Den 12. december 2019

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje
Dato:

Tirsdag den 10. december 2019 kl. 09.00-12.00

Sted:

Mødelokale 2, Kokholm, Kolding

Deltagere: Eva Nielsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Sønderjylland
Michael Skriver Hansen, Sundhedschef, Sønderborg Kommune
Kirsten Dyrholm Hansen, Afdelingschef, Social og Ældre, Vejen Kommune
Mette Nygaard, Specialkonsulent, Tværsektorielt samarbejde, Region Syddanmark
Signe Gronwald Petersen, Konsulent, Sønderborg Kommune
Afbud:

Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Administrerende sygehusdirektør, Psykiatrien i
Region Syddanmark
Peter Barkholt, PLO-repræsentant

Referat
Punkt 1
9.00-9.05
Mål
Beskrivelse af
punktet
Konklusion/
beslutning

Velkomst v. formandskabet

Punkt 2
9.05-9.25
Mål
Beskrivelse af
punktet

Sparring vedrørende det regionale initiativ ”Den sidste tid”

Formandsskabet bød velkommen.

Drøftelse
I Region Syddanmarks budgetforlig for 2020 er der aftalt et initiativ
med titlen Den sidste tid. Det hedder i aftaleteksten, at
”Aftaleparterne ønsker at styrke mulighederne for at
imødekomme patientens ønsker i den sidste tid og give de
sundhedsprofessionelle de nødvendige værktøjer til at
understøtte dette.
Der udarbejdes en samlet plan for "den sidste tid". Planen skal bl.a.
undersøge mulighederne for justering af de palliative teams
arbejdsområder og opgaver og vurdere, hvordan borgernes livs/behandlingstestamente bedst muligt understøttes. Endelig skal
planen vurdere, om der er behov for yderligere indsatser, der
understøtter borgernes/patienternes ønsker i den "sidste tid",
herunder evt. behov for koordinering af den frivillige indsats på
området.
Sundhedsudvalget og Udvalget for det nære sundhedsvæsen
fremlægger forslag hertil.”
Den sidste tid
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Punkt 2
9.05-9.25
Mål

Den 12. december 2019
Sparring vedrørende det regionale initiativ ”Den sidste tid”
Drøftelse
Styrelsen for Patientsikkerhed har udsendt en ny vejledning for Den
sidste tid https://stps.dk/da/ansvar-og-retningslinjer/vejledning/densidste-tid/
Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt følgegruppen har en opgave
i forhold til vejledningen.
Birthe Navntoft og Marie Jensen fra Tværsektorielt Samarbejde
deltager via video under drøftelsen.
Indstilling:
Der ønskes en indledende drøftelse af initiativet ”Den sidste tid”.

Konklusion/
beslutning

Følgegruppen drøftede initiativet Den sidste tid.
Birthe Navntoft og Marie Jensen orienterede om initiativ i Budget 2020
omkring den sidste tid. Initiativet forventes at følge to spor – et
regionalt og et tværsektorielt.
Følgegruppen tilkendegav, at det er oplagt, at Følgegruppen involveres
i arbejdet pga. snitflader i samarbejdet i de palliative forløb, samt
snitflader til følgegruppens øvrige opgaver. Det blev understreget, at
Samarbejdsaftalen om patienter med uhelbredelig sygdom og
forventet kort levetid, som netop er revideret, fortsat udgør afsættet
for samarbejdet på det tværsektorielle område.
Der ligger aktuelt en stram tidsplan ift., at der skal leveres input til
Budget 2021 ift. vedr. de palliative teams. Her vil Følgegruppen gerne
agere høringspart. Almen praksis vil ligeledes være høringspart.
Birthe og Marie fremsender den foreløbige plan for det videre arbejde
til kommentering i følgegruppen.
Der er planlagt en temadrøftelse i DAK om palliation. Denne kan
anvendes som et kick-off for arbejdet i det tværsektorielle spor. Der
arbejdes henimod en drøftelse i maj 2020. Temadrøftelsen kan
fungere som det fælles afsæt for det videre arbejde med input vedr. fx
data på området, frivillighedsområdet mm. Der arbejdes henimod at
temadrøftelsen bliver koordineret bredt i forhold til såvel det regionale
arbejde om Den sidste tid som koordinationsgruppens planlægning af
strategiske drøftelser i DAK.
Styrelsen for patientsikkerhed har udsendt to nye vejledninger til
implementering om fravalg af livsforlængende behandling og
genoplivning. Det blev drøftet at Følgegruppen for behandling og pleje
her har en opgave i forhold til implementering af vejledningerne.
Aktuelt pågår der et arbejde med at revidere den regionale for
genoplivning. Det skal vurderes, hvordan arbejdet med en
tværsektoriel retningslinje tilrettelægges. Der lægges op til en
formandsbeslutning den 23. januar 2020 om, hvordan SOF´erne
orienteres om det aktuelle arbejde.
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Den 12. december 2019

