
Godkendt Arbejdsplan – sundhedsaftalen 2015-2018 (27. marts 2015) (rev. 8. juni 
2015) 
 
Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskel-
lig karakter. Nogle indsatser er forholdsvis veludviklede på baggrund af fx et tidligere udviklingsarbejde og dermed klar til imple-
mentering fra 2015. Andre indsatser har i højere grad karakter af at være udviklingsindsatser, hvor der først skal udvikles nye løs-
ninger på en given udfordring. Og hvor implementeringen vil blive aftalt nærmere i perioden.  
 
Implementerings/udrulningsperioden kan strække sig over flere år. I arbejdsplanen er der angivet et årstal for opstart eksempelvis 
udvikling og afprøvning. Endvidere er der angivet et tidspunkt for, hvornår indsatsen er implementeret og udrullet. Der vil for de 
enkelte indsatser blive udarbejdet mere detaljerede tidsplaner, hvor der eksempelvis vil blive taget højde for, at større omlægninger 
vil kræve, at hospitaler, praksissektor og kommuner har tilstrækkelig med tid til at gennemføre implementeringen.   
 
Ligeledes lægges der op til, at arbejdsplanen løbende justeres eksempelvis ved ændrede behov eller problemstillinger. Endvidere 
skal der også løbende tages højde for nationale initiativer.  
 
Rækkefølgen for initiativernes implementering er udarbejdet med afsæt i følgende kriterier: 
 

• Udfordringens karakter – hvor hastende er der behov for indsatsen? 
• Hvor langt er vi allerede i forberedelsen? Nogle initiativer bygger på tidligere erfaringer og forberedelser, og kan dermed hur-
tigere implementeres 
• Hensyn til hvor mange nye indsatser et område kan implementere – herunder hensynet til at nogle indsatser skal implemen-
teres i sammenhæng med andre. 

 
 
Den lysegrå farve angiver, at de indledende forberedelser til indsatsen er startet op eller er en videreførelse af det eksisterende.  
Den mørkegrå farve angiver, at der er tale om nye indsatser. 
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Kap. Indsats i sundhedsaftalen  Opstart Udrulning færdig 

2015 

Eksisterende/igangværende indsatser 
1 Værdier, grænsekrydsende lederskab Initiativer der understøtter udbredelsen af sundhedsaftalens værdier og det grænsekryd-

sende lederskab. 
2015  

1 På borgerens præmisser Initiativer, der understøtter systematisk inddragelse af borgeren og pårørende 2015  

2 Kompetenceudvikling Fælles kompetenceudvikling 2015  

2 Utilsigtede hændelser Opfølgning på utilsigtede hændelser (løbende i hele perioden) 
 

videreførelse  

2 Infektionshygiejne Aftale om det infektionshygiejniske område (det forberedende arbejde er igangsat) 2015 2015 

2 Polyfarmaci Medicingennemgang samt FMK Videreførelse  

2 Dosisdispensering Udarbejdelse af initiativer, der kan være med til at understøtte og sikre en optimal og 
ensartet anvendelse af dosisdispensering (det forberedende arbejde er igangsat) 

2015 2015 

3 Forebyggelse ift. rygning, overvægt, alko-
hol 

Henvisning fra praktiserende læger og hospitaler til kommunale forebyggelsestilbud Videreførelse  

3 Styrket forebyggelse for unge – seksuel 
sundhed 

Styrket forebyggelse ift. seksuel sundhed. Forsøg med pilotprojekter – ungemodtagelser 
(forberedende arbejde er igangsat). 

2015 2017 

3 Styrket forebyggelsesindsats for menne-
sker med en eller flere kroniske og langva-
rige sygdomme 

Screening for KRAM og henvisning til kommunale tilbud 
Fortsat implementering af forløbsprogrammerne for lænde-ryg og depression 
Monitorering af forløbsprogrammer i regionalt regi fortsætter 

Videreførelse  

3 Forebyggelse og den regionale rådgiv-
ningsforpligtelse 

Dialog om kommunernes rådgivningsbehov 1 gang årligt.  

