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# 7 møde i følgegruppen for opgaveoverdragelse
d. 22. december 2016, kl. 13.00-15.00
Mødelokale 3, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle
Jan Lindegaard (Medformand), Ældre- og Handicapchef, Odense Kommune
Judith Mølgaard (Medformand), Direktør, Odense Universitetshospital
Frank Ingemann Jensen, Afdelingschef i Praksisafdelingen, Region Syddanmark
Ditte Churruca, Praktiserende læge, PLO-Syddanmark
Anders Fournaise (Medsekretær), Konsulent, Afdelingen for Tværsektorielt Samarbejde, Region
Syddanmark
Cæcilie Lumby (Medsekretær), Konsulent, Sundhedssekretariatet, Odense Kommune

Afbud

Rolf Dalsgaard Johansen, Voksen- og Sundhedschef, Fredericia Kommune

1. Velkomst
Formandskabet orienterede følgegruppen om præsentationen af modellen på SKU d. 20. december 2016.
Det skal være (endnu) tydeligere i fremstillingen af modellen, at den er ikke er et komplekst værktøj.
Ulighed i sundhed blev fremhævet som et væsentligt element for politikerne ift. opgaveoverdragelse. En pointe
som formandskabet gerne vil have indarbejdet i den videre drøftelse af modellen på DAK og SKU.
2. Opsamling på drøftelser i SSF og DAK i forbindelse med behandling (godkendelse) af modellen for
planlagt og aftalt opgaveoverdragelse d. 23. november 2016
Formandskabet kunne orientere følgegruppen om, at der var stor ros for arbejdet med modellen fra både SSF og
DAK.
Følgegruppen var enige om, at DAK kun skal præsenteret for IV-behandling med antibiotika som udfyldt model
(Trin 1) på temadrøftelsen d. 27. januar 2017. Følgegruppen skal arbejde på at finde andre typer af opgaver, som
kan undersøges for deres potentiale for overdragelse.
Følgegruppen var dog enige om, at der først skal foretages en ny rundspørge blandt parterne i
sundhedsaftaleregi, når strategien for anvendelsen af modellen er besluttet i både DAK og SKU.
3. Forberedelse af temadrøftelse i DAK d. 27/1 2017 (bilag 1)
Oplægget til temadrøftelsen i DAK blev gennemgået. Det blev fremhævet i drøftelsen, at temadrøftelsen skal
indeholde de dilemmaer og problemstilling, som parterne er optaget af. Herunder de økonomiske udfordringer.
Det er afgørende for følgegruppen, at det skal tydeliggøres på temadrøftelsen, at arbejdsdelingen går alle veje.
Misbrugsområdet blev nævnt som et eksempel på en anden type opgave. Der er stor forskel på, hvordan
borgerne behandles i de forskellige kommuner. Der kunne være behov for en ensartethed i
opgaveoverdragelsen.
Det blev besluttet, at samtalestøtte skal foreslås DAK som den næste opgaver, der undersøges for dens
potentiale for opgaveoverdragelse. Følgegruppen var enige om, at det er et godt eksempel, da det tydeliggør, at
modellen ikke kun kan benyttes på opgaver, der flyttes fra sygehus til primærsektoren.
4. Proces for temadrøftelse i SKU d. 28/2 2017
Det blev besluttet, at der ikke kan arbejdes videre med temadrøftelsen til SKU, før temadrøftelsen i DAK d. 27.1
2017 har været afholdt.
5. Endelig godkendelse trin 1og trin 2 for IV-behandling med antibiotika (bilag eftersendes)

Trin 1 for IV-behandling med antibiotika blev gennemgået. Der var i drøftelsen særligt fokus på afsnittet vedr. de
økonomiske aspekter, herunder data fra Sønder Kommune. Modellen belyser den udfordring, der kan opstå i
forbindelse med overdragelse, når det ikke sker indenfor aftalte rammer for blandt andet målgruppen. En
forklaring på den forholdsvis store opgavetyngden kan være, at målgruppen ikke er blevet tilstrækkeligt
afgrænset i projektet.
Tallene fra Sønderborg Kommune er en udfordring, men de underbygger samtidig modellens berettigelse. For at
undgå en tilsvarende volumen er der behov for modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse, der blandt
andet kan være med til at afgrænse målgruppen.
Det blev fremhævet i drøftelsen, at modellen vil gøre det muligt at følge udviklingen, så de involverede parter kan
håndtere en overdragelse i et passende tempo.

6. Evt.

Næste møde:
d. 30. januar 2017 kl 15.30-17.00 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

