Den 12. oktober 2018

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje
Dato:

Mandag den 8. oktober 2018 kl. 12.00-15.00

Sted:

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

Deltagere: Eva Nielsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Sønderjylland
Michael Skriver Hansen, Sundhedschef, Sønderborg Kommune
Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Administrerende sygehusdirektør, Psykiatrien i
Region Syddanmark
Mette Nygaard, Specialkonsulent, Tværsektorielt samarbejde, Region Syddanmark
Signe Gronwald Petersen, Konsulent, Sønderborg Kommune
Afbud:

Kirsten Dyrholm Hansen, Afdelingschef, Social og Ældre, Vejen Kommune

Referat
Punkt 1
12.00-12.05
Mål
Beskrivelse af
punktet

Velkomst v. formandskabet

Velkomst

Konklusion/
beslutning

Punkt 2
12.05-12.30
Mål
Beskrivelse af
punktet

Gennemgang af opgaveportefølje v. formandskabet
Til orientering
Formandskabet lægger op til en gennemgang af
opgaveporteføljestyringsværktøjet, da der er to nye medlemmer i
Følgegruppen.
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.
Der er vedlagt et notat, som supplement til
opgaveporteføljestyringsværktøjet, som uddyber status for udvalgte
sager.
Det indstilles, at Følgegruppen tager orienteringen til efterretning.
Vedlagt:
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Punkt 2
12.05-12.30
Mål

Konklusion/
beslutning

Punkt 3
12.30-13.00
Mål
Beskrivelse af
punktet

Gennemgang af opgaveportefølje v. formandskabet

Den 12. oktober 2018

Til orientering
Bilag 2.1 – Opgaveporteføljestyringsværktøj
Bilag 2.2 – Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje
Bilag 2.3 – Notat til supplement af opgaveporteføljestyringsværktøjet
Punktet blev udskudt til mødet i december, hvor en gennemgang af
opgaveporteføljen vil blive tænkt sammen med den opgave, som
Følgegrupperne tiltænkes ift. udmøntningen den nye sundhedsaftale.

Fald i hjemmet og rejsning af borgere i eget hjem v. Gitte Jørgensen og
Martin Grum-Nymann
Til drøftelse
AMK Vagtcentralen i Region Syddanmark får en del 112-opkald fra
borgere, som er faldet i eget hjem, hvor problemstillingen ikke er, at
patienten skal køres på sygehus pga. sygdom/skade men, at borgeren
skal have hjælp til at blive rejst op, hvilket er en kommunal opgave.
Vi kan finde inspiration til løsning af problemstillingen i Region Sjælland,
hvor der er foretaget en afklaring, der har løst tidligere problemer
omkring ansvar for opgaven.
AMK vagtcentralen i Region Syddanmark har i juli og november 2017
den 17. i måneden lavet en opgørelse over borgere, som er faldet i eget
hjem, hvor problemstillingen ikke er, at patienten skal på køres på
sygehus pga. sygdom/skade men, at borgeren skal have hjælp til at
blive rejst op. Opgørelse viser, at der i gennemsnit er 7 – 8 borgere,
hvor der trækkes et ambulanceberedskab ud til en kommunal
rejsningsopgave. Problemet er blevet større efter den 1.januar 2018,
hvor Falck har opsagt de aftaler, som de havde med flere kommuner om
at rejse borgere op.
Rejsningsopgaverne tager tid både på AMK Vagtcentralen og hos
ambulanceberedskabet, hvor ambulanceberedskaber bliver trukket ud af
beredskabet og ikke kan indsættes til livskritiske/førlighedstruede
patienter i den tid, som de er optaget af opgaver med at rejse borgere
op. Ambulancerne er desuden ikke udstyret med udstyr til at rejse
borgere op, og ambulancepersonalet er ikke uddannet til at rejse
borgere op. Det er således et arbejdsmiljømæssigt problem, at reddere
medvirker til ikke akutte rejsningsopgaver.
Det er forskelligt, hvordan kommunerne har organiseret hjælp til at
rejse borgere op. I nogle kommuner tager hjemmeplejen sig af det. I
andre kommuner er det brandvæsnet, der løser opgaven. Tidligere har
en del kommuner haft aftale med Falck.
AMK Vagtcentralen har ikke i alle kommuner et telefonnummer, som
AMK Vagtcentralen kan ringe til om hjælp til borgere, der ikke skal på
sygehuset, men bare skal have hjælp til at blive rejst op. Det kan især
være et problem at få kommuner til at tage ud til borgere, som ikke er i
kontakt med hjemmeplejen.
Det indstilles, at Følgegruppe for Behandling og pleje drøfter, hvordan
problemstillingen omkring rejsning af borgere i eget hjem kan løses.
Gitte Jørgensen, Præhospital chef, Region Syddanmark og Martin Grum-
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Den 12. oktober 2018
Nymann, AC-fuldmægtig, Region Syddanmark deltager på mødet.

