Referat

Møde i Lokalt Samordningsforum - SOF Lillebælt
Tidspunkt: Den 28. februar, kl. 12.00-14.00
Sted: Kolding Sygehus, Direktionens mødelokale

Deltagere
Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt
Lene Søndergaard, Praksiskonsulent, Praktiserende læge, Middelfart
Jette Kynde Schøtz, Afdelingschef for Sundhed & Familie, Vejen Kommune
Dorte Juhl Folmer, Sundhedsfaglig chefkons. og leder af Myndighed Ældre, Vejen Kommune
Lene Bruun, Leder af sundhedsstaben, Billund Kommune
Mona Nederby Larsen, Pleje og omsorgschef, Fredericia Kommune
Heidi Nordahl Jensen, Sundhedscenterchef, Kolding Kommune
Birgitte Munk Grunnet, Sundhedsplanlægger, Kolding Kommune
Rikke Rytter Lindegaard, Konst. Sundhedschef, Middelfart Kommune
Anita Johansen, Sundhedsplanlægger, Middelfart Kommune
Claus Noringriis, Praksiskonsulent, Praktiserende læge, Viuf
Anne Uller, Chefjordemoder, Kvindesygdomme og fødsler, Sygehus Lillebælt
Bente Trier Kaarup, Oversygeplejerske, Ortopædkirurgisk Afd., Sygehus Lillebælt
Mathias Hornbæk, Leder af enheden for Tværsektorielt samarbejde, Sygehus Lillebælt
Afbud
Marit Nielsen-Man, Sundhedschef Vejle Kommune
Mads Koch Hansen, Lægefaglig direktør, Sygehus Lillebælt
Kirsten Damgaard Bisgaard, Oversygeplejerske, Medicinsk Afd., Sygehus Lillebælt
Pia Mejborn, Ældrechef Billund Kommune
Peter Jezek, Oversygeplejerske, Psykiatrisk Afd., Kolding-Vejle
Helle Rossen, Projektleder, Sygehus Lillebælt
Sekretariat
Søren Holst Jensen, Sundhedsplanlægger Vejle Kommune
Hanne Heebøll, Direktionsassistent, Sygehus Lillebælt
Mødeleder: Helle Adolfsen

1. Velkomst v/Helle Adolfsen

2. Implementering af Sundhedsaftalen - status fra regionale følgegrupper og lokale
implementeringsgrupper under SOF Lillebælt v/Helle Adolfsen





Forebyggelse
Genoptræning og rehabilitering
Behandling og pleje
SAM:BO (status v/Bente Trier Kaarup)

Indstilling
Det indstilles, at SOF Lillebælt godkender status fra implementeringsgrupperne.
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Beslutning
SOF Lillebælt godkendte status uden bemærkninger.
3.

Orientering fra PSOF v/ Peter Jezek
Status på implementeringsplan vedr. Sam:Bo-forløb inden for socialpsykiatrien mv.
Beslutning
Punktet udgik pga. afbud fra Peter Jezek.
Punktet vil fremover være fast på dagsordenen til SOF Lillebælts møder.

4.

Nyt fra DAK
4.1

Indsatser i kommunale akutfunktioner - samarbejdsaftaler om:
 IV-behandling med antibiotika og væske
 Sondeernæring og parenteral ernæring
 Samarbejdsaftale om akutte bed-side blodprøver mv.
På baggrund af en kort status på de enkelte kommuners tilslutning til
samarbejdsaftalerne drøftes, hvordan kommunerne arbejder med indsatserne,
herunder hvad behovet er for uddannelse af kommunale medarbejdere for at sikre en
god og sikker implementering af samarbejdsaftalerne.

4.2

Samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide samt Revideret Samarbejdsaftale
omkring gravide og børn tilknyttet Familie-ambulatoriet Plus i Region
Syddanmark
Samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide blev godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 19. december, og skal nu implementeres via de lokale
samordningsfora.
Det samme skal Revideret Samarbejdsaftale omkring gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet, som blev godkendt på DAK-møde den 25. januar 2018.
Med fokus på det fælles populationsansvar ønskes en drøftelse af, hvordan en generel
formidling af aftalerne sikres - med fokus på det ændrede indhold og særlige
indsatsområder i implementeringsarbejdet.
Der ønskes endvidere en drøftelse af, hvordan Familieambulatoriet bedst kan
understøtte den kommunale opgave på området ift. den reviderede samarbejdsaftale
omkring gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet.

