Referat SOF-OUH
Tidspunkt:
Sted:

10. april 2019, kl. 12.00 -13.30
OUH, Kløvervænget 8c, Indgang 101, 1. sal lokale 14

OBS; Møde med PSOFF i Mødelok. ”Emil Aarestrup”, indgang
50 kl. 13.30
Deltagere
Mathilde Schmidt-Petersen, Sygeplejefaglig direktør, OUH (formand)
Hanne Vestergaard, Ledende overlæge, Afd. X, OUH
Charlotte Scheppan, Sundhedschef i Odense Kommune (næstformand)
Anne Højmark Jensen, Sundhedschef, Svendborg Kommune
Signe Lunn Walls, Leder af Ældre & Sundhed, Assens Kommune
Mette Søndergaard Robl, Forløbschef (formand for Implementeringsgruppen for forebyggelse)
Judith Poulsen, Chef for Sundhed og rehabilitering, Nordfyns Kommune
Jette Mark Sørensen, Sundhedsfaglig chef, Odense Kommune
(Formand for Implementeringsgruppen for behandling og pleje)
Carsten Henriksen, Praktiserende læge, Praksiskoordinator
Allan Vittrup Petersen, Chefkonsulent. Odense Kommune
Lisbeth Møller Andersen, Sundhedsfaglig konsulent, OUH (sekretær)
Afbud
Søren Jakobsen, Ledende overlæge, afd. G, OUH Svendborg
Marianne Lundegaard, Oversygeplejerske afd. O, OUH
Erik Holk, Praktiserende læge, Praksiskoordinator
Anne Lise Zilmer, Chefterapeut, Rehabiliteringsafdelingen, OUH
(formand for Implementeringsgruppen for genoptræning og rehabilitering)
Lasse Borre, Specialkonsulent, OUH

www.ouh.dk/wm480373
SOF-OUH møde
Den: 19. februar 2019
Referent:
Lisbeth Møller Andersen

Almen Praksis
Assens Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Kerteminde Kommune
Langeland Kommune
Nordfyns Kommune
Nyborg Kommune

1.

Godkendelse af dagsorden

Odense Kommune

2.

Godkendelse af referat fra 19. februar 2019 er sket pr.
mail. (bilag 1)
Referat

Svendborg Kommune

Punkt 5, vedr virtuel udskrivningskonference/VUK. Konklusionen var ikke så entydig som refereret. Ikke alle kommuner understøtter det teknisk og målgruppen er ikke entydigt
afklaret. I regi af Sundhedsaftalesamarbejdet vil kommunerne gerne bruge VUK, hvor det er relevant.
Emnet behandles d.d. under punkt 4.