Konklusion/
Beslutning

Vedlagt:
Bilag 3.1 - Behandling i styregruppe for sundhedssamarbejde Region
Sjælland. Borger faldet i eget hjem – hvem har ansvaret for at hjælpe?
7. november 2016
Bilag 3.2 - Oversigt over forflytningsopgaver den 17. i måneden juli –
november 2017
Bilag 3.3 - Vejledning til forflytningsopgaver på AMK Vagtcentralen i
Region Syddanmark
Følgegruppen har drøftet, at Samarbejdsaftalen fra Region Sjælland på
en hensigtsmæssig måde tydeliggør opgavefordelingen mellem region
og kommuner om rejsningen af patienter i hjemmet.
Følgegruppen lægger op til, at der udarbejdes en sagsfremstilling, som
belyser sagen, og om muligt indeholder udkast til en samarbejdsaftale,
som kan indgås mellem Region Syddanmark og de syddanske
kommuner.
Det er vigtigt, at sagsfremstillingen grundigt belyser de faglige aspekter
af sagen, og ligeledes om muligt indeholder et overblik over de
løsninger, som kommunerne allerede anvender.
Sagen præsenteres for DAK-formandsskabet, som herefter vurderer, om
sagen skal præsenteres for DAK (januar 2019).

Punkt 4
13.00-13.30
Mål
Beskrivelse af
punktet

Revision af samarbejdsaftalen om patienter med uhelbredelig
livstruende sygdom og forventet kort levetid i Region Syddanmark
Til drøftelse
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. Følgegruppen besluttede, at aftalen
skal revideres bl.a., fordi den eksisterende aftale alene forholder sig til
den terminale fase af patienternes levetid.
Der er udarbejdet et kommissorium, der beskriver baggrund, formål
samt opgaver for en arbejdsgruppe, der er sammensat af medlemmer
fra hhv. region, kommuner, PLO og hospicerne. Kommissoriet
indeholder desuden en tids- og procesplan for arbejdet (vedlagt i bilag
4.1).
Følgegruppen for Behandling og pleje godkendte på møde den 9. april
2018 kommissorium for arbejdsgruppen. Udpegning til arbejdsgruppen
er endnu ikke igangsat.
Der lægges op til en drøftelse af, om arbejdsgruppen skal suppleres
med en repræsentant fra det regionale Pædiatrisk Palliativt Team for
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Punkt 4
13.00-13.30
Mål

