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Tidspunkt:
Sted:

# 13 møde i Følgegruppen for opgaveoverdragelse
Den 18. april 2018, kl. 15.30-17.00
Judiths kontor, Kløvervænget 8C, indgang 101, Odense Universitetshospital

Deltagere:

Jan Lindegaard (Medformand), Ældre- og Handicapchef, Odense Kommune
Judith Mølgaard (Medformand), Direktør, Odense Universitetshospital
Ditte Churruca, Praktiserende læge, PLO-Syddanmark (video)
Frank Ingemann Jensen, Afdelingschef i Praksisafdelingen, Region Syddanmark (video)
Anders Fournaise (Medsekretær), Konsulent, Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark
Allan Vittrup Pedersen (Medsekretær), Chefkonsulent, Odense Kommune

Afbud:

Helle Brinch, Seniorchef, Vejle Kommune

1. Velkomst og orientering
a) Behandling af følgegruppens punkter på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 21. marts 2018
i. Status fra Følgegruppen
ii. Godkendelse af Trin 1 og 2 i model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse om anlæggelse og
pleje af kateter i kommunale akutfunktioner
iii. Godkendelse af Trin 1 og 2 i model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse om pasning af
dræn i kommunale akutfunktioner
b) Velkommen til nyt kommunalt medlem i Følgegruppen for opgaveoverdragelse.
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum har udpeget seniorchef i Vejle Kommune Helle Brinch som nyt
medlem af Følgegruppen for opgaveoverdragelse.
Referat
Anders Fournaise gav en kort status på DAK’s behandling af følgegruppens punkter på seneste møde. DAK godkendte status fra følgegruppen og godkendte desuden, at følgegruppen udarbejder udkast til en samarbejdsaftale
om kateteranlæggelse og -pleje hhv. en samarbejdsaftale om pasning af dræn.
Det blev nævnt, at der på mødet i DAK den 25. januar 2018 fra kommunal side blev orienteret om, at Vejle Kommune ikke ønsker at være med i samarbejdet omkring om bed-side analyser og prøvetagning til mikrobiologiske
undersøgelser i kommunale akutfunktioner. Vejle Kommune ønsker at rejse en sag i SSF mhp. at drøfte modellen
for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse.
Konkret blev det aftalt, at Jan Lindegaard kontakter følgegruppens nye medlem fra Vejle Kommune (seniorchef
Helle Brinch) for at introducere hende til følgegruppens arbejde, samt høre nærmere om, hvad der ligger til grund
for Vejle Kommunes udmeldinger – henset til, at der er tale om opgaver, som kommunerne i medfør af Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen skal kunne løse fra 2018.
2. Udkast til samarbejdsaftale om kateteranlæggelse og -pleje (bilag 1)
Det Administrative Kontaktforum har godkendt, at følgegruppen udarbejder udkast til en samarbejdsaftale om kateteranlæggelse og -pleje. Sekretariatet har sammen med arbejdsgruppen udarbejdet udkast hertil, som fremlægges for følgegruppen med henblik på godkendelse. Efter følgegruppens godkendelse sendes samarbejdsaftalen til godkendelse i Det Administrative Kontaktforum på mødet den 14. maj 2018.
Referat
Konkrete input til præciseringer af samarbejdsaftalerne blev drøftet – herunder formuleringen omkring remedier i
kommunerne. Det præciseres, at kommunerne som følge af opgaveoverdragelse er forpligtiget til at anskaffe de
remedier, der er nødvendige for at varetage opgaven, som depotvare eller ved løbende indkøb.
Ditte præciserer, at kontakten fra sygehuset eller den praktiserende læge til akutfunktionen gælder for hver enkelt
patient, man har behandlingsansvaret for. Dette tilrettes.

Desuden præciseres, at den praktiserende læge står til rådighed også for akutte henvendelser inden for rammerne i den gældende overenskomst.
Det blev drøftet, at samarbejdsaftalerne i flere tilfælde beskriver det eksisterende samarbejde, men der er tale om
en formalisering af samarbejdet, som styrker den kommunale sygeplejes muligheder for at arbejde på delegation
fra lægen. Kateter til mænd er en udfordring, og det vil kræve kompetenceudvikling at varetage opgaven, da ikke
alle kommuner varetager denne opgave i dag. Det er præciseret i samarbejdsaftalen.
CoLab i Odense er ved at etablere et samarbejde med Urologisk afdeling på OUH og Odense kommune om et elæringskursus om kateteranlæggelse. E-læringskurset skal erstatte den gængse teoretiske undervisning, men
fortsat suppleres med undervisning i praktisk anlæggelse af katetre. Det giver en bedre ressourceudnyttelse med
mulighed for flere hold med praktisk undervisning om dagen. Følgegruppen drøftede, at det vil være oplagt, at
søge at udvikle e-læringskurset på tværs af alle de syddanske kommuner og fem sygehusenheder. Anders undersøger muligheden for den videre proces, men der var opbakning til, at det udvikles med udgangspunkt med
inddragelse af egne ressourcer, eksempelvis Region Syddanmarks e-læringsteam i HR-afdelingen.
3. Udkast til samarbejdsaftale om pasning af dræn (bilag 2)
Det Administrative Kontaktforum har godkendt, at følgegruppen udarbejder udkast til en samarbejdsaftale om om
pasning af dræn. Sekretariatet har sammen med arbejdsgruppen udarbejdet udkast hertil, som fremlægges for
følgegruppen med henblik på godkendelse. Efter følgegruppens godkendelse sendes samarbejdsaftalen til godkendelse i Det Administrative Kontaktforum på mødet den 14. maj 2018.
Referat
Efter samtale med formanden for samarbejdsudvalget for privat praktiserende speciallæger, er privatpraktiserende speciallæger er skrevet ud af samarbejdsaftalen. Disse har primært til opgave at anlægge luftdræn på børn,
hvor de pårørende undervises i at varetage opgaven med pasning af dræn.
Præcisering fra Ditte omkring fjernelse af dræn. Det skal ske alene efter gensidig aftale.
Samarbejdsaftalen tilrettes i henhold til de faldne bemærkninger og sendes til godkendelse i DAK.
4. Status for implementering af kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner (bilag 3)
Med samarbejdsaftalerne for pasning af dræn samt kateteranlæggelse og -pleje har følgegruppen fuldført det
planlagte arbejde med at udvikle samarbejdsaftaler for opgaver i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for
kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. På mødet gennemgås kvalitetsstanderne med henblik på at vurdere, om der er øvrige områder eller elementer, hvor der er brug for tværsektorielle samarbejdsaftaler.
Referat
Anders præciserede, at punktet handler om, hvorvidt der er tilbageværende emner fra Kvalitetsstandarden, som
skal omfattes af nye samarbejdsaftaler. Der udestår en afklaring i forhold til varetagelse af subkutan og intermuskulær midicinhåndtering, herunder smertebehandling, samt inhalationsbehandling i kommunerne.
Der er tale om et område (midicinhåndtering), som er meget bredt, og det foreslås, at der tages særskilt stilling i
forhold til relevante præparater og behandlingstyper. Der var forslag om at rejse problemstillingen på det kommende møde i DAK i maj og spørge om, hvorvidt der er et ønske om at gå videre med de nævnte områder på
baggrund af et oplæg med anbefalinger fra Følgegruppen.
Det blev dog aftalt, at hvis det godkendes af DAK, skriver sekretariatet inden DAK-mødet i september rundt og
spørger parterne om, hvad de ser af behov for nye samarbejdsaftaler – herunder de herover nævnte, og tilbagemeldingerne herfra skal indgå i sagen til DAK. Denne proces skrives ind i status fra følgegruppen til DAK-mødet
14. maj 2018.
5. Status på følgegruppens opgaveportefølje (bilag 4)
Referat
Følgegruppen drøftede, at med samarbejdsaftalerne om kateteranlæggelse og –pleje og pasning af dræn, så har
gruppen udarbejdet samarbejdsaftaler for de opgaver Det Administrative Kontaktforum godkendte i foråret 2017. I
Syddanmark er vi foran de øvrige regioner i samarbejdet via samarbejdsaftalerne. Det kan vi godt bryste os af.

Gruppen drøftede perspektiver og potentialer i følgegruppens opgaveportefølje. Eksempelvis er gruppen opmærksom på potentialer i dobbeltansættelser, som praktiseres i Odense og Esbjerg. Et eksempel på nye organisationsformer på tværs af sektorerne i løsningen af tværsektorielle opgaver.
6. Drøftelse af proces for identifikation af følgegruppens næste opgave(r)
Referat
Se pkt. 4.
7. Evt.
Hæmatologisk Afdeling X har henvendt sig til følgegruppen for at høre om muligheden for at få indskrevet et nyt
præparat (Velcade) ind i samarbejdsaftalen om lavdosis cytostatika i eget hjem. Præparatet administreres på
samme måde som de øvrige, og mange kan selv læres op i at bruge det. Patientgrundlaget er ligeledes det
samme som for de øvrige opgaver. Andre sygehusenheder har ligeledes interesse i, at blive en del af samarbejdsaftalen.
Det Administrative Kontaktforum har i 2017 godkendt, at Samarbejdsaftalen for behandling af patienter med lavdosis Cytosar i eget hjem (2015) ændres til en samarbejdsaftale om lavpotent kemoterapi i eget hjem, hvormed
præparatet Vidaza, der er et andet medicinsk præparat til lavpotent kemoterapi, kunne inkluderes.
Der er således ikke noget i vejen for, at det nye præparat omfattes af aftalen, hvis de ligner de øvrige og det godkendes af DAK. Det er officielt kun OUH, som varetager denne behandling, men Anders undersøger forlydender
om, at der også er patienter tilknyttet Sydvestjysk Sygehus.
Henvendelse fra SOF Lillebælt omkring registrering og monitorering. Det er en kommunal interesse, der ligger til
grund for registreringen, men det skal naturligvis overvejes, om registreringen giver mening. Der er aftalt en halvårlig opfølgning på monitoreringen i Følgegruppen, og det foreslås dermed, at DAK på mødet til september træffer beslutning herom.

Næste møde:
Den 24. august 2018 kl. 14.00 – 15.30 mødelokale 3, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle.

