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1. Oplæg: Hvordan kan teknologiske løsninger som IPad understøtte udskrivelsesplanlægningen for patienter med hoftenær fraktur? v. Ph.d.
studerende sygeplejerske – Charlotte Myhre (30 min.)
Referat
Charlotte gav et oplæg om sit projekt, kopi af oplægget vedlagt referatet.
Drøftelse: Oplægget sluttede af med en kort drøftelse af et spørgsmål
fra Charlotte: Hvordan kan teknologiske løsninger som iPad, understøtte udskrivningsplanlægning for patienter med hoftenærer fraktur? I den
forbindelse nævntes et behov for at arbejde med kompetencer i forhold
til brugerinddragelse.
2. Oplæg: Specialuddannelse for kommunale sygeplejersker, praktik v.
Irmgard Birkegaard (15-20 min)
Referat
Irmgard gav et oplæg om den nye specialuddannelse. Oplæg vedlagt.
De studerende skal i praktik og i den forbindelse vil sygehusene blive
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kontaktet mhp. at anvise praktikpladser. Det drejer sig om 18-20 på første hold, fordelt i hele regionen.
Drøftelse: OUHs repræsentanter støtter gerne op om uddannelsen med praktikpladser. Uddannelsen
giver et positivt løft til den kommunale sygepleje.
På nuværende tidspunkt prioriterer kommunerne uddannelsen forskelligt; i nogle kommuner skal alle
sygeplejersker med, i andre kun få.
3. Godkendelse af dagsorden
Referat
På grund af det store frafald, udsættes punkt 6, 7, 8 b, c og d, til næste møde.
4. Referat fra seneste møde 27. august 2018 (bilag 1)
Referat
Irmgard gør opmærksom på, at oplægget fra Terese den 20/6 om Geri-kuffert projektet, ikke må sendes
til andre uden Irmgards tilladelse. Det skal betragtes som et internt oplæg.
Ingen kommentarer til referatet fra 27/8.
5. Forebyggelse af infektioner i forbindelse med KAD – en UTH indsats(bilag 2 og 3)
Sagsfremstilling
På mødet den 27/8 2018 blev en arbejdsgruppe bestående af Vibeke og Anne Marie nedsat med henblik på indledningsvist og bistået af Lisbeth, at udarbejde en oversigt for at Skabe overblik over kliniske
retningslinjer, instrukser og procedurebeskrivelser på OUHs afdelinger og i kommunerne på Fyn og øer.
Sammenholde med de nationale retningslinjer. jf. kommissoriet. Oversigten fremgår af bilag 2.
IPG aftalte desuden, at indsatsen skulle koordineres med den nye samarbejdsaftale om kateteranlæggelse og – pleje, samt at Klinisk Immunologisk afdeling og Hygiejnesygeplejerskerne skulle inddrages.
SOF-OUH havde på sit møde en række opmærksomhedspunkter til implementering af aftalen:
 Styrelsen fra Patientsikkerhed påpeger at der skal være en lægelig oplæring ved kateteranlæggelse
hos mænd.
 RSD har godkendt udvikling af et e-learningsmodul som kan supplere holdundervisningen.
 Behandlingsplanen skal være beskrevet i plejeforløbsplanen og epikrisen.
 Der skal være fokus på formidling af aftalen, herunder fordeling af udgifter til hjælpemidler.
Indstilling
a. Drøfte overblikket, bilag 2
b. Drøfte SOF-OUHs opmærksomhedspunkter
c. Planlægge det videre arbejde
Referat
Anne Marie og Vibeke har arbejdet med første opgave i kommissoriet: Skabe overblik over kliniske retningslinjer, instrukser og procedurebeskrivelser i på OUHs afdelinger og i kommunerne på Fyn og øer.
Sammenholde med de nationale retningslinjer. Kommunernes tilbagemelding fremlægges. Alle kommuner kunne trække egne tal, men kun nogle kunne trække fra sygehus og almen praksis. Nogle kommuner kunne se der var en plan. Nogle kommuner kan blærescanne, alle syntes det skal kunne lade sig
gøre. De lokale instrukser nævner ikke, at der skal tage stilling til hvad der skal ske med KAD, plan oplæring af personalet eller registrering af UTH. De fleste kommuner bruger VAR som er en opdateret, digital national retningslinje med tekst, billeder og film.
Bemærkninger fra Carsten Henriksen pr. mail:
”Vi har i SOF regi diskuteret at det ikke fremgår i epikriser om patienter udskrives med KAD fra sygehus.
Fremgår det i beskeder til kommunen? Jeg mener dette bør tages med til beslutning om at dette er vigtigt så vi kan følge op på om dette er permanent eller kan seponeres i almen praksis”

Ud fra vedlagte oplæg redegør Anne Marie og Vibeke for arbejdet og deres forbedringsforslag. På baggrund af gruppens drøftelse bliver følgende drøftet:













Undersøge om OUH har en tværgående retningslinje v. Lisbeth (Det har OUH, den vedlægges
referatet)
Indføre blærescanning
Undersøge om afdelingerne på OUH blærescanner
Undersøge om almen praksis og DSAM har en instruks v. Maria
Vær opmærksom på at OUHs instruks skal sendes til kommunen i forbindelse med at patient
udskrives med KAD.
Inddrage hygiejnesygeplejersken der varetager infektionshygiejnisk rådgivning til kommunerne
Inddrage FAM
Afklare og melde ud hvem der har kompetencen til at anlægge KAD.
HAIR: bruge data fra den elektroniske journal til at vurdere om patienten er i risiko for infektioner
Audit på indikation og hygiejne
Samarbejde om kompetenceudvikling
Læringsaudit på implementeringen

Næste skridt:
Anne Marie og Vibeke vil gerne fortsætte som tovholdere på indsatsen. På næste møde den 11. december besluttes en anbefaling til SOF-OUH, til deres møde i februar 2019.

