den 9. april 2018

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje
Dato:

Mandag den 9. april 2018 kl. 9.00-12.00

Sted:

Mødelokale M4, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding

Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef, Tværsektorielt Samarbejde
Michael Skriver Hansen, Sundhedschef, Sønderborg Kommune
Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Administrerende sygehusdirektør, Psykiatrien i
Region Syddanmark
Inger-Marie Hansen, Afdelingsleder, Faaborg-Midtfyn Kommune
Mette Nygaard, Specialkonsulent, Tværsektorielt samarbejde, Region Syddanmark
Signe Gronwald Petersen, Konsulent, Sønderborg Kommune
Afbud:

Referat
Punkt 1

Velkomst v. formandskabet

Mål
Beskrivelse af
punktet

Velkomst

Konklusion/
beslutning

Punkt 2
(9.10-9.45)
Mål
Beskrivelse af
punktet

Orientering om elektronisk understøttelse af Børn- og Ungeaftale
Til orientering
I regi af Følgegruppen for Forebyggelse er der nedsat en arbejdsgruppe,
der arbejder med en aftale på børne- og ungeområdet. Jf.
arbejdsgruppens kommissorium skal aftalen understøttes elektronisk.
Det er Følgegruppen for Forebyggelses formandskabs og
arbejdsgruppens vurdering, at den elektroniske understøttelse af
kommunikationen på området bedst løftes inden for rammerne af
SAM:BO. Der orienteres hermed om, at der med færdiggørelse af aftalen
for børne- og ungeområdet ved udgangen af 2018 vil være
forudsætninger på plads for videreudviklingen af SAM:BO på børne- og
ungeområdet i regi af Følgegruppen for behandling og pleje.
Jf. arbejdsgruppens kommissorium er formålet med Aftale om børn og
unge (0-17 år) at understøtte samarbejdet mellem kommuner, region
og almen praksis for at sikre et koordineret og sammenhængende
borgerforløb af høj kvalitet på tværs af sektorerne til gavn for børn,
unge samt deres familier. Der lægges vægt på, at aftalen skal rumme
den tidlige opsporing, forebyggelse og behandling såvel tværfagligt som
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tværsektorielt.
Aftalen skal dække børne- og ungeområdet, dvs. såvel somatik som
psykiatri, indenfor følgende områder:
•
•

Mental sundhed hos børn og unge.
Sammenhæng og koordinering i udrednings- og
behandlingsforløb på tværs af sektorer.

Med udgangspunkt i arbejdsgruppens arbejde står det klart, at der i
forhold til arbejdet med børn og unge, hvis forløb går på tværs af såvel
sektorer som institutioner, opleves udfordringer med struktureret
samarbejde og elektronisk kommunikation. Udfordringerne her med er
tydeligere i nogle forløb end andre, og det er tydeligt, at jo mere
kompleks en situation er, og jo flere aktører, der er på banen, desto
mere vanskelig bliver kommunikationen.
Det fremgår endvidere også af Sundhedsaftalens afsnit 7.2.2, at:
”SAM:BO er parternes aftale om borger- og patientforløb og skal
fremadrettet tilpasses, så den kan dække både børn- og unge og
voksenområdet indenfor såvel somatik som psykiatri… Det betyder bl.a.,
at den elektroniske kommunikation også skal understøtte samarbejdet
med beskæftigelses-, social- og sundheds-, børne- og
ungeforvaltningen.”
Det er derfor vurderingen, at der skal arbejdes på at sikre elektronisk
understøttelse og struktureret kommunikation på børne- og
ungeområdet. Det er dog også vurderingen, at dette ikke nødvendigvis
skal løses i indeværende arbejdsgruppe. Børn- og Ungeaftalen forventes
godkendt ved udgangen af 2018. Når den ligger klar, kan aftalen
understøtte den videre udvikling af SAM:BO på børne- og ungeområdet.
Det bemærkes, at det i DAK juni 2016 har været drøftet, at når der
foreligger en aftale på børn- ungeområdet, vil dette område blive
prioriteret ift. videreudvikling af SAM:BO, når områderne
socialpsykiatrien og arbejdsmarkedsområdet er færdiggjort.
Således forslås det forelagt DAK, at Følgegruppen for behandling og
pleje, som har til opgave at videreudvikle SAM:BO, prioriterer arbejdet
med at udvikle struktureret elektronisk kommunikation på børne- og
ungeområdet. Det foreslås endvidere, at Arbejdsgruppen vedr. børneog ungeaftalen, og herunder naturligvis også sekretariatet, stiller sig til
rådighed, når videreudviklingen af SAM:BO på børne- og ungeområdet
igangsættes.
Christine Lund Momme og Magnus Falby fremlægger sagen på mødet.
Indstilling:
Det indstilles til Følgegruppen for behandling og pleje, at følgegruppen
jf. Sundhedsaftalen og med afsæt i beslutning i Det Administrative
Kontaktforum i juni 2016 tager til efterretning, at Børne- og Ungeaftalen
forventes godkendt endeligt i Sundhedskoordinationsudvalget i
december 2018, og at Følgegruppen for Behandling og pleje herefter
prioriterer opgaven med at videreudvikle SAM:BO på Børne- og
Ungeområdet.
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Konklusion/
beslutning

