FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA
TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER

KEU
REGION:
Region Midtjylland

DATO:
7. marts 2014

LØBENR.: (udfyldes af
regionen)

STAMOPLYSNINGER
ANSØGERS NAVN, MAIL,TLF mm.
Favrskov Kommune på vegne af Randersklyngen
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Kontaktperson: projektleder Sine Møller Sørensen, sims@favrskov.dk, 8964 2117
PROJEKTANSVARLIG: Kate Bøgh, direktør Favrskov Kommune
ØVRIGE DELTAGERE (samarbejdspartnere eller tilknytning til forskningsinst. el.lign):
Praksiskoordinator Svend Kier
Regionshospitalet Randers
Syddjurs Kommune
Norddjurs Kommune
Randers Kommune

PROJEKTBESKRIVELSE
PROJEKTETS TITEL: Udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i
Randersklyngen
PROJEKTETS (ANSØGNINGENS) EMNE: Samarbejde mellem almen praksis, hospital
og kommuner om kvalitetsudvikling af patientforløb.
OPDATERING VEDR. TIDLIGERE AFHOLDT PROJEKT (sæt x): X
NYOPRETTET PROJEKT (sæt x):
FORMÅL: At forankre og udbrede et forpligtende samarbejde mellem sektorerne omkring
udvikling af sammenhængende patientforløb.
PROJEKTBESKRIVELSE (kort resumé)
Parterne i Randersklyngen har gennemført projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det
nære sundhedsvæsen, hvor der på forskellig vis er arbejdet med at fremme og udvikle
ledelsesroller og måder at samarbejde på, der øger kvaliteten i patientforløb på tværs af
hospital, kommune og almen praksis.
Det er sket ved at etablere et tæt ledelsesmæssigt samarbejde både på det strategiske
niveau og på driftsniveau, hvor fokus har været på fælles mål, fælles løsninger og
netværk. Konkret har Randersklyngen blandt andet gennemført fælles skolebænk for

ledere i klyngen og fem såkaldte laboratorier, hvor der er udviklet fælles modeller for
samarbejde og indsatser i udvalgte patientforløb.
Laboratorierne udgør en model for tværsektoriel kvalitetsudvikling af patientforløb, og
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Midtjylland har i 2012
bevilliget midler til at også praktiserende læger har kunnet deltage laboratorier i perioden
2012-13 (Projekt Tværsektoriel kvalitetsudvikling af patientforløb i det nære
sundhedsvæsen – en del af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære
sundhedsvæsen).
Projektet er afsluttet pr. 31. december 2013, men på baggrund af de gode resultater fra
projektperioden er der enighed blandt parterne i Randersklyngen om fortsat at
videreudvikle og forankre det tværsektorielle samarbejde med særligt fokus på den
tværgående ledelsesopgave. Randersklyngen ønsker derfor fortsat at igangsætte fælles
udviklingstiltag og understøtte ledelsesnetværk på tværs af sektorerne.
I dette arbejde spiller almen praksis en helt central rolle, og parterne i Randersklyngen
søger derfor Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region
Midtjylland om midler til at kunne honorere praktiserende læger for at deltage i en række
aktiviteter i klyngen med henblik på at videreudvikle og forankre det tværsektorielle
samarbejde.
Konkret vil der være tale om honorering af praktiserende læger for deltagelse i en
tværgående styregruppe, laboratoriearbejde samt fælles temamøder.

EVALUERING (metode og tidsramme samt plan for implementering og formidling):
Der gennemføres en evaluering med fokus på
•
•

Status på gennemførte aktiviteter
Kvalitativ vurdering af opnåede resultater

Der vil blive lagt vægt på, at resultater og erfaringer formidles til de øvrige klynger i
Region Midtjylland. Desuden vil der være særlig fokus på formidling af resultaterne via
lægelaug og lægeligt-kommunale udvalg.
Randersklyngen står endvidere gerne til rådighed i forhold til formidling af resultater og
erfaringer med udvikling af det tværsektorielle samarbejde i forhold til relevante politiske
og administrative fora i Region Midtjylland.
START- OG SLUTTIDSPUNKT (evt. forventet): 1. april 2014 – 31. december 2015

BUDGET
ANSØGT BELØB1: 52.692 kr.
BEVILLING (indeværende år og evt. efterfølgende år):
1

Et udspecificeret budget vedlægges, hvor det er markeret præcist hvilke midler der ansøges om hos KEU.

ANSØGT MIDLER SPONSERET FRA ANDRE SIDER:
BUDGET FORDELT PÅ ÅR:
TOTALBUDGET:

AFSLUTTENDE RAPPORT/ARTIKEL SENDES TIL DET REGIONALE SEKRETARIAT:
SUPPLERENDE OPLYSNINGER:
BILAGSFORTEGNELSE:
Projektbeskrivelse (inkl. budget)
Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen

