Referat
Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje
Møde: 4. oktober 2016, Kl. 14.00-16.00
Sted: OUH, Indgang 101, 3. sal, lokale 17
Deltagere
OUH
Marianne Lundegaard, Overspl. afd. O
Vibeke Barner Jensen, Afd. spl. Q1
Maja Eggert Jørgensen, Afd. spl. HC Andersens Børnehospital, H1
Jette Wensien, Overspl. Afd. G Od.
Kommunerne
Jette Mark Sørensen, Forløbschef, Odense
Carsten Andreasen, Leder af sygeplejen, Nordfyns
Stine O’Donoghue Dideriksen, Leder af Rehabilitering og Pleje,
Kerteminde
Anne Marie Hedegaard, områdeleder for sundhed & forebyggelse, Ærø
Inger-Marie Hansen, Faaborg-Midtfyn
Hanne Barfoed Albertsen, sygeplejeleder, Langeland
NY Birgitte Toft, Distriktsleder, Nyborg Kommune
Almen praksis
Sekretariat
Lisbeth Møller Andersen, Sundhedsfaglig konsulent, Økonomi og
Planlægning, OUH
Afbud
Gitte Milling, Områdeleder, Nyborg Udtrådt
Lone Dorthe Hansen, EPJ-konsulent Klinisk IT
Louise Vestring, afd. spl. S1
NY Bodil Elberg Lorenzen Afd. spl. M Sv. (ikke booket)

Dorthea Lysemose, Leder for Fagområde Ældre & Sygepleje, Assens
NY Dorte Møller Hansen, Sundhedsfaglig konsulent/IT, Odense
Maria Skovlund Herreborg, Faglig specialkonsulent, Svendborg
Kitt Lysen Pedersen, Senior og velfærdschef, Middelfart Kommune
Carsten Henriksen, Praktiserende læge
1.

2.
3.

Godkendelse af dagsorden
Punkt 8 suppleres med to ekstra orienteringspunkter. Herefter
godkendt
Referat fra 29. august 2016 er godkendt pr. mail (bilag 1)
Ingen yderligere kommentarer.
Opfølgning på temaet UTH
Sagsfremstilling:
På temamødet 29/8 om UTH drøftede gruppen UTH rapporternes
resultater, men besluttede ikke opfølgning på specifikke
indsatsområder.
Indstilling:
a. Drøfter og beslutter en evt. opfølgning på specifikke
indsatsområder.
Referat:
Rapporten viser tydeligt, at mange UTH vedrører medicin og
kommunikation, og bl.a. arbejdes der på medicinområdet i andet
regi. Af områder som ikke er synlige i rapporten, måske fordi der
underrapporteres, fremhæver afd. Q og afd. G patienter som
indlægges med infektioner generelt, men specielt urosepsis hos
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kateterbrugere og aspirationspneumoni hos pt. med ernæringssonder. Et andet område er
patienter som indlægges med tryksår. Endelig viste UTH for almen praksis behov for fokus på
patientidentifikation. Det foreslås, at inddrage netværksgruppen for UTH i det videre arbejde med
udvalgte emner.
Af initiativer i kommunerne nævnes Kerteminde med kvalitetsprojektet ”Sikre hænder”, hvor UTH
data indgår.
Konklusion:
Prioriterede emner:
1. Tryksårsforebyggelse. Planlægger tema på næste møde med oplæg fra kommuner v. Lotte
Bakke Mortensen og sygehuset v. Åse Fremmelev om organisering, metoder og resultater. Hhv.
Inger-Marie Hansen og Lisbeth MA tager kontakt til oplægsholderne.
2. Procedure ifbm. brug af ”fremmedlegemer”, eks. KAD og ernæringssonder.
3. Forebyggelse af infektioner, eks. urosepsis og aspirationspneumoni.
Bede Carsten H uddybe UTH i forhold til patientidentifikation.
Kommunikation generelt, tages med som emne i forbindelse med Sam:Bo bruch up kursus.
Hanne B. sender en opdateret liste over UTH netværkets kommunale kontaktpersoner.
4. Opfølgning på temaet Rehabilitering
Sagsfremstilling:
Rehabilitering var tema på mødet den 29/8 og her besluttede gruppen at følge op på rækken af
foreslåede indsatser. Konkret skulle der gøres status over brugen af videokonferencer og træffes
beslutning om etablering af et inspirationsforrum for rehabilitering.
Derudover blev der foreslået en række konkrete indsatser:
 Fokus på kvaliteten i den grundlæggende sygepleje.
 Opdatering af indlæggelsesrapporten bl.a. i forhold til hvilke opgaver borgerens selv varetager
hjemme.
 Understøt borgerens funktionsniveau under indlæggelsen.
 Juster funktionsevnevurderingen løbende.