Den 12. oktober 2018
Revision af samarbejdsaftalen om patienter med uhelbredelig
livstruende sygdom og forventet kort levetid i Region Syddanmark
Til drøftelse
at sikre, at den reviderede aftale tager højde for de kommende nye
anbefalinger for palliative indsatser til børn og unge (Høringsudkast
vedlagt i bilag 4.2).
Herudover lægges der op til, at arbejdsgruppen også suppleres med
en regional ressourceperson indenfor den koordinerende palliative
indsats i Region Syddanmark. Der peges konkret på specialkonsulent
Morten Jakobsen, som bl.a. deltager i det regionale koordinerende
palliative forum.
Tids- og procesplanen er revideret ud fra, at udpegning af
arbejdsgruppemedlemmer sker umiddelbart efter mødet i
Følgegruppen for Behandling og pleje 8. oktober 2018.
Aktuelt arbejdes der i Region Syddanmark på en juridisk udredning
vedr. lovgivningen om videregivelse af helbredsoplysninger fra
behandlingsansvarlig læge til sundhedsfagligt personale. Denne
forventes at forelægge i løbet af efteråret 2018.
Der lægges op til, at formandsskabet i Følgegruppen til den tid
vurderer, om en beskrivelse af arbejdsgangen vedr. videregivelse af
helbredsoplysninger fra behandlingsansvarlig læge til sundhedsfagligt
personale bør indgå i arbejdet med at revidere samarbejdsaftalen om
patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort
levetid i Region Syddanmark.
Kommissorium for arbejdet er tilrettet jf. ovenstående.
Det indstilles, at Følgegruppen godkender revideret kommissorium for
arbejdsgruppen, og at udpegning til arbejdet igangsættes primo
oktober 2018.

Konklusion/
beslutning

Punkt 5
13.30-13.45
Mål
Beskrivelse af
punktet

Vedlagt:
Bilag 4.1 – Justeret kommissorium for tværsektoriel arbejdsgruppe til
revidering af samarbejdsaftale om patienter med uhelbredelig
livstruende sygdom og forventet kort levetid i Region Syddanmark
Bilag 4.2 – Høringsmateriale om anbefalinger for palliative indsatser
for børn og unge
Kommissoriet er godkendt. Der sigtes efter, at den reviderede
samarbejdsaftale kan forelægges på DAK-møde i april 2019 (Mødet er
et temamøde, men der vil også være en ordinær mødedel).

Status på arbejdet vedr. audit/evaluering af SAM:BO jf. lovændring
Til drøftelse
Der trådte pr. 1. juni 2017 en ændring af sundhedsloven i kraft, som
gør det muligt for autoriserede sundhedspersoner at trække og
anvende data til brug for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af
sundhedsvæsenet.
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Punkt 5
13.30-13.45
Mål

Den 12. oktober 2018
Status på arbejdet vedr. audit/evaluering af SAM:BO jf. lovændring
Til drøftelse
Hermed er der nu mulighed for at lave audit af SAM:BO. Det vil
formentligt være muligt at genbruge det design, som der var lagt op til
at anvende, da audit af SAM:BO blev bremset i 2016.
Der er nu – efter et længere udredningsarbejde - blevet klarhed over
de krav, som en audit er underlagt jf. Sundhedsloven.
Sygehusledelserne skal først og fremmest godkende hvem, som skal
udføre audit, og hvad der gives tilladelse til (tilladelse for hver måling i
tid/hvert projekt).
Der vil være følgende krav til en audit jf. Sundhedsloven:
1)
2)
3)
4)

Hvem: autoriserede sundhedspersoner
Væsentlig samfundsmæssig betydning
Hensyn til pt.
Ikke personhenførbar form

Aktuelt udarbejdes regional vejledning, som indeholder
tilladelsesblanket og opsummerer ovenstående krav. Vejledningen
forventes endeligt godkendt i løbet af efteråret 2018.
Kadencen for en audit af SAM:BO bør tænkes sammen med
implementeringen af SAM:BO Socialpsykiatri.
Konklusion/
beslutning

Det indstilles, at Følgegruppen drøfter kadencen for audit af SAM:BO.
Følgegruppen har drøftet, at en audit af SAM:BO bør afvente, at
SAM:BO Socialpsykiatri er implementeret og i drift.
Følgegruppen vurderer derfor, at en audit af SAM:BO mest
hensigtsmæssigt finder sted i den ny sundhedsaftaleperiode.

