Den 14. maj 2019

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje
Dato:

Tirsdag den 14. maj 2019 kl. 13.00-15.00

Sted:

Videomøde

Deltagere: Eva Nielsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Sønderjylland
Michael Skriver Hansen, Sundhedschef, Sønderborg Kommune
Mette Nygaard, Specialkonsulent, Tværsektorielt samarbejde, Region Syddanmark
Signe Gronwald Petersen, Konsulent, Sønderborg Kommune
Afbud:

Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Administrerende sygehusdirektør, Psykiatrien i
Region Syddanmark
Kirsten Dyrholm Hansen, Afdelingschef, Social og Ældre, Vejen Kommune
Peter Barkholt, PLO-repræsentant

Referat
Punkt 1
Mål
Beskrivelse af
punktet
Konklusion/
beslutning

Punkt 2
Mål
Beskrivelse af
punktet

Velkomst v. formandskabet

Eva orienterede om møde vedr. organisering af sundhedssamarbejdet i
den kommende sundhedsaftaleperiode.
Mette og Signe orienterede om, at opgaveporteføljestyringsværktøjet
er konsekvensrettet i forbindelse med seneste status til DAK. Det
opdaterede opgaveporteføljestyringsværktøj sendes ud med referatet.

Orientering om besvarelse af opgave 2 fra DAK i relation til den
kommende Sundhedsaftale 2019-2023
Til orientering
Følgegruppen har sendt oplæg til besvarelse af opgave 2 til DAK den
10. maj 2019. Oplægget er vedlagt som bilag til orientering.
Det indstilles, at følgegruppen tager orienteringen om besvarelse af
opgave 2 til efterretning.

Konklusion/
beslutning

Vedlagt:
Bilag 2.1 – Bidrag til opgave
Bilag 2.2 – Bidrag maj
Bidrag 2.3 - Bidragsliste
Der er ikke kommet kommentarer fra den øvrige følgegruppe til
besvarelsen til DAK.
Der har været kontakt til de følgegrupper, som har leveret bidrag til
besvarelsen af opgave 2.
Følgegruppen tog orienteringen til efterretning.
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Punkt 3
Mål
Beskrivelse af
punktet

Godkendelse af oplæg til revideret Samarbejdsaftale om patienter med
uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid
Til godkendelse
Det Administrative kontaktforum besluttede på møde den 22. juni
2017, at Følgegruppen for behandling og pleje skulle se på behovet for
tværsektoriel opfølgning i Region Syddanmark i forhold til
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats, når der
forelå i en revideret udgave. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den
palliative indsats udkom i december 2017, og på møde den 19. februar
2018 besluttede følgegruppen, at samarbejdsaftalen om patienter med
uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid i Region
Syddanmark skulle revideres. I efteråret 2018 godkendte følgegruppen
et kommissorium for en tværsektoriel arbejdsgruppe, sammensat af
medlemmer fra hhv. region, kommuner, PLO og hospicerne.
Den overordnede opgave for arbejdsgruppen har været at revidere
samarbejdsaftalen med afsæt i gældende lovgivning på området og
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats, samt
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for palliative indsatser for børn, unge
og deres familier. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for palliative
indsatser for børn, unge og deres familier udkom november 2018.
Den tværsektorielle arbejdsgruppe har afholdt tre arbejdsgruppemøder
fra januar til april 2019 og har udarbejdet udkast til en revideret
samarbejdsaftale vedlagt i bilag 1. Arbejdsgruppemedlemmerne
fremgår af bilag 2.
Overordnet set er der tale om en redaktionel revision, hvor nogle
formuleringer er blevet tydeligere og der er en opdateret og udvidet
beskrivelse af indsatserne på børne- og ungeområdet. Ligesom
referencerne er opdateret i forhold til de nye anbefalinger fra
Sundhedsstyrelsen.
Med revideringen er det blevet tydeliggjort, at samarbejdsaftalen
omhandler alle patienter med livstruende sygdom og forventet kort
levetid, der har behov for tværfaglig og tværsektoriel indsats.
Samarbejdsaftalen er således gældende for både børn, unge og
voksne med uhelbredelig livstruende sydom med forventet kort
levetid, uanset diagnose. Ligesom det er forsøgt defineret, hvornår i
patientens forløb, at aftalen gælder fra, med formuleringen:
”Nærværende samarbejdsaftale vedrører patienter med uhelbredelig
livstruende sygdom og forventet kort levetid, som har palliative
problemstillinger med behov for tværfaglig og tværsektoriel indsats. I
praksis svarer det til tidspunktet, hvor patienten opfylder kriterier for
terminalerklæring/LÆ165.”
Arbejdsgruppen bakker op om tidlig intervention i den palliative
indsats og anerkender, at en tidlig palliativ indsats kan have værdi og
effekt for kvaliteten af hele patientforløbet. Arbejdsgruppen har dog
valgt at fastholde, at samarbejdsaftalen ikke omhandler det tidlige
palliative arbejde. En samarbejdsaftale, der også omfatter den tidlige