 Borgerens egne hjælpemidler skal hurtigt ind på sygehuset ifbm. indlæggelse.
 Forventningsafstemning med borgeren i forbindelse med indlæggelsen. Resultatet skrives i
forløbsplanen.
 Påbegynde oplæring af borgeren i egenbehandling under indlæggelsen. Kommunen følger op
efter udskrivelsen.
 Bevar borgerens integritet.
 Inviter kommunen ind til udskrivningssamtaler.
 Udbred brugen af videokonferencer i dagligdagen.
 Brug pædagogiske værktøjer til understøttelse af rehabiliteringen, eks.
medicindoseringsunderlag.
 Samarbejd om de mere komplekse behandlinger som foregår i hjemmet.
Indstilling:
a. Kommunerne og sygehusafdelingerne gør hver især status på brugen af videokonferencer.
b. Drøfter og evt. aftale det videre arbejde med at etablere et inspirationsforum for rehabilitering.
c. Drøfter rækken af konkrete indsatser. Udvælger og prioriter indsatserne. Aftale det videre
arbejde.
Referat:
Ad a. Efter en drøftelse om behovet for en status, besluttes det, ikke at foretage nye opgørelser.
På sygehusets afsnit er der videoudstyr til tolkebistand, samme udstyr kan bruges til
videokonferencer. Kommunerne har ligeledes videoudstyr. Det aftales at gå i gang ved. eks. at
danne makkerpar, bl.a. har G Odense og Nordfyn en aftale. Giv kommunen besked, eks. i
plejeforløbsplanen, om tidspunkt for en udskrivningskonference og/eller ring og inviter kommunen
med. Kommunerne skal også selv aktivt bede om en udskrivningskonference hvis behovet
vurderes at være der. Tag ejerskab. Brug videokonferencer til at understøtte prioritering af
indsatsen, bl.a. i forhold til forebyggelse af UTH. Brug det i komplekse forløb. Tale procedurer, eks.
omkring sonder, KAD m.v. Ikke alle borgere/patienter egner sig til at deltage i videokonferencer.
På grund af spredt geografi har Nordfyns Kommune planlagt faste videokonferencer torsdag og
fredag. Koordineringen er en udfordring.
Ad b. Drøftes. Det er bedst at arbejde med rehabilitering i nuværende forum frem for at danne et
specifikt til formålet. Ideen med et inspirationsforum frafaldes derfor.
Ad c. Efter ønske fra bl.a. Fåborg-Midtfyn: Marianne tager kontakt til afd. E vedr. ønske om, at
afdelingen oplærer patienterne i ”Autodryp”.
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Nordfyns vil gerne bevæge sig fra at ”leverer ydelser” til at rehabilitere. Skal i den forbindelse på
inspirationsbesøg i Roskilde Kommune.
Jette MS: Det er vigtigt at italesætte på den rigtige måde hvis den rehabiliterende tankegang skal
rodfæste sig blandt medarbejdere og borgere.
Emnet tages med i forbindelse med Sam:Bo Bruch up kurset.
Fremskudt visitation kan forebygge indlæggelser. Kommunerne kunne evt. have en fælles
visitator.
Samlet viden om Sundhedsloven, Serviceloven og myndighedsansvaret giver mulighed for at
rehabilitere, herunder at udnytte borgernes evne til selvhjælp og mindske kommunal hjælp, og
dermed også begrænse indgriben i borgernes liv.
Sygehuset skal forebygge funktionstab, men Kommunerne skal være bevidste om, at patienternes/
borgernes funktionsniveau falder op til og under indlæggelse på grund af sygdom. Det er ikke altid
muligt for sygehuset at løfte funktionen op på det vanlige niveau inden udskrivelsen, derfor vi
kommunerne opleve at få borgere hjem med et lavere funktionsniveau.
Stine foreslår, at drøftelsen løftes op i SOF-OUH og det kommunale samordningsforum.
5. Ad hoc arbejdsgruppe vedr. nyfødte, ammepolitik og sårbare mødre (bilag 2 og 3)
Sagsfremstilling:
SOF-OUH har godkendt det endelige kommissorium for ad hoc arbejdsgruppen og gruppens
medlemmer er udpeget.
Indstilling:
a. Drøfter og beslutter hvordan dialogen skal sikres mellem ad hoc gruppen og
implementeringsgruppen.
Referat:
Kommissoriet er endeligt godkendt og gruppen sammensat med undtagelse af almen praksis
hvor sekretariatet mangler at få svar. Gruppen konstituerer sig selv. Dialogen mellem
Implementeringsgruppen og ad hoc gruppen sikres gennem et indledende møde mellem
formandskabet og ad hoc gruppen og gennem Implementeringsgruppens repræsentation ved
Maja Eggert Jørgensen. Desuden via referater og den årlige rapportering.
