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       10. november 2020 

 

 

Kommissorium for implementerings- og opfølgningsgruppe vedr. den 
gode indlæggelse og udskrivelse 
 

 

Baggrund og formål 

Arbejdsgruppen vedr. den gode indlæggelse og udskrivelse har haft til opgave at se på, hvordan den gode 

indlæggelse og udskrivelse sikres med udgangspunkt i en værdibaseret aftale. Det har resulteret i en 

samarbejdsaftale, som forventes godkendt i Sundhedsstyregruppen, Praksisplanudvalget og 

Sundhedskoordinationsudvalget i nov.-dec. 2020 og efterfølgende i kommuner og region jan.-marts 2021. 

Samarbejdsaftalen beskriver principper for samarbejdet om den gode indlæggelse og udskrivelse, som 

kommer til at danne ramme for drøftelser og aftaler lokalt i klyngerne.  

En samarbejdsaftale som bygger på seks principper for samarbejdet mellem kommune, hospital og 

praktiserende læge kræver en velovervejet implementering, hvor man på tværs af kommune, hospital og 

almen praksis i klyngen får aftalt, hvad der skal til for udmønte principperne. Derfor afsættes 2021 til 

implementeringsår/testår, hvor man i klyngerne aftaler, hvordan man vil udmønte samarbejdsaftalen og 

omsætte principperne. Det kalder på, at man i klyngen prioriterer dialog og relationsdannelse samt løbende 

opfølgning på, hvordan samarbejdsaftalen fungerer i praksis og hvor effektiv implementeringen 

understøttes.  

Formålet med at nedsætte en tværgående implementerings- og opfølgningsgruppe er todelt, hvor første 

del handler om at understøtte implementeringen af aftalen i klyngerne. Anden del handler om at planlægge 

opfølgningen på aftalen med henblik på læring og evt. justering af aftalen.  

Arbejdsgruppen refererer til Sundhedsstyregruppen, som har det overordnede ansvar for opfølgning på 

samarbejdsaftalen. 

 

Opdrag 

På baggrund af det todelte formål er opgaven i gruppen:  

 Planlægge implementeringsunderstøttelse i klyngerne herunder udarbejde 

kommunikationsmateriale jf. implementeringsplanen 

 Planlægge opfølgning på samarbejdsaftalen efter implementerings-/teståret – dvs. udarbejde et 

opsamlingsset-up 
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 Ansvarlig for at udarbejde en opfølgning på samarbejdsaftalen til Sundhedsstyregruppen og 

Sundhedskoordinationsudvalget efter test-/implementeringsåret. På baggrund af erfaringerne 

tager Sundhedsstyregruppen stilling til, hvorvidt samarbejdsaftalen skal justeres. 

o Opfølgningen skal først og fremmest have fokus på, hvordan man i samarbejdet om 

indlæggelse- og udskrivelsesforløb er lykkedes med at skabe gode sammenhængende 

forløb for borgerne. Herunder også fokus på selve samarbejdet mellem kommune og 

hospital og med almen praksis. Erfaringer fra klyngerne samles sammen med henblik på 

spredning af gode modeller for samarbejde.  

 Binde implementerings- og opfølgningsarbejdet i klyngerne sammen ved løbende i test-

/implementeringsåret at dele erfaringer på tværs af klyngerne 

 Teståret afsluttes med at afholde et fælles læringsseminar, hvor klyngernes erfaringer deles på 

tværs.  

 

Organisering 

Arbejdsgruppens medlemmer sammensættes af:  

 en repræsentant fra hver klynge (dvs. 5 i alt): 

o Repræsentanten er hele klyngens repræsentant, og binder implementerings- og 

opfølgningsarbejdet i klyngen sammen med arbejdet i den tværgående implementerings- 

og opfølgningsgruppe 

 Evt. suppleret med 2-3 repræsentanter yderligere ift. at sikre både kommunal og regional 

repræsentation samt forskellige kompetencer 

 En repræsentant fra almen praksis - lægelig koordinator.   

 

Gruppen suppleres med ad hoc deltagelse fra bl.a. Koncern Kvalitet i Region Midtjylland, 

kommunikationsmedarbejdere fra kommune og region, Region Midtjyllands IT-afdeling og evt. HR-

medarbejdere.   

 

Formandskabet udgøres af den oprindelige arbejdsgruppes formandskab 

 Marianne Merring, visitations- og myndighedschef, Ikast-Brande Kommune 

 Charlotte Larsen, oversygeplejerske, medicinsk afd. Regionshospitalet Randers 

 

Sekretariatsbetjeningen varetages af en kommunal repræsentant fra KOSU sekretariatet og en regional 

repræsentant fra Sundhedsplanlægning.  
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Tidsplan 

Tidspunkt Aktivitet 

August 2020 Udpegning 

November 1. møde i gruppen:  

Planlægning af udarbejdelse af kommunikationspakke og 
understøttelse af implementering i klyngerne 

Nov-jan. 2020 Arbejdsgruppen udarbejder kommunikationspakke 

December 2020 2. møde i gruppen 

proces for opsamlingsset-up 

Medio jan. 2021 3. møde i gruppen: 

Kvalificering af kommunikationspakke 

Jan./Marts 2021 Godkendelse af samarbejdsaftalen i region og kommuner 

Februar 2021 Kommunikationspakken udsendes til klyngerne 

1. april 2021 Implementering påbegyndes i klyngerne 

2021 Udmøntning af samarbejdsaftalen i klyngerne 

April-dec. 2021 Tre-fire møder i arbejdsgruppen: 

Opsamlings set-up, erfaringsudveksling på tværs af 
klyngerne samt planlægning af læringsseminar 

Januar 2022 Afholdelse af læringsseminar 

Feb.-april 2022 Arbejdsgruppen udarbejder opfølgning på 
samarbejdsaftalen   

Medio 2022 Opfølgning til Sundhedsstyregruppen og 
Sundhedskoordinationsudvalget og evt. justering i aftalen  

 

 

 

 

 

 

http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/.dk

