Referat af møde i Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje
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Lone Gerd Nielsen, Afdelingssygeplejerske, Afd. M-FAM, Svendborg
Lone Dorthe Hansen, EPJ-konsulent Klinisk IT (ad hoc)
Kommunerne
Jette Mark Sørensen, Chef for Sundhed og Forebyggelse, Odense Kommune
(formand)
Birgitte Toft, Områdeleder for Hjemme- og Sygeplejen, Nyborg Kommune
Dorthe Birch Nielsen, Langeland Kommune
Betina Bendix, Leder af sygeplejen, Faaborg-Midtfyn Kommune
Kirsten Møller Nielsen, Leder for sygeplejen, Assens Kommune
Mejse Holstein, Projektleder i Myndighedsafdeling, Svendborg Kommune
Lene Henriksen, Leder af Rehabiliteringsenheden og sygeplejen, Kerteminde
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Liselotte Johansen, Kommunal EPJ konsulent (ad hoc)
Solveig Christensen, Nordfyns Kommune
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Almen Praksis
Assens Kommune
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Carsten Henriksen, Praksiskoordinator
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Sekretariat
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Ida Bhanderi, Teamleder, OUH
Lise Kvistgaard Jensen, Innovationskonsulent, OUH
Habibah Larsen, Fuldmægtig, OUH

OUH Odense Universitetshospital og
Svendborg Sygehus
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Referat
1. Oplæg om Aktiv Patientstøtte
Ida Bhanderi, Lise Kvistgaard Jensen og Habibah Larsen fra OUH var inviteret til at holde et oplæg om
Aktiv Patientstøtte – et nationalt udviklings- og forskningsprojekt, der undersøger om telefonstøtte fra
specialuddannede sygeplejersker kan hjælpe patienter med kroniske sygdomme.
Aktiv Patientstøtte er en supplerende og ikke klinisk indsats, hvor udvalgte patienter får tilbud om at
indgå i et telefon støtteforløb med samtaler á 15 min over en periode på 6-9 måneder. Indsatsen skal bidrage til, at patienterne opnår en højere livskvalitet, større egenomsorg og bliver klædt bedre på til at
navigere rundt i relevante eksisterende tilbud. Målet er at reducere behovet for akutte og forebyggelige
indlæggelser.
I forlængelse af oplægget blev der spurgt ind til mulighederne for på sigt at få etableret et samarbejde
med fx frontpersonalet i hjemmepleje og kommunernes mestringstilbud og af den vej få henvist relevante
borgere til projektet. I regi af Aktiv Patientstøtte er målet at få etableret flere samarbejdsflader med
både kommunerne og almen praksis på længere sigt. Pt. er forskningsresultaterne i gang med at blive
indsamlet på tværs og indledende analyser er foretaget med henblik på videreudvikling af indsatsen.
Slides fra oplægget er vedlagt referatet.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra møde i IPG for Behandling og Pleje den 8. december 2020
Referatet blev godkendt.
4. Undervisning af hjemmesygeplejersker i HPN opgaver på video v. Louise Vestring
Sagsfremstilling
Afdeling S vil gerne drøfte muligheden for, at hjemmesygeplejerskerne kan modtage undervisning i HPN
opgaver på video. Kommunerne bedes forinden mødet afdække, hvilke muligheder, der er for videoundervisning og medbringe det på mødet.
På mødet gives der en nærmere orientering om undervisningen.
Indstilling
Det indstilles,
 at kommunerne og Afdeling S drøfter mulighederne for en plan for undervisning af hjemmesygeplejersker i HPN opgaver for video.
Referat
Louise Vestring indledte med at orientere om, at opgaverne i forhold til hjemmeparenteral ernæring
(HPN) er blevet særlig udfordret under COVID-19 og at opgaverne forbundet hermed ofte medføre store
udfordringer i kommunerne, når patienterne bliver udskrevet.
Louise Vestring efterspurgte derfor en mere videobaseret tilgang til HPN opgaverne under COVID-19,
hvor hjemmesygeplejersken fx kan have Ipad med ud til de første møder i borgerens hjem, så der er mulighed for videoopkobling. Kommunerne meldte alle ind, at det var en teknisk mulighed for dem alle.
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Derudover blev undervisning af hjemmesygeplejersker i HPN opgaver drøftet. Kommunerne så gerne, at
undervisningen blev tilbudt af flere omgang for at sikre deltagelse blandt alle relevante hjemmesygeplejersker. I den forbindelse blev det aftalt, at Louise Vestring følger op på at få optaget undervisningen og
gjort den tilgængelig, så hjemmesygeplejerskerne løbende kan tilgå undervisningsmaterialet efter behov.
Som udgangspunkt vil undervisningsmaterialet blive gjort tilgængeligt på Mit Sygehus. Kommunerne efterspurgte også at få lagt relevant materiale op på VAR portalen. Her understregede Louise Vestring dog
et opmærksomhedspunkt i forhold til opdateringer, hvor de senest opdaterede versioner altid vil være
tilgængelige på Mit Sygehus.
På mødet blev det aftalt at nedsætte en gruppe i forhold til det videre arbejde med undervisningsmaterialet mv. Kirsten Møller Nielsen tager kontakt til den kommunale EPJ konsulent, Liselotte Johansen, med
henblik på at høre om hun vil indgå i gruppen som tovholder. Kirsten og Liselotte koordinerer og melder
ind med svar til Louise Vestring.
Afslutningsvis opfordrede Louise Vestring de kommuner, der ikke er med i samarbejdsaftalen på området
pt, om kraftigt at overveje at indgå samarbejde herom. De pågældende kommuner kan kontakte Louise
Vestring ved interesse.

