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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse af referat af 3. februar 2016 (bilag 1)
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
3. Satspuljen ”Styrket sammenhæng for de svageste ældre”
Som en del af handlingsplanen for den ældre medicinske patient udmøntes en satspulje
målrettet forsøg med konkrete modeller for brug af kompetencer på tværs af sektorer,
med det formål at sikre styrket sammenhæng i indsatsen for de svageste ældre, der
har behov for kontakt til hhv. kommunens hjemme- eller sygepleje, sygehus og almen
praksis.
Formandskabet i DAK har besluttet, at ansøgningsproceduren for udmøntning af
”Satspuljen for den ældre medicinske patient 2016-2019” skal foregå via SOF’erne. På
denne baggrund har formandskabet i SOF-OUH bedt implementeringsgrupperne
udarbejde forslag til relevante projekter.
Processen ser ud
27. april:
2. maj:
13. maj:
14. juni kl. 12:
15. juni:
Ultimo august:

som følgende:
SOF-OUH beslutter hvilke forslag, der skal arbejdes videre med.
Deadline for indsendelse af max to projektbeskrivelser til DAK
Ansøgerne modtager evt. bemærkninger fra DAK.
SOF’erne indsender færdige projektbeskrivelser til kontaktperson
Ansøgningerne indsendes samlet via regionen til Sundhedsstyrelsen
Svar på ansøgninger fra Sundhedsstyrelsen.

Indstilling:
Det indstilles, at SOF-OUH
a) Drøfter de indkomne forslag (se bilag)
b) Beslutter hvilke to forslag der skal arbejdes videre med.

Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag

2:
2a:
2b:
2c+2d:
2e:

Satspuljen ”Styrket sammenhæng for de svageste ældre”
Projektforslag 1
Projektforslag 2
Projektforslag 3
Projektforslag 4

Ad. a
SOF-OUH drøftede de indkomne forslag, og havde følgende kommentarer
Projektforslag 1:
 Et projekt med stort potentiale, særligt hvis almen praksis, såvel som det
organisatoriske læringsperspektiv bliver tydeligt skrevet ind.
Projektforslag 2:
 Spændende projekt, som flere kommuner er klar til at indgå, herunder
Langeland Kommune.
 Erfaringer fra almen praksis, der foreløbigt har været involveret i projektet,
skrives ind i projektbeskrivelsen
 Vigtigt at tydeliggøre et eventuelt forskningsperspektiv
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Der skal være en tydeligere beskrivelse af den sekundære sektor i projektet –
vigtigt at alle sektorer og disses roller fremgår tydeligt.
Man kan overveje at finde inspiration i projektforslag 1 (se vedhæftet) ift. at
inddrage patient-pårørende perspektivet i projektet.
Det bør afklares hvorvidt projektet IT-mæssigt er koblet på Shared Care
platformen, da platformens fremtid pt er usikker.
Flere kommuner end de i projektbeskrivelsen nævnte, er interesserede i at
deltage i projektet, hvilket styrker projektet.

