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Møde:
Tidspunkt:
Sted:

# 14 møde i Følgegruppen for opgaveoverdragelse
Den 24. august 2018, kl. 14.00-15.30
Mødelokale 4, Regionshuet, Damhaven 12, 7100 Vejle

Deltagere:

Charlotte Scheppan (Medformand), Sundhedschef, Odense Kommune
Ditte Churruca, Praktiserende læge, PLO-Syddanmark
Helle Brinch, Seniorchef, Vejle Kommune
Frank Ingemann Jensen, Afdelingschef i Praksisafdelingen, Region Syddanmark
Anders Fournaise (Medsekretær), Konsulent, Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark
Allan Vittrup Pedersen (Medsekretær), Chefkonsulent, Odense Kommune

Afbud:

Mathilde Schmidt-Pedersen, Sygeplejefaglig direktør, Odense

1. Velkomst og orientering
a. Bemanding af Følgegruppen for opgaveoverdragelse.
b. Behandling af følgegruppens punkter på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 14. maj 2018
Referat
Velkommen til de nye medlemmer i gruppen.
Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum har udpeget seniorchef i Vejle Kommune Helle Brinch som nyt
medlem af Følgegruppen for opgaveoverdragelse og Charlotte Scheppan, Sundhedschef i Odense kommune,
som medformand. Region Syddanmarks koncernledelse har udpeget sygeplejefaglig direktør på Odense Universitetshospital Mathilde Schmidt-Petersen, som regional medformand for følgegruppen.
Anders orienterede kort om Det Administrative Kontaktforums behandling af følgegruppens sager på mødet den
14. maj 2018.
2. Monitorering af samarbejdsaftaler om IV-behandling med antibiotika og væske (bilag 1)
Det Administrative Kontaktforum har i forbindelse med godkendelsen af samarbejdsaftalerne for IV-behandling
med antibiotika og væske besluttet, at samarbejdsaftalerne løbende skal monitoreres af Følgegruppen for opgaveoverdragelse. På den baggrund er der fra de 22 syddanske kommuner indhentet data om:
-

Hvor mange patienter, der har modtaget IV-behandling i eget hjem
Behandlingsvarigheden af det enkelte forløb
Hvor mange infusioner patienten har fået per dag
Hvilket sygehus, der har ordineret behandling
Hvilken afdeling på, der har ordineret behandling
Om der har været nogle komplikationer

Følgegruppen drøfter på mødet resultatet af monitoreringen medhenblik på at rådgive Det Administrative Kontaktforum om behovet for en evt. justering af samarbejdsaftalerne samt behovet for videre monitorering af samarbejdsaftalen.
Referat
18 ud af 22 kommuner har fremsendt data på anvendelsen af samarbejdsaftalerne om IV-behandling med antibiotika og væske. Tallene viser, at der ikke som frygtet er sket en større stigning i behandlingerne i kommunerne
efter godkendelse af samarbejdsaftalerne. Tallene viser dog ikke nødvendigvis den rette efterspørgsel – behovet
er større. Tallene er nærmere et udtryk for den aktuelle kapacitet i de syddanske kommuner.
IV-behandling med antibiotika
I perioden 1. januar – 30. juni 2018 har 477 borgere i Syddanmark modtaget IV-behandling med antibiotika i eget
hjem iht. samarbejdsaftalen. Følgegruppen bemærker, at tallene varierer en smule over perioden:

Januar
78

Februar
72

Marts
93

April
78

Maj
81

Juni
75

Tabel: Borgere som har modtaget IV-behandling med antibiotika i eget hjem i Syddanmark

I gennemsnit modtog borgere IV-behandling med antibiotika i 5,2 dage og fik i gennemsnit 2,8 infusioner per dag.

