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Mie Due Jensen, afdelingssygeplejerske, Hjertemedicinsk Afdeling B
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Ulrik Skyum Christensen, Faaborg-Midtfyns Kommune
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Referat:
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referat blev godkendt.
2. Opgaver for Implementeringsgruppen for Forebyggelse
Formandskabet har rettet henvendelse til Følgegruppen for Forebyggelse for at blive
klogere på, hvilke konkrete opgaver på forebyggelsesområdet der forventeligt skal
løses lokalt i den kommende tid.
På baggrund af svaret på henvendelsen har formandskabet udarbejdet vedhæftet
opgaveliste, som var udgangspunktet for drøftelse.
I drøftelsen af opgavelisten blev det klart, at det er nødvendigt med mere information
fra SOF-OUH eller Følgegruppen for Forebyggelse om, hvad implementeringsgruppens
opgaver er, samt gruppens rammer for opgaveløsning.
Bodil tager kontakt til Følgegruppen for Forebyggelse og formand og næstformand
tager det op i SOF-OUH.

3. Nedsættelse af permanent gruppe for patientforløb for KOL
Eftersom Implementeringsgruppen for Forebyggelse forventeligt får en opgave med at
implementere det nye forløbsprogram for mennesker med KOL har gruppen tidligere
drøftet, at det kunne være relevant at nedsætte en permanent eller ad hoc gruppe
indenfor dette område.
Ingrid Louise Titlestad deltager fremover i Implementeringsgruppen for Forebyggelse
og repræsenterer KOL området.
Det skal blandt andet afklares, hvilke personer som bør indgå i en ny arbejdsgruppe,
samt hvordan implementeringen af forløbsprogrammet skal foregå på et konkret
niveau. Desuden skal det afklares, om der er behov for sekretær bistand.
Det blev aftalt at, Jan Erik Henriksen taler med ledende oversygeplejerske Bent
Schwartz og ledende overlæge Hanne Madsen og drøfter med dem, Ingrids deltagelse i
mødet samt hvordan vi kommer videre i forhold til nedsættelse af arbejdsgruppe på
KOL området.

4. Oplæg om det nye forløbsprogram for mennesker med KOL
Ulrik Skyum Christensen, Faaborg-Midtfyns Kommune og Birthe Mette Pedersen,
Region Syddanmark præsenterede det nye forløbsprogram for mennesker med KOL.
Formålet med oplægget var at få et indblik i forløbsprogrammet, da det kan formodes,
at implementeringsgruppen kan få til opgave at implementere det lokalt.
Oplægget havde blandt andet fokus på, hvordan forløbsprogrammet er udarbejdet
med bred inddragelse, herunder inddragelse af patienter og pårørende i workshops,
samt hvordan processen har været. Desuden blev de nye fokusområder fremhævet.
Der er blandt andet fokus på én indgang til kommunen.
Oplæg er vedlagt og video følger.
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5. Oplæg om Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker ved René Eigil Tækker
Clausen, Langeland kommune
Rykkes til næste gang.
6. Orientering om svar på ansøgning til satspuljen "Styrket sammenhæng for de
svageste ældre"
Der er endnu ikke kommet svar fra satspuljen. Der var estimeret et svar midt august,
men vi har endnu ikke hørt noget.
Ansøgningen er ydermere blevet sendt til Trygfonden. Der er ret lang behandlingstid,
på nogle måneder. Vi lader svar gå videre når vi hører noget.
Det blev aftalt, at projektbeskrivelsen sendes ud til medlemmerne i gruppen. Projekt
er under godkendelse og derfor vil projektbeskrivelsen følge.
7. Dato og tidspunkt for næste møde samt forslag til emner
Det kommende møde den 10. oktober fra kl 14.00-16.00 aflyses.
Begrundelsen er, at der skal være mere afklaring på konkrete opgave, inden vi mødes
igen.
Næste møde bliver derfor den 14. december kl 14.00-16.00 på Patienthotellet
5. sal Nord, OUH
Emner til det kommende møde:
Opfølgning på KOL arbejdsgruppe
Drøftelse af opgaver og opfølgning på svar fra Følegruppen for Forebyggelse og SOFOUH
Oplæg om Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker ved René Eigil Tækker Clausen,
Langeland kommune
8. Eventuelt
a. Afbud og mødepligt
Der har været stort frafald på det foregående møde. Det formodes, at det
skyldes travlhed og en prioritering af tid.
Implementeringsgruppens opgaver har været lidt uklare, hvilket der bliver
arbejdet på. Det forventes dog af alle medlemmer, at møderne i
Implementeringsgruppen for Forebyggelse prioriteres.
b. Steno Diabetes Center Odense
Jan Erik Henriksen orienterede om visionspapiret om Steno Diabetes Center
Odense og den fremadrettede proces.
Visionspapiret er vedlagt referatet.
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