Projektforslag 3:
 Projektet er sammenligneligt med det arbejde, som pågår i regi af Følgegruppen
for Opgaveoverdragelse, og er derfor ikke aktuelt på nuværende tidspunkt.
Projektforslag 4:
 Projektet skal styrkes organisatorisk, så alle involverede sektorer er
repræsenteret
 Fokus skal rettes på den ældre medicinske patient
 Dokumentation ifbm. projektet bør fremgå
 Patient-pårørende inddragelse skrives ind (evt. med inspiration fra projektforslag
1)
 Det beskrives tydeligt, hvordan projektet kan implementeres i praksis.
Ad. b - beslutning
SOF-OUH besluttede, at der arbejdes videre med følgende to projekter:
 Projektforslag 2: GERI kufferten
 Projektforslag 4: Det virtuelle tværsektorielle samarbejde
Det blev desuden nævnt, at projektforslag 1: set med patientens øjne, passer ind i
næste satspuljeprojekt, der handler om borgerinddragelse.
Julie Stenvang tog kontakt til projektejerne mhp. at formidle beslutningen og
kommentarerne samt den videre proces.
Det blev desuden rejst, at processen i forbindelse med satspuljen har været meget
forhastet i forhold til at udarbejde kvalificerede projektbeskrivelser. Judith Mølgaard
tager denne bemærkning med til DAK.
4. Træning af børn med cerebral parese, CPOP v/ Asger Kudahl (bilag 3)
Implementeringsgruppen for Genoptræning og Rehabilitering har afdækket omfanget af
udfordringen forbundet med børn med cerebral parese. Formanden for
implementeringsgruppen præsenterer afdækningen samt mulige løsningsforslag.
Indstilling:
Det indstilles, at SOF-OUH
a) Drøfter de præsenterede løsningsforslag.
b) Beslutter om sagen skal præsenteres for DAK.
Ad. a - beslutning
Asger orienterede om problemetikken og præsenterede et muligt forslag til at løse den.
Løsningen handler udelukkende om at placere ansvaret hos enten kommune eller
region. Hvordan kommunen eller regionen løser opgaven med CPOP, er derimod op til
dem selv.
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Løsningen blev vedtaget i SOF-OUH.
Ad b
Det taler for en regional løsning af problemstillingen, at det er de samme
behandlingsansvarlige i hele regionen.
Det blev besluttet, at SOF-OUH indstiller til DAK at orientere om den fynske model for
ansvarsfordeling vedr. børn med cerebral parese, CPOP. Julie Stenvang udarbejder
indstillingspunkt til DAK.
5. Undersøgelse af medicinering ved udskrivelse v/ Judith Mølgaard (bilag 4)
Direktionen på OUH besluttede d. 10. marts at igangsætte en undersøgelse af
arbejdsgangen vedr. medicinering ved udskrivelser mhp. at udvikle en standardiseret
arbejdsgang.
SOF-OUH orienteres om undersøgelsen, og anmodes om at udpege tre kommunale
hjemmesygeplejersker, som skal deltage i en tre timers session i juni 2016.
Indstilling:
Det indstilles, at SOF-OUH
a) Tager orienteringen til efterretning
b) Udpeger tre kommunale hjemmesygeplejersker til deltagelse i session i juni 2016.
Ad. a
SOF-OUH tog orienteringen til efterretning
Ad. b - konklusion
Kommunerne stiller med repræsentanter fra følgende kommuner: Langeland, FaaborgMidtfyn og Odense. Odense udpeger en repræsentant fra den midlertidige pleje.
Kommunerne stillede desuden forslag om at udpege en kommunal socialoverlæge til at
deltage i workshoppen. SOF-OUH besluttede, at kommunerne selv rejser forslaget til
arbejdsgruppen. Julie Stenvang sørger herfor, og giver kommunerne besked.
Kontaktoplysninger på de udpegede deltagere sendes til Julie Stenvang
(julsp@odense.dk) senest 31. maj 2016.
6. Drøftelse af samspil med PSOF-Fyn Fyn d. 26. august 2016. (bilag 5)
Formålet med fællesmødet er at drøfte samarbejdet omkring fælles aftaler, jf.
intentionerne i den nye aftale og videreførelse af det samarbejde SOFF (nu SOF-OUH)
tog initiativ til i 2014.
På møde i SOF-OUH d. 3. februar 2016 blev det besluttet at konferencen ”Lige Sund?”
skulle bruges som inspiration til den videre drøftelse af snitflader.
Bilag præsenterer oplæg til fællesmødet, udarbejdet i fællesskab mellem PSOF-Fyn og
SOF-OUH sekretariaterne.
Indstilling:
Det indstilles, at SOF-OUH
a) Drøfter hvordan konferencen ”Lige Sund?” kan bruges som inspiration til det
fremadrettede samspil.
b) Drøfter oplægget til fællesmødet (se bilag)
Ad. a
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Konferencen blev ikke drøftet.
Ad. b
SOF-OUH drøftede formålet med fællesmødet, herunder hvad det strategiske behov er
ift. de fælles patienter, som somatikken og psykiatrien har.
Det blev nævnt, at SOF-OUH kunne appellere til, at psykiatrien deltager fuldgyldigt i
implementeringsgrupperne, for derigennem at sikre at der arbejdes med at
implementere samarbejdsaftaler på både det somatiske og psykiatriske område.
Det blev desuden drøftet, at fællesmødet meget vel kan tage udgangspunkt i en
idebank til indsatsområder, som kan styrkes, for derefter at prioritere og drøfte,
hvordan der handles på disse områder.
Jan Lindegaard orienterede om et planlægningsmøde med Anne Højmark og Ole Ryttov
fra psykiatrien. På baggrund heraf udarbejdes oplæg til dagsorden, som tages med på
næste møde i SOF-OUH d. 29. juni 2016.
7. Drøftelse af kommunikationsmatrix (bilag 6)
På mødet i SOF-OUH d. 3. februar 2016 blev det besluttet at udarbejde et udkast for en
kommunikationsmatrix, med inspiration fra materialet i SOF Syd.
Indstilling:
Det indstilles, at SOF-OUH
a) Drøfter kommunikationsmatrixen
Ad a
SOF-OUH godkendte kommunikationsmatrixen, som bruges til at præcisere
kommunikationsvejene.
8. Opgaveskabelon (bilag 7)
På mødet i SOF-OUH d. 3. februar blev det besluttet at udarbejde en opgaveskabelon
for måden at stille opgaver til implementeringsgrupperne, så de stilles skarpt og
tydeligt.
Indstilling:
Det indstilles, at SOF-OUH
a) godkender opgaveskabelonen
Ad. a - konklusion
Opgaveskabelonen blev godkendt med bemærkning om at tilføje pårørende ift.
patientinddragelse samt at lave separat punkt for målgruppen. Se den reviderede
opgaveskabelon i bilag 7.
Skabelonen revideres ved behov.