IV-behandling med væske
I perioden 1. januar – 30. juni 2018 har 274 borgere i Syddanmark modtaget IV-behandling med væske i eget
hjem iht. samarbejdsaftalen. Følgegruppen bemærker, at tallene varierer en smule over perioden:
Januar
45

Februar
40

Marts
49

April
46

Maj
48

Juni
46

Tabel: Borgere som har modtaget IV-behandling med væske i eget hjem i Syddanmark

Flere sygehuse udtrykker ønsker om, at kommunerne tager flere patienter hjem til IV-behandling, men det følger
af samarbejdsaftalerne, at udviklingen skal ske i et gensidigt og aftalt tempo. Derfor må en udvikling i samarbejdet bero på en lokal dialog.
Det er et opmærksomhedspunkt, at kommunerne løser opgaverne forskelligt. Eksempelvis varierer det ift. om
kommunerne vil hjemtage patienter i langvarig IV-behandling med antibiotika. Odense Kommune siger nej til patienter, som ikke kommer fra FAM og Afd. G samt til længerevarende patienter, da personalet i Akutfunktionen
også har mange andre opgaver.
Følgegruppen anbefaler, at den nuværende linje for samarbejdet fortsætter. Det anbefales desuden, at samarbejdet omkring IV-behandling drøftes igen i SOF mhp. lokal tilpasning og koordinering af udbud fra kommunerne
og efterspørgslen fra sygehusene.
Opgaveflytningen gør ikke den store forskel i almen praksis, men der er dog en oplevelse af, at patienterne nogle
gange udskrives mere komplekse end før, og det kan give ekstra opgaver.
I forhold til fortsat monitorering anbefaler Følgegruppen, at DAK kigger på samarbejdet igen om et år. Så har der
været flere igennem. Følgegruppen vender tilbage til DAK om ét år med en større evaluering af aftalen. De syddanske kommuner vil forud for evalueringen blive anmodet om at registrere anvendelsen af samarbejdsaftalen for
en given periode.

3. Monitorering af samarbejdsaftaler om parenteral ernæring og sondeernæring (bilag 2)
Det Administrative Kontaktforum har i forbindelse med godkendelsen af samarbejdsaftalerne for parenteral ernæring og sondeernæring besluttet, at samarbejdsaftalerne løbende skal monitoreres af Følgegruppen for opgaveoverdragelse. I samarbejdsaftalen står der, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse halvårligt skal indhente data
om:
Antal borgere henvist til behandling med sondeernæring og parenteral ernæring i eget hjem
Gennemsnitlig behandlingsvarighed (sondeernæring)
Ordinerende sygehusafdeling
Antal borgere med komplikationer
Efter, at have rådført sig med relevante fagpersoner, som har peget på, at det i første omgang ikke er nødvendigt
med at så omfattende monitorering, har følgegruppens sekretariat indhentet data om hvor mange borgere, der
har modtaget behandling med hhv. parenteral ernæring og sondeernæring i perioden 1. januar 2018 – 30. juni
2018. Samt anmodet kommunerne om, at komme med bemærkninger til samarbejdsaftalens funktion.
Følgegruppen drøfter på mødet resultatet af monitoreringen medhenblik på at rådgive Det Administrative Kontaktforum om behovet for en evt. justering af samarbejdsaftalerne samt behovet for videre monitorering af samarbejdsaftalen.
Referat
Der har været usikkerhed omkring fordeling af udgifter til remedier (SOF Lillebælt). Ordningen bygger ovenpå et
eksisterende samarbejde, som fungerede, og det afspejles i tallene.

