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1. Godkendelse af dagsorden og velkommen til nye
Dagsordenen blev godkendt.
2. Status på implementering af forløbsprogram for
mennesker med KOL (kl. 10.00-10.20)
v. Ingrid Titlestad og Belinda Juul

Kerteminde Kommune

Nordfyns Kommune
Nyborg Kommune
Odense Kommune
Svendborg Kommune

Ærø Kommune
OUH Odense
Universitetshospital og
Svendborg Sygehus

Bilag 1: Kommissorium for lokal implementering af forløbsprogram for
mennesker med KOL

Sagsfremstilling
KOL-udvalget varetager den lokale implementering af
forløbsprogrammet for mennesker med KOL. KOL-udvalget
har jf. vedlagte kommissorium følgende opgaver:
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At videndele, erfaringsudveksle og drøfte behandlingsmæssige, træningsmæssige
m.fl. aspekter af KOL
At igangsætte kompetenceudviklingsinitiativer til at understøtte implementeringen,
herunder starte med de i ad hoc arbejdsgruppen identificerede temaer
o NIV og hjemmeilt
o Sundhedspædagogiske redskaber
o Viden om KOL (test, træning, behandling mv.)
At gøre status på implementeringen af forløbsprogrammet og dermed sikre at der
sker fremdrift
At forestå opgaver i relation til den regionale monitoreringsplan (afventer regionens
udspil)

En repræsentant fra KOL-udvalget giver status på udvalgets arbejde med ovenstående
opgaver.
Indstilling
Det indstilles til implementeringsgruppen at
a) godkende status fra KOL-udvalget vedr. lokal implementering af forløbsprogrammet
for mennesker med KOL
Referat
Ingrid gjorde status på KOL-udvalgets arbejde. Udvalget har afholdt to møder, hvor de
primært har beskæftiget sig med at afdække hvad der foregår på KOL-området. Udvalget
har planlagt et temamøde d. 4. marts omhandlende hjemmeNIV og øvrige iltredskaber.
Temamødet er for udvalgets medlemmer. Udvalget vil herefter drøfte mulige
kompetenceudviklingsinitiativer for en bredere deltagerskare.
Kommunerne i implementeringsgruppen efterspurgte en oversigt over temaer, der er
relevante for de sygdomsmestrings-kurser, som kommunerne har fået ansvaret for med
forløbsprogrammet. Oversigten kan danne et fælles afsæt for kommunernes arbejde. KOLudvalget udarbejder en oversigt, som drøftes på næstkommende møde.
Implementeringsgruppen godkendte status fra KOL-udvalget.
3. Drøftelse af fælles lokal indsats for overvægtige børn (kl. 10.20-10.40)
Overlæge Lone Marie Larsen deltager under punktet.
Sagsfremstilling
På implementeringsgruppens møde d. 7. december 2018 blev indsatser for overvægtige
børn kort drøftet. Udfordringen er stor i alle kommuner, og der ønskes derfor en drøftelse
af potentialet og muligheder for en fælles lokal tværsektoriel indsats for overvægtige børn.
Indstilling
Det indstilles til implementeringsgruppen at
a) Drøfte potentialet og mulighederne for en fælles lokal indsats
Referat
Lone præsenterede sin baggrund og erfaringer med arbejde med børn, unge og overvægt,
herunder et phD-projekt, den nationale guideline for området, et satspuljeprojekt i
samarbejde med Odense Kommune (BOB).
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OUH har haft en overvægtsklinik, som dog er lukket igen. Det skyldes blandt andet, at
ledelsen på OUH oplever at indsatsen vil fungere bedre i kommunerne, hvor der i højere
grad er mulighed for at skabe tilknytning og relationer til barnet/den unge. I tilfælde hvor
der er brug for en lægefaglig vurdering pga. sundhedsmæssig bekymring hos et barn kan
egen læge langt hen ad vejen foretage de nødvendige målinger. Sygehuset vil meget
gerne agere sparring og give rådgivning.
Lone understregede vigtigheden af, at indsatser ift. overvægt blandt børn og unge bygger
på forskningen på området. Evidens viser, at tværfaglige og familierettede indsatser har
stor effekt på indsatsen. Derudover viser evidens, at langvarige indsatser øger
sandsynligheden for at vedligeholde et vægttab.
Implementeringsgruppen drøftede muligheden for at lave en fælles samarbejdsaftale på
området. Der var ikke umiddelbar opbakning til dette på nuværende tidspunkt, af flere
årsager. Dels sætter den ny sundhedsaftale fokus på netop det område, dels er
kommunerne på meget forskellige steder ift. dette område.
Det blev derfor aftalt, at:
- kommunerne undersøger behov og interesse for en samarbejdsaftale i egen
organisation
- implementeringsgruppens formandskab bringer den til SOF-OUH for at høre hvilken
opgave det forventes, at Implementeringsgruppen får ifm. kommende sundhedsaftale,
samt hvor SOF-OUH står ift. en samarbejdsaftale
- Julie undersøger den workshop som blev afholdt i regi af følgegruppen for
forebyggelse, der bl.a. handlede om overvægt.
Punktet dagsordenssættes til drøftelse på næstkommende møde.

