng med opgaven ”Tværsektoriel understøttelse af kommunale
akutfunktioner”
2021‐2023
• At Følgegruppen for Uddannelse og Arbejdsmarked vil være Lead på denne indsats, og har ansvaret for at involvere
Behandling og Pleje, om nødvendigt.
• Følgegruppen for Uddannelse og Arbejdsmarked skal være opmærksom på målsætningen om at reducere

X

NY/FØLG

Eksisterende indsatser
5

Drift og videreudvikling af SAM:BO

5.1 Videreudvikling af SAM:BO ift. socialpsykiatri

5.2 Videreudvikling af SAM:BO ift. arbejdsmarkedsområdet

5.3 Drift af SAM:BO somatik og psykiatri

FØLG

Den 19. dec 2017 godkendte SKU tre nye forløb samt implementeringsplan. De nye forløb er implementeret den 23. okt 2018. DAK har på møde den 21. nov 2019
behandlet en sag, hvor Følgegruppen for behandling og pleje anmodede om at få godkendt en præcisering af begrebet ”én indgang” i relation til arbejdet med
SAM:BO‐aftalen. En indgang til kommunen er i forlængelse heraf ensbetydende med et lokationsnummer. I forbindelse med drøftelsen af sagen i DAK blev legaliteten i
forhold til de nuværende SAM:BO‐forløb ikke anfægtet.
DAK godkendte d. 23. nov 2017, videreudvikling af SAM:BO ift. arbejdsmarkedsområdet. Følgegruppen godkendte den 3. dec 2018 et kommissorium for den
indledende arbejde. Arbejdsgruppen skal udarbejde et kommissorium samt tids‐ og procesplan for videreudviklingen af SAM:BO på arbejdsmarkedsområdet. Dette
forelægges Følgegruppen til godkendelse snarest muligt. DAK har d. 27. maj 2020 behandlet sagen om godkendelse af en præcisering af begrebet én indgang, som at
være ensbetydende med ét lokationsnummer i hver kommune, gældende for eksisterende SAM:Bo aftaler. Fremtidige videreudviklingsarbejde på
arbejdsmarkedsområdet samt børn‐ og ungeområdet, vil være op til arbejdsgrupperne at få belyst de juridiske og tekniske muligheder i forbindelse med afdækningen
af behovet for tværsektoriel kommunikation på de nye områder.

Tværsektoriel FMK arbejdsgruppe

x

x

DAK har på møde den 29. jan 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.

x

x

x

FØLG

Der ligger ikke umiddelbart opgaver her, udover at følge driften.

FØLG

• Følgegruppen sender et informationsbrev om præciseringen af begrebet til alle SOF´erne.

FØLG

• Følgegruppen afklare om der er grundlag for en audit, og hvordan audit evt. skal planlægges.

x

Der er 1. jun 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. okt 2018 drøftet, at en audit af SAM:BO bør afvente, at SAM:BO Socialpsykiatri er implementeret og i drift, hvorfor audit er udskudt til denne
sundhedsaftale periode.
Følgegruppen besluttede den 3. dec 2018, at kommissoriet for den tværsektorielle SAM:BO arbejdsgruppe blev justeret, så der blev nedsat et formandsskab for
gruppen, socialpsykiatrien blev repræsenteret og arbejdsgruppen blev suppleres med en kommunal og en regional jurist.
Følgegruppen har d. 11.6.20 overdraget opgaven med implementering af MedCom11‐meddelselse til den Tværsektorielle SAM:BO arbejdsgruppe.
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Løbende i 2019‐2023 • At arbejdsgrupperne for arbejdsmarkedsområdet og den tværsektoriel SAM:BO arbejdsgruppe, gives autonomi til
videreudvikling af SAM:BO. Såfremt der måtte opstå uklarheder i arbejdet vil Følgegruppen kunne involveres.
• Status gives hvert år

x

Løbende i 2019‐2023 • At arbejdsgruppen gives autonomi til at følge implementeringen og igangsætte projekter til udbrede brugen af FMK jf.
kommissorium.
Såfremt der måtte opstå uklarheder i arbejdet vil Følgegruppen kunne involveres.
• Status gives hvert år
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Samarbejdsaftale om patienter med
uhelbredelig livstruende sygdom og forventet
kort levetid