Der blev givet en orientering om status på arbejdet. Det er netop
besluttet, at arbejdet forlænges og forventes afsluttet i marts 2019 med
henblik på, at aftalen gøres mere handlingsanvisende.
Jf. Sundhedsaftalen og beslutning i DAK i juni 2016 lægges der op til, at
børne- og ungeområdet prioriteres ift. videreudvikling af SAM:BO.
Arbejdsgruppen, som udarbejder Børne- og ungeaftalen, har ikke taget
initiativ til at afdække eventuelle juridiske barrierer. I aftalen findes dog
en gennemskrivning af lovgivningen på området.
Arbejdsgruppen byder sig til med sine kompetencer, når Følgegruppen
for Behandling og pleje udarbejder SAM:BO på børne- og ungeområdet.
Følgegruppen for Behandling og pleje tilbyder – i lyset af at arbejdet
med Børn- og ungeaftalen er forlænget – at bidrage til den endelige
aftale for så vidt angår videreudvikling af SAM:BO på børne- og
ungeområdet.
Det blev bemærket, at der fra Danske Regioners side ligger et forslag til
Super PPR, som med fordel evt. kan løftes ind i arbejdet. Det blev
drøftet, hvordan forløbsprogrammernes opbygning kan anvendes ind i
arbejdet herunder også, at patienterne fordeles i stratificeringsgrupper.
Indstillingen blev tiltrådt. Børne- og ungeområdet vil blive prioriteret i
forlængelse af arbejdet med videreudvikling af SAM:BO på
arbejdsmarkedsområdet.