Punkt 3
9.25-9.45
Mål
Beskrivelse af
punktet

Overgang til ny organisering, opgaveportefølje og bemanding af
følgegruppen
Drøftelse
Eva Nielsen er udpeget som regional formand for Følgegruppen for
behandling og pleje for den nye sundhedsaftaleperiode. Charlotte
Scheppan, sundhedschef i Odense Kommune, er udpeget som
kommunal formand.
Den regionale bemanding af følgegruppen er følgende:
−
−
−
−

Anne L. Eisenhardt, Oversygeplejerske, Psykiatrisk Afdeling
Aabenraa
Bente Trier Kaarup, oversygeplejerske Ortopædkirurgisk
afdeling, Kolding Sygehus
Lene Jensen, ledende Oversygeplejerske, Neurologi,
Sydvestjysk Sygehus
Marianne Lundegaard, Oversygeplejerske, Ortopædkirurgisk
afd. O, Odense Universitetshospital

Den kommunale bemanding af følgegruppen er følgende:
−
−
−
−

Anni Kjærgaard Sørensen, chef for sygeplejen i Esbjerg
Kommune
Kirsten Dyrholm, chef for ældre og rehabilitering i Vejen
Kommune
Bjarne Ipsen, chef for visitation og rehabilitering på voksen og
ældreområdet i Aabenraa Kommune
Joan Slaikjer, plejecenterchef i Sønderborg Kommune

Den regionale sekretær Mette Nygaard fortsætter. Der udestår
udpegning af kommunal sekretær.
I den kommende tid skal der ske en overlevering fra nuværende
kommunal formand og sekretær til de nye.
Dette vil indebære:
-

-

Overlevering fra nuværende til kommende kommunal
medformand. Det foreslås, at den afgående formand deltager i
Følgegruppens møde i april
Overlevering fra nuværende til kommende kommunal sekretær
Eksisterende og nye opgaver føres ind i et nyt
opgaveporteføljestyringsværktøj
Der udarbejdes nyt årshjul for følgegruppens møder i 2020

Der forventes kick-off for de nye følgegrupper den 28. januar 2020. De
nuværende følgegrupper fortsætter deres arbejde frem til afholdelsen
af kick-off.
Der lægges med de nye følgegrupper og kompetencegrupper op til en
ny samarbejdsform. Nyt kommissorium for Følgegruppen for
behandling og pleje samt kommissorium for de tre nye tværgående
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Punkt 3
9.25-9.45
Mål

Den 12. december 2019
Overgang til ny organisering, opgaveportefølje og bemanding af
følgegruppen
Drøftelse
kompetencegrupper vedr. monitorering, IT og velfærdsteknologi og
opgaveoverdragelse er vedlagt.
Det indstilles til følgegruppen for behandling og pleje at drøfte:
-

Konklusion/
beslutning

Overgang til ny organisering, opgaveportefølje og bemanding af
følgegruppen.

Vedlagt:
Bilag 3.1: Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje
Bilag 3.2: Kommissorium for de tre tværgående kompetencegrupper
Følgegruppen drøftede overgang til ny organisering med følgende
bemærkninger:
Afgående formand og sekretær overleverer opgaven i januar før kickoff-møde den 28. januar 2020.
Der tilrettelægges et kick-off møde for den nye Følgegruppe for
behandling og pleje den 3.marts:
- Kommissorier
- Opgaver
- Proces/tidplan
- Samarbejdsflader
Den afgående kommunale medformand og sekretær tilbyder at deltage
følgegruppens første møde ved behov.
Det bemærkes at PLO har udpeget Ditte de Churruca-Colon, som
repræsentant i Følgegruppen. Allan Vittrup, chefkonsulent i Odense
Kommune, er desuden udpeget som kommunal medsekretær.