Ærø Kommune
OUH Odense Universitetshospital og Svendborg
Sygehus

3. SOF-OUHs rolle ifht. Landsdelsprogrammet for KOL
(bilag 2) 15 min.
Sagsfremstilling

1

Borgere med svær KOL skal tilbydes telemedicinsk hjemmemonitorering. Det Sundhedsfaglige grundlag for hjemmemonitorering er godkendt. Den store opgave i RSD er
at gennemføre en regional implementering. I overskriftsform består den af service,
support og logistik, samt kompetenceudvikling og kommunikation via film. Sundhedsstyrelsen har givet 1 mio. kr. til udarbejdelse af et generisk materiale.
På baggrund af oplægget på sidste møde besluttede SOF-OUH jf. projektgruppens sidste slide, at drøfte hvilken rolle SOF-OUH har i forhold til implementering af programmet i forhold til det tværgående, samt tage stilling til om der er behov for yderligere
drøftelser med projektgruppen.
Indstilling
Det indstilles, at SOF-OUH drøfter
 Drøfte hvordan det kommende samarbejde mellem KOL-programmet og SOFOUH sikres, herunder?
i. Ansvars- og opgavefordeling
ii. Kommunikation og rettidig involvering
iii. Overholdelse af mål og tidsplan
 Beslutter om der er behov for endnu et møde med projektgruppen
Referat
Ad. a. Kommunerne og OUH mangler information om hvilke borger- og medarbejderløsninger man vælger for at kunne komme med bud på hvordan det kommende samarbejde sikres.
Allan oplyser, at arbejdsgruppen under KOL programmet arbejder på højtryk for at lave
en gennemskuelig milepælsplan for programmet, men det er ikke færdigt endnu. Skal
være klar til drift til marts/april 2020.
Ad. b. SOF-OUH beslutter at udsætte punktet til der er noget mere fra arbejdsgruppen.
KOL sekretariatet inviteres til SOF-OUH mødet den 4. september, såfremt der er relevant nyt på det tidspunkt.
4. Godkendelse af Samarbejdsaftale om virtuel udskrivningskonference (bilag 3)
10 min.
Sagsfremstilling
Forslag til samarbejdsaftale for virtuel udskrivningskonference blev præsenteret på mødet den 19/2 og her tilkendegav kommunerne, at de gerne vil indgå en samarbejdsaftale, men havde evt. ændringer til det udarbejdede forslag. Aftalen blev, at samarbejdsaftalen skulle fremlægges til godkendelse på dagens møde.
Med det formål at sikre samarbejdsaftalens langtidsholdbarhed, kan det overvejes at
lægge det proceduremæssige og tekniske i bilag.
Indstilling
Det indstilles, at SOF-OUH
 Drøfter aftalen og aftale ændringer mhp. endelig godkendelse hos alle kommuner.
Referat
Kommunerne syntes det er en god idé at have en vejledende ramme. Ikke alle kommuner er klar til at komme med på den tekniske del, bl.a. pga. firewall-løsninger. Er principielt for samarbejdet, men der skal ses på målgruppen og tages højde for de tekniske
muligheder, desuden pointerer kommunerne, at det er en kan-opgave. Der ligger et
stort arbejde i implementeringen af VUK. Almen praksis vil gerne være med. Der er
desuden behov for at få pårørende mere med. FAM, Afd. G Odense og Nordfyns Kommune har indledt et positivt samarbejde om VUK. Det samme har terapeuterne i Odense Kommune og på Svendborg Sygehus.
Indsatsen har snitflade til DAK-handleplanen om udbredelse af videokommunikation og
– møder, hvorom der er inviteret til temadag den 8. maj.
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OUH har nedsat en projektstyregruppe for telemedicinske løsninger som skal stå for
fuld implementering af videokonsultationer, virtuel udskrivningskonference og videotolkning på OUH.
OUH tager til efterretning, at kommunerne ønsker at ændre samarbejdsaftalen til et
rammepapir som den enkelte kommune kan tilslutte sig. Almen praksis og pårørende
skrives ind. De konkrete tekniske løsninger skrives ud af rammepapiret.
Status på mødet den 4. september.
5. Inddragelse af sygeplejersker i almen praksis i SOF-OUH arbejdet. 5 min.
Sagsfremstilling
På et bilateralt møde mellem OUH og Odense Kommune foreslog Erik Holk, at sygeplejersker i almen praksis blev inddraget i SOF-OUH arbejdet i bred forstand. En nærmere
drøftelse af bl.a. formålet drøftes i SOF-OUH.
Indstilling
Det indstilles, at SOF-OUH
 Drøfter formålet med at involvere sygeplejersker fra almen praksis i SOF-OUH
arbejdet
Referat
Forslaget drøftes, selv om Erik som forslagsstiller, ikke er til stede på mødet. Herunder
drøftes hvem sygeplejerskerne kan repræsentere ud over egen praksis. Nogle sygeplejersker deltager i 12 mands foreningernes møder, i den forbindelse drøftes mulighederne for at inddrage dem i de lokale KLU møder og i klyngedannelserne. De praktiserende
læger har en væsentlig rolle i sundhedsaftalen og er vigtige deltagere i SOF-OUH arbejdet, kan derfor ikke erstattes af sygeplejerskerne.
Ud fra drøftelsen besluttes det, at der ikke skal arbejdes videre med inddragelse af almen praksis-sygeplejerskerne i SOF-OUH på nuværende tidspunkt. Carsten og Erik
meddeler sekretariatet om punktet skal på næste møde den 12. juni mhp yderligere
drøftelse i fald Erik har supplerende input til ovenstående.
6. Sundhedsaftalen 2019-2023 5 min.
Sagsfremstilling
Den 4. april drøftede DAK den administrative del af sundhedsaftalen og den fremtidige
organisering af følgegrupperne. Det foreslås, at der forberedes et punkt til dagsordenen
om Sundhedsaftalen til mødet den 12. juni 2019.
Indstilling
Det indstilles, at SOF-OUH beslutter
 Beslutter at dagsordensætte Sundhedsaftalen 19-23 på mødet den 12. juni
 Aftaler hvilken forberedelse der er behov for forud for mødet
Referat
Der er tvivl om hvor meget der når at blive besluttet i DAK inden den 12. juni, derfor
sættes punktet først på SOF-OUHs møde den 4. september.
7. Sundhedsreformens indhold (bilag 4)10 min.
Sagsfremstilling
Den 26/3 orienterede regeringen om sin aftale med DF om sundhedsreformen. Indholdsmæssigt er der ret stor overensstemmelse mellem sundhedsudspillet fra S (september 2018) og regeringens nye aftale med DF. Der er således bred politisk enighed
om, at der er en række udfordringer på sundhedsområdet, som skal adresseres via en
styrkelse af det nære sundhedsvæsen.
Et overblik i punktform over indholdet fra Altinget vedlægges som bilag 4.
Indstilling
Det indstilles, at SOF-OUH
 Drøfter sundhedsreformens indhold kort.
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Beslutter at dagsordensætte Sundhedsreformen på mødet den 12. juni
Aftaler hvilken forberedelse der er behov for forud for mødet.

