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1. Præsentationsrunde
Referat:
Gruppen præsenterer sig. Nye i gruppen er Carsten Andreasen, Michael
Røder og Tina Svenstrup Poulsen.

Ærø Kommune
OUH Odense
Universitetshospital og
Svendborg Sygehus

2. Godkendelse af dagsorden
Referat:
Godkendt
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3. Godkendelse af referat fra 15. juni 2018
Bilag 1: Referat
Referat:
Gruppen blev på sidste møde lovet en oversigt over medlemmer af Diabetesudvalget, men har ikke
modtaget den. Oversigten vedlægges referatet.
Desuden bad kommunerne om en afklaring på om kommunerne også skal tage sig af flygtninge og
indvandrer med diabetes. Fyns Diabetes Udvalg (FDU) og SDCO bliver bedt om at svare på spørgsmålet.
4. Implementering af forløbsprogram for mennesker med diabetes v. Line
Bilag 2: Kommissorium
Sagsfremstilling
Kommissoriet har været i høring blandt implementeringsgruppens medlemmer, godkendt af
formandskabet og SOF-OUH.
Implementeringen af programmet varetages af Fyns Diabetesudvalg, understøttet af SDCO. Udvalget
fremlægger forslag og resultater for implementeringsgruppen.
Indstilling
a. Beslutte en arbejdsgang for udvalgets fremlæggelse af forslag og resultater for IPG for
Forebyggelse
Referat:
Kommunerne oplever at tiden ikke slår til i forhold til hvornår kommunerne skal være klar til at
overtage opgaven.
Kommissoriet drøftes, herunder tids- og implementeringsplanen som FDU bedes udarbejde som det
første. Dernæst er der et stort behov i kommunerne for en beskrivelse og overlevering af den specifikke
patientuddannelse. Dvs. hvad er indholdet på sygehusets patientskoler og hvad skal indholdet være i
kommunernes diabetesskoler.
Endelig har IPG behov for en oversigt over aktiviteter på diabetesområdet, eks. arbejdsgrupper, lokale
udvalg, erfagrupper. En oversigt svarende til den der blev udarbejdet på KOL området.
Som nævnt under p. 3, skal FDU/SDCO svare på om kommunerne også skal tage sig af flygtninge og
indvandrer med diabetes, eller varetages denne opgave i Invandremedicinsk klinik?
FDU v. Mona /Arne SDCO inviteres til IPGs kommende møder mhp. status, men idet næste møde i IPG
først er i december, bliver FDU bedt om at sende en skriftlig status til gruppen i forhold til ovenstående.
5. Ernæringstilbud til småtspisende
Bilag 3: Rapport
Sagsfremstilling
Rapporten ”Kompetenceløft og forbedret kommunikation på tværs af sygehuse og kommuner” blev
præsenteret på sidste møde. Rapportens 5 initiativer omfatter: Lokal og tværsektoriel undervisning og
kompetenceudvikling. Etablering af nøglepersoner i ernæring. Tværsektorielle temaeftermiddage.
Tværsektorielt samarbejdsforum.
På mødet besluttede gruppen, at præsentere rapporten for SOF-OUH den 25. september
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(det bliver først den 13. november) med forslag om at indlede med en temaeftermiddag for ledere, da
lederne skal understøtte implementering af initiativer til kompetenceudvikling.
Det er senere besluttet, at give oplægget på den kommende temadag ”Dialog i sektorovergange” hvor
målgruppen er ledere og medarbejdere fra begge sektorer.
Indstilling
a. Drøfte hvordan rapporten bruges på sygehus og i kommuner. Herunder hvorvidt initiativerne kan
integreres i allerede eksisterende arbejdsgange.
Referat:
IPG drøftede hvorvidt det er tilstrækkeligt at præsentere og drøfte rapporten på temadagen i marts
2019, eller der er behov for en mere dybdegående drøftelse i en specifik gruppe bestående af ledere og
nøglepersoner i ernæring. Desuden drøftede IPG om opgaven skal ligge i IPG for Forebyggelse eller IPG
for behandling og pleje.
Konklusion: Det besluttes, at der afholdes en særskilt temaeftermiddag for udvalgte ledere og
nøglepersoner i ernæring. Det planlægges forud for temadag i marts ”Dialog i sektorovergange”.
Line indkalder til møde i en gruppe bestående af 2 fra IPG Forebyggelse (Mette og Line), 2 fra
Arbejdsgruppen som har udarbejdet rapporten, her foreslås Oversygeplejerske Jette Wensien som også
sidder i IPG for behandling og Pleje, samt Klinisk Diætist Stine Krum, Nyborg Kommune.
Arbejdsgruppen orienteres via mail fra Line.
6. Temadag ”Dialog i sektorovergange” v. Anne Marie/Lisbeth
Bilag 4: Foreløbigt program
Sagsfremstilling:
Temadagen var oprindelig planlagt til november, men fordi der i samme måned afholdes temadag til
markering af International STOP tryksårsdag, flyttes temadagen ”Dialog i sektorovergange” til marts.
Implementeringsgruppernes formandskaber har fået til opgave at tage endelig beslutning om hvilke
emner man hver især vil have oplæg om samt vægtning af indholdet. IPG for forebyggelse har fået
tildelt 20 min. til oplægget og 25 min. til debat. Gruppen skal desuden udarbejde en PowerPoint og
spørgsmål til efterfølgende debat.
IPG for forebyggelse har tidligere overvejet at give oplæg om emnerne:




