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REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse af referat af 27. april 2016 (bilag 1)
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
3. Forslag om at nedsætte en permanent arbejdsgruppe vedr. nyfødte,
ammepolitik og sårbare mødre (bilag 2 og 3)
Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje har forespurgt formandskabet i SOFOUH, hvordan implementeringsgruppen håndterer opgaven omkring nyfødte,
ammepolitik og sårbare mødre (bilag 2). Formandskabet har baggrund heraf foreslået,
at der nedsættes en permanent arbejdsgruppe til at løfte denne opgave.
I vedlagte forslag til kommissorium for en permanent arbejdsgruppe (bilag 3), er listen
over opgaver foreløbig, da der endnu ikke er igangsat konkrete opgaver på området.
Indstilling:
Det indstilles, at SOF-OUH
a. Godkender nedsættelse af en permanent arbejdsgruppe vedr. nyfødte, ammepolitik
og sårbare mødre under Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje.
b. Drøfter forslag til kommissorium og eventuelle ændringsforslag mhp. korrektion og
efterfølgende godkendelse pr. mail.
c. Beder arbejdsgruppen kvalificere kommissoriet yderligere.
Ad. a
SOF-OUH godkendte nedsættelsen af arbejdsgruppe vedr. nyfødte, ammepolitik og
sårbare mødre med følgende bemærkninger:
 Arbejdsgruppen gøres ikke permanent og skal arbejde med konkrete opgaver
under sundhedsaftalen.
 Implementeringsgruppen udarbejder en ramme for arbejdsgruppen, der
beskriver kontaktflade til implementeringsgruppen, mødeaktivitet/-kadence,
succeskriterier for arbejdet og afrapportering af arbejdet.
 Implementeringsgruppen udpeger repræsentanter til arbejdsgruppen.
Ad. b
SOF-OUH anbefalede, at en alment praktiserende læge indgår i arbejdsgruppen frem
for en speciallæge i pædiatri. Dette på baggrund af, at det er den alment praktiserende
læge, som har den hyppigste kontakt med målgruppen.
Det endelige kommissorium skal godkendes i implementeringsgruppen og
formandsskabet for SOF-OUH.
Ad. c
SOF-OUH bad implementeringsgruppen og arbejdsgruppen kvalificere kommissoriet
yderligere.

4.

Drøftelse af brugen af korrespondance meddelelser v/ Carsten Henriksen
Korrespondancemeddelelserne er et redskab, som kan gøre kommunikationen mellem
alle sektorer bedre og lettere, såvel som det sikrer dokumentation. I Sam:Bo foreligger
aftaler om kommunikationen mellem sygehus og primærsygeplejersker, såvel som der
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er indgået overenskomstmæssig aftale om svarfrist mellem almen praksis og kommunal
hjemmesygepleje samt jobcentre.
Tilsvarende ønskes en tydelig aftale mellem almen praksis og sygehuset, hvorfor der
ønskes en drøftelse af, hvordan korrespondance modulet anvendes og konkret kan
optimeres.
Indstilling:
Det indstilles, at SOF-OUH
a. Drøfter hvordan korrespondancemodulet anvendes mellem sygehus og almen
praksis
b. Drøfter muligheder for forbedring i anvendelsen mellem sygehus og almen
praksis
Ad. a
SOF-OUH drøftede, hvordan korrespondancemeddelelserne anvendes, herunder af
almen praksis i forbindelse med faglige spørgsmål til sygehuset, eksempelvis i
forbindelse med en udskrivelse. Af sygehuset anvendes de eksempelvis til at få
kvalificeret henvisninger, om end det ofte kræver hurtigere respons end der forventes
af korrespondancemeddelelserne.
Der var enighed om, at de ikke anvendes i forbindelse med akutte henvendelser.
Ad. b
SOF-OUH drøftede potentialerne i at bruge korrespondancemeddelelserne, herunder at
de eksempelvis kan bruges, når der er tid til det og samtidig dokumenterer
henvendelsen. Det er relevant for alle tre sektorer, at der er en fælles forståelse af en
model for hvad der kommunikeres gennem korrespondancemeddelelserne, og hvordan
modellen bruges.
Der var enighed om, at meddelelserne fortsat ikke skal bruges i akutte tilfælde, og at
det ikke skal blive et spørgsmål om at skabe unødigt merarbejde. Der skal samtidig
rettes en opmærksomhed mod anvendelsen af korrespondancemeddelelserne i
ambulant regi.
En model for korrespondancemeddelelser mellem sygehus og almen praksis tages op i
konsulentordningen, og præsenteres herefter i SOF-OUH.

