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Chefterapeut Anne Lise Zilmer, Rehabiliteringsafdelingen
Oversygeplejerske Ann-Britt Juul, Medicinsk afd. M/FAM, Svendborg
Vakant, HC Andersens Børnehospital
Ledende overlæge Jesper Rasmussen, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik
Ledende overlæge Hanne Vestergaard, Hæmatologisk afd. X
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SOF-OUH møde
Den: 4. november 2020
Referent:
Lisbeth Møller Andersen

Kommunerne

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.
Kitt Lysén Pedersen, Chef for sundhed og omsorg Fåborg-Midtfyns kommune

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

Almen praksis

Praktiserende læge Erik Holk.
Praktiserende læge Carsten Henriksen
SOF-OUH-sekretariat

Lisbeth Møller Andersen, Sundhedsfaglig konsulent Klinisk udvikling, OUH.
Allan Vittrup, Chefkonsulent, Odense Kommune

Afbud:
Oversygeplejerske Marianne Lundegaard, Ortopædkirurgisk afd. O
Louise Hjort, Konsulent, Odense Kommune

Mette Bill Ladegaard, Sundheds- og Ældrechef, Nyborg Kommune
Jeanette Rokbøl, Sundhedschef, Middelfart Kommune (ad hoc)

Nyborg Kommune
Odense Kommune
Svendborg Kommune
Ærø Kommune
OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Gæster:
Funktionschef for Uddannelsesenheden OUH Karin Shung Albjerg
Professor, geriatrisk afdeling OUH Jesper Ryg
Socialsygeplejerske Sarah Harrild og oversygeplejerske FAM Charlotte Mose
Hansen
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Dagsorden.

1. Godkendelse af dagsorden
Referat
Dagsordenen godkendt.
Velkommen til Jesper Rasmussen, nyt medlem i stedet for Lars Brandt. Jesper præsenterede
kort sig selv og sin tilgang til sit område. Han er også medlem af Følgegruppen for Uddannelse
og Arbejde under DAK.

2. kl. 11.00-11.20 Oplæg fra socialsygeplejersker OUH, organisering
og erfaringer med samarbejde med kommunerne
Ved Socialsygeplejerske Sarah Harrild og oversygeplejerske FAM Charlotte Mose Hansen
OUH fik en bevilling fra Regionen til et forsøg med socialsygeplejersker i perioden 2019-2021.
Projektet og socialsygeplejerskeordningen er udviklet efter indledende dialog og møde med
Odense og Svendborg Kommuner om snitflader og samspil med den kommunale sektor. Desuden er projektet stærkt inspireret af lignende projekt på Aarhus Universitetshospital.
OUH ansatte i 2019 to socialsygeplejersker i FAM Odense, med funktion på matriklerne i
Odense og Svendborg.
Der gives et oplæg på mødet om bl.a. ordningen, målgruppen for projektet, opgaver, projektets resultater og fremtidsplaner og – perspektiver.
Indstilling:
På baggrund af oplægget drøfter SOF-OUH muligheder for udvikling af samarbejdet mellem
kommunerne og socialsygeplejerskeordningen på OUH.
Referat
Fint oplæg omkring erfaringerne fra socialsygeplejersker på OUH. Det er en særlig målgruppe
med sammensatte problemstillinger, og der er derfor behov for mere håndholdte og individuelle tiltag i samarbejde med kommunerne – både i forhold til sundhedsmæssige udfordringer
men også i forhold til livssituation og socialområdet generelt.
Der er fra Region Syddanmarks side lagt op til at gøre ordningen permanent – samt at udvide
denne til de øvrige sygehusenheder (fra midlerne til de 1000 nye sygeplejersker).
Odense og Svendborg har gode erfaringer fra forsøgsperioden og kommunerne glæder sig til
samarbejdet og fremtidig udvikling af området.
Flugter med det overordnede fokus i Sundhedsaftalen omkring ulighed i sundhed.
Tak for input og oplæg.