Indstilling
Det indstilles, at SOF Lillebælt drøfter implementering af:
 De tre samarbejdsaftaler om ´IV-behandling´, ´sondeernæring og parenteral ernæring´,
samt ´akutte bed-side blodprøver mv´.


Samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide samt Revideret samarbejdsaftale
omkring gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet - herunder eventuel nedsættelse
af tværsektoriel implementeringsgruppe forankret i SOF

Bilag
Bilag 1: Samarbejdsaftale om IV-behandling med antibiotika
Bilag 2: Samarbejdsaftale om IV-behandling med væske
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Bilag 3: Samarbejdsaftale om sondeernæring
Bilag 4: Samarbejdsaftale om parenteral ernæring
Bilag 5: Samarbejdsaftale om bed-side analyser
Bilag 6: Samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide
Bilag 7: Samarbejdsaftale omkring gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet Plus i Region
Syddanmark

Beslutning
Samarbejdsaftalerne om sondeernæring og parenteral ernæring er i god gænge. De er
implementeret i alle kommuner og fungerer godt.
I forhold til bed-side analyser fungerer hæmoglobin- og CRP-analyser ok. Kommunerne er
imidlertid ikke klar med venøse analyser endnu og giver besked til sygehuset og til praksis, når
det sker. Blodprøvetagning er ikke oppe at køre i Vejle Kommune endnu, men der arbejdes på
at finde en løsning på de nuværende udfordringerne.
Fra praksiskonsulenterne er der stor tilfredshed med de foreløbige erfaringer omkring de
kommunale akutfunktioner. Dog ønsker praksiskonsulenterne sig en nemmere og mere
ensartet indgang til kommunerne - fx at kommunikation med kommunerne kan foregå via
ambulante korrespondancer frem for henvisninger.
Samarbejdsaftalerne om IV-behandling med antibiotika og væske er endnu ikke implementeret
i kommunerne i SOF Lillebælts område. Der er stor kommunal opbakning til grundtanken i
aftalerne, som vil være til gavn for borgerne. Kommunerne påpegede, at der her er tale om en
´kan´-opgave, hvor der endnu ikke forelægger en fast aftale om økonomien.
Kommunerne bad derfor Sygehus Lillebælt have tålmodighed med implementeringen og gjorde
opmærksom på, at den enkelte kommune tog individuel stilling fra sag til sag og gav IVbehandling i akutfunktionen i det omfang kapaciteten tillod det.
Forventningen er derfor, at kommunerne går frem i forskellig takt - efter vejledning fra den
udskrivende sygehusafdeling og en vurdering af, hvor det giver mest mening for borgerne. En
gennemgribende implementering af aftalen før alle økonomiske knaster er på plads, ville
kræve involvering af politikerne og en specifik stillingtagen i henhold til prioriteringer i den
politiske beslutningsproces generelt.
Fra Sygehus Lillebælt gives en opfordring til at kontakte kommuner, der har implementeret
aftalerne med henblik på udveksling af erfaringer for en god og sikker implementering.
Kommunerne efterspurgte på mødet fælles retningslinjer for brugen af antibiotika. Sygehus
Lillebælt henviste til den fælles målsætning for anvendelsen af antibiotika, der er vedtaget som
indsatsområde i regionen.
Det blev derfor besluttet at drøfte udvikling af samarbejdet om IV-behandling med antibiotika
og væske igen på næste møde i SOF Lillebælt, herunder afklare, om der er behov for at
igangsætte kompetenceudvikling i kommunerne.
--Samarbejdsaftalen om sårbare gravide og den reviderede samarbejdsaftale om gravide og
børn tilknyttet familieambulatoriet er klar til at blive implementeret. SOF Lillebælt besluttede på
mødet at nedsætte en målrettet, tværsektoriel implementeringsgruppe med henblik på
implementeringen af de to samarbejdsaftaler.
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Hver kommune opfodres til at deltage med 1-2 medlemmer. Målgruppen er ledere fra hhv.
sundhedspleje, myndighed og misbrugs-/rusmiddelcentre. Derudover ønskes repræsentation
fra almen praksis i implementeringsgruppen.
OBS! Senest ultimo marts bedes SOF-repræsentanterne melde forslag til medlemmer ind til
implementeringsgruppen. Send navn, titel, afdeling og kommune/praksis til Hanne Heebøll:
hanne.heeboll@rsyd.dk
Chefjordemoder Anne Uller fra Kvindesygdomme og fødsler på Sygehus Lillebælt tager i første
omgang initiativ til at samle den nye implementeringsgruppe, der foreløbig forventes at fungere
året ud. På første møde udarbejdes et kommissorium. Den nye tværsektorielle
implementeringsgruppe refererer til SOF Lillebælt.
Samarbejdsaftalerne foreslås endvidere drøftet på Sygehus Lillebælts dialogmøder med
praksis og i Kommunalt Lægeligt Udvalg.
5.