Sekretariatet tager kontakt til ad hoc gruppen.
6. Samarbejdsaftale om Praktisk hjælp og Ledsagelse (bilag 4a, 4b og 4c)
Sagsfremstilling:
Samarbejdsaftalen sår for en revision og i den anledning indhenter regionen ændringsbehov.
Indstilling:
Drøftelse af evt. behov for ændringer i aftalen.
Referat:
Afd. O og H har specielt brug for en aftale når det drejer sig om handicappede børn hvor der ikke
er forældre, men en institution som varetager forældrerollen. Ikke alle institutioner vil varetage
denne rolle uden betaling. Afd. Q har erfaring med, at modtage en regning på praktisk hjælp, selv
afdelingen ikke havde behovet og initiativet til hjælpen udelukkende var hjælperens.
Der mangler et afsnit om børn hvor institutionen har forældrerollen.
Det er vigtigt, hurtigt at få en samtale om hvilket behov der er for praktisk hjælp og hvem der
fremfører det. Det er også vigtigt at skrive aftalen ind i standardkontrakten. For sygehusets
vedkommende er det kun den ansvarshavende der har kompetence til at indgå aftaler. Det
foreslås rettet.
Kommunerne skal være bedre til at påsætte ID armbånd når borgere sendes på sygehuset uden
ledsager. De fleste kommuner har armbåndende liggende i bilen.
Konklusion:
Ovenstående supplement og ændringsforslag sendes til regionen: Afsnit om børn fra institutioner
og uden forældre. Ansvarshavende sygeplejerskes som den der har kompetence til at indgå
aftaler.
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7. Formand- og næstformand 2017
Sagsfremstilling:
Posten som formand og næstformand går årligt på skift mellem sygehus og kommuner.
Nuværende næstformand, Jette Mark Sørensen, Odense Kommune, tilbyder at varetage
formandsposten i 2017, men øvrige kommuner skal også have mulighed for at tilbyde sig.
For sygehusets vedkommende er nuværende formand Marianne Lundegaard fast medlem af
formandskabet som også tegner Almen Praksis v. Carsten Henriksen.
Indstilling:
De kommunale medlemmer drøfter og beslutter hvem der skal bestride formandsposten i 2017.
Referat:
Ovenstående drøftes og der konkluderes følgende. Formandsposten og næstformandsposten
varetages af de samme personer i en aftaleperiode hvilket betyder, at Jette MS og Marianne
varetager formandskabet i perioden 15 til 18. De tager desuden en snak med Carsten H om almen
praksis’ deltagelse i formandskabet.
8. Gensidig orientering
a. Status på planlægning af Bruch up kursus om Sam:Bo.
OUH er blevet oplyst om, at den reviderede udgave først er klar til foråret.
b. Status på projektet ”Dialog i sektorovergange”
Der er ikke noget nyt i forhold til orienteringen på sidste møde. Gruppen forventer at kunne
afrapportere i januar 2017.
c. Aftale om blodprøvetagning i eget hjem
Er godkendt i DAK. Aftalen kan træde i kraft når der er indgået lokalaftale mellem den enkelte
kommune og sygehuset. Aftalen vedlægges referatet.
d. Afgrænsningscirkulæret
Det sker fortsat, at en sygehusafdeling lover patienten nødkald. Det kan de ikke og det har
Judith Mølgaard tidligere informeret om i brev til afdelingerne dateret 6/6 2014. Det aftales med
Judith Mølgaard, et brevet genudsendes.
Jette W, som er medlem af den regionale gruppeoplyser, at afgrænsningscirkulæret står overfor
en revision og på nationalt plan er målet at forenkle cirkulæret. JW oplyser desuden, at der er
truffet en ny afgørelse. Det drejer sig om terminale borgere som bærer dræn. Her skal
sygehuset finansiere materialerne, idet det er et led i behandlingen.
9. Eventuelt
Carsten A gør opmærksom på, at der bruges mange penge på stomi-produkter som er billige for
sygehusene pga. rabatter, men dyre for kommunerne som ikke får samme rabatter. Sygehuset
skal forberede patienterne på, at der kan ske et produktskifte ved udskrivelsen. Denne
opmærksomhed spredes i afdelingerne v. Marianne L. I forhold til børn oplyser Maja EJ, at valg af
produkter sker i samarbejde med sundhedsplejerskerne.
10. Årshjul og punkter til næste møde(bilag 5)
Næste møde er den 6. december 2016 kl. 14.00-16.00.
 Tema: Tryksårsforebyggelse og -behandling kl. 13.00-14.00
 Evaluering af året.
11. Mødedatoer i 2017
Datoer koordineres i formandskabet og bookes i kalenderne.
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