DAK godkendte den 7. jun 2019 den reviderede samarbejdsaftale om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og kort forventet levetid. DAK besluttede i
forbindelse med behandling af samarbejdsaftalen, at der skal afholdes en temadrøftelse i DAK omkring dette emne, som blandt andet skal ses i lyset af et stigende
antal kræftramte og en aldrende befolkning. Følgegruppen for behandling og pleje fik til opgave at udarbejde et oplæg til en sådan fremtidig drøftelse. Drøftelsen kan
eventuelt tage afsæt i gode eksempler fra de lokale samordningsfora, ligesom borgeres ønsker i forhold til genoplivning kan indgå. I forbindelse med implementering
af den reviderede aftale er SOF´erne blevet bedt om at bidrage med input til temadrøftelsen. Pjecen "Alvorligt syge og døende" opdateres jf. den reviderede
samarbejdsaftale.

Revision af samarbejdsaftalen på
demensområdet

Den nationale handlingsplan for demens lægger i initiativ 6 op til, at der skal ske en evaluering af de eksisterende regionale forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler
for demens. På baggrund af evalueringerne har Sundhedsstyrelsen udarbejdet faglige anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens.
Anbefalingerne omfatter såvel organisering som rolle og ansvarsfordeling i forhold til arbejdet. De endelige anbefalinger er endnu ikke udsendt. Seneste oplysning fra
ministeret er, at det beror på, at KL endnu ikke har indsendt kommentarer til DUT‐høringen. Den tværsektorielle arbejdsgruppe for den samlede demensindsats i
regionen vil indlede arbejdet med revision af samarbejdsaftalen for demens, så den harmonerer med de nye anbefalinger, så snart de nye anbefalinger udsendes.

Regional vejledning om utilsigtede hændelser i
sektorovergange

DAK godkendte den 23. nov 2017 Regional Vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange. DAK godkendte den 14. maj 2018 et oplæg til læringsinitiativer
med den præcisering, at arbejdet med læringsinitiativer skal forankres lokalt. Der er afholdt en temaeftermiddag om læringsinitiativer vedr. UTH i sektorovergange
den 15. nov 2018. Opsamling på temaeftermiddagen er sendt til deltagerne og SOF‐sekretariaterne med henblik på lokal forankring af læringsinitiativer.
1.september afholdes en tværsektoriel konference om UTH i overgange.

Samarbejdsaftale om kommunikation,
ledsagelse og praktisk hjælp

Samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp ved sygehusbehandling er udarbejdet i 2014. Igangsættelse af revision af aftalen er godkendt på møde i DAK 27‐01‐
17. Den reviderede samarbejdsaftale skal klart beskrive finansieringsansvaret ved ledsagelse og praktisk hjælp for henh. region og kommune i henhold til
Sundhedsloven og Serviceloven. Revideret aftale er godkendt i DAK d. 27.5.20, og efterfølgende SKU. Implementeringsbrev sendt til SOFerne.

Aftale om dosisdispensering

Opgave fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse. De har tidligere set på udfordringer i forhold til en bredere anvendelse af dosisdispensering og finder, at det er en
opgave, som vil være vigtig at få på plads, da det både handler om sikker medicinadministration (færre UTH) og økonomi. Det er imidlertid ret kompliceret at løse
udfordringerne på området, og det er ikke lykkedes nogen steder i landet trods ihærdige forsøg. Senest har Århus Kommune igangsat en omfattende proces med
involvering af Sundhedsstyrelsen mhp. øget brug af dosisdispensering. Problematikken er også rejst i regi af 6‐by samarbejdet. Følgegruppen for Opgaveoverdragelse
har udarbejdet et notat, som beskriver udfordringerne, og forsøgte uden held at rejse sagen i DAK.

Samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse
og samtidigt stof – eller alkoholmisbrug

Den fortsatte indsats retter sig primært mod udarbejdelse af flere koordinerede indsatsplaner samt øget inddragelse af kommunerne og almen praksis. Indsatsen
afsluttes med en konference 7. jun 2018.
Afsluttende opsamling på arbejdet med samarbejdsaftalen blev forelagt DAK den 24. jan 2019. DAK godkendte, at opgaven med registrering af antallet af
koordinerende indsatsplaner forankres i SOF, og at Følgegruppen, på baggrund af indberetninger fra SOFer, en gang årligt præsenterer DAK for et overblik over
udviklingen i antallet af koordinerende indsatsplaner.

Samarbejdsaftale om peritonealdialyse i eget
hjem

Følgegruppen godkendte den 9. april 2018 udkast til den reviderede samarbejdsaftale. Den reviderede samarbejdsaftale blev godkendt på møde i DAK den 14. maj
2018. Den reviderede aftale er sendt ud til region og kommuner til implementering.

Samarbejdsaftaler for medicinadministration
(Intravenøs og subcutan)

Der udpeget 3 prioriterede præparater, hvor der principielt skal udarbejdes særskilte samarbejdsaftaler i medfør af Kvalitetsstandarden for kommunale
akutfunktioner.
Der er efterfølgende fremsendt forslag fra OUH om endnu et medikament (Ditte Naundrup Therkildsen, Hæmatologisk Afdeling X vil have medtænkt præparatet
Zometa – som kræver anlæggelse af PVK – og som ikke hører under Cytostatika eller antibiotika. Zometa® er et lægemiddel, som bruges til at behandle for meget kalk i
blodet samt spredning af kræftsygdomme til knoglerne), og der er desuden en bruttoliste over andre lægemidler. Se de tre prioriterede præparater herunder:
14.1 Ændret samarbejde om behandling med Uracyst/Laluril
14.2 Ændret samarbejde om behandling med Furix til hjerte‐ og lungepatienter
14.3 Ændret samarbejde om behandling med Salbutamol

15/16 Samarbejdsaftale om IV behandling med væske

og antibiotika
17/18 Samarbejdsaftale om

sondeernæring & parenteral ernæring
19

Samarbejdsaftale om akutte bed‐side
blodprøver og prøvetagning til undersøgelser

22

23

24

Samarbejdsaftale om lavpotent kemoterapi

START

(mon)

REV

(mon)

REV

(mon)

• Umiddelbare vurdering i Kvalitets og Forskning, er at der ikke er behov for revision af aftale nu. Endelig vurdering af
venter Tværsektoriel Patientsikkerhedskonference den 1.september.
• At det drøftes i Følgegruppen om aftalen skal revideres

2019 og 2021
(revision) ‐‐> 2022
(revision)

• SOFerne vurderer i 2022, om der er behov for revidering.

2019‐2021 ‐‐> 2020‐
2021 (Afventer)

• at der afventes resultaterne af bestræbelserne i Århus Kommune og Region Nord, inden der igangsættes arbejde med
opgaven.

MON/REV

2021 (revision)

• Aftalen monitoreres årligt.
• At der primo 2021 tages stilling til, hvorvidt aftalen fortsat er relevant, og om en revision skal iværksættes i 2021.

MON/REV

2021

• At Følgegruppen tager stilling til om monitorering af aftalen kan igangsættes i efteråret 2020.
• Monitoreringen vil give mere information om der er behov for en justering/revision i 2021.