Sondeernæring
I perioden 1. januar – 30. juni 2018 har 1041 borgere, på tværs af de 22 kommuner i Syddanmark, modtaget
sondeernæring i eget hjem iht. samarbejdsaftalen.
I januar 2018 modtog 148 borgere sondeernæring i eget hjem, det antal steg til 193 borgere i juni 2018. Stigningen afspejler ikke en generel tendens i de 22 syddanske kommuner, men bæres primært af Varde kommune,
som i januar ikke leverede sondeernæring til borgere i eget hjem, men i juni 2018 leverede sondeernæring til 30
borgere i eget hjem.
Enkelte kommuner har indsendt bemærkninger til samarbejdsaftalernes anvendelse. De har primært gået på
tolkningen af det ændrede lovgrundlag for fordeling af udgifter til behandlingsredskaber og hjælpemidler, som er
præciseret i løbet af 2018 henholdsvis nogle lokale samarbejdsproblemstillinger.
Følgegruppen anbefaler, at tallene for begge aftaler drøftes i SOF-regi for at høre, om de giver anledning til ændringer i samarbejdet. Det generelle billede synes at være, at samarbejdet kører i sin vanlige gænge uden store
udsving i antallet. Følgegruppen foreslår, at samarbejdsaftalen evalueres, når den har implementeret i en periode
på to år.
Parenteral ernæring (se bilag)
I perioden 1. januar – 30. juni 2018 har 176 borgere på tværs af de 22 kommuner i Syddanmark modtaget parenteral ernæring i eget hjem iht. samarbejdsaftalen.
I januar 2018 modtog 29 borgere parenteral ernæring i eget hjem, det antal steg til 38 borgere i juni 2018. Følgegruppen vurderer ikke at stigningen afspejler generel tendens, da de indsendte tal synes at variere over perioden.
Stigningen kan forklares af udviklingen i Sønderborg, Esbjerg og Haderslev kommuner, som i januar leverede parenteral ernæring til en-to borgere i eget hjem, men i juni 2018 leverede parenteral ernæring til tre-fem borgere i
eget hjem.
Enkelte kommuner har indsendt bemærkninger til samarbejdsaftalernes anvendelse. Bemærkningerne vedrører
primært tolkning af det ændrede lovgrundlag for fordeling af udgifter til behandlingsredskaber og hjælpemidler,
som er præciseret i løbet af 2018, samt nogle lokale samarbejdsproblemstillinger. Disse bemærkninger er videregivet til de rette lokale samordningsfora. Flere kommunerne meddeler, at samarbejdet fungerer uproblematisk.

4. Resultater af rundspørg om medicinske præparater med potentiale for et ændret samarbejde (bilag 3)
Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard beskriver, at de kommunale akutfunktioner skal kunne varetage subcutan
og intermuskulær medicinadministration. Det Administrative Kontaktforum godkendte på mødet i marts 2018, at
Følgegruppen kunne sende en rundspørge til sygehuse, kommuner og praktiserende læger med det formål at
identificere opgaver, som kunne falde ind under området.
Følgegruppen drøfter på mødet resultatet af rundspørgen og drøfter et beslutningsgrundlag til Det Administrative
Kontaktforum om hvilke opgaver, følgegruppen skal arbejde videre med.
Referat
Følgegruppen har modtaget input fra syv kommuner, PLO Syddanmark og regionens fire somatiske sygehusenheder. Input dækker 36 forskellige præparatgrupper, som følgegruppen vil bede en arbejdsgruppe om hjælp til at
vurdere og prioritere med henblik på at foreligge Det Administrative Kontaktforum et beslutningsoplæg på mødet
den 19. november 2018.

5. Orientering om videre proces for rundspørge om andre opgaver, som med fordel kan undersøges for deres potentiale for et ændret samarbejde
På mødet i Det Administrative Kontaktforum den 14. maj 2018 blev det godkendt, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse kunne lave en rundspørge blandt sygehuse, kommuner og praktiserende læge med det formål at
identificere opgaver, som med fordel kan undersøges for deres potentiale for opgaveoverdragelse.
Oprindeligt var det tanken, at rundspørgen skulle foretages forud for mødet i Følgegruppen den 24. august, men
sekretariatet har i samråd med formandskabet for følgegruppen besluttet at skubbe rundspørgen til efter mødet i
Det Administrative Kontaktforum den 27. september 2018. Årsagen til dette er, at følgegruppen i løbet af somme-

