Følgende tilbagemelding er sendt til Region Midt 18.5.18:
Lighed i Sundhed-indsatsen i Horsensklyngen:
Siden begyndelsen af 2017 har der været et tværsektorielt samarbejde med RHH om implementering af
elektroniske henvisninger, anvendelse af VBA metoden, ensretning af arbejdsgange ,
informationsmateriale og svartider for patienter til kommunale rygestop-forløb.
Skanderborg kommune har været projektledere på indsatsen, og følger fortsat antal henvisninger og andre
indikatorer.
Efter pilotprojekt i lungemedicinsk afsnit og lungeambulatoriet begyndte udrulning af indsatsen på RHH
medio marts 2017. Hvert kvartal sender kommunerne en samlet status på antal modtagne henvisninger til
RHH til kontaktpersoner i hver afdeling for at syn-liggøre, hvordan det går med implementeringen.
Klyngekommunerne har lagt sig fast på følgende to servicemål:
1) Henviste patienter skal kontaktes inden for 7 dage.
2) Borgeren skal tilbydes rygestop inden for 3 uger efter afklarende
samtale.
Status på indsatsen:
Her fremgår det af opfølgningen på antal henvisninger, at kommunerne i 1. kvartal 2018 modtog 50
henvisninger fra RHH, hvoraf de 35 var til Horsens Kommune. Til sam-menligning modtog
klyngekommunerne i alt 150 henvisninger i 2017, hvoraf de 96 var til Horsens Kommune. Henvisningerne
kommer primært fra Klinik for Medicinske Syg-domme, men også fra Klinik for Fertilitet og Medicinsk
Sengeafsnit.
I efteråret 2017 begyndte implementering af tilsvarende tiltag for almen praksis, som ligeledes har
mulighed for at henvise elektronisk til kommunerne med baggrund i de samme servicemål.
I første kvartal af 2018 har kommunerne modtaget i alt 14 henvisninger fra praktiseren-de læger, fordelt på
9 praksisser.
Der følges ligeledes op på antal henvisninger fra almen praksis.
Dette samarbejde i Horsensklyngen om elektroniske henvisninger flugter med Region Midtjyllands fokus på
at styrke den systematiske indsats for forebyggelse på alle hospi-taler i forhold til rygestoprådgivning.
Klyngestyregruppen konkluderer på mødet 14.5.18 at dette er et rigtig godt eksempel på en fælles sag,
som giver mening på tværs af sektorer. Antallet af henvisninger er sti-gende, men kan blive bedre endnu
bedre.
I forbindelse med den forventede beslutning på rygestopindsatsen i Sunhedsstyregruppen 23.5.18, vil
styregruppen for Horsensklyngen initiere en "brush –up" på metoder og arbejdsgange, så endnu flere
patienter bliver tilbudt hjælp til rygestop .
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