3. kl. 11.20-11.40 Fysisk træning med Robot under indlæggelse på geriatrisk afdeling - et lodtræningsstudie.
v. Jesper Ryg. Professor Geriatrisk afdeling
Jesper Ryg vil på mødet orientere nærmere om projektet
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Projektets overordnede formål er at se om ældre patienters funktionsniveau kan forbedres, når
de udskrives fra sygehuset efter akut sygdom. Dette gøres ved at halvdelen af patienterne får
vanlig fysioterapi under indlæggelsen mens den anden halvdel desuden får aktiv styrketræning
leveret af en robot. Vi måler på mange ting bl.a. daglige funktionsniveau, mobilitet og livskvalitet. Desuden vil vi gerne se om træningen kan mindske behovet for ydelser fra kommunen.
Indstilling
Projektet og kommunens eventuelle involvering drøftes.
Referat
Professor i Geriatrisk Afdeling Jesper Ryg holdt et oplæg om ROBust-projektet.
Anne Højmark spurgte ind til forventningerne til kommunerne rolle ifm. tilvejebringelse af data
fra kommunerne og omfanget af denne opgave.
Jesper Ryg oplyste, at projektet er afhængigt af de data, som kommunerne har om den hjælp,
som patienterne modtager inden indlæggelse. Først da ses det, om der er en effekt.
Kommunerne er principielt interesseret i at understøtte og bidrage med data til projektet, men
der er brug for præcisering og mere viden om, hvor mange borgere drejer det sig om, og
hvilke data er der behov for (fx i form af en one-pager). Også for at være i stand til at komme
med korrekte data, hvis vi har dem.
Der er 488 borgere på et år for hele Fyn. Data om kommunale ydelser på borgerniveau. Det
blev aftalt, at der udsendes et skema, og så kommunerne kan tage stilling til, om det konkret
kan lade sig gøre.
Projektet kan potentielt spare penge ud i kommunerne som følge af bedre funktionsniveau,
men det er ikke eneste fokus i projektet, som også vægter livskvalitet.

4. kl. 11.40-12.10 Godkendelse af koncept for tværsektoriel kompetenceudvikling og implementeringsplan.
V/Lisbeth Møller Andersen og funktionschef for Uddannelsesenheden OUH Karin Shung Albjerg
På SOF-OUH mødet den 2. september, blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af kommunale og OUH-repræsentanter der skulle komme med en plan for tværsektoriel
kompetenceudvikling, understøttet af OUHs Uddannelsesenhed, herunder Simulationscenteret/SimC.
Arbejdsgruppen har bidraget til vedlagte forslag til koncept. Implementeringsplanen foreligger
endnu, men der er gjort overvejelser herom. Koncept og plan uddybes på mødet.
Indstilling
Det indstilles, at SOF-OUH godkender forslag til endelig koncept for tværsektoriel kompetenceudvikling.
Referat
Lisbeth orienterede kort om opdrag og den foreslåede løsning til Fælles Skolebænk. Systematisere og drive den nødvendige kompetenceudvikling.
Bred målgruppebeskrivelse, ansatte i kommuner, sygehuse (herunder psykiatri) og AP.
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Simulationscenter på OUH (SimC) har fået midler til at drive konceptet.
Der opkræves ikke deltagergebyr eller gives lønkompensation til deltagere og undervisere.
Lønudgifterne finansieres af pågældende arbejdsgiverne. Udgifter til fx eksterne oplægsholdere
og kost mv. finansieres via SOF Udviklingspuljen.
Ifølge Karin Shung Albjerg er kommunerne meget forskellige steder, og der er mulighed for at
differentiere med pakkeløsninger Man får en tryghed i færdigheder i et trygt simulationsmiljø.
Cases kan gå igen og sikre fælles begrebsrammer. Der vil være noget genkendelighed.
Der er/vil blive udviklet tre koncepter.
Odense Kommune er meget glade for samarbejde (prøveperiode) om konceptet vedr. hjerterehabilitering.
Lisbeth: Når der kommer nye forløbsprogrammer, skal IPG’erne tage stilling til, hvad der er
behov for. Først derefter bliver SIM’s SimC inddraget.
SOF kvitterede for et flot oplæg og et godt koncept. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som løbende får konceptet omsat, og som refererer til SOF, der også beslutter igangsættelse af nye
undervisningsforløb, primært efter indstilling fra IPG’erne. Det handler om at prioritere.
Nogle opgaver vil dog givetvis følge af beslutninger i DAK vedr. nye samarbejdsaftaler og modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse.
OBS. at der er behov for yderligere udvikling på koncept 3 + implementeringsplan i SOF.
Karin Shung Albjerg oplyste, at der er nedsat 2 underarbejdsgrupper for hhv. koncept 1 og 2,
som kigger på kursusaktiviteter i første halvår, herunder cases, undervisningsform og længde.
Oplæg herom forventes tæt på jul.
Der kan evt. følges op på de ekstraordinære Covid-19 møder i SOF-OUH, så vi hurtigere ekspedere sagen og blive klar.