Referat
På grund af stram tidsplan og usikkerhed om Sundhedsreformen overhovedet bliver en
realitet, udsættes punktet til evt. drøftelse på SOF-OUHs møde den 4. september.
8. Orientering fra Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje
v/Jette Mark Sørensen 10 min.
 Temadag: Dialog i sektorovergange 14. marts
 Metode for læring pbga. Rapporterede UTH
 Svar på status om implementering af ”Samarbejde vedr. sårbare gravide” og
”Samarbejdsaftale omkring gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet Plus i
Region Syddanmark”
Referat
a. Temadagen var vellykket med ca. 200 deltagere, heraf én læge. Programmet
bød på en vekselvirkning mellem oplæg og gruppedrøftelser/spørgsmål fra salen. De tre implementeringsgrupper følger op på kommende møder.
Almen praksis vil gerne inddrages i planlægningen og formidle temadagen via
PraksisNyt. Praktiserende læger kan søge om at få dækket timerne via praksispuljen.
b. På baggrund af erfaringerne med at arbejde med UTH, foretrækker IPG casebaseret læring.
c. Der er givet status. Kommissoriet for ad hoc arbejdsgruppen er strammet op.
Gruppen kan ikke få deres ønske om udvidelse af gruppen med deltagelse af alle
9 kommuner opfyldt, men kan i stedet etablere erfagrupper.
9.

Orientering fra Implementeringsgruppen for Forebyggelse
v/Mette Søndergaard Robl 10. min.
a. Drøftelse om overvægt og evt. samarbejdsaftale
b. Status på lokal implementering af forløbsprogram for KOL
c. Status på lokal implementering af forløbsprogram for diabetes
Referat
 Kommunerne arbejder forskelligt med overvægt, som er en indsats i den nye
sundhedsaftale. IPG har et oplæg på næste møde v. Lone Marie Larsen, OUH.
Venter med en egentlig samarbejdsaftale og afventer i stedet en opgave fra følgegruppen.
 Formanden for KOL udvalget har givet en status for IPG. Arbejdet med implementering af programmet er langsomt i gang. Udvalget har bl.a. holdt et temamøde om hjemme-niv. IPG har bedt om oversigt over temaer, der er relevante
for de sygdomsmestrings-kurser, som kommunerne har fået ansvaret for.
 Her rykker det. SDCO har udarbejdet en implementeringsplan.

10.Punkter til kommende møder 10 min.
Sagsfremstilling
SOF-OUH har samlet en række punkter til møderne, men den tilrådighedværende tiden
har krævet prioritering, hvilket har resulteret i at nogle punkter er skubbet flere gange.
Desuden er alle punkter måske ikke relevante for SOF-OUH. Det foreslås derfor, at SOFOUH tager stilling til de nuværende punkters placering.
Indstilling
Det indstilles, at SOF-OUH
a. Godkender følgende placering af nedenstående punkter


Punkt: Fremskudt visitation
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Forslag: Oplæg v. Fåborg-Midtfyn Kommune og G Svendborg 12/6.
Referat: Godkendt. Oplægget lægges først i dagsordenen så alle kommuner kan
deltage.


