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REFERAT

1) Godkendelse af dagsorden
Mathilde Schmidt-Petersen indledte med at byde velkommen til det nye SOF-OUH sekretariat, der
består af specialkonsulent Lene Wulff-Krogsøe fra OUH og sundhedsstrategisk chefkonsulent
Dorthe Brænder Lilliendal fra Odense Kommune.
Mathilde Schmidt-Petersen bød også velkommen til den kommunale del af formandskaberne for
implementeringsgrupperne (IPG-grupperne). Formandskabet for SOF-OUH vil gerne understøtte
det videre gode samarbejde, der er i udviklingen af det nære sundhedsvæsen og til at understøtte
dette har formandskabet valgt fremadrettet at invitere både formand og næstformand i IPG grupperne til at deltage i de ordinære SOF-OUH møder. Både formand og næstformand er bege meget velkomne til at deltage på møderne, og ellers ser formandskabet gerne, at hver IPG-gruppe
minimum deltager med en repræsentant på møderne.
Mathilde Schmidt-Petersen orienterede om, at det var sidste SOF-OUH møde med deltagelse af
Erik Holk som praksiskoordinator. Fremadrettet vil det være Carsten Ottesen Henriksen og Helle
Laustrup fra OUH, Reumatologisk Afdeling, der deltager som praksiskoordinatorer på SOF-OUH
møderne. Mathilde Schmidt-Petersen og det øvrige SOF-OUH takkede Erik Holk for et godt samarbejde. Erik Holk takkede også for et godt samarbejde og gjorde opmærksom på, at der i IPGgruppen for Forebyggelse skal findes en ny repræsentant fra almen praksis.
2) Godkendelse af referat af SOF OUH møde den 4. november 2020
Bilag 1 Referat af SOF OUH møde den 4. november 2020
Indstilling
Det indstilles,
 at SOF OUH godkender referat af SOF OUH møde den 4. november 2020
Referat
Der var ingen bemærkninger til referatet, der herefter blev godkendt.
Mathilde Schmidt-Petersen kom under punktet med en reminder om, at Fælles Skolebænk afholder
virtuelt kick-off arrangement den 4. februar 2021 kl. 14.00-14.30. Der er pt. ingen tilmeldte til færdighedstræning for primær sektor (koncept 1). Første kursusdag er den 1. marts 2021.

3) Status på implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker
med hjertesygdom – herunder drøftelse af udfordringer v. Tina Svenstrup Poulsen
og Jesper Eilsø (kl. 14.00-14.30)
Sagsfremstilling
HjerteFyn giver på mødet en status på implementeringsplanen for tværsektorielt forløbsprogram
for mennesker med hjertesygdom. Arbejdet har været påvirket af COVID-19 situationen, men der
er blevet arbejdet videre på tværs med udrulningen. På mødet ønsker HjerteFyn en drøftelse af en
række konkrete udfordringer og løsningsforslag i forhold til den videre implementering:




Revision af implementeringsplanen i forhold til corona situationen
Permanent organisering af HjerteFyn for at sikre fremdrift, synergi, og indfrielse af visionen med udflytning af rehabilitering og forebyggelse
Datadreven kvalitetsudvikling på tværs af sygehuse og kommuner som løftestang til fuld
implementering
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Udfordringer og forbedringsforslag herunder:
o
o
o
o
o
o

En fælles henvisning, uafhængig af §140 / §119
Kiggeadgang til journalerne
Platform for samarbejde på tværs (dokumenter, instrukser, m.m.)
Risikostratificering – Region Syddanmark har udvidet højrisikogruppen – hvordan opstod den? Kan vi kvalificere risikostratificeringen?
Udfordring ved placering af specialiseret rehabilitering er fysisk placeret i Svendborg/
Ærø sygehus
Afklaring af ernæringsindsats