2019‐2020 ‐‐> 2020‐
2021 (afvent)

• at udarbejdelse af særskilte samarbejdsaftaler for de nævnte og andre præparater i medfør af Kvalitetsstandarder for
kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen ikke prioriteres i første omgang – bl.a. med henvisning til, at det
tværsektielle samarbejde om IV‐behandling føsrt skal genbesøges.

MON/REV

2021

MON/REV

2021

• Aftaler monitoreres halvårligt
• Evaluering af aftale i 2021, dog skal revidering kun foretages hvis vilkår for opgaven er markant ændret.
• SOFerne kommer med input til om aftalen skal revideres i 2021.
• Aftalen monitoreres årligt, igen i 2021, hvor aftalen evt. revideres.
• SOFerne kommer med input til om aftalen skal revideres i 2021

(mon)

NY

Samarbejdsaftalerne er godkendt af DAK d. 14/5 2018, og sendt til implementering i SOFer med effekt fra d. 1/6 2018.
Monitoreringsresultater blev præsenteret for DAK den 23.jan 2020, hvor det blev besluttet af resultater skal drøftes i SOFerne.

(mon)

REV

(mon)

(mon)

EVAL

(mon)

(mon)

(mon)

Samarbejdsaftalen er revideret og godkendt af DAK den 22. juni 2017. Reviderede aftale inkluderer nu både Cytosar og Vidaza. Denne information er kommunikeret til
de syddanske kommuner og Hæmatologisk afdeling X på OUH. Anvendelsen af samarbejdsaftalen monitoreres. I perioden d. 1/1– 31/12 2018 har 17 patienter
modtaget behandling med cytosar og 19 patienter modtaget behandling med vidaza i eget hjem. Antallet er fortsat lavere end forventet. I hele 2017 modtog 11
patienter behandling med lavdosis cytosar i eget hjem.
Følgegruppen for Opgaveoverdragelse har i 2019 modtaget en henvendelse fra Hæmatologisk Afdeling X, OUH omkring muligheden for at få indskrevet et nyt
præparat (Velcade) i samarbejdsaftalen om lavdosis cytostatika i eget hjem. Præparatet administreres på samme måde som de øvrige, og mange kan selv læres op i at
bruge det. Patientgrundlaget er ligeledes det samme som for de øvrige opgaver.
Samarbejdsaftalen om lavpotent kemoterapi i eget hjem kan evt. udvides ved en formandsgodkendelse i DAK, såfremt arbejdsgruppen indstiller dette via
Følgegruppen for behandling og pleje.
Endelig er der fra Region Syddanmark ønske om at udvide ordningen til de øvrige sygehusenheder, såfremt det er muligt (af hensyn til patienterne).
Sundhedsplanlægning i Region Syddanmark har været i dialog med Sundhedsstyrelsen herom, og det er ikke umiddelbart muligt (med visse undtagelser).

2020

x

(mon)

DAK besluttede d.t 14. maj 2018, at der udarbejdes en samarbejdsaftale for telemedicinsk sårvurdering. Ny organisering blev godkendt på møde i DAK d. 19. nov
2018, der er efterfølgende nedsat en lokal forvaltning i forbindelse med telemedicinsk sårvurdering.
Der er i regi af SDSI en proces i gang ift. opfølgning på hvordan der kan ske kompetenceløft ift. læger. Evaluering af aftale i 2020.

FØLG

NY

(mon)

Telemedicinsk sårvurdering

• Afventer anbefalinger fra SST.
• Arbejdsgruppe etableret og klar til at påbegynde revision.

REV

REV

Samarbejdsaftalen er godkendt af SKU d. 21/6 2016, Sundhedssamordningsudvalget d. 13/9 2016, Forretningsudvalget d. 14/9 2016 og Regionsrådet d. 23/9 2016.
Evaluering af Samarbejdsaftalen blev godkendt i DAK på mødet 7/6 2019, hvor det samtidig blev besluttet at revidere samarbejdsaftalen i henhold til arbejdsgruppens
anbefalinger. Reviderede aftale blev godkendt af Følgegruppen d. 11.6.20, og at blive præsenteret for DAK den 17.september.