5. Status på antal GOP efter genoplukning
v. Anne Lise Zilmer
Dette punkt er en opfølgning på drøftelse på SOF-OUH møde den 2. september, hvor OUH blev
spurgt om kommunerne kunne forvente flere GOP pga. øgning af aktivitet henover efteråret.
SOF-OUH ønsker en status på, om der er sket en ændring i antallet af GOP efter øgning i aktiviteten på sygehuset.
Anne Lise Zilmer giver en status.
Indstilling
SOF-OUH drøfter status
Referat
1411 specialiserede genoptræningsplaner fra uge 1 til uge 40.
Forventning om at komme op i fulde omdrejninger om ganske få uger, og lige nu pukkelafvikling, og derfor ekstra GOP lige nu. Fremadrettet sendes tallene ud inden mødet.
Det blev aftalt, at IPG for genoptræning og Rehabilitering følger op på tallene.
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6. Drøftelse af udlægning af proteseforsyning og genoptræning af patienter med amputation af UE til kommunerne
v. Anne Lise Zilmer
Med fokus på nærhedsprincippet hvis hensigt er at sikre koordinerede og optimerede patientforløb tættere på borgeren, har Rehabiliteringsafdelingen afsøgt områder, hvor det giver mening at sikre borgere genoptræning i deres nærmiljø. Rehabiliteringsafdelingen har kigget ind i
andre sygehusenheders praksis både i Region Syddanmark og i sammenligneligt universitetshospital i Aarhus og har vurderet, at området med patienter med amputation af underekstremiteten er egnet til udlægning jf. nærhedsprincippet.
Det er derudover vurderet, at opgaven ikke længere kan klassificeres som specialiseret, da
sundhedsområdet vedr. sårpleje og genoptræning i primærsektor er på niveau, med det der
tilbydes i sekundærsektor.
På baggrund af erfaringer fra nuværende procedure ses det som en fordel, at opgaver vedr.
vurdering af protesebehov, ansøgning om og bevilling af proteser alle ligger i kommunalt regi.
På trods af en udlægning vil der fortsat være mulighed for kontakt til læge og samarbejde med
sårsygeplejersker i ortopædkirurgisk ambulatorium, hvorfor det tværsektorielle samarbejde
fortsætter, og formentligt i øget omfang
Der kan være patientgrupper inden for amputationsområdet, som fortsat klassificeres som værende specialiserede. Dette afklares i processen.
Opmærksomhedspunkter for drøftelsen:
a) Behov for kompetenceudvikling i kommunerne, sammensætning af kompetenceudviklingsplan og planlægning af undervisning, evt. med afsæt i ”Fælles skolebænk”.
b) Tidsperspektiv for udlægning og evt. overgangsperiode.
c) Oprettelse af tværsektoriel erfarings (ERFA)-gruppe vedr. amputation af underekstremiteterne.
d) Snitflade for hvilke patienter, der klassificeres som almene, og hvilke der evt. fortsat er
specialiserede.
e) Evt. kommunesamarbejder på tværs af kommunegrænser til sikring af kompetenceniveau i kommuner med få patienter i diagnoseområdet.
f) Gode genoptræningsplaner til sikring af gode patientforløb.
g) Evt. nedsættelse af ad hoc gruppe til koordinering af processen.
Indstilling
Det indstilles at SOF-OUH
Drøfter udlægning af proteseforsyning og genoptræning af patienter med amputation af underekstremiteten til kommunerne.
Referat
Anne Lise Zilmer indledte drøftelsen med en uddybning af forslaget. Orienterede desuden om,
at de andre sygehusenheder har eller er på vej med en udlægning af opgaven til kommunerne.
Punktet blev drøftet – herunder udtrykte kommunerne bekymring for, om kommuner kunne
opnå den nødvendige ekspertise. Konklusionen blev, at SOF-OUH indstiller til DAK, at det konkrete forslag til opgaveoverdragelse behandles i Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering under DAK med henblik på udarbejdelse af en fælles samarbejdsaftale inden for rammerne af Aftalen om aftalt og planlagt opgaveoverdragelse gældende for hele Region Syddanmark.
SSF holder møde forud for det kommende DAK og kan drøfte erfaringerne med opgaven fra
andre kommuner i Region Syddanmark.

