23. marts 2017

Kommissorium for arbejdsgruppe om udgående og rådgivende
funktioner
1. Baggrund
Den nationale handlingsplan "Styrket indsats for den ældre medicinske patient" sætter, ligesom Sundhedsaftalen 2015-18, fokus på det sammenhængende patientforløb. I den forbindelse er udvikling af udgående og rådgivende funktioner og indsatser i både den nationale handlingsplan og sundhedsaftalen.
Udmøntningen af handlingsplanen vil i særlig grad være retningsgivende for
den videre udvikling af
•
•

Behandling i eget hjem
Fleksibel brug af kompetencer på tværs af sektorer til gavn for den
enkelte borger

Der er betydelige samarbejdsrum og afhængigheder mellem de udgående
og rådgivende funktioner, indsatserne i almen praksis og de kommunale
akutfunktioner og sygepleje. Fx vil udvikling af de udgående og rådgivende
funktioner have betydning for indsatserne i de kommunale akutfunktioner –
både fagligt og økonomisk – og omvendt vil udviklingen af de kommunale
akutfunktioner også have betydning for tilrettelæggelsen af de udgående og
rådgivende funktioner.
Koordinering af indsatserne i handlingsplanen blev drøftet i Sundhedsstyregruppen 16. januar 2017. Der var enighed om, at en mindre kreds af repræsentanter fra almen praksis, region og kommuner udarbejder forslag til overordnede rammer og principper for den videre udmøntning og koordinering af
udvalgte indsatser i handlingsplanen.
Der nedsættes på denne baggrund en midlertidig arbejdsgruppe om udgående og rådgivende funktioner med særlig fokus på samspillet mellem de
forskellige indsatser i region, kommuner og almen praksis i borgerens hjem
eller nærmiljø.
2. Opdrag
Det fælles omdrejningspunkt for gruppens arbejde er samspillet om og med
borgere, der behandles hjemme.
Gruppen har til opgave at udarbejde forslag til:
•

Principper for udgående funktioner
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•

•

•

Udviklingsperspektiver, som principperne kan give anledning til, i
forhold til det tværsektorielle samarbejde i forbindelse med behandling i eget hjem. Fokus skal være på både udviklingsperspektiver i
forhold til fysisk udgående funktioner og rådgivende funktioner, samt
hvordan disse spiller sammen med kommunernes akutfunktioner og
kompetenceudvikling i den kommunale sygepleje.
Procesplan for udbredelse og udmøntning af principperne, samt
overordnede rammer for den videre udmøntning og koordinering i
regi af klyngerne i forhold til handlingsplanen ”Styrket indsats for den
ældre medicinske patient”.
Tilrettelæggelse af telefonrådgivning på hospitalerne til kommunerne
på baggrund af anbefalinger fra Akutstyregruppen og Strategisk
Sundhedsledelsesforum og ønsker fra kommunerne til telefonrådgivning (Jf. kommunalt notat om telefonrådgivning)

Konkrete leverancer:
• Principper for udgående funktioner
• Plan for udmøntning af principperne og koordinering af det videre
arbejde med rådgivende funktioner, kommunale akutfunktioner,
kompetencer i den kommunale sygepleje og indsatser i almen praksis.
• Forslag til, hvordan tilbud om telefonrådgivning på hospitalerne til
kommunerne kan tilrettelægges.
Gruppens kommissorium og leverancer gøres tilgængelig på:
www.sundhedsaftalen.rm.dk
3. Sammensætning
Gruppen er sammensat tværfagligt og tværsektorielt med den tilstrækkelige
faglige kompetence til at løse opdraget.
Medlemmer
• Lis Kaastrup, ældre- og handicapchef, Skanderborg Kommune
(kommunal medformand)
• Peter Mikkelsen, ældrechef, Favrskov Kommune
• Merete Kjærsgaard Kristensen, centerleder for hjemmeplejen, Holstebro Kommune
• Elsebeth Hummelgård, pleje- og visitationschef, Skive Kommune
• Kirstine Markvorsen, omsorgs- og sundhedschef, Aarhus Kommune
• Inge Pia Christensen, sygeplejefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital (regional medformand)
• Tove Kristensen, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Midt
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•
•
•
•
•

Ida Gøtke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest
Bente Fogh, oversygeplejerske Akutafdelingen, Regionshospitalet
Randers
Catherine Hauerslev Foss, geriater, Aarhus Universitetshospital
Thomas Hahn, ledende overlæge medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Horsens
Henrik Kise, praktiserende læge og næstformand for PLO-M

Gruppen sekretariatsbetjenes af Helene Bech Rosenbrandt (Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland) og Sine Møller Sørensen (KOSU).
De regionale medlemmer er udpeget af Akutstyregruppen og er bindeled i
forhold til Akutstyregruppen i arbejdsgruppens arbejde.
Formandskab og sekretariat
Der er delt formandskab og sekretariat mellem region og kommuner. Formandskabet er ansvarligt for fremdriften i gruppens arbejde – herunder at
gruppens leverancer følger de tidsfrister, der er angivet i gruppens arbejdsplan.
4. Kompetence
• Gruppen har overordnet reference til Sundhedsstyregruppen. Da
gruppens leverancer er tæt forbundet med efterfølgende udmøntning af regionale midler, forudsættes det, at der finder en godkendelse sted i Akutstyregruppen før endelig godkendelse i Sundhedsstyregruppen
• Fællessekretariatet og formandskabet for sundhedsaftalen er bindeled mellem Sundhedsstyregruppen og arbejdsgruppen.
5. Arbejdsplan
Gruppen mødes efter behov og nedlægges når opgaven er løst.
6. Tidsplan
Dato
Uge 9
Uge 10

27. marts
29. marts

Handling
Udpegning til arbejdsgruppe afsluttes
Godkendelse af kommissorium (formandskab for fællessekretariatet for sundhedsaftalen samt formandskab for
arbejdsgruppen)
Telefonrådgivning fra hospitalerne til kommunerne drøftes i Akutstyregruppen
1. Møde i arbejdsgruppen
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24. april

2. Møde i arbejdsgruppen

27. april

Godkendelse i Akutstyregruppen

19. maj

Status og/eller drøftelse i Sundhedsstyregruppen

2.juni

Drøftelse af forslag i Den Kommunale Sundhedsstrategiske gruppe (DKS)
Endelig godkendelse af leverancer fra arbejdsgruppen i
Sundhedsstyregruppen (ved behov forbi Akutstyregruppen inden)

6. september
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