Referat fra møde SOF-OUH
2. september 2020
Klokken 12.00 – 14.00
Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ. Blok 1. salen eller via video.
Deltagere:
DELTAGERE
OUH

www.ouh.dk/wm480373

Sygeplejefaglig direktør Mathilde Schmidt-Petersen (næstformand)
Oversygeplejerske Line Larsen Lungemedicinsk afd. J
Oversygeplejerske Marianne Lundegaard, Ortopædkirurgisk afd. O
Chefterapeut Anne Lise Zilmer, Rehabiliteringsafdelingen
Oversygeplejerske Ann-Britt Juul, Medicinsk afd. M/FAM, Svendborg
Oversygeplejerske Lone Møller, HC Andersens Børnehospital
Ledende overlæge Lars Brandt, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik
Ledende overlæge Hanne Vestergaard, Hæmatologisk afd. X

SOF-OUH møde
Den: 2. september 2020

Kommunerne

Assens Kommune

Charlotte Scheppan, Sundhedschef i Odense Kommune (formand)
Britta Brix Madsen, leder af Ældre- og Sundhed, Langeland Kommune
Anne Højmark Jensen, sundhedschef, Svendborg Kommune
Bente Fournaise, Chef for sundhed, handicap og rehabilitering, Kerteminde
Kommune
Judith Poulsen, chef for Sundhed og Rehabilitering, Nordfyns Kommune
Signe Lunn Walls, leder af fagområdet Sundhed, Assens Kommune
Marianne Leegaard Møller, Ældre- og Sundhedschef, Ærø Kommune.
Mette Bill Ladegaard, Sundheds- og Ældrechef, Nyborg Kommune
Kit Lysén Pedersen, Chef for sundhed og omsorg Fåborg-Midtfyns kommune
Almen praksis

Praktiserende læge Erik Holk.
SOF-OUH-sekretariat

Tove Bruun Kristensen Sundhedsstrategisk chefkonsulent.
Lisbeth Møller Andersen, Sundhedsfaglig konsulent Klinisk udvikling.
Afbud:
Praktiserende læge Carsten Henriksen
Jeanette Rokbøl, Sundhedschef, Middelfart Kommune (ad hoc)

Referent:
Tove Bruun Kristensen

Almen Praksis

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

Gæster:
Funktionschef for Uddannelsesenheden. OUH Karin Shung Albjerg
Kristina Lagoni Garbøl, Projektleder, Kommunal programleder, TeleKOL
Laila Kibsgaard Kristensen, Jurist, Odense Kommune
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Referat.
Drøftelse og beslutninger_________________________
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Tværsektoriel kompetenceudvikling/Fælles skolebænk
v. Lisbeth Møller Andersen og funktionschef for Uddannelsesenheden OUH Karin Shung Albjerg
Sagsfremstilling
En foreløbig arbejdsgruppe bestående af kommunale og OUH-repræsentanter har haft en indledende drøftelse af OUHs oplæg til Tværsektoriel kompetenceudvikling/Fælles skolebænk,
med henblik på at udvikle et fælles tværsektorielt koncept for kompetenceudvikling, understøttet af OUHs Uddannelsesenhed, herunder Simulationscenteret/SIMC. Mødets mål var at drøfte
hvilke kompetenceudviklingsbehov kommunerne ønskede at prioritere, med udgangspunkt i
OUHs oplæg til delkoncepter:
1. Færdighedstræning forankret i Simulationscenteret/SIMC
2. Kompetenceudvikling i specifikke sundhedsfaglige emner, med sparring fra Uddannelsesenheden i forhold til uddannelsesplan og didaktik samt evt. varetagelse af facilitering
af temamøder/-dage
3. Implementering af nye patientforløbsprogrammer og nye samarbejdsaftaler, med sparring fra Uddannelsesenheden i forhold til uddannelsesplan og didaktik samt evt. varetagelse af facilitering af temamøder/-dage
Resultaterne fra mødet fremlægges.
Indstilling
Det indstilles, at SOF-OUH
a. Drøfter oplægget til tværsektoriel kompetenceudvikling/Fælles skolebænk
b. Arbejdsgruppen udarbejder et forslag til endelig koncept for tværsektoriel kompetenceudvikling og implementeringsplan.
c. Dagsordensætter punktet på SOF-OUHs møde den 4. november 2020