Punkt 3
(9.45-10.15)
Mål
Beskrivelse af
punktet

Godkendelse af oplæg til læringsinitiativer vedr. UTH i sektorovergange
Til godkendelse
Det Administrative Kontaktforum godkendte den 23. november 2017
Tværsektoriel vejledning vedrørende utilsigtede hændelser i
sektorovergange. Det blev samtidig besluttet, at Det Administrative
Kontaktforum primo 2018 præsenteres for et oplæg til læringsinitiativer
vedrørende utilsigtede hændelser på det tværsektorielle område.
Baggrunden for ønsket om udarbejdelse af et oplæg udspringer af
høringsprocessen, hvor høringsparterne blandt andet gav udtryk for, at
det er vigtigt, at vejledningen suppleres med et fokus på
læringsindsatser til forbedring af patientsikkerheden i sektorovergange.
Følgegruppen for Behandling og pleje godkendte på møde den 19/2, at
der blev udarbejdet et program og dertilhørende budget for en
temaeftermiddag vedrørende UT H, som forelægges på møde i
Følgegruppen den 9. april.
I arbejdet med planlægningen af temaeftermiddagen er der i
mellemtiden, fra flere sider, blevet udtrykt ønske om etablering af en
tværsektoriel UTH-arbejdsgruppe - analogt med organiseringen på FMKområdet - med det formål at sikre en bred forankring af UTH-arbejdet
på såvel sygehusene, i kommunerne og i praksis.
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Der fremlægges nu forslag om, at der nedsættes en tværsektoriel
arbejdsgruppe, som i første omgang har til opgave at sammensætte
indholdet til en temaeftermiddag. Vedlagt er kommissorium for
arbejdsgruppen.
Temaeftermiddagen forventes afholdt i november 2018. Formålet med
temaeftermiddagen er at fungere som kick-off i forhold til:
• fælles læring om utilsigtede hændelser i sektorovergange
• forankring af viden
• sparring/netværk
• kommunikation om patientsikkerhed
Det forventes, at temaeftermiddagen vil bestå af faglige oplæg,
erfaringsudveksling og gruppedrøftelser. Desuden skal deltagerne drøfte
behovet for læringsinitiativer vedrørende utilsigtede hændelser i
sektorovergange og i hvilken form, der fremadrettet kan arbejdes med
emnet.
Temaeftermiddagen finansieres via egenbetaling fra deltagerne.
Anslået budget:
Lokale, Fredericia Uddannelsescenter
3.500 kr.
Forplejning (140kr. pr. deltager)
9.800 kr.
I alt
13.300 kr.
Pris pr. deltager (ved 70 deltagere)
190 kr.
Det forudsættes, at der stilles proceskonsulent til rådighed fra
kommuner eller region.
Tidsplan:
Maj 2018
Juni 2018
November 2018
2019

Udpegning og nedsættelse af tværsektoriel UTHarbejdsgruppe
Planlægning af temaeftermiddag og udsendelse af
invitationer
Kick-off temaeftermiddag om læring vedr. UTH i
sektorovergange
Arbejdsgruppen understøtter læringsinitiativer vedr.
UTH i sektorovergange i lokale netværk – både
indenfor og på tværs af sektorer

Christina Kristensen deltager på mødet.
Vedlagt:
Bilag 3.1 – Kommissorium for tværsektoriel UTH-arbejdsgruppe
Bilag 3.2 – Sagsfremstilling til DAK
Indstilling:
Det indstilles til Følgegruppen for behandling og pleje at godkende
oplægget til læringsinitiativer vedr. UTH i sektorovergange, herunder
kommissorium for en tværsektoriel UTH-arbejdsgruppe – med
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Konklusion/
beslutning