2

Den 14. maj 2019
palliative indsats, vil kræve en mere omfattende tværsektoriel analyse
og proces, end den der har været berammet for arbejdsgruppens
arbejde. Arbejdsgruppen har i den forbindelse udarbejdet et kort
visionsskrift, der peger på forbedringsmuligheder inden for den
palliative indsats på længere sigte. Den reviderede samarbejdsaftale
fokuserer som tidligere på de målgrupper, hvor der er tale om en
forventet kort levetid. Det vil sige patienter, der i særdeleshed har
behov for koordinerede tværsektorielle indsatser, der iværksættes
straks og med en klar kommunikation mellem aktørerne, patienten og
evt. pårørende.
Som en del af revideringen har arbejdsgruppen også forholdt sig til
brugen af et fælles vurderingsskema på tværs af sektorer.
Arbejdsgruppen anbefaler, at EORTC skemaet anvendes i forbindelse
med den specialiserede palliative indsats til voksne. Arbejdsgruppen er
nået til enighed om, at det er elementerne i EORTC-skemaet, som det
er vigtigt at alle forholder sig til og ikke at alle udfylder skemaet.
Derfor er der formuleret følgende anbefaling: ”Kommunikation om
voksne patienters egen vurdering af aktuelle problemstillinger og
dermed patientens palliative behov anbefales at ske ud fra
elementerne i det validerede redskab EORTC QLQ-C15-PAL skema”
Arbejdsgruppen bemærker, at der i lighed med den tidligere
samarbejdsaftale, i den reviderede samarbejdsaftale ikke er formuleret
minimums tidsfrister til iværksættelse af aktiviteter som fx levering af
hjælpemidler i hjemmet. Det er gjort ud fra den betragtning, at en
forudsætning for implementering af samarbejdsaftalen er, at alle
handler straks for at iværksætte de individuelt rette og rettidige
indsatser for målgruppen i samarbejdsaftalen. Arbejdsgruppen
vurderer, at det også er den praksis, der opleves på nuværende
tidspunkt. Arbejdsgruppen understreger ligeledes, at det er vigtigt at
aktørerne er opmærksomme på, at en åben indlæggelse ikke
nødvendigvis er den bedste løsning for de mange patienter, der ønsker
at dø i eget hjem. Arbejdsgruppen opfordrer derfor til, at der er øget
fokus på de muligheder, der er for, at patienten kan få den nødvendige
behandling i hjemmet. De ovennævnte bemærkninger påtænker
arbejdsgruppen at medtage i det implementeringsbrev, der udsendes
til de aktører, der skal implementere den reviderede samarbejdsaftale.
Den reviderede samarbejdsaftale vil efter behandling i Det
Administrative Kontaktforum blive grafisk opsat hos regionens Grafisk
Service med et layout svarende til den nuværende samarbejdsaftale.
Herefter forestår implementeringsarbejdet. Arbejdsgruppen har
udarbejdet udkast til implementeringsplan, der fremgår af bilag.
Arbejdsgruppen anbefaler, at den reviderede samarbejdsaftale træder
i kraft den 1. september 2019. Samarbejdsaftalen bør revideres
indenfor fire år eller i forbindelse med nye nationale anbefalinger eller
lignende.
Jette Dalsgaard Andersen, der er regional sekretær for arbejdsgruppen
præsenterer på følgegruppemødet de generelle ændringer i den
reviderede samarbejdsaftale og redegør for evt. konsekvenser af
ændringerne.
Det indstilles, at følgegruppen indstiller følgende til godkendelse i Det
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Administrative Kontaktforum:
• Arbejdsgruppens udkast til revideret samarbejdsaftale for
tværsektorielt samarbejde om patienter med uhelbredelig
livstruende sygdom og kort forventet levetid i Region
Syddanmark
• Arbejdsgruppens udkast til implementeringsplan
Derudover drøfter følgegruppen arbejdsgruppens visioner for den
palliative indsats og indstiller til DAK, om der skal arbejdes videre med
visionsdelen.

