Referat
Møde:

Implementeringsgruppen for Forebyggelse

Dato:
Sted:

den 11. april 2016 kl. 14.00-16.00
Patienthotellet 4. sal Nord, OUH

Deltagere:
Kommuner:
Mette Søndergaard Robl, chef, Odense Kommune
Helle Andersen, leder af Borgerrettet Forebyggelse og Sundhedsfremme,
Assens Kommune
Rene Tækker Clausen, konsulent, Langeland Kommune
Lise Janning, afdelingsleder af alkoholbehandling og behandlingscenter,
Svendborg Kommune
Lotte Lagoni, leder af træning og patientrettet forebyggelse, Nyborg
Kommune
Anne Marie Hedegaard, Leder af sundheds- og forebyggelsesområdet,
Ærø Kommune
Sygehus:
Jan Erik Henriksen, ledende overlæge, Endokrinologisk Afdeling M
(formand)
Claus Tveskov, overlæge, Medicinsk Afdeling M (Svendborg)
Mie Due Jensen, afdelingssygeplejerske, Hjertemedicinsk Afdeling B
Vibeke Herskind, afdelingssygeplejerske, Neurokirurgisk Afdeling U
Winnie Clausen, funktionsleder og fysioterapeut,
Rehabiliteringsafdelingen (Svendborg)
Camilla Schufri Klinkby, afdelingssygeplejerske, Reumatologisk Afdeling C
Almen praksis:
Erik Holk, praksiskoordinator, OUH
Afbud:
Jette Krøjgaard Christensen, oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling M
Lone Dorthe Hansen (ad hoc), EPJ konsulent, Klinisk IT, OUH
Susanne Lumby Christensen (ad hoc), IT-konsulent, Odense Kommune
Diana Birk Krogstrup, leder af Sundhed og Myndighed, Kerteminde
Kommune
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Referat:
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referat blev godkendt.
2. Implementeringsgruppen i regi af det ny SOF-OUH ved Jan Lindegaard, formand
i SOF-OUH
Hovedbudskaber fra Jan Lindegaards præsentation af Implementeringsgruppen i regi
af det nye SOF-OUH:
-

Ønske om at være skarpere og tydeligere i organiseringen omkring den nye
sundhedsaftale
Nye aftaler om regionale samarbejdsfora
Nedsat regionale følgegrupper som skal koordinere indsatser i regi af den nye
sundhedsaftale
Nedsat en række SOF'er
Implementeringsgrupper som afspejler de regionale følgegrupper
Formænd for implementeringsgrupper deltager i SOF-OUH
SOF-OUH er blevet mindre og fået anden funktion (strategisk niveau)
SOF-OUH modtager opgaver fra det regionale niveau og beder
Implementeringsgrupperne om at udføre dem
Implementeringsgrupperne er velkomne til at foreslå initiativer til SOF-OUH
såfremt de er i tråd med sundhedsaftalen

Efterfølgende drøftelse:
Det er fortsat svært at gennemskue, hvad der er Implementeringsgruppens konkrete
opgaver. Dette var Jan Lindegaard enig i.
På nuværende tidspunkt og i den kommende periode er der ingen konkrete opgaver på
forebyggelsesområdet.
Det blev fremhævet, at det organisatoriske overblik mangler.
Det blev drøftet, hvori gruppens implementeringskraft består.
I den forbindelse fremhævede Jan Lindegaard, at der ingen forventninger er om, at
gruppen løser andre opgaver end dem som kommer fra SOF-OUH. Samtidigt har
gruppen også selv retten til at tage initiativ til at drible med de ting som gruppen
finder relevante.
Det blev påpeget, at den nye organisering virker meget bureaukratisk.
3. Drøftelse af kommissorium for Implementeringsgruppen for Forebyggelse
Der var en kort drøftelse af Implementeringsgruppens opgaver, samarbejdet med
psykiatrien og gruppens mulighed for at nedsætte permanente og ad hoc
arbejdsgrupper.
Kommissoriet blev herefter godkendt.
Det blev aftalt, at alle skal overveje en prioritering af gruppens opgaver til næste
møde i gruppen.
4. Drøftelse af behovet for at nedsætte ad hoc eller permanente arbejdsgrupper
Der var grundlæggende enighed om, at det er relevant, at udvalgene fortsætter som
permanente grupper.
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Det blev besluttet på det seneste møde i gruppen, at udvalget på diabetesområdet
skulle fortsætte som permanent gruppe.
Formanden for det tidligere underudvalg for patientforløb på hjerteområdet Claus
Tveskov gav en kort status. Det blev aftalt, at Claus Tveskov til det kommende møde
har drøftet etableringen af hjerteudvalget med ledende overlæge Tina Svenstrup
Poulsen fra Hjertemedicinsk Afdeling B.
Det blev desuden aftalt, at Eva Mittag undersøger muligheden for sekretærbistand til
gruppen indenfor hjerteområdet.
Jan Erik Henriksen og Eva Mittag drøfter underudvalget vedr. patientforløb for KOL
med afdelingssygeplejerske på Lungemedicinsk Afdeling J.
Såfremt det besluttes, at denne gruppe skal fortsætte blev der udtrykt ønske om, at
Rehabiliteringsafdelingen også bliver repræsenteret.
5. Udmøntning af satspuljen "Styrket sammenhæng for de svageste ældre"
Flere forslag blev drøftet.
Forslagene omhandlede i høj grad kompetenceudvikling af sygeplejersker i
hjemmeplejen indenfor kroniske sygdomme, øget tilgængelighed af ekspertviden og
forebyggelse af indlæggelser.
Jan Erik Henriksen blev ansvarlig for, at der videreudvikles på en projektide med
udgangspunkt i gruppens drøftelser.
Dette fremsendes til konsulent Julie Stenvang Pedersen fra SOF-OUH sekretariatet
senest den 19. april.
6. Dato og tidspunkt for næste møde samt forslag til emner
Næste møde er den 8. juni 2016 kl. 14.00-16.00 på Patienthotellet 5. sal Nord.
Emner til det kommende møde:
Drøftelse af nedsættelse af permanent arbejdsgruppe på hjerteområdet og KOL
området.
Drøftelse af gruppens prioriterede opgaver
Oplæg om forebyggelsespakker ved Rene Tækker Clausen.
7. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
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