Referat
Ad-hoc gruppen for behandlingsredskaber
og hjælpemidler
Tidspunkt: 21/1 2019 kl. 08.00-09.00
Sted: OUH, indgang 101, 2. sal, Videokonferencen
Deltagere:
Anne Lise Zilmer, Chefterapeut, OUH
Elsebeth Udengaard, Leder hjælpemidler, Kerteminde Kommune
Camilla Bent Frederiksen, Køkkenchef/Souschef Logistikafdelingen, OUH
Solveig Stürup, Teamleder træning og hjælpemidler, Langelands Kommune
Mette Andersen, Rehabiliteringsleder, Odense Kommune
Jette Wensien, Oversygeplejerske Geriatrisk afd. G, OUH
Marianne Lundegaard, Oversygeplejerske Ortopædkirurgisk afd. O, OUH
Mette Hviid Boris, Sektionsleder hjælpemidler & hverdagsteknologi, Svendborg
Kommune
Pernille Refstrup Agerholm, Økonomi- og planlægningskonsulent, OUH

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra d. 9. november 2018 (bilag 1)
Referat godkendt.

3. Orientering vedrørende oplæg til Temadagen – Dialog i
sektorovergange
Sagsfremstilling:
Ad hoc arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler skal
bidrage med et oplæg til temadagen vedr. Dialog i sektorovergange d. 14.
marts 2019.
Mette Andersen, Anne Lise Zilmer og Solveig Stürup har arbejdet med dette
oplæg som skal have en varighed på i alt 30 minutter, indeholdende 1-2
cases eller spørgsmål som skal drøftes i grupper.
Det indstilles, at
a) Mette Andersen, Anne Lise Zilmer og Solveig Stürup præsenterer
deres foreløbige oplæg, og hvor langt de er i processen med at
udarbejde materiale til dagen
Gruppen har lavet et oplæg om begrebsafklaring i forbindelse med
behandlingsredskaber og hjælpemidler. Oplægget tager udgangspunkt i case
kataloget og dermed lovgivningen på området. Mette A, Anne Lise og Solveig
gennemgik power pointen for gruppen.
Tvivlsspørgsmål blev gennemgået og derudover blev tre ud af de seks cases
valgt i plenum (den første case, UVI casen og den sidste ryg case).

Møde i ad-hoc gruppen for
behandlingsredskaber og
hjælpemidler
Den: 21/1 2019
Referent: Pernille Refstrup
Agerholm

Almen Praksis
Assens Kommune
Faaborg-Midtfyn
Kommune
Kerteminde Kommune
Langeland Kommune
Nordfyns Kommune
Nyborg Kommune
Odense Kommune
Svendborg Kommune
Ærø Kommune
OUH Odense
Universitetshospital og
Svendborg Sygehus

Anne Lise sender link til model og pjece til Pernille, som sender dette ud til resten af gruppen sammen med
referatet. Disse links skal ligeledes indsættes i power pointen til temadagen. Solveig retter power pointen til.
Hermed link fra Anne Lise: https://regionsyddanmark.dk/wm280638
Den endelige power point skal fremsendes til Lisbeth Møller Andersen på følgende mail:
Lisbeth.Moeller.Andersen@rsyd.dk senest torsdag d. 14. februar.

b) Der træffes beslutning om, hvem der skal være oplægningsholder for kommunerne. Anne Lise Zilmer
repræsenterer regionen
Solveig Stürup er oplægsholder for kommunerne på dagen. Anne Lise Zilmer supplerer.
Oplægsholdere på dagen skal tilmelde sig arrangementet.

4. Sagsbehandlingstider på hjælpemidler i kommunerne (bilag 2)
Sagsfremstilling:
På sidste møde blev det besluttet, at alle kommuner skulle give en generel skriftlig tilbagemelding på, hvor lang
sagsbehandlingstiden forventes at være, ikke kun i forbindelse med katetre og dræn, men også for andre
hjælpemidler som f.eks. kørestole.
Til orientering er der kommet svar fra følgende kommuner: Svendborg, Odense, Middelfart, Kerteminde og
Langeland Kommune (se bilag 2).
Dokumentet er sendt videre til Anne Lise Zilmer og Marianne Lundegaard som vil drøfte dette med Mathilde
Schmidt-Petersen (formand i SOF-OUH fra 2019) med henblik på eventuelt at få lavet en samarbejdsaftale
omkring varigheden af sagsbehandlingstider.
Det indstilles, at
a) Gruppen orienteres omkring ovenstående
Der mangler stadig svar fra følgende kommuner: Nordfyns, Ærø, Nyborg, Faaborg-Midtfyn og Assens Kommune.
Elsebeth fremhæver, at det der blev fremsendt var et øjebliksbillede. Lige nu er sagsbehandlingstiderne længere I
Kerteminde Kommune.
Fokus på at løfte området op i en sundhedsaftale. Der er nogle knaster på dette område, da der er stor forskel på
sagsbehandlingstiden fra kommune til kommune. Der bør laves nogle deadlines og målsætninger – aftaler
omkring hvor lang sagsbehandlingstiden bør være ift. at skaffe hjælpemidler.
Kommunerne påpeger, at noget kan tage længere tid at anskaffe end andet, og kan ikke nødvendigvis holdes
under bestemte tidsfrister. Afhænger meget af hvilke oplysninger man får, og ofte rykker kommunerne flere
gange for lægeoplysninger.
Selvom der mangler lægeoplysninger er der dog stadig stor forskel på sagsbehandlingstiderne.
Begrebsafklaringen er vigtig. Det er vigtigt at forpligtelserne går begge veje. Sygehuse skal også levere. Her er
der også stor forskel på afdelingerne.
Anne Lise Zilmer og Marianne Lundegaard tager dette punkt med videre til nærmere drøftelse i SOF-OUH.

5. Nedlæggelse af ad hoc arbejdsgruppen
Sagsfremstilling:
Nuværende sekretær (Pernille Refstrup Agerholm) fra OUH har fået nyt job per 1. februar 2019. Der skal derfor
findes en ny sekretær til gruppen. Elsebeth Udengaard har ikke længere mulighed for at være i formandsskabet
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for gruppen. Det foreslås derfor fra flere medlemmer i ad hoc gruppen, at denne nedlægges efter temadagen
”Dialog i sektorovergange” som finder sted d. 14. marts 2019.
Det indstilles, at
a) Gruppen indstiller til SOF-OUH, at ad hoc gruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler nedlægges
efter temadagen ”Dialog i sektorovergange”
Gruppen er enige I, at indstille til SOF-OUH at gruppen nedlægges, således at dette var det sidste møde. Det er
dog vigtigt fremadrettet, at gruppen kan bruges som platform til at hjælpe hinanden og kommunikere med
hinanden angående problematikker, drøftelser mm. Den viden der er indsamlet og oparbejdet må ikke gå tabt.
Det foreslås ligeledes, at IPG for behandling og pleje har et punkt på 1 gang om året om nye tiltag og eventuelt
udfordringer vedr. behandlingsredskaber og hjælpemidler, således at emnet ikke bliver glemt. Pernille sender
denne indstilling videre til Lisbeth Møller Andersen, som er sekretær for SOF-OUH.
Jette Wensien og Mette Andersen fortsætter i det regionale arbejde på området.

6. Orientering fra hver sektor
Ingen kommentarer.

7. Evt.
Ingen kommentarer.
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