Punkt 6
13.45-13.55
Mål
Beskrivelse af
punktet

Status vedr. læringsinitiativer ift. UTH i sektorovergange v. Signe
Gronwald
Til orientering
Det Administrative Kontaktforum godkendte den 23. november 2017
Regional vejledning vedrørende utilsigtede hændelser i
sektorovergange. DAK godkendte også, at der blev udarbejdet et
oplæg om læringsinitiativer med henblik på forelæggelse for DAK i
første halvår af 2018.
Oplægget til læringsinitiativer bestod af følgende:
-

-

Nedsættelse af en tværsektoriel UTH-arbejdsgruppe, der skulle
drive arbejdet og være Følgegruppens kapacitet på området
Kick-off arrangement den 15. november, hvor det skulle
afklares, hvordan man lokalt og i de forskellige sektorer ønsker
at arbejde med UTH-læringsinitiativer
Løbende læring via lokale netværk

DAK godkendte den 14. maj 2018 oplægget til læringsinitiativer vedr.
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Punkt 6
13.45-13.55
Mål

Den 12. oktober 2018
Status vedr. læringsinitiativer ift. UTH i sektorovergange v. Signe
Gronwald
Til orientering
utilsigtede hændelser på det tværsektorielle område med den
præcisering, at der ikke nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe. I
stedet er det en mulighed, at medlemmer af de eksisterende lokale
UTH-grupper mødes for at erfaringsudveksle.
Der er nu udsendt en invitation til nøglepersoner på området fra både
kommuner, region og praksis til en temaeftermiddag den 15.
november 2018 fra kl. 12.00-16.00 på Fredericia Uddannelsescenter.
På dagen vil den reviderede vejledning blive gennemgået, herunder
særligt den nye definition af UTH i sektorovergange, og hvad den
forventes at betyde. Derudover vil der være faglige oplæg og
gruppedrøftelser. Deltagerne skal blandt andet drøfte, hvordan der
fremadrettet i lokale netværk skal arbejdes med læring vedr. UTH i
sektorovergange.
Finansiering af dagen afholdes af Fælleskommunalt
sundhedssekretariat og Region Syddanmark.
Arbejdsgruppen, som reviderede vejledningen, er inddraget i
udarbejdelsen af program for dagen, som er vedlagt i bilag 10.1.
Det indstilles, at Følgegruppen tager orienteringen til efterretning.

Konklusion/
beslutning

Punkt 7
13.55-14.05
Mål
Beskrivelse af
punktet

Bilag 6.1. – Foreløbigt program for temaeftermiddag om UTH - 28-0918
Der foreligger nu et færdigt program, og der løber aktuelt tilmeldinger
ind. Der er aktuelt ca. 35 tilmeldte.

Gennemgang af punkter til kommende møde
Til orientering
Med afsæt i opgaveporteføjlestyringsværktøjet gennemgås
opfølgningspunkter samt punkter til kommende møder:
Møde i følgegruppen den 3. december 2018:
- Gennemgang af opgaveportefølje – opgave i referat
- Til orientering: Årlig status vedr. samarbejdsaftale om borgere,
der skal overvåges i eget hjem pga. respiratorisk udstyr
- Til orientering: Årlig status vedr. aftale om sårbare gravide
- Til orientering: Årlig status vedr. samarbejdsaftale om gravide
med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af
familieambulatoriet PLUS
Det indstilles, at Følgegruppen tager orienteringen til efterretning.
Vedlagt:
Bilag 7.1 – Årshjul 2018
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Konklusion/
Beslutning

Den 12. oktober 2018
På næste møde vil opgaven ift. den nye sundhedsaftale fylde den
overvejende del af mødet.
På kommende møde ønskes en opfølgning på:
-

Punkt 8
14.05-14.10
Mål
Beskrivelse af
punktet
Konklusion/
Beslutning

Temadag vedr. UTH
Status på sag vedr. rejsning af patienter

Evt.
Til orientering

Der var ingen punkter under evt.
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