Punkt 4
9.45-9.50
Mål
Beskrivelse af
Punktet

Status SAM:BO Socialpsykiatri - Indlæggelses- og udskrivningsadvis
modtages ikke i kommer på borgere, der kun har tilknytning til
botilbud.
Til godkendelse
Baggrund
SAM:BO Socialpsykiatri blev implementeret i Region Syddanmark den
23. oktober 2018.
SAM:BO Socialpsykiatri bygger på de samme principper, som SAM:BOaftalen på sundhedsområdet, om sammenhængende patientforløb,
indsatsen afpasses efter behovet, udskrivningen begynder ved
indlæggelsen, sammenhæng gennem dialog samt borgeren/patienten
inddrages.
Som forventet har der været oplevet enkelte udfordringer ved opstart.
Både organisatoriske og i enkelte kommuner også tekniske. Der er
løbende taget hånd om de opståede tekniske udfordringer i et tæt
samarbejde mellem kommune og Klinisk IT, Psykiatrien i Region
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Punkt 4
9.45-9.50
Mål

Den 12. december 2019
Status SAM:BO Socialpsykiatri - Indlæggelses- og udskrivningsadvis
modtages ikke i kommer på borgere, der kun har tilknytning til
botilbud.
Til godkendelse
Syddanmark. Samtidigt er der løbende iværksat forskellige centrale og
lokale tiltag med fokus på fremdrift af SAM:BO.
Gennemgang af kommunikationsflow viste en
uhensigtsmæsssighed
På baggrund af månedlige listetrækninger over antal afsendte
korrespondancer imellem kommuner og psykiatrisygehuset på det
socialpsykiatriske område, nedsatte PSOF Lillebælt i juni en ad hoc
arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Vejle Kommune og fra
Klinisk IT, Psykiatrien i Region Syddanmark, med det formål, at
afdække og gennemgå en stikprøvekontrol af det digitale
kommunikationsflow mellem Vejle Kommune og Psykiatrisk Afdeling
Vejle med afsæt i SAM:BO aftalen.
Ved gennemgangen af kommunikationsflowet tegnede der sig et
billede af, at kommunens it-system ikke modtog indlæggelses- og
udskrivningsadvis på en afgrænset gruppe af borgere, til trods for at
indlæggelses- og udskrivningsadvis var afsendt fra sygehusets itsystem. På baggrund af denne opdagelse udførte gruppen yderligere
stikprøver, som underbyggede antagelsen. Vejle Kommune har
efterfølgende foretaget yderligere undersøgelser og er nået frem til
følgende konstatering:
Borger med tilknytning til hjemmepleje/sygepleje og botilbud =
kommunen modtager advis
Borger med tilknytning til hjemmepleje/sygepleje, botilbud og bostøtte
kommunen modtager advis
Borger med tilknytning til hjemmepleje/sygepleje og bostøtte =
kommunen modtager advis
Borger med tilknytning til bostøtte = kommunen modtager advis
Borger med tilknytning til botilbud = kommunen modtager ikke advis.
MedCom udlægger den juridiske forklaring
Der har været rettet henvendelse til MedCom herom. De begrunder
frasorteringen af indlæggelses- og udskrivningsadvis på borgere med
tilknytning alene til botilbud med, at der ikke er lovhjemmel til, at
indlæggelses- og udskrivningsadvis modtages i kommunen, jf. kap.
16. i Serviceloven, som kun dækker §§81-99.
Borgere med et botilbud vil typisk være omfattet af § 107 eller § 108 i
Serviceloven.
MedCom tilføjer dog, at mange af de berørte borgere også har en § 85
(socialpædagogisk bistand), hvilket betyder, at et advis alligevel vil
blive modtaget i kommunen.
Henvendelse til ministeriet om problemstillingen
MedCom har, grundet et udtrykt nationalt behov fra den Operationelle
styregruppe ”Social & Sundhed”, rettet henvendelse til ministeriet om
udvidet adgang til advis på en række relevante paragraffer.
Ministeriet har kvitteret og meddelt, at de er villige til at se på
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Punkt 4
9.45-9.50
Mål