ren har udsendt en anden rundspørge om medicinske præparater samt at kommunerne har travlt med at implementere følgegruppens øvrige samarbejdsaftaler.
Referat
Sekretariatet har efter dialog med formandskabet for Følgegruppen udskudt rundspørgen, jf. ovenstående. Følgegruppen var enige i denne beslutning. Det vurderes, at det giver mening at afvente arbejdet med den ny sundhedsaftale og en evt. Sundhedsreform, som forventes offentliggjort i løbet af efteråret.
6. Samtalestøtte (bilag 4 og 5)
Det Administrative Kontaktforum godkendte i november 2017, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse kunne
igangsætte et projekt, som har til formål at undersøge potentialet og effekten af at overdrage samtalestøtte fra
almen praksis til kommunerne. Forudsætningen var, at følgegruppen kunne identificere 2-3 kommuner, som ønskede at være med. Følgegruppen endnu ikke identificeret kommunerne og igangsat projektet på grund af travlhed med at implementere kvalitetsstandarderne for de kommunale akutfunktioner. I mellemtiden har Det Administrative Kontaktforum modtaget en afrapportering på Projekt Rehabilitering og Recovery fra Sønderjylland, som
har udviklet et forløbsprogram for mennesker med stress, angst og depression. Resultaterne fra projektet viser, at
der er rekrutteret i alt 113 borgere i projektet og ved projektets afslutning var 31 borgere raskmeldte og enten er
job parate eller kommet i en form for beskæftigelse. Det Administrative Kontaktforum besluttede i maj 2018, at erfaringerne fra projektet skulle deles med de lokale samordningsfora og indarbejdes i det lokale samarbejde. Endvidere har PLO Syddanmark og Region Syddanmark indledt en dialog om at udarbejde en lokaleaftale om kriseterapi i almen praksis. Ligeledes forventes Det Administrative Kontaktforum snart at sætte gang i udviklingen af et
regionalt forløbsprogram for mennesker med depression.
De nye omstændigheder gør, at følgegruppen med fordel kan drøfte om arbejdet med samtalestøtte skal sættes i
gang nu i den tidligere planlagte form, eller om der skal foretages tilpasninger.
Referat
Anders redegjorde for status for projektet, hvor der foreligger en færdig beskrivelse af indsatsen over for målgruppen. Følgegruppen har endnu ikke identificeret kommunerne og igangsat projektet på grund af travlhed med
at implementere kvalitetsstandarderne for de kommunale akutfunktioner.
I mellemtiden har Det Administrative Kontaktforum modtaget en afrapportering på Projekt Rehabilitering og Recovery fra Sønderjylland, som har udviklet et forløbsprogram for mennesker med stress, angst og depression.
Resultaterne var positive og Det Administrative Kontaktforum besluttede i maj 2018 at sende evalueringen til de
lokale samordningsfora som inspiration til udvikling af det lokale samarbejde om patientgruppen.
PLO Syddanmark og Region Syddanmark har indledt en dialog om at udarbejde en lokaleaftale om kriseterapi i
almen praksis. Det Administrative Kontaktforum forventes snart at sætte gang i udviklingen af et regionalt forløbsprogram for mennesker med depression. Samtidig har Sundhedskoordinationsudvalget godkendt en vision
for Sundhedsaftalen 2019-2022, som sigter mod at styrke sammenhængen mellem sundheds- og arbejdsområdet.
De nye omstændigheder gør, at følgegruppen anbefaler Det Administrative Kontaktforum at udsætte igangsættelsen af projektet om samtalestøtte til der foreligger et overblik hvilke indsatser, der skal igangsættes inden for
området i regi af Sundhedsaftalen 2019-2022.

7. Status på følgegruppens opgaveportefølje (bilag 6)
Følgegruppen gennemgår og godkende følgegruppen opgaveportefølje og status
Referat
Gennemgang af porteføljestyringsværktøjet og godkendte status.
8. Evt.
Næste møde:
Den 12. oktober 2018 kl 09.00-11.00 mødelokale 3, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle.