Konklusion/
beslutning

Vedlagt:
Bilag 3.1 - Udkast til revideret samarbejdsaftalen: ”Tværsektorielt
samarbejde om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og kort
forventet levetid i Region Syddanmark”
Bilag 3.2 - Oversigt over arbejdsgruppens medlemmer
Bilag 3.3 - Implementeringsplan
Bilag 3.4 - Arbejdsgruppens visioner for den tværsektorielle palliative
indsats.
Jette Dalsgaard Andersen orienterede om arbejdet med revision af
samarbejdsaftalen.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats er også i
samarbejdsaftalen formuleret som anbefalinger. Følgegruppen
vurderer, at det kan lægges ud til SOF´erne at vurdere, hvordan de
ønsker at arbejde med anbefalingerne.
Implementeringsplan:
Formandsskabet for arbejdsgruppen stiller sig til rådighed i forhold til
at deltage i SOF-møder til orientering om den reviderede aftale.
Evaluering:
Arbejdsgruppen lægger op til, at der sker en evaluering hvert andet år
af samarbejdsaftalen via SOF´erne. Den lokale evaluering kan lægge
op til en drøftelse af, hvordan man ønsker at arbejde med
samarbejdsaftalen lokalt.
Visionspapir:
Følgegruppen vurderer, ligesom arbejdsgruppen, at visionspapiret
ligger udover den opgave, som kommissoriet beskriver. Arbejdet vil
fortsat være forankret i følgegruppen for behandling og pleje.
Følgegruppen vil derfor kunne tage visionspapiret i anvendelse ved et
evt. videre arbejde med samarbejdsaftalen.
Eva vil mundtligt orientere om arbejdsgruppens tanker om et videre
arbejde på området, når den reviderede samarbejdsaftale forelægges
DAK til godkendelse.
Følgegruppen er enige om, at præsentationerne af samarbejdsaftalen
på SOF-niveau kan suppleres med en drøftelse af de lokale ambitioner
i forhold til perspektiverne i visionspapiret.
Følgegruppen godkender, at den reviderede samarbejdsaftale og
implementeringsplan forelægges til godkendelse i DAK.
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Punkt 4

Mål
Beskrivelse af
punktet

Orientering om årlig status vedr. Samarbejdsaftale om sårbare gravide
og Samarbejdsaftale om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og
alkohol i regi af familieambulatoriet PLUS
Til orientering
Det Administrative Kontaktforum (DAK) har godkendt
Samarbejdsaftalen om ”Sårbare gravide” den 23. november 2018, og
”Samarbejdsaftale omkring gravide og børn tilknyttet
Familieambulatoriet Plus i Region Syddanmark” den 25. januar 2019.
Begge samarbejdsaftaler er forankret i Følgegruppen for Behandling og
Pleje, og af samarbejdsaftalerne fremgår det, at der skal ske en
opfølgning sidst i 2018.
Da implementeringen er forankret i de lokale Samordnings Fora (SOF),
er der rettet en forespørgsel hertil på status for implementeringen.
Alle SOF’er har givet deres respektive overordnede tilbagemeldinger
på samarbejdsaftalerne. Generelt fungerer samarbejdet godt og der er
løbende dialog via den organisering, der er omkring samarbejdet i dag.
Derfor vurderes det også af parterne selv, at samarbejdsaftalerne er
implementeret. Der er dog fremkommet enkelte temaer, som
fremhæves nedenfor. Tilbagemeldingerne kan opdeles i 5 overordnede
temaer:
1. Monitorering
2. Skabelon til samtykkeerklæring
3. Udfyldelse af svangerskabspapir
4. Samarbejdet med rusmiddelscentrene
5. Organiseringen af implementeringen
På baggrund af de indhentede statusbeskrivelser, vil arbejdsgruppen
anbefale Følgegruppen for Behandling og Pleje, at der foretages en
status på implementeringen og samarbejdet igen om 6 måneder.
Desuden, at man tilstræber lokale implementeringsgrupper, med
repræsentation af nøglepersoner og ledere, herunder repræsentanter
fra almen praksis og sociale myndigheder fra alle kommunerne i
sygehusenes optageområde.
Det indstilles overfor Følgegruppen for Behandling og Pleje, at
• Tage orienteringen til efterretning
• Godkende at der udarbejdes en ny status for implementeringen
om 6 måneder
• Følgegruppen anbefaler overfor de lokale SOF’er, at tilstræbe
repræsentation af relevante nøglepersoner fra almen praksis og
sociale myndigheder fra alle kommunerne i sygehusenes
optageområde i implementeringsgrupperne.
Vedlagt:
Bilag 4.1 - Statusnotat samarbejdsaftaler sårbare gravide og
Familieambulatoriet Plus - april 2019
Bilag 4.2 - Overblik implementering af samarbejdsaftaler sårbare
gravide og Familieambulatoriet Plus - April 2019