5. Fællesmøde med PSOF-Fyn 26. august 2016
Jan Lindegaard har haft planlægningsmøde vedr. fællesmødet med formand for PSOFFyn, Ole Ryttow. Jan Lindegaard orienterer herom.
Indstilling:
Det indstilles, at SOF-OUH
a. Tager orienteringen til efterretning
Ad. a
Under orienteringen skitserede Jan Lindegaard udkast til dagsordenen for fællesmødet.
Til denne havde SOF-OUH følgende bemærkninger:
 Det bør overvejes om deltagerkredsen skal udvides til at omfatte speciallæger i
psykiatri.
 Der bør tages udgangspunkt i sundhedsaftaleteksten mhp. hvad somatik og
psykiatri kan i fællesskab på baggrund heraf. Herunder bør der lægges til op, at
hver sektor spiller ind med det de kan ift. den pågældende målgruppe.
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Der kan med fordel sættes samskabelse foran temaet ulighed i sundhed mhp. at
drøfte, hvordan vi i fællesskab kan gøre noget for at forebygge ulighed i
sundhed.
Casen kan være for snæver, da den ikke dækker alle patientgrupperne under
livsstilsstrategien.
Opmærksomhed på, at mange borgere ligger mellem psykiatri og somatik, dvs.
uden diagnose, men med en udfordret hverdag.
Parallel dagsorden til genoptræningsplaner for psykiatriske patienter.
Patient/borgerinddragelse skal tænkes ind.

6. Orientering fra Implementeringsgruppen for Genoptræning og Rehabilitering
v/Asger Kudahl
a. FUTs fremtid
Implementeringsgruppen har drøftet fremtiden for
kompetenceudviklingsprogrammet Fælles Undervisning for Terapeuter.
Programmet har tidligere fået midler fra udviklingspuljen for SOF-OUH, men da
kriterierne for denne er blevet skærpet til at projekter skal være af både
tværsektoriel og tværfaglig karakter, fortsætter FUT uden om puljen. Dette for
at bevare monofagligheden i programmet.
b. Kvaliteten af genoptræningsplaner
Implementeringsgruppen har arbejdet med at skitsere udfordringsbilledet, og
præsenteret direktionen på OUH for dette samt løsningsforslag herpå. Der er
eksempelvis rejst forslag om at lave kompetenceudvikling til yngre læger mhp.
at lære at lave genoptræningsplaner.
Det blev nævnt, at den nye skabelon for genoptræningsplanen er med til at
højne kvaliteten, om end feltet til telefonnummer ofte ikke bliver udfyldt, hvorfor
kommunerne ikke kan ringe patienten/borgere om vedr. genoptræningsplanen.
Implementeringsgruppen arbejder videre med at kvalificere
genoptræningsplanerne.
c. Arbejdsgruppe vedr. behandlingsredskaber, hjælpemidler og
træningsredskaber under Implementeringsgruppe for Behandling og
Pleje
Implementeringsgruppen oplever regelmæssigt at skulle drøfte problemstillinger
vedr. redskaber og hjælpemidler, hvorfor de gerne vil sidde med i en eventuel
lokal arbejdsgruppe herom.
SOF-OUH drøftede, at der for nuværende ikke er nedsat en lokal arbejdsgruppe.
En sådan skal nedsættes under implementeringsgruppen for behandling og
pleje, og kun hvis der er konkrete opgave i regi af sundhedsaftalen. Øvrige
problemstillinger bør løses direkte mellem parterne, evt. i en uformel erfagruppe.
Gitte Laursen følger op på om der eksisterer en regional arbejdsgruppe på
området, og orienterer SOF-OUH herom.

7. Orientering fra Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje v/ Marianne
Lundegaard


Nye medcomstandarder taget i anvendelse
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Der blev orienteret om, at de nye medcomstandarder fungerer rigtig godt, og at
rettelserne giver mening for brugerne. Der blev stillet spørgsmål om udsættelse
af release – dette skulle kun være tilfældet for en enkelt jysk kommune.