Indstilling
Det indstilles,
 at SOF-OUH drøfter status for implementeringsplanen for hjerterehabilitering med særlig
fokus på de konkrete udfordringer og løsninger.
Referat
Mathilde Schmidt-Petersen bød velkommen til Tina Svenstrup Poulsen, Jesper Eilsø og Ann Dorthe Olsen Zwisler fra HjerteFyn. Tina Svenstrup Poulsen orienterede herefter om HjerteFyns arbejde med at implementere det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom.
HjerteFyn har gennem en række heldagsworkshops med start i august 2019 og med afsæt i det
tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom, udarbejdet en lokal implementeringsplan for mennesker med hjertesygdom – med fokus på at sikre høj og ensartet faglig kvalitet
for en bred skare af mennesker. Implementeringsarbejdet er blevet udfordret af COVID-19 og den
forestående omorganisering af rehabiliteringsafdelingen på OUH har betydet, at HjerteFyn løbende har måtte omstille arbejdet med implementeringen og har måtte revidere den overordnede
tidsplan. COVID-19 har betydet virtuel undervisning, hvor også kommunerne har været inviteret
med. Fremadrettet vil HjerteFyn have fokus på e-læringsprogrammer, sådan at nye medarbejdere
også kan introduceres til området.
Tina Svenstrup Poulsen fremlagde, at HjerteFyn foreslår:
1. En permanent organisering af HjerteFyn - Implementeringsarbejdet har blandt andet afsløret
behovet for en permanent organisering af HjerteFyn. HjerteFyn foreslår, at gruppen får status
som en permanent arbejdsgruppe med fast formandskab og sekretariat for at sikre koordinering og fremdrift på området. Der er behov for, at fagligheden forankres et sted og koordineringen sikres.
2. Datadrevet kvalitetsudvikling – HjerteFyn foreslår, at der etableres en struktur på tværs af
OUH og kommuner, som arbejder lærende med kvalitetssikring på tværs af sektorer med afrapportering til SOF-OUH.
Derudover påpegede Tina Svenstrup Poulsen en række udfordringer og løsninger på hjerteområdet, som HjerteFyn ser:
a. Det er en udfordring, at der ikke er én henvisning til kommunen, men tre henvisningsveje.
HjerteFyn ser et generelt udviklingsarbejde hen mod en henvisningsvej, uanset om der er tale
om § 119 eller § 140.
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o
o
o
o
o

HjerteFyn ser gerne, at kommunerne får kikke adgang til sygehusenes EPJ.
HjerteFyn ser også gerne en fælles digital platform for samarbejde på tværs i forhold
til dokumenter, instrukser mv.
Der er udfordringer ved at specialiseret genoptræning er placeret i Svendborg/ Ærø
Sygehus.
Ændringer af kriterier for specialiseret genoptræning (80 % almen og 20 % specialiseret).
Afklaring af begrebet ernæringsindsats.

Mathilde Schmidt-Petersen kvitterede for oplægget og det store arbejde som HjerteFyn har igangsat.
Erik Holk komplementerede også HjerteFyn for det store arbejde på hjerterehabiliteringsområdet og
han bakkede op om ønsket om HjerteFyn som en selvstændig arbejdsgruppe inden for hjerteområdet.
Erik Holk understregede også relevansen i at få en praksiskonsulent tilknyttet HjerteFyn.
Anne Højmark Jensen kvitterede også for et fint oplæg fra HjerteFyn. I forhold til ønsket om at gøre
HjerteFyn til en permanent arbejdsgruppe understregede Anne Højmark Jensen, at undergrupperne
under implementeringsgrupperne er ad hoc og ikke tildeles sekretariatsbistand. På mødet var der
enighed om, at der vil være en lang række andre undergrupper og sygdomsområder, der også kunne
tænkes at have et lignede ønske om en permanent organisering. Det vil derfor kræve en mere principiel drøftelse i SOF-OUH.
I forhold til udfordringen omkring flere henvisningsveje blev der fra SOF-OUH påpeget, at sygehus og
kommuner både lovgivnings- og udgiftsmæssigt er bundet op på de forskellige henvisningsveje.
På mødet blev infonet nævnt som en digital platform, som HjerteFyn kunne anvende. Erik Holk opfordrede dog til at relevante dokumenter og instrukser lægges på Sundhed.dk. SOF-OUH vil tage det
med i den videre drøftelse af området.
Beslutning
Det blev besluttet, at punktet sættes på næste møde i SOF-OUH den 18. marts 2021 med henblik på
at SOF-OUH drøfter HjerteFyns oplæg nærmere, herunder også i forhold til hvilken fælles digital platform, der bedst vil fungere. Det blev aftalt, at SOF-OUH sekretariatet forud for næste møde tager kontakt til Ann Dorthe Olsen Zwisler med henblik på kvalificering af sagsfremstillingen. HjerteFyn modtager en endelig tilbagemelding fra SOF-OUH efter mødet den 18. marts 2021.