5. Opfølgning på implementering af samarbejdsaftale for blodprøvetagning i eget hjem v. formandskabet
Sagsfremstilling
Det Administrative Kontaktforum (DAK) godkendte på møde i september 2020 revideret aftalegrundlag
for blodprøvetagning i eget hjem – rammeaftalen og standardaftalen.
Følgegruppen for Behandling og Pleje har i forbindelse med den reviderede aftale fundet anledning til at
understrege, at målgruppen for aftalen er borgere, som bor på et botilbud el. lign./er tilknyttet hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen, og som på grund af sygdom eller handicap har brug for ledsagelse og/eller liggende transport til sygehuset. Følgegruppen understreger også, at det alene er kommunen, som
kan bestemme, at en blodprøve skal tages i borgerens eget hjem.
Følgegruppen for Behandling og Pleje har efter mødet i DAK præciseret, at der i hvert SOF skal følges op
på, hvordan aftalen er implementeret. Punktet sættes på næste SOF-OUH møde den 18. marts 2021 ved
indledende bemærkninger fra IPG Behandling og Pleje. Der skal ikke gives en tilbagemelding til Følgegruppen.
Indstilling
Det indstilles,
 at IPG Behandling og Pleje drøfter implementeringen af samarbejdsaftale for blodprøvetagning i
eget hjem med henblik på tilbagemelding til SOF-OUH på møde den 18. marts 2021.
Referat
På mødet blev implementeringen af samarbejdsaftalen for blodprøvetagning i eget hjem drøftet.
Carsten Henriksen påpegede en undring over, at almen praksis skal søge om godkendelse hos kommunerne om blodprøver hver gang. Herunder påpegede Carsten Henriksen også, at det i aftalen fremstår
uklart, hvordan almen praksis skal henvende sig til kommunerne. Jette Mark Sørensen nævnte, at udgiften til blodprøvetagning i eget hjem i Odense Kommune er stigende. Anne Marie Hedegaard supplerede
med at understrege, at kommunen har en opgave i at koordinere selve blodprøvetagning i forhold til at
der er nogle i hjemmet.
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Marianne Lundegaard orienterede om, at der i regi af Følgegruppen for Behandling og Pleje er lavet en
evaluering af samarbejdsaftalen, som har vist, at der generelt er stor tilfredshed med aftalen. Hvis der er
konkrete ændringsforslag til aftalen, skal det op i DAK-regi.
På mødet blev det derfor aftalt, at formandskabet for IPG Behandling og Pleje samler op på ovenstående
drøftelser og orienterer SOF-OUH på mødet den 18. marts 2021 – med anbefaling til SOF-OUH om, at der
kan udarbejdes smidige aftaler lokalt med afsæt i samarbejdsaftalen.

6. Drøftelse af implementering af E-læringskursus om anlæggelse og pleje af urinvejskateter i
borgerens eget hjem v. formandskabet
Sagsfremstilling
Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået en samarbejdsaftale om kateteranlæggelse. Aftalen har til formål at sikrer, at kommunale medarbejdere opnår de kvalifikationer og kompetencer, der skal til for at anlægge og pleje et urinvejskateter i borgerens eget hjem.
I relation til aftalen, er der udviklet et e-læringskursus om anlæggelse og pleje af urinvejskateter i borgerens eget hjem. E-læringskurset stilles til rådighed for alle kommuner i Region Syddanmark samt regionale sygehusenheder.
Følgegruppen for Behandling og Pleje har fremsendt nærmere information om e-læringskurset.
Indstilling
Det indstilles,
 at IPG Behandling og Pleje drøfter udbredelse og implementering af E-læringskurset om anlæggelse og pleje af urinvejskateter i borgerens eget hjem.
Referat
På mødet blev udbredelse og implementering af E-læringskurset om anlæggelse og pleje af urinvejskateter i borgerens eget hjem drøftet.
Tilbagemeldingen fra kommunerne var, at de generelt har god erfaring med e-læring og anvender det
aktivt. Under punktet blev potentialet i på sigt at finde en fælles platform, hvor kommuner, almen praksis
og sygehus kunne tilgå hinandens e-læring, drøftet. Her er Fælles Skolebænk et godt udgangspunkt og
platform. Der blev på mødet spurgt ind til, hvordan Fælles Skolebænk måler på effekt af e-læring sat op i
mod fremmødeundervisning. Det følger sekretariatet op på og der blev herunder også henvist til UCL Pædagogik og Læring, som har forskning inden for emnet.
Under punktet blev det konkret foreslået, at SIM-C kunne være en oplagt platform at dele det pågældende e-læringskursus. Det blev aftalt, at Marianne Lundegaard følger op herpå og at kommunerne tager kurset med videre i deres pågældende e-læringssystemer. Der følges op på punktet på næste møde i
Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje.

