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Ærø Kommune

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde (5 min.)
Bilag 1: Referat af møde 23. februar 2018
Referat:
Dagsorden og referat blev godkendt.
2. Forløbsprogram for mennesker med diabetes (40 min.)
Bilag 2: Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes
Det nye tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med diabetes er godkendt den 28.
februar 2018 af Sundhedskoordinationsudvalget.
Formandskabet har inviteret programchef Birthe Mette Pedersen til at deltage på mødet og
fortælle om forløbsprogrammet.
Indstilling:
Det indstilles til Implementeringsgruppen for Forebyggelse, at
a) drøfte det tværsektorielle forløbsprogramfor mennesker med diabetes
Referat:
a) Birthe Mette Pedersens præsentation er vedlagt referatet. Ligeledes fremsendes her link
til en video om udviklingen af forløbsprogrammet for KOL med inddragelse af patienter og
pårørende: https://www.regionsyddanmark.dk/wm280600
Almen praksis oplever, at kommunerne ikke har tilbud til personer, som er i risiko for at
udvikle diabetes, men kun til personer med diagnose.
Det blev nævnt, at det ville være oplagt at lave fælles kompetenceudvikling. Birthe Mette
kunne orientere om, at det også var tanken på regionalt niveau.
I forhold til den nye elektroniske henvisningsprocedure blev det nævnt, at den umiddelbart
også skal anvendes til akut sygepleje. Det vil være en udfordring for kommunerne, at der
kun er én henvisning, men det kan måske afhjælpes, hvis det tydeligt fremstår af
henvisningen, hvad der henvises til. For dem der henviser, er det en fordel med så få
standarder som muligt. Det blev aftalt, at det i første omgang undersøges, hvordan
MedCom forestiller sig, at den nye henvisning kommer til at se ud.
Som en del af forløbsprogrammets implementering flytter sygehusenes opgaver i
forbindelse med specialiseret patientuddannelse ud i de kommunale forebyggelsestilbud.
Med henblik på at kunne forberede sig på opgaven, efterspørger kommunerne data på,
hvor mange personer med type 2 diabetes, der har deltaget i diabetesskolen i sygehusregi
fra hver kommune, og hvad det har kostet. Lisbeth Møller Andersen undersøger dette til
næste møde.
Det blev drøftet, hvordan arbejdet med implementeringen af forløbsprogrammet skulle
organiseres. Det blev drøftet, at der er behov for at vide noget mere om Steno Diabetes
Center Odenses (SDCO) funktion, og i forbindelse med implementeringen af
forløbsprogrammet også koblingen til Fyns Diabetesudvalg. Det blev aftalt, at Jan Erik
Henriksen inviteres til det kommende møde i Implementeringsgruppen for Forebyggelse
med henblik på at fortælle om SDCO.
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Samtidigt inviteres Jan Erik Henriksen til at fortælle om, hvordan sårbare borgere har
modtaget patientuddannelse i sygehusregi. I kommunerne mangler der tilbud til de
sårbare borgere, som ikke har gavn af at deltage i den nuværende gruppebaseret
patientuddannelse. Desuden ønskes en generel opdatering på undervisningstilbuddet i
sygehusregi for patienter med type 2 diabetes.
3. Drøftelse af patientskoler på OUH (20 min.)
Bilag: Ingen
På det seneste møde, blev det aftalt, at der skulle udarbejdes et overblik over
patientskoler på OUH, og at målgruppe mv. skulle fremgå heraf.
Aftaler omkring patientskoler og evt. udflytning sker i forbindelse med udarbejdelse af de
nye forløbsprogrammer. Dette er sket for mennesker med KOL og type 2-diabetes, og vil
forventeligt også ske i forbindelse med udarbejdelse af forløbsprogrammet for mennesker
med hjertesygdom.
Derudover kan oplysninger om tilbud på sygehusene/patientskoler findes på sundhed.dk
her og afdelingerne kan også have skrevet om det på deres hjemmeside.
Indstilling:
Det indstilles til Implementeringsgruppen for Forebyggelse, at
a) drøfte patientuddannelsestilbud på sygehuse og i kommunerne
b) drøfte hvor informationer om tilbud findes
Referat:
a) Dette punkt blev ikke drøftet.
b) Oplysninger om tilbud på sygehuse og i kommuner kan findes på sundhed.dk. Alle
parter er forpligtiget på at holde dette ajourført. Kommunerne har en kontaktperson som
de kan sende oplysningerne til. Der var tvivl om, hvorvidt afdelingerne på OUH kender
deres forpligtigelse, og ved hvem de skal sende oplysningerne til. Lisbeth Møller Andersen
undersøger det.
4. Opfølgning på opgave vedr. rygestopprojekt og beslutning om
implementeringsplan (15 min.)
Bilag 3: Køreplan for implementering og monitorering
Bilag 4: Status på før-målingen i kommunerne
Bilag 5: OUH’s lommekort
Der er taget hul på opgaven med optællinger i kommuner og implementering af
rygestoparbejdsgangen på sygehus og almen praksis.
Jf. køreplanen skal en efter-måling finde sted i april og maj.
Indstilling:
Det indstilles til Implementeringsgruppen for Forebyggelse, at
a) gøre status på implementeringen på OUH og i almen praksis, herunder om der er
behov for justeringer eller yderligere tiltag samt sikre at kommuner er i gang med
efter-målingen
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Referat:
a) Anette Pedersen fortalte, at det går fint på OUH - alle afdelinger har kendskab til
lommekortet. Der blev ikke aftalt yderligere tiltag eller justeringer. Kommunerne er i gang
med eftermålingen.
5. Opfølgning på opgave vedr. ernæringstilbud til småtspisende (10 min.)
Implementeringsgruppen har i halen af arbejdsgruppens rapport vedr. ernæringstilbud til
småtspisende fået til opgave at arbejde med et kompetenceudviklingsinitiativ og et oplæg
til forbedring af kommunikation på tværs af sektorer. Det er besluttet, at arbejdsgruppen
fortsætter med henblik på at løse ovennævnte opgaver.
Indstilling:
Det indstilles til Implementeringsgruppen for Forebyggelse, at
a) Anette Pedersen som er formand for arbejdsgruppen gør status på arbejdsgruppens
arbejde
Referat:
a) Specifikt kompetenceudviklingstilbud er ved at blive beskrevet. Derudover har de fokus
på en standardisering i forhold til registrering ved overgange. De forventer at kunne
præsentere noget på det kommende møde i Implementeringsgruppen for Forebyggelse.