6. Udsættes: Håndtering af komplekse forløb – en UTH indsats (bilag 1, side 2-3)
Sagsfremstilling
På mødet den 27/8 2018 havde IPG en drøftelse af hvilke udfordringer både kommuner og sygehus har
omkring komplekse forløb og hvilke mulige løsninger der kunne være for at opnå en højere kvalitet at
komplekse forløb, se bilag 1, side 2-3. IPG besluttede at fortsætte drøftelserne på kommende møder.
Som forberedelse til punktet har kommunerne fået hjemmeopgaven at afdække hvordan egen kommune forholder sig til at modtager tidlig varsel om at en kompleks borger er på vej hjem, selv om der
ikke ligger en færdigbehandlingsdato.
Indstilling
a. Drøfte kommunerne svar på hjemmeopgave vedr. tidlig varsling
b. Fortsætte drøftelserne af mulige løsninger for at højne kvaliteten af komplekse forløb
c. Planlægge det videre arbejde

7. Udsættes: Samarbejdsaftale om sondeernæring(bilag 4)
Sagsfremstilling
DAK har i september måned drøftet hvordan kommunerne mener aftalen fungerer. På baggrund af
bemærkninger fra Nyborg og Odense kommuner, og efterfølgende også FAM er IPG bedt om at drøfte
bemærkningerne ved kommende møde.
Nyborg: De fire borgere er alle blevet udskrevet med nasalsonder dvs. midlertidigt. Der har været et par
episoder, hvor der har været uenighed ift. hvem der skulle afholde udgiften til remedier. Samarbejdsaftalen foreskriver, at for borger i kontakt med hjemmesygeplejen, er det kommunen, der vederlagsfrit
udleverer de nødvendige remedier. Dette er dog ikke i overensstemmelse med Region Syddanmarks
udmelding om, at der pr. 1. marts 2018 er trådt ny procedure i kraft, der foreskriver at sygehuset skal

stille sonderemedier til rådighed, når der er tale om midlertidig forhold. Dette på baggrund af Sundheds- og Ældreministeriets orienteringsbrev 8. januar 2018 i henhold til principafgørelse truffet i Ankestyrelsen vedr. kommunernes tilskud til sonderemedier.
Odense: Det aftalen skærper er de forpligtelser/ansvar sygehuset har, og som vi kan være mere bevidste om at gøre brug af. Ikke mindst undervisningsdelen. Det vi gerne ville have, der blev set nærmere på
i sygehusregi, er anlæggelse af PEG-sonder fremfor nasalsonder og måltidshyppighed over døgnet.
FAM: FAM oplever at patienter indlægges på FAM mhp. anlæggelse af nasalsonde fordi kommunen ikke kan.
Indstilling
a. Drøfte bemærkningerne til aftalen
b. Konkludere på drøftelsen

8. Orientering
a. Status på plan for temadagen ”Dialog i sektorovergange”, 14. marts 2018, Dalum Landbrugsskole v. Lisbeth
Referat: Lisbeth orienterer kort om temadagen og gruppernes forberedende opgaver.
b. Udsættes: Jette MS orienterer på sidste møde om den reviderede aftale om peritonaldialyse
i eget hjem. Som supplement gøres der opmærksom på, at det er regionens opgave at registrere, hvor mange patienter der indgås kontrakter om, og hvor mange hjemmesygeplejersker der deltager i genopfriskningskurser. Afd. Y er spurgt om de foretager en opgørelse.
c. Udsættes: Samarbejdsaftale om pasning af dræn blev drøftet på SOF-OUH, som havde nogle
opmærksomhedspunkter. V. Marianne
d. Udsættes: Problemer med bestilling af kørsel til ambulant besøg drøftet på SOF-OUH. V. Marianne
9. Årshjul 2018 (bilag 5)
Næste møde 11. december kl. 14.00-16.00
 Fra 24/10: Håndtering af komplekse forløb – en UTH indsats
 Fra 24/10: Samarbejdsaftale om sondeernæring
 EDI meldeprocedure v. Lone DH
 Udskrivningsproblematikker til øer uden broforbindelse v. Hanne Barfod Albertsen
 Fra 24/10: Orientering
o Jette MS orienterer på sidste møde om den reviderede aftale om peritonaldialyse i
eget hjem. Som supplement gøres der opmærksom på, at det er regionens opgave at
registrere, hvor mange patienter der indgås kontrakter om, og hvor mange hjemmesygeplejersker der deltager i genopfriskningskurser. Afd. Y er spurgt om de foretager en
opgørelse.
o Samarbejdsaftale om pasning af dræn blev drøftet på SOF-OUH, som havde nogle opmærksomhedspunkter. V. Marianne
o Problemer med bestilling af kørsel til ambulant besøg drøftet på SOF-OUH. V. Marianne
10. Eventuelt