Ernæring til småtspisende - Kompetenceløft og forbedret kommunikation på tværs af sygehus og
kommuner om ernæring
Henvisning til tilbud om rygestop i kommunerne
Afklarende samtale i kommunen

Indstilling:
a. Prioritering af emner og beslutte stikord til indhold
b. Udpege oplægsholdere fra OUH og Kommuner blandt gruppens medlemmer.
Referat:
Anne Marie orienterer om planerne for temadagen som bliver den 14. marts 2014.
Herefter drøfter IPG de foreslåede emner, herunder indhold og antallet af emner set forhold til den
afsatte tid.
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IPG drøfter også hvorvidt der er medarbejdere som i forhold til egen praksis har interesse for og
beskæftiger sig med den brede vifte af emner der berøres på temadagen. Det bliver derfor en opgave
at brande temadagen på den rigtige måde
Konklusion: IPG giver oplæg om emnerne rygning og ernæring med 15 min. pr. emner herefter drøftelse
af begge emner i 15. min.
Rygning: der er en rød tråd i det gruppen har arbejdet med og hvad der ellers sker i de enkelte
kommuner, på OUH og i regionen. Oplægget skal bl.a. vise den røde tråd i de mange initiativer.
Oplægsholdere: Line og Mette
Tid: 15 min.
Forslag til spørgsmål til drøftelse: Hvordan øger vi antal henvisninger til kommunalt rygestop fra både
sygehus, kommunen selv og almen praksis? Hvad hindrer os i at sende henvisning til kommunalt
rygestop? Får du taget snakken om rygestop med patient/borger, hvis ikke, hvad forhindrer dig i det?
Ernæring: Oplæg om de indsatser den nye arbejdsgruppe når frem til inden marts.
Oplægsholdere: Stine Krum Nyborg, Carina Dahl Christensen Fåborg- Midtfyn? Belinda tager kontakt til
Stine.
Tid: 15
Forslag til spørgsmål til drøftelse: Udarbejdes af arbejdsgruppen.
7. Mødedatoer i 2019
Sagsfremstilling:
Implementeringsgruppen har i 2018 holdt møderne fra 9.00-11.00, men ifølge OUH kalenderne er det
et svært tidspunkt for hovedparten. Erik Holk vil gerne at møderne holdes om formiddagen på
mandage og tirsdage, samt onsdage i lige uger og fredage i ulige uger.
Indstilling:
Drøfte tidspunkt for møder i 2019.
Referat:
Der er fortsat interesse i at holde møderne om formiddagen, men da møderne i 2019 holdes i Odense
Kommune, Ørbækvej 100, rykkes tiden til 10.00-12.00 af hensyn til morgenkonferencerne på OUH.
Møderne lægges skiftevist på tirsdage og fredage:
Tirsdag den 12. februar 10.00-12.00
Fredag den 26. april 10.00-12.00
Tirsdag den 18. juni 10.00-12.00
Fredag den 25. oktober 10.00-12.00
Tirsdag den 10. december 10.00-12.00
Lisbeth får en i Odense Kommune til at booke lokaler og forplejning.
8. Orientering
a. Første møde i KOL udvalget 27. september 2018 v. Belinda
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Referat: Kommunerne fortalte hvor lang de var og det blev besluttet at udforme et
overbliksskema. Henvisningerne kommer ind på forskellig måde, vis RF01 og via
genoptræningsplanen. De nuværende erfagrupper fortsætter ind til videre, men på sigt skal
udvalget dække behovet.
b. Projekt KRAM-screening og minimering af udeblivelser v. Mette
Referat: SOF-OUH har drøftet kommissoriet og ansøgningen om midler fra udviklingspuljen
til en projektleder. Rettes til mhp. endelig godkendelse.
Dagsordensættes til næste møde i IPG for Forebyggelse.