6. Opfølgning på opgave vedr. implementering af tværsektorielt forløbsprogram for
KOL (20 min.)
Bilag 6: Deltagerliste
Bilag 7: Endeligt udkast til kommissorium for KOL-udvalg
SOF-OUH har besluttet, at ad hoc arbejdsgruppen overgår til et permanent KOL-udvalg
med deltagelse af fagpersoner fra sygehus, kommuner og almen praksis.
Det blev godkendt, at udvalget sekretariatsbetjenes og at denne post følger formanden.
Kommissoriet er opdateret i forhold til disse oplysninger og der er fulgt op på
deltagerlisten.
Indstilling:
Det indstilles til Implementeringsgruppen for Forebyggelse, at
a) drøfte sammensætningen af udvalget jf. bilag
b) godkende endeligt udkast til kommissorium
Referat:
a) Sammensætningen af udvalget er nu på plads. Sekretariatsbetjeningen forventes snart
at være afklaret.
b) Kommissoriet blev godkendt. Det sendes til godkendelse i SOF-OUH. Der indkaldes
snarest muligt til et møde i KOL udvalget.

4

7. Årshjul (5 min.)
Bilag 8: Årshjul 2018
Referat:
Årshjulet opdateres med;
- Halvårlig status fra KOL udvalget
- Forløbsprogrammet for diabetes, under det kommende møde
- Forløbsprogrammet for hjerteområdet, under det sidste møde i år
8.

Eventuelt (5 min.)
Formandskabet orienterede om et fællesmøde mellem PSOF og SOF-OUH
formandskaberne den 5. april, hvor KRAM rapporten blev fremlagt. Når det endelige
referat foreligger, vil det blive sendt til Implementeringsgruppen for Forebyggelse til
orientering.
Eva Mittag har opsagt sin stilling i KFIU, idet hun pr. 1. maj har fået nyt job som PA for
Jan Erik Henriksen i SDCO. Indtil en ny er ansat vil Lisbeth Møller Andersen, som også er
en del af SOF-OUH sekretariatet, tage over på opgaver i Implementeringsgruppen for
Forebyggelse.
Link til referater fra SOF-OUH møder mv. vil fremadrettet være et fast link i referater og
dagsordener.
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