Sundhedsaftalen - Region Hovedstaden 2015 - 2018

Bilagsoversigt: Sundhedsaftale 2015 - 2018
Der er i tilknytning til den foregående sundhedsaftale udarbejdet en række bilag, der blandt andet
indeholder vores fælles vejledninger, opgavekommissorier og konkrete aftaler om håndtering af
specifikke opgaver og overgange mellem sektorerne. Disse bilag videreføres til denne
sundhedsaftale indtil anden beslutning foreligger. Ved ændringer af de eksisterende bilag
orienteres alle relevante parter herom.
Bilag fra sundhedsaftale 2011 -2014 der videreføres til Sundhedsaftale 2015 -2018, omfatter:
Beslutningsstruktur
Titel


Kommissorium for Den
Administrative Styregruppe

Forløbsprogrammer
Titel

Link
http://www.regionh.dk/menu/sundhedOghospitaler/Til+fagfolk/Tvaersektor
ielt+samarbejde/Sider+til+sundhedsaftalen/Den+Administrative+Styregrupp
e.htm

Link



Forløbsprogram for KOL

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/5B1B6F6B-B369-4636-82DF01785D198CCE/0/Forloebsprogram_KOL_LR.pdf



Forløbsprogram for Type
2-diabetes

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/418D8911-705B-4276-B9C969E3B314DED9/0/Forloebsprogram_Diabetes_LR.pdf



Forløbsprogram for Hjerte
Karsygdomme

http://www.regionh.dk/menu/sundhedOghospitaler/Til+fagfolk/Kronisksygd
om/Forl%c3%b8bsprogram+for+hjerte-kar.htm



Forløbsprogram for
Demens

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/C60D84F6-F7EC-449A-A3B1B540F6FBE83F/0/Forloebsprogram_Demens_2012.pdf



Forløbsprogram for
Lænde-ryg (+
implementeringsplan)

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/15DF9C9E-93A4-4818-95799695814DEC5E/0/Laenderyg.pdf +
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Rådgivning
Titel


Aftale om konkretisering af
den regionale
rådgivningsforpligtelse
over for kommunerne på
hygiejneområdet

Kompetenceudvikling
Titel


Program for tværsektorielle
kompetenceudviklingstilbud
i Region Hovedstaden

Behandling og pleje
Titel

Link
http://www.regionh.dk/menu/sundhedOghospitaler/Til+fagfolk/Tvaersektor
ielt+samarbejde/Sider+til+sundhedsaftalen/Vejledninger.htm

Link
http://www.regionh.dk/menu/sundhedOghospitaler/Til+fagfolk/Tvaersektor
ielt+samarbejde/Sundhedsaftaler.htm

Link



Samarbejdsaftaler på
Psykiatriområdet - Børn og
unge

http://www.psykiatri-regionh.dk/cgibin/MsmGo.exe?grab_id=0&page_id=97204&query=samarbejdsaftaler&hiw
ord=SAMARBEJDSAFTALE%20SAMARBEJDSAFTALEN%20SAMARBEJDSAFTAL
ENS%20SAMARBEJDSAFTALERNE%20SAMARBEJDSAFTALERNES%20SAMARB
EJDSAFTALES%20samarbejdsaftaler%20



Samarbejdsaftaler på
Psykiatriområdet – Voksne

http://www.psykiatriregionh.dk/menu/UNDERSØGELSE+OG+BEHANDLING/Tvaersektorielt_samar
bejde/Sundhedsaftaler/Samarbejdsaftaler+-+voksenpsykiatri/



Arbejdsdeling mellem
fødested, kommune og
almen praksis i
barselsperioden i Region
Hovedstaden - gældende
fra 1. juni 2014

http://www.regionh.dk/menu/sundhedOghospitaler/Til+fagfolk/Tvaersektor
ielt+samarbejde/Sundhedsaftaler.htm

’
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Aftale om tværsektoriel
kommunikation og
arbejdsgange mellem
kommunerne og
hospitalerne i Region
Hovedstaden om
indlæggelser og
udskrivninger
(Kommunikationsaftalen)

Registrering af
færdigbehandling

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/230F99A7-FA1A-43E5-89A1098AE9AA9E18/0/Kommunikationsaftale.pdf

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/B32EA2C1-8E2E-42CE-AF40D5D49782B0A2/0/Sundhedsaftale20112014grundaftaleogbilagmedlink0501
11FINAL.pdf
(se bilag 2.3)







Særlige tiltag ved
udskrivning –
udskrivningskonference
m.m. (følgeordninger)
Grundmodel for fælles
regional/kommunal
forløbskoordinatorfunktion
for særligt svækkede ældre
medicinske patienter
Samarbejdsaftale mellem
Region Hovedstaden og
kommunerne i forbindelse
med peritonealdialyse i
eget hjem

Hjælpemidler
Titel


Behandlingsredskaber og
Hjælpemidler
Snitfladekatalog 2013.
Ansvarsfordeling mellem
regionen og kommunerne i
forhold til
behandlingsredskaber og
hjælpemidler