4) Drøftelse af håndtering og genoptræning af borgere med senfølger efter COVID-19
v. Camille Larsson (kl. 14.30-14.50)
Sagsfremstilling
På DAK mødet i november 2020 blev der givet en tilbagemelding fra Sundhedsstrategisk Forum
om de foreløbige erfaringer med senfølger fra COVID-19. I nogle kommuner er det erfaringen, at
det i forbindelse med genoptræning af borgere med senfølger efter COVID-19 ikke er komplicerede eller svære senfølger, der kræver store ressourcer. I andre kommuner erfares det, at der
også kan være sværere tilfælde af senfølger efter COVID-19.
På det ekstraordinære COVID-19 SOF-OUH møde den 17. december 2020 blev genoptræning af
borgere med senfølger af COVID-19 kort drøftet. Det blev på mødet besluttet at bringe det videre

Side 4/ 9

til Implementeringsgruppen for Genoptræning og Rehabilitering til en faglig drøftelse af, hvordan
genoptræningsområdet kommer i spil til denne nye målgruppe.
Implementeringsgruppen for Genoptræning og Rehabilitering giver en tilbagemelding på gruppens
faglige drøftelser herom på mødet.

Indstilling
Det indstilles,
 at SOF-OUH drøfter håndtering og genoptræning af borgere med senfølger efter COVID19 på baggrund af oplæg fra Implementeringsgruppen for Genoptræning og Rehabilitering.
Referat
Camille Larsson orienterede om de faglige drøftelser i IPG-gruppen for Genoptræning og Rehabilitering vedrørende genoptræning af borgere med senfølger efter COVID-19. Camille Larsson kvitterede indledningsvist også for et fint oplæg fra Anne Øvrehus til IPG-gruppens drøftelser.
Camille Larsson orienterede om, at det anslås, at 1-2 procent af de voksne, der har været smittet
med COVID-19 og som ikke har været indlagt, får senfølger efter COVID-19. Typisk vil der være
tale om yngre, erhvervstruede personer med kognitive problemer. Heraf havde 73% behov, som
ikke kan klares som almen genoptræning på basalt niveau og dermed ville have behov for avanceret niveau. Det skønnes, at det vil være ganske få, der vil have behov for specialiseret rehabilitering.
Camille Larsson påpegede, at hvis man sammenligner med hjerneskadeområdet, så vurderer
IPG-gruppen for Genoptræning og Rehabilitering, at kommunerne er klar både kompetencemæssigt og organisationsmæssigt til opgaven. Volumen af målgruppen kan kommunerne dog være
mere bekymret for.
På mødet blev der i forlængelse heraf spurgt ind til sammenligningen med hjerneskadeområdet,
hvor der er en række centre, der varetager det specialiserede niveau i forhold til neurofaglighed,
læger mv. Her gik spørgsmålet på, hvilke aktører, der kan løfte det specialiserede niveau for
denne målgruppe. Spørgsmålet blev efter mødet bragt videre til ledende overlæge Anne Øvrehus
fra Infektionsmedicinsk Afdeling Q. Ønsket er at få etableret et midlertidigt samarbejde med CKV i
forhold til det specialiserede niveau. Der følges op på problemstillingen på et af de kommende
ekstraordinære SOF-OUH COVID-19 møder.
Jesper Rasmussen opfordrede til, at IPG-gruppen for Uddannelse og Arbejde også blev inddraget
i arbejdet om genoptræning af borgere med senfølger efter COVID-19 i forhold til at sikre tilknytning til arbejdsmarkedet for denne gruppe.
Beslutning
Det blev besluttet, at IPG-grupperne for hhv. Genoptræning og Rehabilitering samt Uddannelse og
Arbejde fremadrettet samarbejder i forhold til denne problemstilling. Problemstillingen følges af
SOF-OUH og bliver bragt op til drøftelse igen ved behov.
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5) Drøftelse af tværsektorielle indsatser på overvægtsområdet v. Mathilde Schmidt-Petersen (kl. 14.50-15.00)
Sagsfremstilling
Følgegruppen for Forebyggelse har bedt hver af de fire SOF’er drøfte, hvilke tværsektorielle indsatser, der kan igangsættes på overvægtsområdet. Der skal gives en tilbagemelding på de lokale
drøftelser til følgegruppens sekretariat inden den 9. april 2021.
Parallelt med de lokale SOF-drøftelser gennemføres der en kortlægning/afdækning af, hvilke initiativer, der allerede findes på overvægtsområdet både regionalt og kommunalt. Denne kortlægning
er en del af forberedelsen til den nye samarbejdsaftale for børn og unge med overvægt og overvægtige gravide.
I forbindelse med den lokale drøftelse/idegenerering i SOF regi skal følgende aspekter gerne
indgå:
a. Hvordan kan eksisterende indsatser og lokale samarbejder styrkes på overvægtsområdet?
b. Hvordan kan vi specifikt på overvægtsområdet i højere grad sikre:
- Gode overgange fra tilbud til tilbud
- Tværsektorielle digitale tilbud
- Familieorienterede indsatser
- Indsatser målrettet socialt udsatte familier og andre særligt sårbare grupper med overvægtsproblemstillinger
- Brede indsatser, der også handler om mental sundhed
c.