4 Opfølgende hjemmebesøg Optimeringer af indsatsen afprøves – f.eks. at praktiserende læger kan initiere et opføl-
gende hjemmebesøg mv. (forberedende arbejde igangsat) 

2015 2016 

4 Telemedicinsk sårvurdering Udrulning af telemedicinsk sårvurdering  Igangsat 2015 

4 Ledsageordning Aftale om ledsageordning (forberedende arbejde igangsat) 2015 2015 

4 Hjælpemidler og behandlingsredskaber Løbende revision af afklaringskataloget for hjælpemidler og behandlingsredskaber samt 
udvikling af nye samarbejdsformer (afklaringskataloget videreføres fra sidste periode – 
løbende i hele perioden) (forberedende arbejde igangsat) 

Videreførelse  

6 Respirationspatienter i eget hjem Aftale om fælles hjælperordning for respirationspatienter i eget hjem (forberedende 
arbejde igangsat) 

2015 2015 

5 IT standarder og epikriser Opfølgning på brug af standarder, herunder epikriser Videreførelse  

5 National strategi for digitalisering af sund-
hedsvæsnet 

Opfølgning og understøttelse af den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæ-
senet  
 

Videreførelse    

Nye indsatser 2015 
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Kap. Indsats i sundhedsaftalen  Opstart Udrulning færdig 

3 Forebyggelse – flere henvisninger til kom-
munale forebyggelsestilbud 

Udvikling af model for tværsektoriel audit 
Enkel og let adgang til kommunen vedr. forebyggelsestilbud 

2015 2016 

3 Styrket forebyggelsesindsats overfor bor-
gere med psykisk sygdom 

Opfølgning – generisk forløbsprogram for psykiske lidelser 2015 2016 

2 Differentieret indsats Udvikling og anvendelse af differentieringsmodel/redskab 2015 2016 

3 Styrket forebyggelse for børn med over-
vægt 

Fælles model for monitorering 2015 2016 

4 Akutte patientforløb  - Implementering af TOBS 
- Samarbejde om kommunale akutfunktioner: 

- Rammer for lægedækning af kommunale akutpladser 
- Fælles beskrivelse af kapacitet i kommunale akutfunktioner 
- Udarbejdelse af visitationsretningslinjer (herunder sikring af tilgængelighed) 
- Rammeaftale for delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed 
- Ensartet praksis ift. borgerens egenbetaling 

- Fortsat udvikling af subakutte hospitalsfunktioner (akutte ambulatorier/diagnostisk 
centre + forskellige typer af udgående teams)  

- Samarbejde om telefonisk rådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner 
- Den gode indlæggelse/udskrivelse 

2015 
 
2015 
2015 
2015 
2015 
2015 
2015 
 
2015 
2015 

2016 
 
2015 
2016 
2016 
2016 
2016 
 
 
2017 
2016 

4 Det gode genoptræningsforløb Kortlægning af hvilke konsekvenser den nye bekendtgørelse og vejledning har for det 
tværsektorielle samarbejde 
 
Revision af snitfladekataloget samt udvikling af Det Gode Genoptræningsforløb. 

2015 2015 

6 Styrket samarbejde om henvisning til 
børne- og ungdomspsykiatrien 

Udvikling og afprøvning af forskellige modeller til styrket samarbejde mellem almen 
praksis, kommune og regionspsykiatri 
 

2015 2017 

6 Børn og unge med psykisk sygdom – net-
værksmøder og koordinatorfunktion 

 2015 2016 

4 Styrket behandling af borgere med både 
psykisk og somatisk sygdom 

Udredning ved praktiserende læge inden og parallelt med henvisning til psykiatrien 
 
Samarbejde og kommunikation via epikrise og korrespondancebreve 

2015 2015 

  Ansvar og opgavefordeling ift. somatisk behandling indskrives i udskrivningsafta-
len/koordinationsplanen 
 

  

4 Borgere med psykisk sygdom og samtidigt 
misbrug 

Implementering af SST retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner for 
borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug 
 

2015 2016 

6 Sårbare gravide, tværfaglig og tværsekto-
riel intervention i graviditeten 

Etablering af fælles tværfaglige og tværsektorielle sårbarteam 
 
 

2015 2016 

 Socialt udsatte  2015 2016 

Opstart 2016 



 4 

Kap. Indsats i sundhedsaftalen  Opstart Udrulning færdig 

6 Sårbare gravide, tidlig indsats Tidlig opsporing i almen praksis. 
Systematisk screening/spørgeskema  

2016  

6 Sårbare gravide, tværfaglig og tværsekto-
riel intervention i graviditeten 

-Gennemgang af nyhenvisninger til hospitalet 
-Fremskudt socialfaglig rådgivning på hospitalet 

2016  

6 Sårbare gravide, systematisk opfølgning 
på særligt udsatte børn 

Systematisk opfølgning af særligt udsatte børn. 2016  

6 Familieambulatoriet Revision af sundhedsaftale 2015  

6 Fastholdelse af gravide i arbejde Udarbejdelse af indsats om fastholdelse af gravide i arbejde. 2016  

4 Andre former for hjemmebesøg Afprøvning af andre former for hjemmebesøg i almen praksis 2016  

4 Sammenhængende rehabiliteringsforløb 
 
 
 
 

Arbejde på at udbrede en fælles forståelse af rehabiliteringsbegrebet og rehabiliterings-
indsatsen på tværs af sektorer og fagligheder. 
 
