Opstart 2016
Kap.

Indsats i sundhedsaftalen

Opstart

6

Sårbare gravide, tidlig indsats

Tidlig opsporing i almen praksis.
Systematisk screening/spørgeskema

2016

6

Sårbare gravide, tværfaglig og tværsektoriel 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 rehabiliteringsindsatsen på tværs af sektorer og fagligheder.

2016

Udrulning færdig

Udvikling af Det Gode Rehabiliteringsforløb til værktøjskassen samt udvikle og afprøve
nye metoder, som understøtter integrerede rehabiliteringsforløb
4

Tilknytning til arbejdsmarkedet

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

2016

4

Øget integration af arbejdsmarkedsområdet i indsatsen for borgere med psykisk
sygdom

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 1624årige

2016

2016

3

Styrket forebyggelsesindsats overfor borgere 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

4

Kap.

Indsats i sundhedsaftalen

Opstart

4

Udvikling af kvaliteten af udskrivningsaftaler 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 afprøvning 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 regionspsykiatrien, kommuner og almen praksis

Afprøvning af MedCom-baseret kommunikation mellem Regionspsykiatrien og de kommunale forvaltninger

2016

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

2016

Borgere med psykisk sygdom - Tværsektoriel sammenhængende indsats i forhold til
medicingennemgang

Udvikling og afprøvning af lokale tværsektorielle projekter med henblik på øget compliance om medicinindtagelse

2017

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

Udrulning færdig

Opstart 2017
2

4

2017

begrebsforståelse på tværs
af sektorer på dagsordenen
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 alvorlig somatisk eller psykisk sygdom

2017

5