Den 12. december 2019
Status SAM:BO Socialpsykiatri - Indlæggelses- og udskrivningsadvis
modtages ikke i kommer på borgere, der kun har tilknytning til
botilbud.
Til godkendelse
problematikken omkring retssikkerhedsloven. Der er dog ingen
melding om hvornår og i hvilket tempo det sker.
Generelle bemærkninger
Det er ikke muligt, at give noget præcist billede af volumen i relation
til problemstillingen. Det vil dog være forbundet med et betydeligt
arbejde blot at få kortlagt antallet af socialpsykiatriske botilbud med
henblik på fremsendelse af information om begrænsningen.
Løsningen er p.t., at der tages telefonisk kontakt fra sygehus til
kommune, når der er tale om en borger, som alene har et kommunalt
botilbud.
Det indstilles, at Følgegruppen:
-

Beslutter, at den tværsektorielle SAM:BO-arbejdsgruppe
foretager en nærmere udredning af problemstillingen i relation
til konsekvenser, ressourcer og volumen, og på baggrund af
dette rådgiver Følgegruppen i relation til nedenstående:
o Hvorvidt, der skal udsendes information til samtlige
kommuner og sygehuse om begrænsningen i adviser
vedr. borgere, der kun har et botilbud
o Hvorvidt, der skal indarbejdes en tilføjelse i SAM:BO
forløb 8 omkring begrænsningen

Konklusion/
Beslutning

Følgegruppen godkendte indstillingen.
Kirsten Dyrholm følger op på opgaven i samarbejde med sekretariatet
for den tværsektorielle SAM:BO arbejdsgruppe.

Punkt 5
9.50-10.15

Videre proces vedr. begrebet én indgang på SAM:BO-området og
opstart af arbejdet med videreudvikling af SAM:BO i forhold til
arbejdsmarkedsområdet
Drøftelse og beslutning
Det Administrative Kontaktforum behandlede på møde den 21.
november sagen, hvor følgegruppen for behandling og pleje havde
anmodet om at få godkendt en præcisering af begrebet én indgang i
relation til arbejdet med SAM:BO-aftalen.

Mål
Beskrivelse af
punktet

Sagen var opstået som en konsekvens af, at en kommune havde
angivet, at det ikke var lovmedholdeligt, at anvende én indgang (et
lokationsnummer i forhold til SAM:BO-forløbene).
Konsekvensen har bl.a. været, at arbejdet omkring videreudvikling af
SAM:BO i forhold til arbejdsmarkedsområdet har været sat i bero,
indtil der var en nærmere afklaring.
Drøftelsen i DAK
I forbindelse med drøftelsen af sagen i DAK blev legaliteten i forhold til
de nuværende SAM:BO-forløb ikke anfægtet.
Det blev dog påpeget, at man ikke i forhold til det fremtidige
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Punkt 5
9.50-10.15
Mål

Den 12. december 2019
Videre proces vedr. begrebet én indgang på SAM:BO-området og
opstart af arbejdet med videreudvikling af SAM:BO i forhold til
arbejdsmarkedsområdet
Drøftelse og beslutning
videreudviklingsarbejde på arbejdsmarkedsområdet samt børn- og
ungeområdet kan forpligte sig til én indgang. Det vil således være op
til arbejdsgrupperne at få belyst de juridiske og tekniske muligheder i
forbindelse med afdækningen af behovet for tværsektoriel
kommunikation på de nye områder.
Beslutningen i DAK
DAK besluttede, at der skrives ud til kommunerne med henblik på at få
oplysninger om, hvornår kommunerne forventes at kunne leve op til
aftalen om én indgang. Sagen sættes derfor på dagsordenen til det
kommende møde i DAK den 23. januar 2020, før skrivelsen vedr. én
indgang udsendes til de lokale samordningsfora til videre
foranstaltning.
Odense Kommune tilbød at udsende information omkring deres system
til de øvrige kommuner, som inspiration til, hvordan der kan arbejdes
med kun at have én indgang.
Videreudvikling af SAM:BO på arbejdsmarkedsområdet
Den 9. december er der aftalt et møde mellem formandskab og
sekretariat i arbejdsgruppen vedr. videreudvikling af SAM:BO på
arbejdsmarkedsområdet. Formålet med mødet er at orientere om
DAK´s beslutning vedr. én indgang samt fastlægge nye mødedatoer
for arbejdet i 2020.
Det indstilles, at Følgegruppen:
-