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/B32EA2C1-8E2E-42CE-AF40D5D49782B0A2/0/Sundhedsaftale20112014grundaftaleogbilagmedlink0501
11FINAL.pdf
( se bilag 2.6)

Grundet tekniske problemer kan der aktuelt ikke linkes til aftalen. Aftalen
kan rekvireres i Region Hovedstaden, Center for Sundhed.

http://www.regionh.dk/menu/sundhedOghospitaler/Til+fagfolk/Tvaersektor
ielt+samarbejde/Sundhedsaftaler.htm

Link
http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/30DBF8FA-9369-4584-8640043601577191/0/Snitfladekatalog_2013.pdf
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Samarbejdsaftale
vedrørende kropsbårne
hjælpemidler til varigt
brug efter §112 i lov om
social service

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/007A81C9-2D22-4878-993AFDB043D1A617/540451/33Samarbejdsaftalekropsbarne.pdf



Retningslinjer for
aflæggelse af
hjemmebesøg

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/007A81C9-2D22-4878-993AFDB043D1A617/540460/35hjemmebesogudskrivningfrahospital.pdf

Medicin
Titel


Medicinhåndtering ved
sektorovergange

Link
http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/B32EA2C1-8E2E-42CE-AF40D5D49782B0A2/0/Sundhedsaftale20112014grundaftaleogbilagmedlink0501
11FINAL.pdf
(se bilag 11.1)



Tværsektoriel aftale om
dosisdispensering

Patientsikkerhed
Titel

Grundet tekniske problemer kan der aktuelt ikke linkes til aftalen. Aftalen
kan rekvireres i Region Hovedstaden, Center for Sundhed.

Link



Ramme for samarbejdet
mellem Region
Hovedstaden og
kommunerne i Region
Hovedstaden og omkring
utilsigtede hændelser i
sektorovergange

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/B43DF0C5-1DA8-4EC0-9F6F9870A3917A24/0/Godkendt_RammeUTH.pdf



Tillæg til ramme for
samarbejdet for
samarbejdet mellem
Region Hovedstaden og
kommunerne i Region
Hovedstaden og omkring
utilsigtede hændelser i
sektorovergange

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/FE8FD426-0707-4E6D-ABD39AD89F6DDD98/0/Tillagtilrammeomutilsigteehandelserisektoroverga
nge.pdf
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Genoptræning
Titel

Link



Snitfladekatalog –
genoptræning – voksne

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/9B4CE1B5-E967-4E5D-9F7DD1F089696EFD/0/Snitfladekatalogversion2endelig.pdf



Snitfladekatalog –
genoptræning – børn

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/5A3F6A87-09A9-4AB4-B29E73BB765F1220/0/Snitfladekatalogforbørneområdet.pdf



Læsevejledning –
snitfladekatalog – voksne

http://www.regionh.dk/menu/sundhedOghospitaler/Til+fagfolk/Tvaersektor
ielt+samarbejde/Sider+til+sundhedsaftalen/Udviklingsgruppen+vedr.+genop
tr%c3%a6ning.htm



Læsevejledning –
snitfladekatalog – børn

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/F9E04A41-5EB9-42D1-870D0B57D9036C5A/0/Læsevejlsnitfladekatalogetbørn.pdf



Samarbejdsmodel for
genoptræning på
børneområdet

http://www.regionh.dk/menu/sundhedOghospitaler/Til+fagfolk/Tvaersektor
ielt+samarbejde/Sider+til+sundhedsaftalen/Udviklingsgruppen+vedr.+genop
tr%c3%a6ning.htm



Genoptræningsforløbsbesk
rivelser for Bankart

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/6CE907C9-A879-495F-A69227F73EE96DC0/0/GenoptraeningsforloebsbeskrivelseBankart.pdf



Retningslinjer vedrørende
revurdering af patienter fra
almen til specialiseret
genoptræning

http://www.regionh.dk/menu/sundhedOghospitaler/Til+fagfolk/Tvaersektor
ielt+samarbejde/Sider+til+sundhedsaftalen/Udviklingsgruppen+vedr.+genop
tr%c3%a6ning.htm



Procedurer for forvarsling
af genoptræning på
patientniveau

http://www.regionh.dk/menu/sundhedOghospitaler/Til+fagfolk/Tvaersektor
ielt+samarbejde/Sider+til+sundhedsaftalen/Udviklingsgruppen+vedr.+genop
tr%c3%a6ning.htm

Sundheds-it og digitale arbejdsgange
Titel


Meddelelsestyper mellem
forskellige sektorer

Link

http://www.regionh.dk/menu/sundhedOghospitaler/Til+fagfolk/Tvaersektor
ielt+samarbejde/Sider+til+sundhedsaftalen/Udviklingsgruppen+vedr.+IT+og+
informationsudveksling.htm

NB: Det bemærkes, at Sundhedsaftalen efter godkendelse i regionen og alle 29 kommuner vil blive
offentliggjort i elektronisk form. Der vil derfor ske ændringer i forhold til det nuværende layout. Den
elektroniske udgave af aftalen forventes at være klar ved udgangen af januar 2015.