Forløbsprogrammet for mennesker med diabetes
Det Administrative Kontaktforum har på møde den 25. januar 2018 behandlet udkast til det
tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med diabetes, inklusive kommunikationspakke
og implementeringsplan.
I forlængelse af Sundhedskoordinationsudvalgets godkendelse primo 2018 er der lagt op til, at
de enkelte lokale samordningsfora (SOF-somatik) skal koordinere den lokale implementering
af forløbsprogrammet på tværs af sygehusenheder, kommuner og almen praksis.
På mødet ønskes en status fra henholdsvis kommuner, de praktiserende læger og Sygehus
Lillebælt af, hvordan der arbejdes med indsatsen.
Indstilling
Det indstilles, at SOF Lillebælt på baggrund af ovenstående status:
 Drøfter igangsættelsen af implementeringen af forløbsprogrammet for mennesker med
diabetes
 Videregiver opgaven med implementering af forløbsprogrammet til
Implementeringsgruppen for Forebyggelse.
Beslutning
Kommunerne er i fuld gang med implementeringen af forløbsprogrammerne.
Almen praksis opererer allerede nu med forløbsprogrammer for mennesker med diabetes. Med
den nye overenskomst for lægerne kommer der også en ny snitflade til sygehusene. Langt
flere patienter skal fremover håndteres i almen praksis i stedet for på sygehuset.
SOF Lillebælt videregiver opgaven med implementering af forløbsprogrammet til
Implementeringsgruppen for forebyggelse. SOF Lillebælt ønsker, at status på
implementeringen af forløbsprogrammet fremover bliver en del af implementeringsgruppens
faste status til SOF.
På næste møde i SOF Lillebælt inviteres direktøren fra Steno Diabetes Center Odense til et
oplæg om deres rolle ift. diabetesindsatsen. Hvad kan SOF Lillebælt bruge Steno Diabetes til,
og hvilke forventninger kan der stilles i forhold til Stenos forskningsforpligtigelse?
Implementeringsgruppen for forebyggelse inviteres med til denne del af mødet.

6.

Rygestopindsats: Opfølgning på temadrøftelse på seneste møde i SOF Lillebælt

6.1.
6.2.

Opfølgning fra kommunerne
Opfølgning fra Sygehus Lillebælt
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Indstilling
Det indstilles, at SOF Lillebælt tager orienteringen til efterretning. På baggrund af opfølgningen
samt temadrøftelsen på seneste møde i SOF Lillebælt indstilles endvidere til, at SOF Lillebælt
drøfter mulige tiltag, der kan øge antallet af borgere, der bliver henvist til rygestopstilbud.
Beslutning
Som opfølgning på drøftelsen på seneste møde i SOF Lillebælt har Sygehus Lillebælt
afdækket mulige barrierer i forhold til henvisninger til kommunale rygestoptilbud fra
sygehusregi. Manglede viden om kommunale tilbud samt henvisningsprocedurer er blandt
hovedårsagerne til få henvisninger fra sygehuset.
Opgaven er overdraget til Sygehus Lillebælts tværsektorielle enhed med henblik på at arbejde
for at øge viden om tilbud og henvisningsprocedurer internt på Sygehus Lillebælt. Derudover
overvejes det at implementere Very Brief Advice-metoden.
Kommunerne oplyste, at der generelt har været stor politisk opbakning og vilje til indgå i
partnerskabet Røgfri Fremtid i regi af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. Røgfri Fremtid
kan dermed blive en vigtig fælles ramme for den røgfri generation i trekantområdet i
bestræbelserne på at arbejde mere målrettet med forebyggelse af rygning. Foreløbig har
sagen om Røgfri Fremtid været udvalgsbehandlet i Kolding, Fredericia, Middelfart og Vejle
kommuner, hvor indstillingen om partnerskab er godkendt (og enkelte steder som en
Byrådsbeslutning).
7.