Konklusion/
beslutning

Følgegruppen tager orienteringen til efterretning og godkender, at der
udarbejdes en ny status for implementering af aftalerne om 6
måneder.
Følgegruppen anbefaler overfor de lokale SOF’er, at tilstræbe
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Mål

Punkt 5
Mål
Beskrivelse af
punktet

Den 14. maj 2019
Orientering om årlig status vedr. Samarbejdsaftale om sårbare gravide
og Samarbejdsaftale om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og
alkohol i regi af familieambulatoriet PLUS
Til orientering
repræsentation af relevante nøglepersoner fra almen praksis og sociale
myndigheder fra alle kommunerne i sygehusenes optageområde i
implementeringsgrupperne. Følgegruppen lægger op til at
arbejdsgruppen foranstalter, at der følges op herpå i lokale SOF´er.

Orientering om status vedr. Sambo arbejdsmarked og møde med den
tværsektorielle Sambo arbejdsgruppe
Til drøftelse og godkendelse
I regi af den tværsektorielle Sambo arbejdsgruppe, har der været en
drøftelse af eksisterende beslutninger vedr. én indgang. Der pågår en
afklaring af dette. Det skal vurderes om arbejdet med en afklaring af
én indgang kan få betydning for det videre arbejde med Sambo
arbejdsmarked. Formandsskabet for følgegruppen for behandling og
pleje følger arbejdet. Følgegruppen vil blive forelagt en mundtlig status
på mødet den 14. maj 2019.
Vedlagt er et juridisk notat, der er udarbejdet i forbindelse med
udviklingen af Sam:bo socialpsykiatri.
Et revideret kommissorium for den tværsektorielle Sam:bo
arbejdsgruppe blev drøftet på møde den 8. maj 2019. På den
baggrund er der skrevet juridisk bistand ind i kommissoriet og
arbejdsgruppen skal suppleres med hhv. en kommunal og regional
jurist. Der lægges op til, at følgegruppen godkender det reviderede
kommissorium.
Der er udpeget repræsentanter til arbejdsgruppen, som skal se på
videreudviklingen af SAM:BO i forhold til arbejdsmarkedsområdet. Dog
mangler der fortsat en kommunal jurist med kendskab til
arbejdsmarkedsområdet, som kan indgå i arbejdet, ligesom der
mangler en repræsentant fra Almen Praksis. Det er aftalt med
Praksisafdelingen, at Annemarie Heinsen, der har kontakten til
praksiskonsulenterne, sætter sig ind i arbejdsgruppen i forhold til det
indledende arbejde.
Det indstilles at følgegruppen for behandling og pleje at:
- godkende revideret kommissorium for den tværsektorielle
sam:bo arbejdsgruppe
- drøfte status på arbejdet med afklaring af begrebet én indgang
i Sam:bo aftalen
- drøfte status for arbejdet med Sam:bo arbejdsmarked.
Vedlagt:
Bilag 5.1 – Juridisk notat
Bilag 5.2 – Revideret kommissorium for den tværsektorielle Sambo
arbejdsgruppe
Bilag 5.3 – Referat af møde den 8.maj 2019 mellem formandsskabet
for følgegruppen for behandling og pleje og den tværsektorielle Sambo
arbejdsgruppe

6

Punkt 5
Mål
Konklusion/
beslutning

Den 14. maj 2019
Orientering om status vedr. Sambo arbejdsmarked og møde med den
tværsektorielle Sambo arbejdsgruppe
Til drøftelse og godkendelse
Annette Vestergaard Weng orienterede om sagen.
Beslutning:
Revideret kommissorium for den tværsektorielle sambo-arbejdsgruppe
blev godkendt med bemærkning om, at gruppen suppleres med
sekretariat for igangværende udviklingsarbejde for Sam:bo.
Følgegruppen vurderer, at der er behov for en entydig definition samt
juridisk afklaring vedr. begrebet én indgang via DAK-formandsskabet.
Der udarbejdes et baggrundsnotat, som forelægges DAKformandsskabet med henblik på vurdering af videre proces.
Annette Vestergaard Weng udarbejder notatet. Notatet udarbejdes
snarest muligt.
Det videre arbejde med SAM:BO arbejdsmarked afventer den fælles
afklaring vedr. én indgang. Arbejdet genoptages forventeligt efter
sommerferien.