Referat.
Der ønskes en fokus på det sammenhængende patient-/borgerforløb jfr. sundhedsaftalen og
især fokus på ulighed i sundhed.
OUH har afsat midler, der forventes ikke en kommunal medfinansiering, men der kan være behov for at trække på SOF udviklingspulje.
Opfordring til samarbejde med Social -og sundhedsskolen og de andre udd. institutioner indenfor sundhedsområdet.
Opfordring til også at invitere praksispersonalet fra almen praksis med i kompetenceudviklingen.
Opfordring til koordinering med IPG´erne.
Opfordring til at udvikle E-læringskurser i det omfang det er muligt.
Nyborg kommune indgår gerne i arbejdsgruppen.
Beslutning
Indstillingen godkendes med ovenstående opmærskomheds-punkter. Sekretariatet kontakter
kommunerne vedr. ønske om deltagelse i arbejdsgruppen.
Oplæg vedlagt referatet.
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3. Status på teleKOL projektet – samarbejdsaftale og SSL- funktion
v. Kristina Lagoni Garbøl, projektleder for TeleKOL projektet og Laila Kibsgaard Kristensen, Jurist, Odense Kommune deltager under punktet.
Sagsfremstilling
På SOF-OUH møde den 5. maj 2020 præsenterede Kristina Garbøl status på TeleKOL projektet.
Det blev godkendt, at en ekstern advokat udarbejder samarbejdsaftaler. Fordelingsnøglen
vedr. finansiering blev drøftet og er sidenhen afklaret pr. mail. Kommunerne har godkendt at
den kommunale del af udgifterne fordeles mellem kommunerne efter indbyggertal.
Strukturen omkring SSL-funktionen blev godkendt, dog skal der udarbejdes arbejdsgange med
fokus på servicemål. SOF-OUH skal godkende de konkrete bud på Servicemål.
På mødet vil Kristina Garbøl gennemgå væsentlige elementer i samarbejdsaftalen, herunder
servicemålene.
- Arbejdsgange ved monitorering på OUH.
- Budgetoverskridelse
- Samarbejdsorganisation
- Indtræden og udtræden af samarbejdsaftalen.
Indstilling
SOF-OUH godkender samarbejdsaftalen, som herefter sendes ud til de enkelte organisationer
til underskrift.
Referat.
Kristina Garbøl og Laila Kibsgaard gennemgik servicemål og væsentlige elementer i samarbejdsaftalen. Pilotprojektet sættes i gang i begyndelsen af det nye år.
SOF-OUH ønsker følgende præciseringer til samarbejdsaftalen
- 3.3 under opgaver. Væsentlige ændringer skal godkendes af partnerne og der skal være
enighed om ændringer.
- SOF-OUH skal ikke være styregruppe. Styregruppen skal bestå af repræsentanter fra alle
parter i en separat organisation, der har afrapporteringspligt til SOF-OUH. I aftalen skal sammensætning af styregruppen ændres ift ovenstående
- aftale om varsling præciseres, fx skal 1-1½ dag inden udskrivelse ændres til minimum 24 timer før udskrivelse.
Samarbejdsaftalen, med rettelser, sendes ud til endelig godkendelse hos partnerne.
Oplæg vedlagt referatet.
Bilag. Udkast til Samarbejdsaftale. Bilag 1. Samarbejdsorganisation. Bilag 2 beskrivelse af opgaver. Bilag 3 Koordination, erfaringsudveksling … Bilag 4 Specifikation af fordelings

