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Mødedeltagere:

Forebyggelige indlæggelser –

Baggrund
På rådmandsmøde den 7. september 2017 blev det i forbindelse med udmøntning af investeringsmodel for
forebyggelige indlæggelser besluttet, årligt at afsættes 3,5 mio. kroner til at booste igangværende implementeringsaktiviteter, som bidrager til at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser (Boostet Implementering). Det blev samtidig besluttet, at der årligt aflægges status og prioriteringsplan for chefteamet for midlerne, og at den konkrete udmøntning bindes tæt op på en årlig auditundersøgelse af forebyggelige indlæggelser, som også indgår i investeringsmodellen. På CT-møde 21. december 2017 blev det besluttet, at midlerne til Boostet Implementering i perioden 2018-19 målrettes urinvejsinfektioner, samt ernæringsindsatsen
(vejning og screening). På den baggrund er der i et samarbejde mellem ernæringsklyngen og akuttilbud og
rehabilitering gennemført en indsats, som ophører ved udgangen af 2019. Status og afrapportering er vedlagt. (bilag 3)
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Opfølgning
Handlingsplan for tidlig opsporing
I regi af programmet for det nære sundhedsvæsen udarbejdes oplæg til handlingsplan for tidlig opsporing i
MSO. Det er aftalt med programlederen for forløbsmodellen, at handlingsplanen udarbejdes i et tæt samarbejde mellem programmet for det nære sundhedsvæsen og programmet for forløbsmodellen.
Boostet Implementering 2018-19
Indsatsen afsluttes ved udgang af 2019.
Forankringen er overdraget til de lokale udvalg for kvalitet og læring, som en del af indsatsen.

Vedlagt som bilag er også hovedkonklusioner fra auditanalysen af forebyggelige indlæggelser 2019, som
peger på, at MSO med fordel kan styrke arbejdet med tidlig opsporing.
Sundhedsfaglig styregruppe anbefaler, at der udarbejdes en handlingsplan for arbejdet med tidlig opsporing i
MSO, som har fokus på både arbejdsgange, registreringspraksis, digital understøttelse og frihedsteknologi.
Ved KURS-møde, den 28. november 2019, godkendte Chefteamet, at tidlig opsporing lægges ind som et
spor i program Det Nære Sundhedsvæsen – i den forbindelse, at Chefteamet senest 1. marts præsenteres
for et oplæg til handlingsplan for tidlig opsporing i MSO.
Tidlig opsporing handler om at forebygge tab af funktionsevne eller yderligere svækkelse ved at identificere
og handle rettidigt på borgernes behov. Målet er at fremme borgernes livskvalitet ved at forebygge funktionstab, som potentielt kan føre til øget plejebehov og/eller hospitalsindlæggelse.
I forbindelse med budgetlægningen for 2020 er de afsatte midler til Boostet Implementering omprioriteret til
andre formål. Derfor skal Chefteamet ikke udmønte midler til Boostet Implementering i forbindelse med
denne CT-indstilling.

Beslutninger
Det indstilles,
•
At chefteamet tager afrapportering for Boostet Implementering 2018-19 til efterretning
•
At chefteamet tager resultater af auditundersøgelse af forebyggelige indlæggelser blandt kendte
borgere til efterretning
•
At chefteamet tager til efterretning, at opfølgning på auditanalysen for 2019 sker i regi af programmet for det nære sundhedsvæsen

Effekt

Kommunikation
Handlingsplan for tidlig opsporing
Som led i udarbejdelsen af handlingsplan for tidlig opsporing, dagsordensættes tidlig opsporing bl.a. på
•
Tværgående ledermøde: Sundhedsenheder, tværgående specialiserede enheder og Fællesfunktionen
•
Tværgående chefmøde
•
Sundhedsfaglig styregruppe
Boostet Implementering 2018-19
Sundhedsstaben dagsordenssætter afrapporteringen på et kommende møde i Sundhedsfaglig Styregruppe.
Boostet implementering har haft følgende effekt.
• Flere borgere bliver vejet regelmæssigt, i tråd med sundhedsstyrelsens anbefalinger på området.
• Højere viden blandt frontpersonalet om vigtigheden af god ernæring (de tilknyttede hjemmeplejeteams)
• Flere følger retningslinjer for god hygiejne (de tilknyttede hjemmeplejeteams)

Koordinering

Direkte udgifter (tkr.)

Udgiften finansieres inden for:

Midlerne til Boostet Implementering er
omprioriteret til andre formål.

☐ Afdelingens grundbudget
☐ Afdelingens opsparing
☐ MSO’s fælles opsparing

PROCES

Handlingsplan for tidlig opsporing 2020-21
• For borgeren: Øget livskvalitet
• For bundlinjen: Færre oplever et forebyggeligt funktionstab, som potentielt kan føre til hospitalsindlæggelse
• For fagligheden: Bedre systematik omkring observationer, opfølgning og ansvar. Både sammen med
borgeren og i det tværfaglige samarbejde.

Sundhedsfaglig Styregruppe

20-november 2019
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Dato

Dato

Senest 1. marts 2020

Referat
Chefteamet besluttede,
• At chefteamet tager afrapportering for Boostet Implementering 2018-19 til efterretning
• At chefteamet tager resultater af auditundersøgelse af forebyggelige indlæggelser blandt kendte borgere til efterretning
• At chefteamet tager til efterretning, at opfølgning på auditanalysen for 2019 sker i regi af programmet for det nære sundhedsvæsen
Det er i øjeblikket svært at trække data på dette område, da der sker omlægning på landsplan ift. registrering, men der er enighed om at dette fokus
har givet effekt.
Det er vigtigt at drøfte hvordan vi arbejder med læringskulturen, hvordan vi bruger læring og holder fast i den i dagligdagen. Et af indsatsområderne i
sygefraværsprojektet ”Nye veje til nærvær” er forebyggelse af infektionssygdomme, som også gerne skal beskytte borgerne.