Hvordan kan evt. nye indsatser tage afsæt i eksisterende netværk på børn- og ungeområdet?

d. Hvordan kan erfaringerne fra B&U aftalen indgå eller udbygges til overvægtsområdet med
henblik på at styrke den relationelle koordinering?
e. Hvordan kan erfaringer fra implementeringen af VBA-metoden på rygeområdet måske udgøre
inspiration for et styrket tværsektorielt samarbejde på overvægtsområdet?
Indstilling
Det indstilles,
 at SOF-OUH godkender, at sende henvendelsen fra Følgegruppen for Forebyggelse om
tværsektorielle indsatser på overvægtsområdet til behandling i Implementeringsgruppen
for Forebyggelse.
Referat
Mathilde Schmidt-Petersen indledte punktet.
Der blev på mødet drøftet vigtigheden i, i første omgang at få afgrænses målgruppen, da overvægtige er en meget bred, heterogen og kompleks gruppe. Overvægt taget afsæt i langt mere
komplekse problemstillinger end fx rygning, der var enighed blandt SOF-OUH om at det ville være
fint at afgrænse målgruppen til børne- og ungeområdet, hvor der er evidens på området.
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Beslutning
Det blev besluttet, at henvendelsen fra Følgegruppen for Forebyggelse om tværsektorielle indsatser på overvægtsområde sendes til behandling i IPG-gruppen for Forebyggelse. Der var opbakning fra SOF-OUH til, at IPG-gruppen fx vælger at afgrænse besvarelsen til børne- og ungeområdet.
I forhold til processen for tilbagemelding til sekretariatet for Følgegruppen for Forebyggelse, hvor
der er deadline den 9. april 2021, blev det aftalt, at IPG-gruppen for Forebyggelse sender deres
drøftelser fra møde den 7. april 2021 på skrift til formandskabet inden fremsendelse til Følgegruppen for Forebyggelse. IPG-gruppen for Forebyggelse kommer med en mundtlig tilbagemelding på
gruppens drøftelser på SOF-OUH-mødet den 18. maj 2021.

Orientering
6) Orientering om arbejdet med SAM:BO-aftalen på OUH v. Mathilde Schmidt-Petersen
og Marianne Lundegaard (kl. 15.00-15.10)
Sagsfremstilling
Punktet blev udsat fra SOF-OUH mødet den 4. november 2020.
På mødet orienteres der om resultaterne af en audit, som OUH i 2020 har gennemført på forløb
over 48 timer. Formålet med audit har været at afdække behovet for OUH’s interne kompetenceudvikling i forhold til SAM:BO aftalen. Audit har både bekræftet og præciseret, hvor der er behov
for forbedringer på OUH, men også i kommunerne. Resultaterne fra audit viser blandt andet, at
der på OUH er behov for mere viden blandt personalet om SAM:BO aftalen og de specifikke behandlingsforløb. OUH planlægger en ny, opfølgende audit herpå medio 2021.
I forlængelse heraf har OUH i efteråret 2020 været i gang med uddannelse og kompetenceudvikling i SAM:BO aftalen for SAM:BO nøglepersoner og andre relevante medarbejdere rundt på afdelingerne. Undervisningen har haft til formål at sikre basal viden om SAM:BO aftalen og generelt
kendskab til de tværgående retningslinjer.
Indstilling
Det indstilles
 at SOF-OUH tager orienteringen om arbejdet med SAM:BO-aftalen på OUH til efterretning.
Referat
Marianne Lundegaard orienterede om resultatet af den gennemførte audit på forløb over 48 timer i
forhold til SAM:BO aftalen. I forlængelse heraf har OUH i efteråret 2020 været i gang med uddannelse og kompetenceudvikling for SAM:BO nøglepersoner og andre relevante medarbejdere rundt
på afdelingerne. Undervisningen har haft til formål at sikre basal viden om SAM:BO aftalen og generelt kendskab til de tværgående retningslinjer.
Marianne Lundegaard fremhævede derudover en række fokuspunkter, som OUH pt. har særlig
stor fokus på:
• Indhentning af patientens samtykke ved indlæggelsessamtalen
• Rykke kommunerne for en opdateret indlæggelsesrapport, hvis den ikke foreligger
• Rykke kommunerne for en funktionsevnevurdering, hvis den ikke foreligger
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• Sende plejeforløbsplan inden for 48 timer.
OUH planlægger en ny opfølgende audit på området medio 2021. Her tilkendegav kommunerne
interesse i at deltage i den kommende audit.
Marianne Lundegaard orienterede afslutningsvis om, at der på OUH i regi af programledelsen for
SAM:BO aftalen pågår et koordineringsarbejde med at få samlet SAM:BO nøglepersoner og udskrivningskoordinatorer i ét fælles netværk, da der ofte er personsammenfald i forhold til de to poster.