anbefaling om at videresende til godkendelse i DAK.
Sekretariatet, som består af Signe og Christina, har udarbejdet et oplæg
til læringsinitiativer på baggrund af godkendelsen af vejledning vedr.
UTH i DAK i november 2017. I første omgang er der arbejdet videre
med, at der arrangeres en temaeftermiddag vedr. læringsinitiativer.
I processen med tilrettelæggelse af en temaeftermiddag har
sekretariatet inddraget relevante aktører, som har foreslået, at der
etableres en arbejdsgruppe, som kan sikre understøttelse af arbejdet
med tværsektorielle UTH’er på fast basis.
Formandsskabet i Følgegruppen har godkendt, at der blev udarbejdet et
kommissorium for en tværsektoriel arbejdsgruppe – på linje med den
tværsektorielle FMK-arbejdsgruppe og SAM:BO-arbejdsgruppe – som nu
forelægges Følgegruppen.
Den tværsektorielle UTH-arbejdsgruppe får til opgave at udarbejde
program for en temaeftermiddag, men får også på sigt til opgave at
rådgive Følgegruppen på UTH-området. Der skal snarest muligt udpeges
til arbejdsgruppen.
Program og økonomi for temaeftermiddagen forelægges også til
godkendelse for Følgegruppen. Program og invitationer skal udsendes
snarest.
DAK-formandsskabet har bedt om argumenter for, at
temaeftermiddagen ikke i stedet tilrettelægges som arrangementer i
SOF’erne.
Følgegruppen peger på, at afsættet for en fælles temaeftermiddag er, at
der på tværs af regionen er behov for en proaktiv indsats ift. en fælles
forståelse af den ny definition for UTH’er i sektorovergange og en fælles
drøftelse af, hvordan læringen omkring UTH’er styrkes med henblik på
at højne patientsikkerheden.
Temaeftermiddagen skal ikke træde i stedet for, at SOF’erne skal
arbejde aktivt med området.
Følgegruppen har tiltrådt indstillingen. Det blev bemærket, at det bør
tilføjes i kommissoriet under afsnittet evaluering, at der skal udarbejdes
forslag til, hvordan der kan monitoreres på udviklingen på området.
Data forelægges Følgegruppen årligt, og Følgegruppen vil evt.
efterspørge audits med henblik på at sikre læring på området jf.
formålet med den tværsektorielle UTH-arbejdsgruppe.

Punkt 4
(10.15-10.45)
Mål

Godkendelse af Kommissorium til revidering af Samarbejdsaftalen om
patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid
i Region Syddanmark
Til godkendelse
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Beskrivelse af
punktet

Det Administrative kontaktforum besluttede på møde den 22. juni 2017,
at Følgegruppen for behandling og pleje skal se på behovet for
tværsektoriel opfølgning i Region Syddanmark i forhold til
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats, når de ligger
i en revideret udgave.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats udkom i
december 2017, og på møde den 19. februar 2018 drøftede
Følgegruppen de nye anbefalinger. Beslutningen blev her at aftalen skal
revideres bl.a. fordi den eksisterende aftale alene forholder sig til den
terminale fase, af patienterne levetid.
Der er udarbejdet kommissorium der beskriver baggrund, formål samt
opgaver for en arbejdsgrupper der vil være repræsenteret af
medlemmer fra region, kommuner, PLO og Hospice. Kommissoriet
indeholder desuden en tids- og procesplan for arbejdet.
Indstilling:
Det indstilles til Følgegruppen for behandling og pleje at godkende
kommissorium for revidering af samarbejdsaftalen om patienter med
uhelbredelig livstruende og forventet kort levetid i Region Syddanmark
med anbefaling om at fremsende det til godkendelse i DAK.
Vedlagt:
Bilag 4.1 – Kommissorium for tværsektoriel arbejdsgruppe til revidering
af samarbejdsaftale om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom
og forventet kort levetid i Region Syddanmark

Konklusion/
beslutning

DAK-formandsskabet har på formandsmøde den 6. april 2018 godkendt,
at Følgegruppen godkender kommissoriet endeligt.
Annette Hygum, som er specialeansvarlig overlæge på den palliative
enhed på Sygehus Lillebælt har bidraget til det faglige indhold i
kommissoriet.
Pkt. 4 under opgaver løftes op under formålet mens, at formålet flyttes
ned under opgaver.
Følgegruppen for Behandling og pleje godkender indstillingen med
rettelserne i kommissoriet.