Fokus på den rehabiliterende tankegang ved møde i august
Implementeringsgruppen afholder en temadag om rehabilitering på tværs, da
det er blevet tydeligt i gruppen, at der er rum for udvikling inden for området,
herunder særligt i sygehusregi.
Der blev rejst et forslag til at udvikle rehabiliteringsprojekter på tværs af
sektorer. Det kunne være i form af præ-operativ træning forud for fx en
øjenoperation, hvor borgeren i indkaldelse til forundersøgelsen får besked om at
købe og bruge øjendråber, og dermed blive vant til at bruge det forud for
operationen.



Planlægning af undervisning i forbindelse med den reviderede Sam:Bo
Implementeringsgruppen er i gang med at planlægge undervisning i Sam:Bo,
men afventer Følgegruppens udspil.

8. Orientering fra Implementeringsgruppen for Forebyggelse v/ Jan Erik
Henriksen
 Forsøg på afklaring af arbejdsopgaver og prioritering af disse
Implementeringsgruppen har taget uformel kontakt til følgegruppen for
forebyggelse med henblik på at høre om fremtidige opgaver. Følgegruppen
fortæller, at der kommer opgaver ang. forløbsprogrammer for KOL,
småtspisende ældre, infektionshygiejnisk rådgivning mm.


Ansøgning om satspuljemidler
Der blev orienteret om sammenlægningen af det af SOF-OUH besluttede projekt
til satspuljen og et sammenligneligt projekt i regi af CoLab og Syddansk
Sundhedsinnovation.
Der blev desuden rejst spørgsmål om hjertegruppen under
Implementeringsgruppen for Forebyggelse. Jan Erik Henriksen orienterede om,
at hjertegruppen er en ad hoc gruppe, og at der for nuværende ikke er opgaver
til gruppen. Jan Erik Henriksen formidler beskeden videre til relevante
modtagere.

9. Emner til nyhedsbrevet OUH PraksisNyt
Ingen emner til nyhedsbrevet. På sigt dog relevant at orientere om
korrespondancemeddelelserne, jf. pkt. 4.
10. Årshjul 2016 (bilag 4)
Fællesmødet med PSOF-Fyn d. 26. august 2016 tilføjes til årshjulet.
11. Punkter til dagsorden til SOF-OUH d. 28. september 2016¨


Evt. fejlindberetninger af færdigbehandlede patienter
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12. Eventuelt
Jan Lindegaard orienterede om, at man i Sundhedsforum Fyn har kortlagt antallet af
fejlindberettede dage af færdigbehandlede patienter for 1. kvartal 2016. Denne
kortlægning gav anledning til at tage det op til drøftelse på et senere møde i SOF-OUH.
Sekretariatet fik til opgave at lave en systematisk kortlægning af udfordringen samt
arbejdsgangene i kommunalt og regionalt regi, til brug på kommende eller næstkommende
møde i SOF-OUH.
Jan Lindegaard rejste spørgsmål til proceduren omkring bestilling af artikler i forbindelse
med udskrivelse af en patient. Dette på baggrund af flere oplevelser med bestillinger, som
er foretaget ved en leverandør den enkelte kommune ikke har indgået indkøbsaftale med.
Proceduren er beskrevet; Sygehuset må ikke bestille artiklerne.
Søren Jakobsen rejste spørgsmål til hvorvidt den aldersrelaterede kommunale
medfinansiering, giver en tendens til at tænke i kommunale minisygehuse. De kommunale
medlemmer af SOF-OUH mener ikke det kommer til at gøre en forskel.
I forbindelse med spørgsmålet blev der stillet forslag om, at SOF-OUH inviterer en relevant
fagperson til at holde oplæg om kommunernes rolle, når finansloven er på plads.
Judith Mølgaard orienterede om, at
 ledende chefterapeut Marianne Bjerg fra Rehabiliteringsafdelingen OUH Odense
går på pension. Chefterapeut Anne Lise Zilmer overtager ledelsen.
 OUH afholder intern ernæringsdag med fokus på småtspisende.
 Odense Børnekohorte går rigtig godt og er gang med mange forskellige
forskningsprojekter. Der arbejdes desuden på, hvordan man omsætter viden fra
forskningsprojekterne til børnene.
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