5

7. Status, vigtigt nyt og spørgsmål fra hhv. OUH, almen praksis og
kommunerne ift. COVID-19 situationen.
Referat
OUH oplever stigende indlagte med Covid-19 og OBS Covid-19 både i Odense og Svendborg.
13 indlagte pt. med Covid-19. Der er tale om en tendens, som følger udviklingen i samfundet.
OUH træder et trin op i beredskab. De er ikke så syge eller syge så længe som tidligere, og
derfor færre på intensiv.
Udviklingen er godt beskrevet i medierne, og nogle kommuner oplever nu smittede på plejecentre.
Glade for muligheden for at selvteste.
De praktiserende læger: Smitte på tilhørende faciliteter til plejecentre, hvor nære kontakter
skal testes. Det kræver henvisning fra lægerne.
Bente Fournaise: Forløbsplaner ved udskrivelse. Feltet med smittefare anvendes ikke tydeligt,
det fremgår ikke, og så skal vi ringe til sygehuset. Enighed om at forsøge altid at skrive covid19 negativ og så en dato.
Genoptræning efter Covid-19. Hvad er det, der forventes, og hvordan organiseres det?
OBS. Sundhedsstyrelsen har den 3. november 2020 offentliggjort anbefalinger til håndtering
af senfølger efter COVID-19. Her beskrives, hvilken udredning, behandling og rehabilitering,
som borgere med senfølger efter COVID-19 bør tilbydes ved beskrivelse af aktører og organisering samt faglige indsatser. Link til anbefalingerne er: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Nye-klinikker-til-patienter-med-svaere-senfoelger-efter-COVID-19.
En stor udfordring er, at der endnu er en lille viden om senfølgerne som følge af COVID-19 og
de rette indsatser. Sundhedsstyrelsen påpeger, at anbefalingerne løbende vil blive revideret,
som der kommer mere viden. Anbefalingerne tager afsæt i, at der ikke skal udvikles nye indsatser målrettet denne nye gruppe, men at det kan ske inden for de eksisterende rammer og
tilbud.
Det fremgår af anbefalingerne til organisering af indsatser for mennesker med senfølger efter
COVID-19, at langt hovedparten af borgere med senfølger efter COVID-19 vil kunne håndteres
i primærsektoren.
Kontakten til kommunerne for borgere med COVID-19 senfølger vil typisk foregå ved en henvisning fra sygehusene via genoptræningsplanerne, eller henvisning fra almen praksis til en forebyggende samtale. Der kan dog være borgere, hvor kontakten sker via fx job- eller socialcentret.
Der er indkaldt til ekstraordinære Covid-19 SOF-møder som tidligere aftalt.
Mathilde: Vi poder alle, men vi udskriver nogle gange patienter uden svar. Dette vil vi gerne
have på dagsordenen næste gang. Man kan ikke forvente svar inden udskrivelse.
Carsten: henvendelse vedr. ansat i kommunen med senfølger. Er det en arbejdsskade? Det er
det typisk.

Orientering
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8. Orientering om resultaterne af en audit på Sam:Bo på OUH
v. Mathilde og Marianne
Sagsfremstilling
OUH har sat fokus på implementere Sam:Bo aftalen, bl.a. på baggrund af rapporterede
UTH’er. For at finde det rette udgangspunkt har OUH gennemført en audit på forløb over 48
timer. Resultaterne heraf viser at der på OUH er behov for mere viden om Sam:Bo aftalen og
de specifikke behandlingsforløb. Audit viste også behov for forbedringer i kommunerne omkring bl.a. opdatering af indlæggelsesrapport og funktionsevnevurderinger, samt ønske fra
OUH om udvidet telefontider og direkte linje for sygehuspersonale. OUH vil dagsordensætte
emnet på et kommende møde i IPG for Behandling og pleje.
Der orienteres nærmere om auditresultater og planlagte initiativer.
Indstilling
Det indstilles, at SOF-OUH tager orienteringen til efterretning.
Referat
Udsættes til næste møde.

9. Orientering fra formandskabet
1. DAK-møde
2. Andet
Referat
Udsættes til næste møde.

10.

Orientering fra implementeringsgrupperne

v. formændene/næstformænd


IPG Forebyggelse



IPG Behandling og pleje



IPG Genoptræning og rehabilitering



IPG Uddannelse og arbejde

Referat
Udsættes til næste møde.

11.

Orientering fra følgegrupper

v. repræsentanter fra SOF-OUH i følgegrupperne





Følgegruppe
Følgegruppe
Følgegruppe
Følgegruppe

for
for
for
for

behandling og pleje v. Charlotte Scheppan og Marianne Lundegaard
forebyggelse v. Mathilde Schmidt-Petersen og Jeanette Rokbøl
genoptræning og rehabilitering v. Anne Lise Zilmer, Bente Fournais
uddannelse og arbejde v. Judith Poulsen
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Referat
Udsættes til næste møde.

12.

Eventuelt

Referat
Mathilde orienterede om tankerne bag ny organisering af Rehabiliteringsafdelingen på OUH,
der er udsendt som en intern høring. Konkret blev det aftale, at materialet deles med kommuner, og at OUH gerne modtager kommunale bemærkninger hertil.
Resten af punkterne udsættes til næste møde.
Punkter til kommende møder SOF-OUH
-

Status på indsatser under Kræftplan IV og på 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
Status på aktivitet omkring telesår.

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