Punkt 5
(10.45-11.15)

Godkendelse af revideret Samarbejdsaftale om peritonealdialyse i eget
hjem

Mål
Beskrivelse af
punktet

Til godkendelse
Birthe Mette fremlægger sagen på mødet.
Vedlagt:
Bilag 5.1 – Samarbejdsaftale vedr. peritonealdialyse i eget hjem
Bilag 5.2 – Standartkontrakt peritonealdialyse
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Indstilling:
Det indstilles til Følgegruppen for behandling og pleje at godkende den
reviderede Samarbejdsaftale om peritonealdialyse i eget hjem, herunder
standartkontrakt vedr. assistance i forbindelse med peritonealdialyse i
eget hjem.
Konklusion/
beslutning

Grundet sygdom er der ikke udarbejdet en sagsfremstilling, ligesom der
vil ske enkelte rettelser i det vedlagte materiale.
Der blev orienteret om indholdet i aftalen. Der er sket en enkelt
udvidelse af aftalen. Det fremgår, at hjemmedialyse i maskine og
poseskift tager den samme tid. Herudover er aftalen gjort nutidig.
Følgegruppen har tiltrådt indstillingen.

Punkt 6
(11.15-11.30)

Orientering vedr. oplæg til monitorering af Samarbejdsaftale vedr.
fælles hjælperordninger for borgere med respiratorisk overvågning

Mål
Beskrivelse af
punktet

Til orientering
I den eksisterende samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og
kommunerne i regionen i forbindelse med borgere, som skal overvåges i
eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr, er det aftalt, at der skal ske
en overvågning af aftalens nye elementer, dvs. der skal foretages en
monitorering i forhold til, at:
•

•

Administrationsbidraget udløses fra den dag, et
respirationscenter orienterer kommunen om, at en borger skal til
et oplæringsforløb på et respirationscenter, hvor patientens
hjælpere bliver uddannet i behandling- og overvågning af
patienten.
Regionen overtager en del af kommunens udgifter ved akutte
respiratorsager i en periode på op til seks måneder, eller indtil at
et hjælperhold står klar.

Monitoreringen forelægges herefter Følgegruppen for Behandling og
pleje under DAK.
Brug af administrationsbidrag
Administrationsbidraget går til den sektor, der har påtaget sig
arbejdsgiver- og arbejdslederansvaret for ansættelse af medarbejdere i
en hjælperordning. Bidraget var i 2017 opgjort til 94.462 kr., og udgør i
2018 efter PL fremskrivning 96.367 kr. for en ordning med 24 timers
overvågning. Det betyder, hvis en kommune har påtaget sig
arbejdsgiver- og arbejdslederansvaret for en fælles hjælperordning i
hele 2018, at regionen skal betale 67 procent af administrationsbidraget
til kommunen, svarende til 64.566 kr.
Når overvågningen af en fælles hjælperordning varetages af et
vikarbureau er udgiften til arbejdsgiver- og arbejdslederansvaret
indregnet i timeprisen, som region og kommune skal betale til
vikarbureauet, og udgifterne hertil afregnes derfor automatisk efter
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fordelingsnøglen. Det samme gør sig gældende i en fælles
hjælperordning, hvor borgeren er visiteret enten efter §§ 95 eller 96 i
serviceloven og derfor selv har valgt et bureau til at varetage
arbejdsgiver- og arbejdslederrollen. Det betyder, at borgere i en BPA
ordning ikke får udbetalt et administrationsbidrag, idet
arbejdsgiversopgaverne løses af borgeren selv eller af
nærtstående/bureau, og udgifterne hertil er indeholdt i de samlede
udgifter til BPA-ordningen, der afregnes efter den aftalte
fordelingsnøgle.
Ifølge regionens oplysninger betales der i dag administrationsbidrag for
24 hjælperordninger fordelt på otte kommuner, dvs. de kommuner, hvor
den kommunale hjemmepleje i kommunen står for én eller flere
hjælperordninger. Administrationsbidraget er udløst fra den dag,
borgerens hjemkommune er blevet orienteret om, at borgeren skal til et
oplæringsforløb på et respirationscenter.
Regionen overtager en del af kommunens udgifter ved akutte
respiratorsager
I samarbejdsaftalen er der som et nyt aftaleelement indføjet, at
regionen overtager en del af kommunens udgifter ved akutte
respiratorsager i en periode på op til seks måneder, eller indtil at et
hjælperhold står klar.
Aftaleelementet er primært anvendt på patienter fra Sydvestjysk
sygehus, og den seneste patient som det er blevet brugt på, er fra
december 2017. Dette vil også blive den sidste patient, idet regionen
har besluttet, at patienter fremover skal blive liggende på deres
stamafdeling indtil, at der er plads på et respirationscenter til at
patienten og dennes hjælpere, kan blive oplært i den respiratoriske
behandling- og overvågning.
Udgifterne til overvågning af patienten i denne periode vil være
regionens ansvar.
Opgørelserne er foretaget jf. samarbejdsaftalen. Fremadrettet vil der
kun kunne laves opgørelser af administrationsbidraget. Den foreliggende
opgørelse viser, at samarbejdsaftalen løbende fungerer som
aftalegrundlag for etablering af hjælpeordninger. Fra og med foråret
2018 vil ERFA-gruppen vedr. respirationsområdet blive revitaliseret og
løbende monitorere på udbetalingen af administrationsbidraget.
Indstilling:
Til orientering.
Konklusion/
beslutning

