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Møde:
Tidspunkt:
Sted:

# 10 møde i Følgegruppen for opgaveoverdragelse
Den 10. august 2017 kl. 14.00-16.00
Mødelokale M2, Kokholm 3B, 6000 Kolding

Deltagere:

Judith Mølgaard (Medformand), Direktør, Odense Universitetshospital
Jan Lindegaard (Medformand), Ældre- og Handicapchef, Odense Kommune
Ditte Churruca, Praktiserende læge, PLO-Syddanmark
Anders Fournaise (Medsekretær), Konsulent, Afd. for Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark
Allan Pedersen (Medsekretær), Chefkonsulent, Sundhedssekretariatet, Odense Kommune

Afbud:

Rolf Dalsgaard Johansen, Voksen- og Sundhedschef, Fredericia Kommune
Frank Ingemann Jensen, Afdelingschef i Praksisafdelingen, Region Syddanmark

1. Velkomst og orientering
a. Behandling af følgegruppens punkter på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 22. juni 2017:
i. Status fra Følgegruppen
ii. IV-behandling med antibiotika og væske
iii. Udkast til revideret samarbejdsaftale for behandling af patienter med lavpotent kemoterapi i eget
hjem
Sekretariatet knyttede enkelte kommentarer til DAK’s behandling af Følgegruppens punkter på mødet den 22. juni 2017. DAK godkendte den reviderede Samarbejdsaftalen for behandling af patienter med lavdosis Cytosar i
eget hjem, hvormed det medicinske præparat til lavpotent kemoterapi (Vidaza) nu er inkluderet i aftalen.

2. Status for arbejdet med parenteral ernæring og sondeernæring (bilag 1 og 2)
Arbejdsgruppen for parenteral ernæring og sondeernæring mødes den 14. august 2017 med repræsentanter fra
Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler med det formål at færdiggøre arbejdet med trin 1 i
model for aftalt og planlagt opgaveoverdragelse.
Sekretariatet orienterede om, at der er indkaldt til møde i arbejdsgrupperne i næste uge, samt at relevante fagfolk
er inddraget for at kvalificere et udkast til trin 1 forud for møderne. Arbejdsgruppen består af deltagere fra arbejdsgruppen for IV-behandling med antibiotika og væske suppleret med deltagere fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler under Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering. Det er opfattelsen,
at der er gode fremskridt i arbejdsgrupperne.
Med dette afsæt kommenterede følgegruppens medlemmer vedlagte bilag, som tilrettes i henhold til bemærkningerne. Revideret trin 1 og trin 2 fremsendes efter møderne i arbejdsgrupperne til sidste kommentering inden forelæggelse i DAK.

3. Status på arbejdet med samtalestøtte (bilag 3, 4 og 5)
Sekretariatet orienterede om status for arbejdet med samtalestøtte. Der har været rigtig gode drøftelser i arbejdsgruppen, som mødes igen 15. august 2017 for at blive enige om konceptet for samtalestøtte, og for at færdiggøre
trin 1 i model for aftalt og planlagt opgaveoverdragelse.
En forespørgsel har vist, at 17 ud af 22 kommuner i regionen i dag har et tilbud til borgere med stress, angst og
depression, hvor især konceptet ”Lær at tackle” stress, angst og depression er udbredt. Det er dyrt og meget
tidskrævende, hvis kommunerne alle skal oprette et nyt, fælles tilbud, og følgegruppen besluttede på denne baggrund, at der skal arbejdes videre med en model, som bygger på de kommunale erfaringer med ”Lær at tackle”
eller tilsvarende.

Tilbuddet er holdbaseret og forestås ikke alle steder af en sundhedsfaglig person, ligesom konceptet ikke nødvendigvis egner sig til alle i målgruppen. Der skal stilles krav om certificering/til kvaliteten, der ikke må være laveste fællesnævner. Metoden er dog valideret og er udviklet på Standford University (folder vedlægges til DAK).
Der blev henvist til en tidligere evaluering af ”Lær at tackle”, og der henvises fra Sekretariatet til følgende hjemmeside for nærmere info: http://patientuddannelse.info/evaluering/kursernes-effekt.aspx
Der var en særlig opmærksomhed på at organisere en fælles henvisningspraksis til tilbuddene ved anvendelse af
eksisterende elektroniske henvisningsblanketter, der er godkendt af PLO.
Allan Vittrup følger op i forhold til de kommuner, som enten ikke har et tilbud, eller ikke har svaret på Sekretariatets forespørgsel..
Følgegruppen vil snarest efter arbejdsgruppens møde modtage den endelige version af trin 1 og 2.

4. Udkast til samarbejdsaftaler om IV-behandling med antibiotika og væske (bilag 6 og 7)
Følgegruppen gennemgik udkast til samarbejdsaftale for hhv. IV-behandling med antibiotika og væske.
IV-behandling er i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder defineret som en kan opgave, og der er derfor fokus
på, at samarbejdet skal udvikles i et aftalt og planlagt tempo. Sekretariatet undersøger, om patienterne også har
mulighed for (eller ret til) at fravælge et kommunalt tilbud om behandling tæt på borgeren. Samarbejdsaftalen skal
herudover forholde sig til processen for opsigelse af aftalen, såfremt alle kommuner opsiger aftalen samlet. Dette
kan alene ske efter behandling i DAK og SKU og med et for patienterne passende varsel.
Ansvar for monitorering af aftalen blev drøftet, og der var opbakning til forslaget fra Sekretariatet.
Ovenstående bemærkninger gælder for begge aftaler.

5. Orientering om arbejdet med Sundhedsstyrelsen Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner (bilag 8)
Følgegruppen gennemgik tids- og aktivitetsplan, og der var enighed om, at der er god fremdrift i følgegruppens
aktiviteter, og at den følger tidsplanen. Der var også enighed om, at Følgegruppen ikke selv opsøger flere opgaver lige nu, da følgegruppen afventer centrale udmeldinger, som forventes at have konsekvenser i forhold til opgaveoverdragelse. Sidstnævnte drøftes igen på følgegruppens møde den 21. december 2017.

6. Orientering om rapporten fra Udvalg om det nære sammenhængende sundhedsvæsen (bilag 9)
Sekretariatet orienterede om de anbefalinger fra Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen,
som kan få betydning for arbejdet i Følgegruppen for opgaveoverdragelse. Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Evt.
Intet.

Næste møde:
Den 9. oktober 2017 kl 15.00-17.00 Mødelokale M4, Kokholm 3b, 6000 Kolding