4. Godkendelse af referat fra 7. december 2018
Bilag 2: Referat 071218
Referatet blev godkendt.

5.

Drøftelse af implementering i sektorerne
Implementeringsgruppens repræsentanter har hver især til opgave at indhente viden fra
egen organisation til brug i implementeringsgruppen, såvel som videreformidle information
og arbejdsgange fra implementeringsgruppen til egen organisation. Det opleves for nogle
som en vanskelig opgave.
Der ønskes videndeling og erfaringsudveksling omkring dette.
Indstilling:
Det indstilles til implementeringsgruppen at
a) drøfte hvordan der sikres lokal involvering og implementering
Referat
Implementeringsgruppen udvekslede erfaringer om involvering og implementering af egen
organisation. Med afsæt i erfaringsudvekslingen blev det tydeligt, at gruppen kan styrke
den lokale implementering ved at skabe tydeligere rammer for de enkelte
implementeringsopgaver.
Konkret blev følgende punkter nævnt som vigtige ift. succesfuld implementering:
- En mere detaljeret implementeringsplan, herunder målsætning, opfølgning og
tidsplan.
- Skarphed i kommissorier for arbejdsgrupper.
- Ansvarsplacering – hvem har ansvaret for (de enkelte dele af) opgaven
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-

”produktet” skal være gennemtestet i praksis inden implementeringsindsats.

Implementeringsgruppen drøftede desuden kommissoriet for gruppen, og mener der er
behov for at genbesøge og eventuelt revidere denne. Det blev besluttet, at formandskabet
indstiller kommissoriet til drøftelse i SOF-OUH mhp. en tydeligere beskrivelse af
opgavefeltet samt forventninger og roller til gruppens repræsentanter.
Det blev også besluttet at genbesøge kommissorierne for forløbsprogrammerne for KOL og
diabetes, for at sikre at der er de nødvendige informationer og opgaver for at
implementere programmerne. Dette dagsordenssættes til næstkommende møde.

6.