Det blev aftalt, da respirationsaftalen blev udarbejdet, at de nye
områder i aftalen skulle monitoreres.
Da det er besluttet, at patienter fremover skal blive liggende på deres
stamafdeling indtil, at der er plads på et respirationscenter til at
patienten og dennes hjælpere, kan blive oplært i den respiratoriske
behandling- og overvågning, skal der kun videre monitoreres på
udbetalingen af administrationsbidraget.
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Der lægges op til, at der monitoreres på udbetalingen af
administrations-bidraget i ERFA-gruppen vedr. respirationsområdet, som
vil blive revitaliseret i foråret 2018.
Følgegruppen bemærker, at ERFA-gruppen har en vigtig rolle ift. at dele
erfaringer og læring på området.
Indstillingen blev tiltrådt.

Punkt 7
(11.30-11.45)
Mål
Beskrivelse af
punktet

Gennemgang af opfølgningspunkter samt punkter til kommende møder
Til orientering
Opgaveporteføljestyringsværktøjet danner udgangspunkt for
følgegruppernes afrapportering til DAK.
Opgaveporteføljestyringsværktøjet bliver løbende opdateret med
udgangspunkt i opgaveporteføljen for Følgegruppen for behandling og
pleje, som det fremgår af kommissoriet for følgegruppen.
Med afsæt i opgaveporteføjlestyringsværktøjet gennemgås
opfølgningspunkter samt punkter til kommende møder:
Møde i følgegruppen den 20. august 2018:
- Til orientering - Helårlig status vedr. Samarbejdsaftale for
udviklingshæmmede med psykiske lidelser (oligofreni)
- Til orientering – Status vedr. tværsektoriel UTH-arbejdsgruppe
og temaeftermiddag
- Til orientering – Status fra den tværsektorielle FMKarbejdsgruppe
- Til orientering - Status på arbejdet vedr. audit/evaluering af
SAM:BO jf. lovændring
- Til orientering - Status på implementering af SAM:BO
socialpsykiatri
- Til godkendelse - Godkendelse af kommissorium og procesplan
vedr. videreudvikling af SAM:BO på arbejdsmarkedsområdet
- Til orientering – Helårlig status for casekataloget vedr.
behandlingsredskaber og hjælpemidler
- Til godkendelse – Revideret samarbejdsaftale om ledsagelse og
praktisk hjælp

Konklusion/
Beslutning

Punkt 9

Vedlagt:
Bilag 7.1 – Opgaveporteføljestyringsværktøj
Bilag 7.2 – Årshjul

Evt.
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Mål
Beskrivelse af
punktet
Konklusion/
Beslutning

Til orientering

På sidste DAK-møde blev det drøftet, at det skal undersøges, om
meldeprocedurer for FMK, SAM:BO og beredskab kan tænkes sammen.
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