4. Godkendelse af lokalt kommissorium for SOF-OUH, som supplement til det generiske kommissorium for de fire SOF i Region
Syddanmark
SOF-OUH har besluttet, at de ønsker et tillæg til det generiske kommissorium for de fire SOF i
Region Syddanmark, der beskriver rammen for arbejdet i de lokale SOF´er.
Udkast blev drøftet på SOF-OUH møde den 16. juni 2020, og rettelser på baggrund af drøftelserne er foretaget.
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Indstilling
SOF-OUH godkender forslag til tillæg, gældende for SOF-OUH, til det generiske kommissorium.
Referat
Kommunerne ønsker en drøftelse af, om det skal være muligt at sende en suppleant i særlige
tilfælde.
Beslutning
For at fastholde kontinuitet og relation til hinanden, sendes der som udgangspunkt ikke en
suppleant. Undtagelsesvis (fx længere varende sygdom ol) kan en anden, med samme beslutningskompetence deltage som suppleant.
Kommissoriet godkendes, med den bemærkning, at der kan komme ændringer ift. fællessekretariatet, der skal godkendes i fællesmødet medlem SOF-OUH og P-SOFF.
Bilag: Generisk Kommissorium for de fire SOF. Tillæg til det generiske kommissorium gældende for SOF-OUH

5. Monitorering af samarbejdsaftale om intravenøs behandling med
væske og antibiotika
v. Marianne Lundegaard
Sagsfremstilling
På baggrund af monitoreringsresultaterne, har SOF-OUH bedt IPG for Behandling og pleje
drøfte udviklingen lokalt og afstemme forventningerne til samarbejdet på tværs af sektorerne
med fokus på samarbejdsaftalens anvendelse såvel som kvalitetsaspekter i tilknytning hertil.
IPG drøftede bl.a. kommunernes udfordringer med at nå at give i.v. behandling x 3-4/døgn og
de øgede muligheder det giver, at patienterne udskrives med pumpe som betyder, at behandlingen kun skal gives x 1/døgn.
Formandskabet for IPG orienterer om drøftelsen i IPG den 17. juni
Indstilling
Det indstilles, at SOF-OUH
a. Tager orienteringen til efterretning
b. Beslutter evt. yderligere
Referat
a.
b.

SOF-OUH tog orienteringen til efterretning.
Datakomplethed skal være bedre, hvis der skal arbejdes med det. Der kan ses på
arbejdsgange og hvad der kan gøre anderledes. IV infusion er tidskrævende og betyder mange besøg hos borgeren, så væsentligt, at der arbejdes intens med pumpe
og udviklingen så flere præparater kan gives med pumpe.

6. Monitorering af samarbejdsaftale om sondeernæring og parenteral ernæring
v. Marianne Lundegaard
Sagsfremstilling
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På baggrund af monitoreringsresultaterne, har SOF-OUH bedt IPG for Behandling og pleje
drøfte resultater af monitoreringen og de kvalitative aspekter ud fra spørgsmålene:
o Årsager til sondeanlæggelse
o Beskrivelser af behandlingsindikation og behandlingsplan, herunder formål
o Sikring af at der altid foreligger en behandlings- og plejeplan, når en patient
med behov for hhv. væske og sondepleje udskrives.
o Planer for hvornår man anlægger sonder, og hvor længe de skal være der.
o Overvejelser om samarbejde med almen praksis
IPG drøftede bl.a. udfordringen for de kommuner, som har mange borgere med sonde. I den
forbindelse fremhæves behovet for indikation og behandlingsplan herunder en etisk drøftelse
af sondeanlæggelse på døende
Formandskabet for IPG orienterer om drøftelsen i IPG den 17. juni
Indstilling
Det indstilles, at SOF-OUH
a. Tager orienteringen til efterretning.
b. Beslutter evt. yderligere tiltag
Referat
a. SOF-OUH tog orienteringen til efterretning.
b. OUH skal sikre, at der er en ordination med handleplan og tidsplan, en god dialog
med patient/ pårørende. For borgerne og kommunerne har det stor betydning, at
der er lagt en god plan. PEG sonde er at foretrække fremfor nasalsonde.
Data har været mangelfulde, ønskes en ny monitorering, bør der også monitoreres
på PEG/nasalsonde.