Drøftelse af håndtering af tvang i somatikken i kommunerne v/Lene Søndergaard
På baggrund af Peter Jezeks oplæg på seneste møde i SOF vedr. Lov om anvendelse af tvang
ved somatisk behandling af varigt inhabile ønskes en drøftelse af, hvordan kommunerne
forbereder sig til denne opgave.
Som afsæt for drøftelsen ønskes en kort redegørelse for de overvejelser, som kommunerne
har gjort sig i forbindelse med forberedelse til denne opgave.
Indstilling:
Det indstilles, at SOF Lillebælt drøfter forberedelse til håndtering af Lov om anvendelse af
tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.
Beslutning
Temaet tages op på næste møde i SOF Lillebælt med oplæg ved fx Styrelsen for
Patientsikkerhed eller lignende. SOF Lillebælt ønsker en drøftelse af de dilemmaer, der kan
opstå i forbindelse med implementeringen af loven - eksemplificeret med cases.

8.

Opfølgning på fælles temadag den 14.9. med PSOF
Som opfølgning på den fælles temadag i september besluttede SOF på mødet i december at
arbejde videre med følgende fire områder:





Audit - med udgangspunkt i de 163 borgere, der har diagnoser i både psykiatrien og
somatikken
Fælles kompetenceudvikling på tværs af somatik, psykiatri og almen praksis
Screening på tværs af somatik og psykiatri
Tandstatus: Mulighed for særlige indsatser til forbedring af tandstatus?

Indstilling
Det indstilles, at SOF Lillebælt tager orienteringen til efterretning.
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Beslutning
Punktet udsat til næste møde.
9.

Orienteringspunkter

9.1.
9.2.

Orientering om Fælles Skolebænk fase II v/Hanne Heebøll
Opfølgning fra seneste møde i SOF Lillebælt: Den palliative indsats - Sikring af
overlevering af oplysninger om stillingstagen til livsforlængende behandling v/ Mads Koch
Hansen
Indstilling
Det indstilles, at SOF Lillebælt tager orienteringen til efterretning
Beslutning
9.1: Pt. er der endnu mange ledige pladser på Fælles Skolebænk-kurserne. Fra Sygehus
Lillebælt gives en opfordring til at udbrede viden om kurserne, så der skabes mulighed for en
fælles kompetenceudvikling.
De første kurser løber af stablen i uge 10, mens de sidste afvikles i juni 2018.
Kurser, der ikke har minimum 12 deltagere, aflyses.
9.2: Sygehus Lillebælt arbejder på etablering af en fast arbejdsgang, der indebærer en
standard frasetekst, som bliver givet til patientens egen læge, suppleret med en opringning til
egen lægen, så det sikres, at informationerne kommer frem hurtigst muligt. Det er herefter
egen læges opgave at koordinere indsatsen i hjemmet eller på plejecentret.
Når arbejdsgangen er klar, orienteres almen praksis og kommunerne herom.
Billund Kommune oplyste, at SOF Sydvestjysk har opfordret DAK til at drøfte temaet med
henblik på etablering af en ensartet regional retningslinje. Indtil denne er behandlet, vil
ovenstående arbejdsgang gælde.
På Etisk Råds hjemmeside kan der i øvrigt søges inspiration og viden:
http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/aktiv-doedshjaelp-og-doeende
10. Gensidig orientering:
 Vejen Kommune overgår til KMD Nexus og forventer i den forbindelse, at der kan
forekomme udfordringer i kommunikationen i den nærmeste tid
 Middelfart Kommune ansætter ny social- og sundhedsdirektør pr. 1. april
11. Evt.
Punkter på det kommende møde i SOF Lillebælt den 15. maj 2018:
 Opfølgning på KL’s sundhedskonference 2018: Temadrøftelse om forebyggelse med
udgangspunkt i KL’s og Regionernes forebyggelsesudspil
 Proces for udarbejdelse af den kommende Sundhedsaftale for 2019-2022
 Ændring af kommissorium for SOF Lillebælt
 Oplæg ved Steno Diabetes Center Odense
 Oplæg om håndtering i praksis af Lov om anvendelse af tvang ved somatisk
behandling af varigt inhabile
 Undersøgelse af muligheden for samarbejde omkr. smidigere håndtering af
udlevering/aflevering af de behandlingsunderstøttende hjælpemidler
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