Punkt 6
Mål
Beskrivelse af
punktet

Status vedr. respirationsområdet og godkendelse af revideret
kommissorium for arbejdsgruppen
Til orientering og godkendelse
Processen om udbuddet er nu der, hvor vi kan komme videre med
revision af samarbejdsaftalen. Desuden er der udpeget en ny
kommunal formand for arbejdsgruppen, Irene Rossavik, Esbjerg
kommune, og der er udpeget en regional og kommunal sekretær.
Der er en lille justering ift. kommissoriet, og der arbejdes pt. med en
ny tidsplan således, at Følgegruppen får et revideret udkast til
samarbejdstale til godkendelse på jeres møde den 11. oktober 2019,
og efterfølgende godkendelse i DAK, den 21. november 2019.
Tidsplanen matcher udbuddet så det ikke skulle give udfordringer.
Arbejdsgruppen har fremsendt et let revideret kommissorium for
arbejdet til godkendelse i følgegruppen.
Det indstilles at følgegruppen godkende revideret kommissorium for
arbejdsgruppen.
Vedlagt:
Bilag 6.1 – Revideret kommissorium for revision af samarbejdsaftalen
om fælles hjælperordninger

Konklusion/
beslutning

Følgegruppen godkender kommissorium med den reviderede tidsplan.
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Punkt 7

Generel orientering

Mål
Beskrivelse af
Punktet

Til orientering
Status på sag vedr. fald i hjemmet
Der kan orienteres om, at der er udpeget en repræsentant fra
Svendborg Kommune til at indgå i arbejdet. Aktuelt er Svendborg
Kommune ved at kvalificere en fælles henvendelse til ministeriet.
Det er aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal formulere
en samarbejdsaftale på området, når der foreligger klarhed over
lovgivningen.
Henvendelse om lærings- og kvalitetsteam vedr. lårbensbrud
Kvalitetsafdelingen, Regionshuset gav for nogen tid siden et generelt
oplæg omkring arbejdet med lærings- og kvalitetsteams i DAK. Der nu
to kommuner fra Region Syddanmark, som konkret er i gang med
forbedringer i forhold til borgere opereret for et hoftenært lårbensbrud.
Herudover er ADHD børn og unge er i forberedelsesfasen.
Kvalitetsafdelingen har tilbudt at orientere Følgegruppen om arbejdet.
Følgegruppen bedes vurdere, om dette vil være relevant.
Status vedr. Samarbejdsaftale for udviklingshæmmede med psykiske
lidelser (oligofreni) og Samarbejdsaftale på det retspsykiatriske
område
Samarbejdsaftalerne er implementeret. Der er rettet henvendelse til
Niels Aagaard, der er tilknyttet administrationen i psykiatrien. Niels
Aagaard oplyser, at der ikke er umiddelbare kommentarer til
samarbejdsaftalerne.

Konklusion/
beslutning

Det indstilles at følgegruppen tager orienteringen til efterretning.
Følgegruppen tager orienteringen til efterretning med følgende
bemærkninger:
Vedr. status på sag vedr. fald i hjemmet er der udarbejdet et udkast til
en henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Følgegruppen
vurderer, at det er DAK-formandsskabet, der skal være underskriver
på brevet.
Vedr. henvendelse om lærings- og kvalitetsteam vedr. lårbensbrud
takker følgegruppen for henvendelsen og vil i den kommende
sundhedsaftaleperiode vurdere, om det vil være relevant at benytte
sig af tilbuddet.

Punkt 8

Gennemgang af punkter til kommende møde

Mål
Beskrivelse af
punktet

Til orientering
Med afsæt i opgaveporteføljestyringsværktøjet gennemgås
opfølgningspunkter samt punkter til kommende møder:
Møde i følgegruppen den 23. august 2019:
- Til orientering – Ny Sundhedsaftale 2019-2023 for Region
Syddanmark og nyt kommissorium for følgegruppen
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Til godkendelse – Oplæg til revideret samarbejdsaftale om
Ledsagelse og praktisk hjælp
Til orientering – Årlig status vedr. samarbejdsaftale om
peritonealdialyse i eget hjem
Til orientering – status vedr. FMK

Det indstilles, at Følgegruppen tager orienteringen til efterretning.

Konklusion/
Beslutning

Vedlagt:
Bilag 8.1 – Opgaveporteføljestyringsværktøj
Bilag 8.2 - Årshjul 2019
Følgegruppen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 9

Evt.

Mål
Beskrivelse af
punktet
Konklusion/
Beslutning

Til orientering
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