9. Orientering om aftaler om blodprøvetagning i eget hjem
Samarbejdsaftalen om blodprøvetagning i eget hjem blev godkendt på møde i DAK d.
29. januar 2016, men blev efter møde i SKU sendt til juridisk vurdering i KL og
Sundhedsdatastyrelsen. Aftalen afventer endelig godkendelse i SKU.
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Indstilling:
Det indstilles, at SOF-OUH
a) Tager orienteringen til efterretning
Ad a
SOF-OUH tog orienteringen til efterretning.
10.Orientering om udviklingsprojekter mellem Svendborg Kommune og OUH
Svendborg v/Anne Højmark og Judith Mølgaard.
Anne Højmark orienterede om udviklingsprojekter mellem Svendborg Kommune og
OUH Svendborg mhp. kvalitetsudvikling af praksis, herunder rygestopkurser, kvalitet i
sektorovergange, audits og IV-behandling.
Repræsentanter fra SOF-OUH kan eventuelt koble sig på i tilfælde, hvor det giver
mening og relevans.
11.Status fra Fyns Diabetesudvalg v/ Jan Erik Henriksen
Jan Erik Henriksen orienterede om udvalget, som har eksisteret i 15 år, og
repræsenterer kommuner, sygehus og patientforeninger. På nuværende tidspunkt er
udvalget optaget af at arrangere et temamøde for lokalforeningerne, hvor patienterne
er med til at sætte dagsordenen.
12.Status fra arbejdsgruppen for kræftrehabilitering og palliation v/Asger Kudahl
(bilag 9)
Asger Kudahl orienterede om arbejdsgruppens arbejde, jf. bilag. Det blev desuden
nævnt, at arbejdsgruppen referer til Implementeringsgruppen for Genoptræning og
Rehabilitering, hvorfor det ikke bør dagsordenssættes på SOF-OUH.
13.Orientering fra Implementeringsgruppen for Genoptræning og Rehabilitering
v/Asger Kudahl
Asger Kudahl orienterede om, at implementeringsgruppen i øjeblikket arbejder med
kvaliteten af genoptræningsplanerne, da indhold og sagsgang er blevet forringet. Der
bliver lavet en skabelon til udfyldelse af genoptræningsplanerne, hvilken skal sikre
bedre kvalitet.
14.Orientering fra Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje v/ Marianne
Lundegaard
Marianne Lundegaard orienterede om, at gruppen har arbejdet med et høringssvar på
revidering af Sam:Bo og fortsat arbejder med at kvalificere projektet ”Set med
patientens øjne”, som blev bevilliget midler fra SOF-OUH-udviklingspulje.
15.Orientering fra Implementeringsgruppen for Forebyggelse v/ Jan Erik
Henriksen
Jan Erik Henriksen orienterede om implementeringsgruppens andet møde, hvor Jan
Lindegaard deltog mhp. at orientere om den ny organisering samt stille skarpt på
gruppens opgaveportefølje. Gruppen afventer opgaver fra SOF-OUH.
På mødet blev undergrupperne, diabetes-, hjerte og KOL-gruppen, drøftet. De to
sidstnævnte mhp. at afklare gruppernes fremtid.
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16.Emner til nyhedsbrevet PraksisNyt
Ingen emner.
17. Årshjul 2016 (bilag 8)
Ingen bemærkninger.
18. Punkter til dagsorden til SOF-OUH d. 29. juni 2016
 Fællesmøde med PSOF-Fyn d. 26. august 2016
 Brugen af korrespondancer (Carsten Henriksen)
 Ambulant strategien (udspringer af oplæg fra Kjeld Møller Pedersen på
fællesmøde mellem almen praksis og sygehuseet)
19. Eventuelt
Udfasning af fax-maskinerne
Judith Mølgaard orienterede om, at OUH er i færd med at udfase fax-maskinerne. En
dato vil blive meldt ud snarest.
Kompetenceudvikling ifbm. opgaveoverdragelse
SOF-OUH drøftede kort kompetenceudvikling i forbindelse med opgaveoverdragelse, og
understregede vigtigheden af, at der ikke skabes præcedens for en fejlagtig måde at
overdrage opgaverne.
Minisygehuse vs. akutpladser
Søren Jakobsen orienterede kort om, at medierne fejlagtigt anvender termen
minisygehuse, når der er tale om akutpladser.
Der er enighed i SOF-OUH om at anvende termen akutpladser.
Patientskolen
Anne Højmark rejste spørgsmål omkring organisatorisk ophæng af patientskole i
Svendborg, da der umiddelbart er tale om et levn fra det tidligere sparekatalog i
regionen. Judith Mølgaard følger op på sagen til næste møde i SOF-OUH d. 29. juni
2016.
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