Punkt: Status på implementering af forløbsprogram for patienter med KOL.
Forslag: Placeres i IPG for Forebyggelse som orienterer SOF-OUH 12/6.
Referat: Oplæg på IPG når der er nyt



Punkt: Status på implementering af forløbsprogram for patienter med Diabetes.
Forslag: Placeres i IPG for Forebyggelse som orienterer SOF-OUH 12/6.
Referat: Godkendt.



Punkt: Forløbsprogram for patienter med Hjertesygdomme godkendt af DAK
14/1, men implementeringen sættes først i gang efter følgegruppens temadag.
Forslag: Dagsordensættes 12/6 eller 4/9.
Referat: 12/6.

b. Godkender at følgende punkter udgår:


Punkt: Orientering om projekt KRAM screening og opfølgning.
Forslag: Placeres i fællesmøderne mellem SOF-OUH og PSOFF.
Referat: Godkendt. Orientering på fællesmødet 10/4 og igen 4/9



Punkt: Oversigt over opgaver der varetages i kommunale sundhedshuse/klinikker
som almen praksis kan henvise til.
Forslag: Punktet udgår idet oversigten er et øjebliksbillede udarbejdet på baggrund af tilbagemeldingerne fra kommunerne i IPG for behandling og pleje, bør
almen praksis benytte Sundhed.dk hvor kommunerne opdaterer deres tilbud.
Referat: Godkendt.

11.Årshjul 2019 (bilag 5)
Godkendt.
12.Eventuelt
Mathilde Schmidt-Petersen har 3 punkter under eventuelt:


Fåborg-Midtfyn vil gerne indgå i samarbejde omkring fælles skolebænk. OUH har
i 2014 foreslået SOF-OUH og efterfølgende DAK, at etablere et murstensløst
akademi, men forslaget blev ikke imødekommet.
Drøftelse: God idé, men der skal være en fællesnævner. Det kan evt. være i
form af digital skolebænk. Må ikke erstatte behovet for individuel undervisning
omkring et patientforløb. Drage erfaringer fra SLB.



Mathilde har modtaget en mail fra Søren Jakobsen. En hoveduddannelseslæge har undervist i en kommune og her fortæller kommunen, at de tit oplever ikke at blive informeret ordentligt, eks. om diagnose, sårpleje og medicin.
Drøftelse: De tilstedeværende kommunerne mener ikke det er et generelt problem, men vil
gå hjem og undersøge det. Det kræver forudsætninger at kunne uddrage alle relevante oplysninger af en patientforløbsplan eller udskrivningsrapport pga. MedCom standardens op-
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bygning. Den gode udskrivelse afhænger også af hvad kommunen selv har bidraget med
ved indlæggelsen. Her har nogle kommuner noget at arbejde med.


Muligheden for i.v antibiotika på flexible tidspunkter blev drøftet på et møde mellem
Svendborg Kommune og OUH. Flexibilitet kan evt. gøre, at kommunen kan tage flere i
hjemmebehandling. Spørgsmålet er, om det kunne være en løsning i andre kommuner.
Drøftelse: Ovenstående kan ikke udelukkes, især ikke hvis der også suppleres med brug af
pumper og en større inddragelse af patient og pårørende i behandlingen og observation.
Nogle kommuner vil fortsat være udfordret om natten pga. få sygeplejersker og lange afstande.
Der er størst samfundsmæssig gevinst hvis kommunerne tager pt. som skal i langtidsbehandling.
Carsten foreslår et notat i epikrisens første del, at sygehuset har behandlingsansvaret for i.v. behandlingen.

Hanne Vestergaard: På baggrund af en UTH præciserer Hanne, at Fragmin x 1 skal gives kl. 8.00. Fragmin x 2 Kl. 8.00 og 20.00.
Punkt på næste møde den 12. juni: Opfølgning på patientbefordring.
13.Nyheder til PraksisNyt v. Carsten og Erik
Carsten Henriksen gør reklame for nyhedsbrevet som udkommer i denne uge og igen i
juni. Opfordrer til at abonnere på det.
I anledningen af PKO ordningens 30 års jubilæum er der en artikel af Per Grindsted.
Nyhedsbrevet ligger på OUHs hjemmeside.
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