-

Konklusion/
beslutning

Afventer status fra kommunerne samt drøfter sagen på ny efter
DAK´s behandling af sagen den 23. januar 2020
Beslutter, at arbejdet i arbejdsgruppen vedr. videreudvikling af
SAM:BO på arbejdsmarkedsområdet først igangsættes efter
mødet i DAK den 23. januar 2020, når endelig beslutning
foreligger
Overvejer, hvorvidt beslutningen efter DAK den 23. januar
2020 giver anledning til en ændring af kommissoriet for
arbejdsgruppen vedr. videreudvikling af SAM:BO på
arbejdsmarkedsområdet

Vedlagt:
Bilag 5.1: Udkast til referat fra DAK den 23. januar 2020 vedr. punktet
on præcisering af én indgang (endelig version forventes at foreligge
efter 2. december)
Følgegruppen godkendte indstillingen, med følgende bemærkninger:
Fælleskommunalt Sundhedssekretariat afventer skriv fra Odense
Kommune og har derfor endnu ikke efterspurgt status fra
kommunerne. Sagen bringes derfor formentlig ikke på DAK i januar
2020.
På baggrund af at SAM:BO arbejdsmarked sættes i bero er der en

7

Punkt 5
9.50-10.15
Mål

Punkt 6
10.15-10.30
Mål
Beskrivelse af
punktet

Den 12. december 2019
Videre proces vedr. begrebet én indgang på SAM:BO-området og
opstart af arbejdet med videreudvikling af SAM:BO i forhold til
arbejdsmarkedsområdet
Drøftelse og beslutning
opmærksomhed på snitfladen til Følgegruppen for Arbejdsmarked og
Uddannelse, samt at den nedsatte arbejdsgruppe skal revitaliseres,
når arbejdet er klart til at blive genoptaget. Dette vil på sigt kunne
medføre en revision af kommissoriet.

Status på implementering af samarbejdsaftalerne vedr. ”Sårbare
gravide” og ” Samarbejdsaftale omkring gravide og børn tilknyttet
Familieambulatoriet Plus i Region Syddanmark”
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. Sidste status fik Følgegruppen den 8. maj
2019.
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 forskelle på implementeringsgrupperne
mht. at sikre en dækkende repræsentation.
Af fokuspunkter nævnes:
•
•

Behov for tættere samarbejde med psykiatrien ift. koordinering
af indsatsen i de enkelte patientforløb
En enkelt implementeringsgruppe fremhæver et ønske om
sammenlægning af de to samarbejdsaftaler

Der opleves en øget tilgang af udsatte og sårbare familier og et fald i
antallet af kvinder medmisbrug.
Samarbejdsaftalen vedr. sårbare gravide, har følgende målgruppe:
Samarbejdsaftale omhandler alle gravide, uanset niveau, hvor der er
en bekymring for barnets trivsel, som medfører en underretning.
Familieambulatoriet har følgende målgruppe: 1) Gravide med forbrug
af afhængighedsskabende medicin, alkohol, og/eller andre rusmidler.
2) Børn fra fødsel til skolestart som i fostertilværelsen har været
eksponeret jf. inklusionskriterierne for alkohol, afhængighedsskabende
medicin og/eller andre rusmidler.
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Den 12. december 2019
Det indstilles til Følgegruppen for Behandling og Pleje at:
−
−

Konklusion/
beslutning

Punkt 7
10.30-10.50
Mål
Beskrivelse af
punktet

tage orienteringen til efterretning
drøfte fokuspunkterne

Vedlagt:
Bilag 6.1: Overblik implementering af samarbejdsaftaler sårbare
gravide og Familieambulatoriet Plus – November 2019
Følgegruppen tog orienteringen om status til efterretning.
Følgegruppen vurderer, at det i forhold til samarbejdsaftalernes
forholdsvis korte virketid er for tidligt at tage stilling til
fokuspunkterne. Nye initiativer vil blive videreført af Følgegruppen for
forebyggelse, som fremover varetager opgaven.