c. Henvisning til kommunalt rygestop v. Line
Referat: Kommunerne modtager kun et fåtal af henvisninger fra sygehuset og det viser sig,
at afdelingerne har udfordringer i forhold til at sende henvisningerne, desuden mangler der
oplysninger på lommekortene. I samarbejde med KIT v. Lone Dorthe Hansen rettes der op på
manglerne, hvilket også betyder at retningslinjen revideres. Herefter medbringer LL det til
oversygeplejerskerådet mhp implementering. Der aftales en re-måling af antal henvisninger
fra sygehus til kommuner efter en given periode.
På forespørgsel, får IPG en tilbagemelding på hvor langt regionen er med at erstatte
henvisningen RF01 med RF015.
I forbindelse med ovenstående argumenterede Tina for, at man i stedet for at sende
henvisning satte sig sammen med patienten og ringede op til kommunen.
I den efterfølgende diskussion indgik, at forslaget er prøvet før uden tilfredsstillende
resultat.
d. Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune og OUH om Røgfrit Odense
Referat: Lisbeth orienterede om partnerskabsaftalen som udmøntes i konkrete initiativer på
OUH supportet af projektgruppen for Røgfrit Odense.
Rene og Anne Marie orienterer om deres respektive kommuners indsatser og deltagelse i
regionens Røgfri Fremtid.
IPG kan eventuelt invitere Projektleder Birthe Navntoft til at give et oplæg om Røgfri
Fremtid.
e. Patientforløbsprogram for mennesker med hjertesygdomme er i høring og forventes
godkendt af DAK januar 2019 og SKU februar 2019.
Referat: Tina orienterer: Programmet læner sig op af sundhedsstyrelsens program. Nogle
opgaver overdrages til kommunerne. I den forbindelse efterlyser kommunerne kopi af
journalerne. Hvis borgeren har accepteret, må man gå på sundheds DK.
Det er relevant at beskrive den sygdomsspecifikke patientuddannelse inkl. - genoptræning, i
forhold hvad sygehuset og kommunerne gør nu og hvad de skal fremover. Kommunerne
skal forestå den generelle forebyggelse og genoptræning. Den specialiserede fortsætter på
sygehuset.
Afdeling B yder faglig opkvalificering af Odense kommune i efteråret, andre kan evt.
deltage.
9. Årshjul
Bilag 5: Årshjul 2018
Referat:
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Næste møde 7. december med emnerne: Status på emner til temadagen. Status på implementering af
Diabetesprogrammet v. FDU/Mona. Rygestophenvisninger. Ernæring til småtspisende v.
arbejdsgruppen. Status fra KOL udvalget. Overvægtige børn. Evt. oplæg om Røgfri Fremtid v. Birthe
Navntoft
10.

Eventuelt
Referat:
Langeland har forsøgt med en indsats i forhold til overvægtige børn, men har erfaret at det er svært at
få fat i familierne. Anne Marie foreslår, at gruppen drøfter en mulig indsats og det aftales, at sætte en
drøftelse i gang på næste møde om hvad gør man i de forskellige kommuner og på OUH.
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