Orientering_________________________________
7. Orientering fra formandskabet
DAK-møde: Pga. COVID-19 har der ikke været afholdt DAK-møde siden det tidlige forår. Næste møde er den 17. september og her skal bl.a. drøftes:
-

monitorering og hvem der skal gøre det
afrapportering til SKU, der skulle være sket i maj.

8. Orientering fra implementeringsgrupperne
v. formændene/næstformænd
IPG Forebyggelse
Afholdt opstartsmøde for ad hoc arbejdsgruppen for sårbare gravide.
IPG Behandling og pleje
På næste møde får IPG orientering om erfaringer med at bruge antibiotika ved pumpe. IPG
drøfter også bariatri, herunder hjælpemidler og samarbejde på tværs og evt. hjælpemidler i
fællesskab til de tungeste patienter/borgere.
IPG Genoptræning og rehabilitering
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Ingen nyheder
IPG Uddannelse og arbejde
Har endnu ikke afholdt første møde
Formændene besøger alle IPG`erne i løbet af efteråret.
•
•
•
•

IPG for Forebyggelse 2.12 kl. 12.00-12.30. Ole Rytov og Mathilde S.P. deltager.
IPG for Behandling og pleje den 26.10 kl. 15.00-15.30. Anne J. og Charlotte S. og Mathilde S.P. deltager
IPG for Genoptræning og rehabilitering den 30.11 en halv time mellem kl. 13.00-14.00.
Anne J og Charlotte S. deltager
IPG for Uddannelse og arbejde den 8.12 kl 15.00-15.30. Anne J og Ole R. deltager.

9. Eventuelt
•

Fremover vil orientering fra følgegrupperne være et fast punkt på SOF-OUH møderne.

•

Vedr. genoptræning: Kommunerne modtager flere henvendelser om genoptræning efter
serviceloven, pga. flere svækkede ældre efter nedsat aktivitet i foråret. Da kommunerne fortsat har restriktioner ift. holdstørrelse og afstand, kan det give et pres på den
kommunale genoptræning. OUH forventer ikke, at der sendes flere genoptræningsplaner til kommunerne end vanligt. OUH opfordres til at give kommunerne besked, hvis de
kan se, at der opstår et større behov, så kommunerne kan leve op til max ventetider.

•

Det kan være relevant, at se på om der er sket en ændring i antallet af GOP efter øgning i aktiviteten. Status på et kommende møde

•

Resten af året er der planlagt Ekstraordinære covid 19 møder ca. hver 14. dag.

Dagsordenpunkter til næste ordinære møde d. 4.november 2020
- Oplæg fra socialsygeplejersker OUH, organisering og erfaringer
- Forslag til endelig koncept for tværsektoriel kompetenceudvikling og implementeringsplan.
- Status på antal GOP efter genoplukning
Punkter til kommende møder SOF-OUH
-

Indsatser under Kræftplan IV – status v. IPG for genoptræning og rehabilitering
Genoptræningsplan til borgere med kræft efter udskrivelse v. IPG-genoptræning og rehabilitering
Oplæg om samarbejdsaftale om Tværsektorielt samarbejde om patienter med livstruende sygdom og forventet kort levetid v. IPG-behandling og pleje
Drøftelse af rapport ”Borgernes tilfredshed med overgang på sundhedsområdet” fra Social- og Indenrigsministeriet
Telesår

SOF-OUH møder i 2021: er indtil videre planlagt til 27. januar (teams-møde), 18. marts, 18.
maj (teams-møde), 13. oktober og 10. november (teams-møde). Fælles møder mellem
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SOF-OUH og P-SOFF: 18 marts og 13. oktober.

7