7. Drøftelse af udviklingspotentialer for at forbedre det tværsektorielle samarbejde omkring
målgruppen alvorligt syge og døende i den sidste tid v. formandskabet
Sagsfremstilling
På baggrund af temadrøftelse vedr. Den Sidste Tid i DAK den 20. november 2020, er Følgegruppen for
Behandling og Pleje blevet bedt om at opstille en række generiske spørgsmål til SOF’erne. Spørgsmålene
skal være med til at afdække forbedrings/udviklingspotentialer, i relation til det tværsektorielle samarbejde omkring målgruppen alvorligt syge og døende i regi af Sundhedsaftalen (bilag 4).
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Intentionen med spørgsmålene er at igangsætte en drøftelse i SOFerne, som kan kaste lys over udviklingspotentialerne i det tværsektorielle samarbejde omkring målgruppen alvorligt syge og døende. Tilbagemelding fra drøftelserne skal videregives til Følgegruppen for Behandling og Pleje, som vil indsamle fra
alle fire SOF og fremlægge drøftelserne for DAK, men forslag om hvordan der kan arbejdes videre med at
udvikle området.
Sagen præsenteres for SOF-OUH på møde den 18. marts 2021 med de første indledende drøftelser fra
IPG Behandling og Pleje.
Indstilling
Det indstilles
 at IPG Behandling og Pleje foretager en indledende drøftelse af emnet med henblik på at sagen
kommer på SOF-OUH mødet den 18. marts 2021.
Referat
På mødet blev der taget en indledende drøftelse af emnet med afsæt i spørgsmål 1, der omhandler, hvordan det tværsektorielle samarbejde opleves i forhold til målgruppen alvorligt syge og døende i den sidste
tid. Der bliver fulgt op på punktet på næste møde i Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje og
formandskabet orienterer om de indledende drøftelser på SOF-OUH mødet den 18. marts 2021.
Sammendrag af de indledende drøftelser på mødet:
En af de afgørende ting i samarbejdet i forhold til alvorligt syge og døende er at få patienten og evt. pårørende inddraget i dialogen og få spurgt direkte ind til, hvor patienten helst vil tilbringe den sidste tid.
Det er et vigtigt fokusområde som løbende bør udvikles, så patientens ønske så vidt muligt bliver opfyldt
for den sidste tid. Det er vigtigt at få italesat patientens sidste tid og være tydelig i kommunikationen og
dialogen med patienten herom.
Det kunne styrke det tværsektorielle samarbejde, hvis der var mulighed for længere åbningstider i det
palliative team, herunder også mulighed for kontakt til teamet i weekender.
Samtidig vil det kunne gavne det tværsektorielle samarbejde, hvis parterne i højere grad gjorde brug af
den udvidede koordinering og videooverlevering, så alle parter er informeret om forløbet og hvad der bliver aftalt med patient og pårørende om den sidste tid.
I forhold til patienter og den sidste tid er et særligt fokusområde også plejehjemsbeboere og hvordan beboerne ønsker deres sidste tid. Her ville brug af virtuelle udskrivningssamtaler mellem de tre parter være
gavnligt – igen for at sikre patientens ønske for den sidste tid.

8. Orientering fra formandskabet
a. Takster i samarbejdsaftaler – 2021-niveau
Ingen bemærkninger
b. Status på Fælles Skolebænk
Marianne Lundegaard orienterede om Fælles Skolebænk, hvor der afholdes virtuelt kick of arrangement den 4. februar 2021.
c. Status på revidering af aftale om i.v. behandling
Marianne Lundegaard orienterede om status på den reviderede aftale. Aftalen forelægges DAK
på møde den 4. marts 2021.
d. COVID-19 situationen på sygehuset og kommunerne – herunder status på vaccinationsdelen
Der blev orienteret om COVID-19 situationen på tværs. Der blev henvist til den midlertidige aftale
om udskrivelser af sårbare COVID-19-borgere, der modtager kommunal hjælp eller støtte fx på
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plejehjem, i ældrebolig, på botilbud eller herberger i forbindelse med udskrivelser i COVID-19 perioden. Oplever kommuner eller almen praksis udfordringer i forbindelse med udskrivelser, opfordrede Marianne Lundegaard parterne til at rette kontakt til den pågældende afdelingsledelse.

9. Årshjul 2021
Ingen bemærkninger.

10. Eventuelt
Bonnie Fahlen indtræder som nyt medlem i Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje fra Langelands Kommune fremadrettet.
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