Opdaterede inklusionskriterier for kvinder til
Familieambulatorie Plus i Syddanmark
Beslutning
Formandsskabet i Følgegruppen for behandling og pleje har bedt om
en høring pba. en opdatering af inklusionskriterierne for gravide i
Familieambulatorie Plus. Inklusionskriterierne er et bilag til
Samarbejdsaftalen om gravide og børn tilknyttet Familieambulatorie
Plus, godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 25. januar
2018.
Der er foretaget en opdatering af inklusionskriterier for gravide i
Region Syddanmark med forbrug med afhængighedsskabende
medicin, alkohol og/ eller andre rusmidler.
Ændringerne er foretaget blandt andet på baggrund af de erfaringer
OUH har fået ved anvendelsen af PRO data med specifikt at spørge de
ny-gravide om deres alkoholindtag. Til dette formål blev de tidligere
inklusionskriterier (inklusions- og opfølgningskriterier, februar 2018)
anvendt. Det er i forbindelsen med anvendelsen af PRO, at det blev
tydeligt, at gruppen af kvinder med forbrug tidligt og inden erkendt
graviditet ikke ønsker en opfølgning af deres børn.
Følgende ændringer er foretaget:
- Kvinder, som har indtaget alkohol tidligt i graviditeten (de
første 4-6 uger) og før dennes erkendelse (jf. omfangsgrænser
i delvis 1b og 1c), ikke bliver ringet op og/eller tilbudt forløb i
Familieambulatoriet.
- Der erkendes løbende nye misbrugsstoffer. Latter- og
lightergas samt medicinsk cannabis er derfor tilføjet.
De opdaterede inklusionskriterier har været drøftet i Fødeplanudvalget
den 8. oktober 2019, samt været i en skriftlig høring hos Styregruppen
for Familieambulatorierne i Syddanmark, i begge fora imødekommes
opdateringen.
Det indstilles til Følgegruppen for behandling og pleje at:
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-

Konklusion/
beslutning

Den 12. december 2019
godkende de opdaterede inklusionskriterier

Vedlagt:
Bilag 7.1: Inklusionskriterier vedr. afhængighedsskabende medicin
alkohol rusmidler for gravide til familieambulatoriet Region
Syddanmark (NY)
Bilag 7.2: Inklusions og opfølgningskriterier, februar 2018
Følgegruppen godkendte de opdaterede inklusionskriterier.
Formandsskabet i DAK orienteres om sagen samt beslutningen. Det
bemærkes, at tilretningen er sket på baggrund af faglige vurderinger.
Fødeplanudvalget har godkendt sagen.

Punkt 8
10.50-11.10

Videre proces vedr. høring af samarbejdsaftale om kommunikation,
ledsagelse og praktisk hjælp

Mål
Beskrivelse af
Punktet

Til drøftelse
Det Administrative Kontaktforum drøftede den 19. september 2019
godkendelsen af en revideret samarbejdsaftale om ledsagelse og
praktisk hjælp. Referat af sagens behandling kan findes via dette link:
https://regionsyddanmark.dk/wm517719#punktnavn12
Som det fremgår her, godkendte Det Administrative Kontaktforum, at
forslaget til en revideret samarbejdsaftale og den tilhørende
standardkontrakt og afregningsblanket skulle sendes i høring hos
kommunerne og på sygehusene i Syddanmark. Følgegruppen for
behandling og pleje blev desuden bedt om at udarbejde et
medfølgende høringsbrev, hvor det tydeliggøres, hvad årsagerne til
revisionen har været, og på hvilke områder aftalen er blevet ændret.
På denne baggrund foreslås en proces, hvor samarbejdsaftalen og de
tilhørende bilag sendes til høring hos kommunerne via
Fælleskommunalt Sundhedssekretariat med henblik på, at der her
udarbejdes et samlet kommunalt høringssvar. Af hensyn til behandling
af høringssvar i arbejdsgruppen og i Følgegruppen for behandling og
pleje forud for sagens forelæggelse på mødet i Det Administrative
Kontaktforum den 12. marts 2020 fastsættes svarfristen for det
samlede, kommunale høringssvar til den 15. januar 2020.
I forhold til sygehusene foreslås en proces, hvor de har lejlighed til at
afgive deres bemærkninger til sagen via en drøftelse af
samarbejdsaftalen på et møde i Koncernledelsesforum den 14. januar
2020.
Der er udarbejdet et udkast til et høringsbrev fra Følgegruppen for
behandling og pleje, som kan sendes til Fælleskommunalt
Sundhedssekretariat og indgå ved behandlingen af sagen i
Koncernledelsesforum.
Det indstilles, at Følgegruppen for behandling og pleje
- godkender den foreslåede høringsproces
- godkender, at udkastet til høringsbrev udsendes
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Vedlagt:
Bilag 8.1 - Udkast til høringsbrev
Konklusion/
Beslutning

