Satspuljeprojekt
"Det rette tilbud til borgerne fra førte kontakt".
Tidsplan opdateret dec. 2017
År / klynge Samlet projekt
2016 Opstart - udpegning af formandsskab,
nedsætte tværgående projektgruppe
2017 Koordinering mellem delprojekter
(møderække), afklaring om databehandling
/ indsamling og evaluering af brugeroplevet
kvalitet, planlægning og gennemførelse af
læringsseminar med fokus på almen praksis
og borgerinddragelse

Aarhusklyngen
December: Ansættelse af kommunal og regional
projektleder
April–august: Oplæring af sundhedsfagligt
personale i MPI-screening på Fælles Akut Afsnit
og Ældresygdomme på AUH. Maj-juli: Pilottest af
MPI-screeningsredskabet på AUH. September:
Endelig aftale mellem AUH og MSO vedr.
population og målgruppe. Februar–oktober:
Klargøring af AUH og MSO´s direktioner, ledere,
forstandere, sundhedsfagligt personale med
flere til implementering og drift af
Satspuljeprojektet. November – december:
Præsentation af projektet for øvrige afdelinger
på AUH, fortsat implementering og drift af
Satspuljeprojektet. Økomomiafklaring ift.
Satspuljemidler

Vestklynegn

Horsensklyngen
Forberedelse og planlægning af projekt

Midtklyngen
Forberedelse og planlægning af
projekt
Opstart af projektgruppe med
Marts - dec.: Opstartsfase 1. januar: Patienter som udskrives fra medicinsk
organisering og projektdesign / afdeling M1/P6 sikres overgang fra hospitalet til
forberedelse til etableringen af
Sundhedsvisitationen i form af
afgrænsning, April 2017 - juni
hjemmet af sundhedsfaglig medarbejder på
opkvalificeringen af akutteam og
2018: Kortlægning /
udskrivelsesdagen. Opfølgning næste dag af
sundhedsfaglig medarbejder. Borger, pårørende,
visitations-sygeplejersker. Callcenter
infrastruktur, herunder
i drift og callcenter-kompetencer
strukturer og arbejdsgange ved kommune og almen praksis har telefonisk eller
telemedicinsk kontakt til specialiseret rådgivning i op til udbredes til alle sygeplejersker i
udskrivning, borgeres,
hospitalsvisitation. Opstart af
pårørendes og sundhedsfagligt 7 dage efter udskrivelsen.
følgedage for sygeplejersker i
personales oplevelse af
udskrivningsforløb. Okt 2017-okt
akutteams med lægevagter i alle tre
kommuner, samt etablering af
2018: Pilot- og udviklingsfase.
akutteam i Skive.

Randersklyngen
Opstart projektgruppe

2018 Koordinering mellem delprojekter,
planlægning og gennemførelse af
læringsseminar. Opstart af
forskningsprojekt "Betydningen af tidlig
tværsektoriel indsats hos de svageste ældre
medicinske patienter. En kvalitativ
undersøgelse af patientoplevelser"
(casestudier fra satspuljeprojektet).

Januar: Dataindsamling. Ansøgning om
økonomisk støtte til medarbejdere (AUH og
MSO), der kan opdatere RedCap databasen med
data fra den regionale patientjournal og den
kommunale borgerjournal.

April 2017 - juni 2018:
Kortlægning / infrastruktur. Okt
2017-okt 2018: Pilot- og
udviklingsfase. April 2018 - :
Udrulningsfase

Projektperiode. Jan/feb udvidelse, så patienter som
udskrives fra M3/P7 får samme tilbud som
patienter, som udskrives fra medicinsk afdeling
M1/P6, jf. ovenstående.”

Januar: Opstart dataindsamling ,
samt gentagelse af årlig egen
dataindsamling uge 3. Primo 2018:
Udvidelse af bemandingen i
visitationen i vagttid. Udvidelse af
kompetencerne i akutteams og
hospitalsvisitation via udveksling og
undervisning. Fortsat fokus på det
gode samarbejde med vagtlægerne

Marts: Resultater fra pilotprojekt i Randers
Kommune. Trinvis udrulning til de øvrige
kommuner i Randersklyngen på baggrund af
pilotprojektets resultater. Der etableres en
tværsektoriel visitationsenhed. Test af ny ITplatform.

2019 Afsluttende læringsseminar, afslutning af
projektet. Afslutning af forskningsprojekt.
Orientering om resultater til
Sundhedsstyregruppe mhp videre forløb.

December: Afslutning af projektet

Udrulning.
Okt-dec. 2019: Afslutningsfase

Overgang fra projekt til drift

Sundhedsvisitation i drift med tæt
samarbejde med vagtlæger og
akutteams i alle tre kommuner i
Midtklyngen.

Projektet er fuldt udrullet i hele
Randersklyngen.

Januar: Projektgruppen arbejder
September: Nedsættelse af IT-gruppe, der
kommer med forslag til en IT-platform, der
kan understøtte den tværfaglige visitation.
December: Pilotprojekt i Randers Kommune
Projektet afgrænses til hverdage fra kl. 8-16
i 3 måneder. Der afprøves konferencekald
med særskilt nummer til
hospitalsvisitationen.