Udvikling af Det Gode Rehabiliteringsforløb til værktøjskassen samt udvikle og afprøve 
nye metoder, som understøtter integrerede rehabiliteringsforløb 

2016  

4 Tilknytning til arbejdsmarkedet 
 
 

Koordinering og sammenhæng mellem behandling, træning og rehabiliteringsindsatsen 
og arbejdsmarkedsområdet – udvikling af modeller 

2016  

4 Øget integration af arbejdsmarkedsområ-
det i indsatsen for borgere med psykisk 
sygdom 

 2016  

4 Dækning af udgifter i forbindelse med børn 
og unge med kronisk sygdom  

Indsats for øget tryghed i ansøgningsprocesser om dækning af udgifter i forbindelse med 
børn og unge med en kronisk sygdom 

2016  

3 Forebyggelse af langtidssygemelding hos 
borgere med psykisk sygdom 

’Hotline’ til jobcenter for praktiserende læge 2016  

3 Styrket forebyggelse for unge Målrettet screening for KRAM og henvisning til kommunale forebyggelsestilbud 2016  

  Kommunerne har i løbet af aftaleperioden tilbud i forhold til KRAM og misbrug til de 16-
24årige 

2016  

3 Styrket forebyggelsesindsats overfor bor-
gere med psykisk sygdom 

Målrettet KRAM-screening af borgere med psykisk sygdom 
Én indgang til kommunale sundhedstilbud 

2016 
2016 

 

3 Fælles strategi - kronikerindsats Udarbejdelse af fælles strategi for indsatsen overfor mennesker med kronisk sygdom 2016  

4 Behandling af børn og unge i eget hjem Hvilke målgrupper og behandlingstyper egner sig bedst? 2016  

4 Træning og rehabilitering af børn og unge Udvikle og afprøve forskellige tværfaglige initiativer og organiseringer på området 2016  

6 Børn og unge med psykisk sygdom – tidlig 
indsats 

Tidlig indsats og overlevering til kommunale indsatser ved bekymring for et barn/en 
ungs trivsel og udvikling herunder formidling og viden 

2016  

6 Børn og unge med psykisk sygdom og 
misbrug 

Udvikling og afprøvning af prøvehandlinger 2016  
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Kap. Indsats i sundhedsaftalen  Opstart Udrulning færdig 

4 Udvikling af kvaliteten af udskrivningsafta-
ler og koordinationsplaner for borgere med 
psykisk sygdom 

Styrket inddragelse af borgeren og relevante samarbejdsparter ved udskrivningsaftaler 
og koordinationsplaner 
Udvikling af IT-løsninger, der understøtter fælles udskrivningsaftale/koordinationsplan 

2016  

4 Styrket behandling af borgere med både 
psykisk og somatisk sygdom 

Udvikle vejledning fra psykiatere til almen praksis via forløbsbeskrivelse 
 

2016  

4 Borgere med psykisk sygdom og samtidigt 
misbrug 

Tværsektoriel udviklingsindsats til borgere med psykisk sygdom og misbrug samt af-
prøvning af prøvehandlinger 

2016  

5 Identifikation af behov, muligheder og 
barrierer for udveksling og deling af data 
på tværs af sektorer og med borgeren

 2016  

5 Udskrivelseskonferencer, møder osv. via 
video udbredes på tværs af hospitaler, 
kommuner og almen praksis

 2016  

5/4 Digitale løsninger mellem regionspsykiatri-
en, kommuner og almen praksis 

Afprøvning af MedCom-baseret kommunikation mellem Regionspsykiatrien og de kom-
munale forvaltninger 

2016  

  Udvikling af IT-løsninger, der understøtter fælles udskrivningsaftale/koordinationsplan 2016  
 

Opstart 2017 
2 Borgere med psykisk sygdom - Tværsekto-

riel sammenhængende indsats i forhold til 
medicingennemgang 

Udvikling og afprøvning af lokale tværsektorielle projekter med henblik på øget compli-
ance om medicinindtagelse 

2017  

 
4 

Genoptræningsområdet Analyse af behov for tilpasning og åbningstider 2017  

4 Rehabilitering og arbejdsmarked Udvikling af IT-løsninger der understøtter en fælles koordineret rehabiliteringsplan 2017  

5 Arbejde med at sætte en fælles national 

begrebsforståelse på tværs 
af sektorer på dagsordenen 

 2017  

3 Styrket forebyggelse for unge Forsøg med henvisning til kommunale tilbud på baggrund af andre bekymringsfaktorer 2017  

3 Forebyggelse - Overvægt Implementering af strategi, monitorering 2017  

3 Forebyggelse forud for operation  2017  

6 Børn og unge, hvor en forælder har alvor-
lig somatisk eller psykisk sygdom 

 2017  

 