Følgegruppen godkender indstillingen, med følgende bemærkninger:
-

-

-

Punkt 9
11.10-11.20
Mål
Beskrivelse af
Punktet

Den 12. december 2019

Det skal i høringsbrevet være tydeligere, at det alene er
ændringerne, der skal i høring. Kun de faktuelle ændringer skal
i høring og de skal fremhæves konkret i høringsbrevet.
Der skal i listen over ændringer tilføjes, at sygehuset betaler
transporttid.
Fælleskommunalt Sundhedssekretariat faciliterer et koordineret
fælleskommunalt høringssvar, der alene går på ændringer i
aftalen.
Høringsbrevet sendes til formandsgodkendelse

Generel orientering
Til orientering
Status på arbejdet vedr. revision af samarbejdsaftale på
demensområdet
Den nationale handlingsplan for demens lægger i initiativ 6 op til, at
der skal ske en evaluering af de eksisterende regionale
forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler for demens. På baggrund af
evalueringerne har Sundhedsstyrelsen udarbejdet faglige anbefalinger
for tværsektorielle forløb for mennesker med demens.
Anbefalingerne omfatter såvel organisering som rolle og
ansvarsfordeling i forhold til arbejdet. De endelige anbefalinger er
endnu ikke udsendt. Seneste oplysning fra ministeriet er, at det beror
på, at KL endnu ikke har indsendt kommentarer til DUT-høringen.
Den tværsektorielle arbejdsgruppe for den samlede demensindsats i
regionen vil indlede arbejdet med revision af samarbejdsaftalen for
demens, så den harmonerer med de nye anbefalinger, så snart de nye
anbefalinger udsendes.
Det indstilles til Følgegruppen for behandling og pleje at:
-

tager orienteringen til efterretning.

Årlig status på arbejdet med elektronisk kommunikation mellem
psykiatri og hjemmepleje
Driftsniveauet overvåges kontinuerligt med månedlige listetrækninger.
Der er i Q3 2019 foretaget en SAM:BO audit internt i
psykiatrisygehuset med udgangspunkt i både SAM:BO hjemmepleje og
SAM:BO socialpsykiatri. Auditten er foretaget på et kvantitativt
grundlag. Driftsovervågningen og auditten danne grundlag for
kommende beslutning om initiativer i psykiatrisygehuset, som skal
bidrage til initiativer, som øger kvalitet og patientsikkerheden i
tværsektorielle patientforløb, jf. SAM:BO aftalen.
Det indstilles til Følgegruppen for behandling og pleje at:
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Den 12. december 2019

Punkt 9
11.10-11.20
Mål

Generel orientering

Konklusion/
beslutning

Følgegruppen tog orienteringen til efterretning, med følgende
bemærkninger:

Til orientering
- tager orienteringen til efterretning.

På demensområdet skal der fortsat være løbende fokus på
koordinering af initiativer.

Punkt 10
11.20-11.30
Mål
Beskrivelse af
punktet

Gennemgang af punkter til kommende møde
Til orientering
Med afsæt i opgaveporteføljestyringsværktøjet gennemgås
opfølgningspunkter samt punkter til kommende møder:
Næste
-

-

møde i formandsskabet den 23. januar 2020:
Status på udarbejdelse af nyt opgaveporteføljestyringsredskab
Årshjul og møder i den nye følgegruppe
Til drøftelse - Videre proces vedr. begrebet én indgang på
SAM:BO-området og opstart af arbejdet med videreudvikling af
SAM:BO i forhold til arbejdsmarkedsområdet
Til orientering - Årlig status på arbejdet vedr. casekataloget samt
særlig orientering om henvendelse vedr. sonderemedier
Til orientering - Årlig status på arbejdet Samarbejdsaftale om
peritonaldialyse i eget hjem

Følgegruppemøde april 2020:
- Til drøftelse - Konstituering af ny følgegruppe
- Til drøftelse - Målsætninger for følgegruppens arbejde
- Til drøftelse - Gennemgang af opgaveportefølje

SAMBO-audit
Det indstilles, at Følgegruppen tager orienteringen til efterretning.