2019 ‐‐> 2020
(afventer)

FØLG/REV
DAK

(mon)

Samarbejdsaftale for blodprøvetagning i eget
hjem

FØLG

REV

Samarbejdsaftalerne er godkendt af SKU d. 31/10 2017, og i primo november 2017 sendt til implementering i SOFerne.
Monitoreringsresultater blev præsenteret for DAK den 23.jan 2020, hvor det blev besluttet af resultater skal drøftes i SOFerne.

Samarbejdsaftalerne er godkendt af DAK d. 14/5 2018, og sendt til implementering i SOFer med effekt fra d. 1/6 2018. Evalueres i 2021.
Der er i medfør af samarbejdsaftalen taget initiativ til at udarbejde e‐læringsmodul for kateteranlæggelse på mænd som supplement til den obligatoriske fysiske
undervisning. Den nedsatte arbejdsgruppe er klar til at præsentere status for arbejdet på et kommende møde i Følgegruppen.

• At der på Følgegruppemødet d. 19.8.20 drøftes afvikling af temadrøftelse på DAK i november.
• SOFerne vurdere i 2021 om der er behov for revidering.

REV

+

Kommunale akutfunktioners kobling til den regionale Laboratoriemedicinske Kvalitetsordning Samarbejdsaftalen er godkendt af DAK d. 25/1 2018 og igen i tilrettet
form den 19. november 2019.
Samarbejdsaftalen er primo 2018 sendt til implementering i SOFer samt KLU effekt fra 1/5 2018. Samarbejdsaftalen evalueres primo 2020.

2019 og 2021
(revision)

REV

START

dræn & kateteranlæggelse og pleje

20/21 Samarbejdsaftale om pasning af

DAK

DAK/REV

(mon)

DAK

REV

(mon)

(mon)

(mon)

EVAL

2020 ‐‐> Opstart
snarest

• Der nedsættes en arbejdsgruppe til evaluering af aftalen, sekretariat udarbejder kommisorium.
• Monitorering afklares

MON

2021 (revision)

• Præsentation af e‐learning i Følgegruppen for behandling og pleje i august 2020 ved projektleder Malik Hertzum‐
Hendriksen, SDSI.
• Aftale evalueres i 2021, afklar behov med SDSI

DAK

2019 ‐‐> Til
godkendelse i DAK
17.sep 2020

• Revideret aftale til godkendelse i DAK d. 17.sep 20.
• Ved godkendelse sendes aftale til implementering, monitorering afklares

FØLG

2019 ‐‐> Opstart af
evaluering snarest

• Aftalen skal evalueres ved udgangen af 2020. Sekretariatet udarbejder proces herfor.

(mon)

(rev)

EVAL

MON/NY

NY

(mon)

(mon)

(mon)

• At der foretages fagligvurdering af brugen af Velcade. Såfremt præparatet uproblematisk kan tilføjes
samarbejdsaftalen indstiller Følgegruppen den udvidede samarbejdsaftale til godkendelse i formandskabet for DAK.
• Monitoreres af Følgegruppen
• Den tidligere arbejdsgruppes søges genetableret , og suppleret med Overlæge Hanne Vestergård, afd. X, OUH. Afklaring
omkring status for den gamle arbejdsgruppe under Følgegruppen for Opgaveoverdragelse mhp. Evt.
formandsgodkendelse i DAK. (se pkt. 14).

25

26

Samarbejdsaftale for respiration

Samarbejdsaftale på det retspsykiatriske område

Aftalen er godkendt i SKU den 25. okt 2016 og blev godkendt af regionsrådet den 28. nov 2016. Det er Følgegruppens opgave at monitorere samarbejdsaftalen. Der er
nedsat en ERFA‐gruppe på området. Følgegruppen godkendte den 3. dec, at samarbejdsaftalen revideres jf. ny organisering på området. Kommissorium og revideret
tidsplan for arbejdet er godkendt af følgegruppen den 14.maj 2019. Revideret blev den 21. nov 2019 godkendt i DAK.