Beslutning
Det blev besluttet, at Programledelsen for SAM:BO aftalen på OUH arbejder på at få inviteret
kommunerne til at deltage i den kommende audit på området.

7) Orientering fra formandskabet (kl. 15.10-15.40)


COVID-19 situationen
Mathilde Schmidt-Petersen indledte med at orientere om, at der ved mødets afholdelse
var 28 indlagte COVID-19 patienter på OUH, heraf 6 patienter på intensiv.
Der blev orienteret kort om status for revaccinationerne på plejecentrene, som forventeligt
er afsluttet den 5. februar 2021. Der blev herunder spurgt ind til erfaringer med bivirkninger efter revaccination. Her var den generelle tilbagemelding, at det hidtil ikke har været
større udfordringer forbundet hermed.
Lasse Borre orienterede herefter om, at der er blevet afsat 600 vacciner den 2.-3. februar
2021 til udekørende vaccination af målgruppe 2 (+ 65-årige borgere, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp med behov for hjælp til transport). Efter mødets afholdelse
blev der fordelt yderligere 600 vacciner til målgruppen – så 1.200 vacciner i alt. Planen er,
at alle kommuner får besøg af en udekørende vaccinationsenhed den 2.-4. februar 2021.
Kommunerne modtager besked hurtigst muligt om den videre planlægning.
Mathilde Schmidt-Petersen orienterede om tilbudsindhentning hos private aktører, som
regionen er startet op på med henblik på at bemande de kommende permanente pop-upvaccinationsklinikker i alle kommuner i forhold til den brede del af befolkningen. På det
ekstraordinære SOF-OUH COVID-19 møde den 4. februar 2021 inviteres regionen med til
mødet og vil orientere nærmere herom. I den forbindelse udvides det ekstraordinære
SOF-OUH COVID-19 møde med en halv time.
På det ekstraordinære møde den 4. februar 2021 blev det også aftalt, at der bliver orienteret nærmere om COVID-19 projekter på OUH.
Charlotte Scheppan orienterede kort fra det tværsektorielle COVID-19 taskforce møde.
Referat af mødet er vedlagt.
Afslutningsvis under punktet påpegede Marianne Lundegaard et særligt obs-punkt i forhold til den midlertidige aftale om udskrivelser under COVID-19. Patienter, der er smittet
med COVID-19, kan godt udskrives, så længe de ikke udskrives til et plejecenter eller
døgnrehabilitering.
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SOF-OUH deltagelse af formandskab blandt implementeringsgrupperne
Mathilde Schmidt-Petersen orienterede herom under punkt 1.



DAK møde
Der orienteres om DAK-mødet den 28. januar 2021 på næste møde i SOF OUH den 18.
marts 2021.



Status på koncept for tværsektoriel kompetenceudvikling – Fælles Skolebænk
Mathilde Schmidt-Petersen orienterede herom under punkt 2.



Andet

8) Kort orientering fra implementeringsgrupperne v. formænd (kl. 15.40-15.55)
Formændene for IPG-grupperne orienterede kort om status for gruppernes arbejde.
9) Kort orientering fra følgegrupper v. repræsentanter fra SOF-OUH i følgegrupperne (kl.
15.55-16.10)
Repræsentanter fra SOF-OUH orienterede kort om statur for følgegruppernes arbejde.

10) Årshjul 2021 for SOF-OUH (kl. 16.10-16.15)
Bilag 2 Årshjul 2021
Der arbejdes videre med årshjulet.
Indstilling
Det indstilles,
 at SOF-OUH drøfter kommende punkter til årshjulet 2021
Referat
Årshjulet tilrettes på baggrund af mødet i forhold til kommende punkter og er vedlagt referatet.

11) Eventuelt
Under eventuelt orienterede Marianne Lundegaard på vegne af Hanne Vestergaard om behov for at
kommunerne varetager flere præparater i forhold til kemoterapi i hjemmet. Det blev på mødet aftalt, at
Hanne Vestergaard sender en nærmere uddybning af problemstilling til Charlotte Scheppan inden
mandag den 1. februar 2021 med henblik på at drøfte problemstillingen i Følgegruppen for Behandling
og Pleje.
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