Drøftelse af henvisninger til rygestop
Bilag 3: referat 031117

Implementeringsgruppen godkendte i november 2017 implementeringsplan for rygestophenvisninger, se vedlagte referat pkt. 6. Efter planen skulle implementeringen af
arbejdsgangen være overstået, men med de udfordringer der har været ifm.
implementeringen og antallet af rygestophenvisninger som følge deraf, er indsatsen endnu
ikke fuldt implementeret. Der er derfor brug for at gøre status på implementeringen (se
opgørelse over antal henvisning i bilag) samt at drøfte hvordan arbejdsgangen
understøttes fremadrettet, så implementeringen lykkes.
Indstilling
Det indstilles til implementeringsgruppen at
a) gøre status på implementeringen
b) drøfte hvordan arbejdsgangen understøttes fremadrettet.
Referat
a) OUH har revideret den tværgående retningslinje for OUH, lommekortet er
distribueret og implementeringen er i gang på OUH. Uvist hvordan det går i almen
praksis, da de ikke var til stede på mødet.
b) Implementeringsgruppen besluttede en målsætning om, at arbejdsgangen er
implementeret ved udgangen af 2019. Der foretages to målinger forud for
møderne i hhv. juni og december, for fortsat at monitorere på implementeringen.
Sygehuset trækker data på antal henvisninger fra sygehuset (via diagnosekoder).
Kommunerne opgør antal henvisninger fra almen praksis og øvrige (fx selvhenvendere).
7.

Orientering
Der orienteres om udviklingen for følgende indsatser
a. Ernæring til småtspisende: initiativ 3 fra rapporten er valgt som næste
konkrete handling i arbejdet
b. KRAM-projektet: Ansættelseproces i gang. Projektlederen inviteres til at
præsentere projektet i implementeringsgruppen d. 26. april (hvis muligt).
Indstilling:
Det indstilles til implementeringsgruppen at tage orienteringen til efterretning.
Referat
a) Taget til efterretning. Mette bedes rette henvendelse til kommunerne mhp.
udpegning af mellemledere til deltagelse i initiativet.
b) Taget til efterretning.

Implementeringsgruppen for forebyggelse d. 22. februar 2019

4

8. Nyheder til PraksisNyt
Indstilling:
Det indstilles til implementeringsgruppen at drøfte relevante nyheder til nyhedsbrevet
PraksisNyt.
Referat
Implementeringsgrupper vurderer at følgende har relevans at videreformidle til almen
praksis:
- Rygestop-lommekortet
- Lægerne har mulighed for at henvise til kommunernes sygdomsmestring via
REF01/XREF15
9. Årshjul 2019
Bilag 4: Årshjul 2019

Indstilling:
Det indstilles til implementeringsgruppen at
a) drøfte eventuelle faste punkter til årshjulet
b) godkende opdateret årshjul 2019
Referat
a) Drøftet. Implementeringsgruppen har umiddelbart ikke punkter der skal gentages
hvert år, men derimod opgaver som skal følges over en længere periode, fx
implementering af forløbsprogrammerne.
b) Årshjulet blev godkendt under forudsætning af at følgende bliver tilføjet:
- status på forløbsprogrammet for KOL
- status på forløbsprogrammet for diabetes
- status på rygestop – træk af data
- øvrige punkter besluttet på mødet
10. Eventuelt
Forløbsprogrammet for mennesker med hjertesygdom blev bragt op under eventuelt.
Forløbsprogrammet afventer godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget og
implementeringsgruppen afventer derfor at opgaven kommer fra SOF-OUH.
Implementeringsgruppen vurderer dog at der kan tages hul på forberedelserne til
implementering, så kommissoriet for opgaven ligger mere eller mindre klar, når den
kommer til gruppen.
Det blev derfor besluttet at:
- Line og Tina undersøger på hhv. Svendborg Sygehus og OUH, hvordan
sygdomsmestring håndteres på nuværende OUH og Svendborg, herunder
hvordan patienterne/borgerne hjælpes dag
- Rikke indhenter inspiration fra Kolding sygehus
- Kommunerne undersøger behov for kompetenceudvikling og afdækker hvilke
netværk de deltager i, på området
- almen praksis undersøger behov for kompetenceudvikling og afdækker hvilke
netværk de deltager i, på området
- Julie udarbejder udkast til kommissorium for implementeringsopgaven.
Sættes på dagsordenen til næstkommende møde mhp. videre drøftelse og forberedelse.
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