De lokale samordningsforas input til den
administrative del af Sundhedsaftalen 2019-2023
Det Administrative Kontaktforum har på deres møde den 19. november 2018 besluttet, at følgegrupperne skal
komme med forslag til konkrete indsatser, der skal bidrage til at indfri de politiske målsætninger for Sundhedsaftalen
2019-2023.

Følgende skema skal benyttes i tilbagemeldingen til følgegrupperne:
Navn på indsatsen
Hvilken målsætning(er) indsatsen retter sig i mod
Beskrivelse af indsatsen
Beskrivelse af, hvornår indsatsen mest hensigtsmæssigt udvikles i aftaleperioden
Beskrivelse af hvilke ressourcer det forventes, at indsatsen kræver (fx i tid, involverede fagpersoner, monitorering etc.)

Evt. bemærkninger med relevans for følgegruppernes behandling
Kontaktoplysninger på ´fagperson´, der kan uddybe indsatsen

Ansvaret for målsætningerne er fordelt mellem følgegrupperne således:

Følgegruppen for forebyggelse
•
•
•
•

Vi vil reducere andelen af unge (16-24 år) med dårlig mental
trivsel til maksimalt 8 % for mænd og 16 % for kvinder
Vi vil reducere andelen af børn og unge (6-16 år) med
overvægt og svær overvægt
Vi vil reducere andelen af unge (16-24 år), der ryger til
maksimalt 10 %
Vi vil reducere andelen af daglige rygere til maksimalt 13 %

Forslag til indsatser sendes til:
Christine Lund Momme – christine.lund.momme@rsyd.dk
Iben Lykke Eggertsen – iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk

Ønsket indsats:

Følgegruppen for behandling og pleje
•
•
•
•

•

Vi vil reducere antallet af akutte indlæggelser af KOL-patienter
til 400 per 1000 KOL-patienter
Vi vil reducere antallet af akutte indlæggelser af diabetes type
2-patienter til 300 per 1000 diabetes type 2-patienter
Vi vil reducere antallet af forebyggelige indlæggelser af ældre
til maksimalt 35 per 1000 ældre
Vi vil reducere antallet af akutte genindlæggelser inden for 30
dage til maksimalt 10 % for somatisk syge og 15 % for psykisk
syge
Vi vil reducere antallet af færdigbehandlingsdage på
sygehusene til 1 dag for både somatiske og psykiatriske
patienter

Forslag til indsatser sendes til:
Mette Nygaard – meny@rsyd.dk
Signe Gronwald Petersen – sipe@sonderborg.dk

Ønsket indsats:

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering
•
•
•
•

Vi vil sikre, at antallet af unge med psykiske lidelser, som er
tilknyttet til en uddannelse er steget til minimum XX %
Vi vil sikre, at andelen af somatisk syge, som fastholdes på
arbejdsmarkedet er steget til minimum 82 %
Vi vil sikre, at andelen af psykisk syge, som fastholdes på
arbejdsmarkedet, er steget til minimum 50 %
Vi vil reducere overdødeligheden blandt borgere med psykiske
lidelser med XX %

Forslag til indsatser sendes til:
Arne Vesth Pedersen – arne.vesth.pedersen@rsyd.dk
Lisbeth Thule Offer – litm@haderslev.dk

Ønsket indsats:

Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin
•

Bidrager særligt med input til indsatser, som rummer et potentiale for at anvende sundhedsteknologiske
løsninger effektivt i samarbejdet

Forslag til indsatser sendes til:
Svend Holm Henriksen – svend.holm.henriksen@rsyd.dk
Tine Kongsted Eefsen – tke@rsyd.dk
Trine Pagaard Clausen – triml@esbjergkommune.dk

Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt
•

Bidrager til udviklingen af det samlede ledelsesinformationsgrundlag, som løbende skal give Det
Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget et overblik over resultaterne af de
igangsatte indsatser

Forslag til indsatser sendes til:
Jette Dalsgaard Andersen – jette.dalsgaard.andersen@rsyd.dk
Morten Jessen-Hansen – mjh@aabenraa.dk

Følgegruppen for opgaveoverdragelse
•

Bidrager særligt med input til indsatser, som rummer et potentiale for et ændret samarbejde

Forslag til indsatser sendes til:
Anders Fournaise – anders.fournaise@rsyd.dk
Allan Vittrup Pedersen – avpe@odense.dk