Konklusion/
Beslutning

Vedlagt:
Bilag 10.1 – Opgaveporteføljestyringsværktøj
Bilag 10.2 - Årshjul 2020
Følgegruppen tog orientering til efterretning med følgende justeringer:
Næste
-

-

møde i formandsskabet 23. januar 2020:
Status på udarbejdelse af nyt opgaveporteføljestyringsredskab
Planlægning af kick-off for følgegruppen den 3. marts 2020
Årshjul og møder i den nye følgegruppe
Godkendelse af høringssvar og sagsfremstilling til DAK vedr.
Samarbejdsaftale om kommunikation, ledsagelse og praktisk
hjælp
Til orientering - Årlig status på arbejdet vedr. casekataloget samt
særlig orientering om henvendelse vedr. sonderemedier
Til orientering - Årlig status på arbejdet Samarbejdsaftale om
peritonaldialyse i eget hjem
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Den 12. december 2019
Følgegruppemøde den 3. marts 2020:
- Til drøftelse - Konstituering af ny følgegruppe
- Til drøftelse - Målsætninger for følgegruppens arbejde
- Til drøftelse - Gennemgang af opgaveportefølje
Følgegruppemøde den 3. april 2020:
- Til drøftelse - Videre proces vedr. begrebet én indgang på
SAM:BO-området og opstart af arbejdet med videreudvikling af
SAM:BO i forhold til arbejdsmarkedsområdet
- Til drøftelse - SAMBO-audit

Punkt 11
11.30-12.00
Mål
Beskrivelse af
punktet

Evt.
Til orientering
Henvendelse vedr. samarbejdsaftale for patienter med uhelbredelig
livstruende sygdom og kort forventet levetid
IPG behandling og pleje i SOF syd har sendt en forespørgsel om behov
for justering af samarbejdsaftalen. De peger på konkrete uklarheder,
som viderebringes til formandsskabet for arbejdsgruppen, som stod for
revision af aftalen. Der lægges op til at arbejdsgruppen afklarer, om der
er behov for tilretning af aftalen.
SAM:BO audit
Anne Nicolaisen har gennem sit tidligere arbejde på Center for Kvalitet
været på projektleder på SAM:BO audit som blev gennemført i 2016,
men som ikke blev formidlet p.g.a. en ændret fortolkning af
Sundhedsloven. Vi foreslår et samarbejde om audit af tværsektorielle
forløb, da udviklingen af variable og spørgsmål hertil kan sikre en
bredere undersøgelse, hvor vi f.eks får samarbejdet mellem almen
praksis og kommunerne med. Herudover vil det være relevant at have
nogle generiske spørgsmål, hvis der igen skal gennemføres en SAM:BO
audit.
Se vedlagte bilag 11.

Konklusion/
Beslutning

Samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne i
forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga.
respiratorisk udstyr
DAK har frem mod SKU efterspurgt præciseringer i aftalen.
Følgegruppen tog orienteringen til efterretning med følgende
bemærkninger:
Henvendelse vedr. samarbejdsaftale for patienter med uhelbredelig
livstruende sygdom og kort forventet levetid:
Henvendelsen er givet videre til sekretariatet/arbejdsgruppen med
henblik på, at arbejdsgruppen forholder sig til forslag om justeringer.
SAM:BO audit:
Følgegruppen skal tage beslutning om, hvordan SAM:BO audit
tilrettelægges fremover. Herunder hvordan kompetencegrupperne kan
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indgå idet. Anne Nicolaisen kan deltage i en drøftelse på
følgegruppemøde i april 2020.
Samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne i
forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga.
respiratorisk udstyr:
Sagen var til orientering i SKU den 5. december 2019.
Samarbejdsaftalen skal nu implementerings via SOF´erne.
Arbejdsgruppen skal udarbejde og sørge for udsendelse af en
implementeringsskrivelse til SOF´erne.
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