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Sundhedsaftalernes formål

Forpligtende tværgående samarbejde
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Sundhedsaftalernes indhold i hovedtræk

•Udskrivningsforløb for svage ældre patienter

•Indlæggelsesforløb

•Genoptræningsområdet

•Hjælpemiddelområdet

•Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet 
forebyggelse

•Indsatsen for mennesker med sindslidelser•Indsatsen for mennesker med sindslidelser
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Udskrivningsforløb for svage ældre patienter.

- Indsatsen før evt. amb. forløb eller     
indlæggelse.

Ambulante Patientforløb- Ambulante Patientforløb
- Behandlingsforløb under 24 timer
- Behandlingsforløb over 24 timer
- Indsatsen efter udskrivning
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IT understøttelse på OUH og Odense 
Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, g p g

Odense Kommune

Hele Ældreområdet på EOJ 
siden 1999.

OUH

Alle sengeafdelinger på EPJ fra 
primo oktober 2009siden 1999. primo oktober 2009

Region Syddanmark

EPJ og EOJ på alle 
fd li   i ll  
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sengeafdelinger og i alle 
områder i ældreplejen



Eksempel på sammenhængende kompliceret patientforløb over 24 timer på 
borger kendt i kommunalt regi

Borger køres på 
sygehus

Borger registreres 
indlagt på sygehus

Kommunen 
modtager 
indlæggelses-advis

Borger registreres 
fraværende i det 
kommunale system.

Sygehus modtager 
automatisk 
indlæggelsesrapport
- suppleret med 
manuellemanuelle 
opdateringer.

Dialog S h K itt i OpfølgendeDialog, 
mundtlig/skriftlig Sygehus 

sender 
forløbsplan

Kvittering 
sendes af 
kommunen -
stiller 
uddybende ? –
være i dialog

Sygehus gennemfører 
udskrivningssamtale. 
Indhold dokumenteres.

Aftale om 
udskrivning 
indgås

Opfølgende 
elektronisk 
forløbsplan 
sendes til 
kommunen.
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Borger modtager igen 
hjælp fra kommunen.Kommunen modtager 

udskrivelsesadvis

Sygehus sender 
udskrivelsesrapport og 
evt. GOP til kommunen

Sygehus sender 
epikrise + evt. GOP til 
egen læge



Kommunikation mellem sygehuse og 
kommuner i Region Syddanmark

Advis og korrespondancemeddelelsen

Indlæggelses- og udskrivelsesadvis
Elektroniske genoptræningsplaner
Hjemmebesøgsrapporter
Indlæggelses- og udskrivelsesrapport
ForløbsplanerForløbsplaner

På sigt nationale standarder………
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Sådan blev vi klædt på til den fælles opgave:

•Den regionale undervisning Januar 2009

•Udpeget ca  30 undervisere fra hele regionen•Udpeget ca. 30 undervisere fra hele regionen

•Regionale og primære undervisere i samlet 
forløbforløb.

•Kick off møder for ledelser i begge sektorer

•Undervisning af x-antal nøglepersoner -
tværsektorialt
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Sådan underviste vi:

•Aftalens indhold + den IT-mæssige 
understøttelse.

•Hvad var godt: - Tværsektorialt både 
undervisere og kursister.  - Nødvendig tid og 
god værktøjskasse.

•Hvad har vi lært? – IT-mæssigt skal begge g gg
sektorer være på omdrejningshøjde. –
Vægtning af arbejdsgange – Begrebsforvirring 
og fagsprog
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og fagsprog



Sådan følger vi op og forankrer

•Interne tiltag:

• support og ressourcepersoner til rådighed. (Drifts- og 
)IT-personer)

•Lokale arbejdsgange omskrevet til IT-understøttelse 
arbejdsgange – hvem gør hvad hvordan og hvornår.arbejdsgange hvem gør hvad hvordan og hvornår.

•Løbende proces

•Evalueringsgruppe.g g pp

•Implementeringsgruppe

•Koordineringsmøder med OUH
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•Den regionale IT strategi



Hvordan går det så…….

Landsstatistik
korrespondancemeddelelser

September 2009

Region H September
Sygehuse 211
Kommuner 3322

Region SjællandSeptember 2009 Region Sjælland  
Sygehuse 167
Kommuner 1425

Region Nord
Sygehuse 1189Sygehuse 1189 
Kommuner 4816

Region Midt
Sygehuse 468
Kommuner 3647Kommuner 3647

Region Syddanmark
Sygehuse 19415
Kommuner 20569
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25000
Indlæggelses- og udskrivelsesrapport samt varsling i MedComstandard, samme rapporter 
plus forløbsplan og kvitteringer i korrespondanceformat. Maj-sep. 2009
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De næste skridt
Udbygning af kommunikationen

•Demensudredninger

•Terminalerklæringer

•Elektronisk lægekommunikation (Apoteker)

2. generation af sundhedsaftaler -
kommunikation

P ki t i•Psykiatrien

•Kronikere
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Spørgsmål?

L Ni l l @ d dkLene Nielsen - lenn@odense.dk

Susanne Bladt - stb@odense.dk

Lisbeth Jørgensen lisbeth joergensen2@ouh regionsyddanmark dk
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Lisbeth Jørgensen - lisbeth.joergensen2@ouh.regionsyddanmark.dk