DAK

2019 ‐‐> 2020

• Nedsat ERFA‐gruppe arbejder på case‐katalog, som skal præsenteres for Følgegruppen
• Der skal gives status for arbejdet til DAK ultimo 2020

REV

2021

• At der primo 2021 tages stilling til, hvorvidt aftalen fortsat er relevant, og om en revision skal iværksættes i 2021.

DAK

Aftalen godkendt i SKU d. 17. dec 2014. Implementeringsarbejdet er gennemført via SOF’erne. Der er gennemført en evaluering af implementeringen og på den
baggrund afholdt opfølgende temadrøftelser med PSOF´erne.

REV

Adhoc indsatser
27

Ny samarbejdsaftale om IV behandling

28

Telemedicinsk udskrivningspakke

29

Implementering af MedCom11‐meddelelser
Fald i eget hjem

30

Implementeringsopskrift vedr. tværsektoriel
anvendelse af video
31
Samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark
og kommunerne i forbindelse med borgere, som
31 skal overvåges i eget hjem pga. respiratorisk
udstyr

NY
NY

• Der nedsættes en arbejdsgruppe, med evt. underarbejdsgrupper der arbejder med forskellige spor (faglig, økonomi
mv.)
• Der kan indhentes erfaringer fra Region Nord og Midt

NY

NY

NY
• Opgaven lægges under den Tværsektorielle rådgivende SAM:BO arbejdsgruppe
• Kommisorium er udarbejdet

NY

Efter aftale med DAK‐ formandsskabet er der i samarbejde mellem kommunerne i Syddanmark og Region Syddanmark udarbejdet en henvendelse til Sundheds‐ og
Ældreministeriet vedr. borgere, som falder i eget hjem, som ikke er tilskadekomne og skal have hjælp til at blive rejst op. Ministeriet har i forlængelse heraf oplyst, at
praksis på dette område skal aftales mellem region og kommuner. Der udarbejdes nu et oplæg til at belyse området nærmere. Oplægget præsenteres for
Følgegruppen i oktober 2020
SKU besluttede den 5/12 2019 efter indstilling fra DAK: At der udarbejdes en implementeringsopskrift vedr. tværsektoriel anvendelse af video til brug i SOF og
implementeringsgrupperne samt at opgaven forankres i Følgegruppen for behandling og pleje med støtte i de stående kompetencegrupper for sundhedsteknologi og
monitorering.
For så vidt angår en fremadrettet monitorering af den tværsektorielle anvendelse af video, skal Følgegruppen for behandling og pleje – med inddragelse af
Kompetencegruppen for monitorering – komme med et bud på, hvorledes opgaven kan gribes an.
DAK d. 21/11 2019: Følgegruppen anbefaler som led i implementeringen af samarbejdsaftalen, at parterne har en særlig opmærksomhed på håndtering af APV‐
hjælperedskaber. Det vurderes, at der fortsat kan opstå uklarheder om, hvornår der er tale om APV‐hjælpemidler og hvornår der er tale om hjælpemidler og
behandlingsredskaber. Det har ikke været en del af opdraget at se på denne dimension, men Følgegruppen for behandling og pleje indhenter status på området om et
år. Endelig anbefales det, at den eksisterende ERFA‐gruppe på området fokuserer på en smidig implementering af samarbejdsaftalen samtidig med, at det vil
understøtte samarbejdet på tværs for en ofte kompleks målgruppe.

NY
NY

NY
NY

Farveforklaring
Igangsætning af opgave
Planlægning af opgave
Opgave afventer
Opgave afsluttet
Rød tekst

Ændringer ift. sundhedsaftale

