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1. Velkomst
Lis Huge byder velkommen.
Klaus Østergaard-Nielsen har valgt at trække sig fra SOF Lillebælt pga. andre opgaver. Klaus
takker for fem spændende år og gode dialoger i SOF.
Lis Huge og Helle Adolfsen takker for et berigende og værdifuldt samarbejde.
Der bydes velkommen til nye SOF-deltagere:
Lene Søndergaard, læge/praksiskonsulent, der afløser Klaus Østergaard-Nielsen
Lone Bülow Friis, projektleder, Billund Kommune, der afløser Lisbeth Lange.
Helle Adolfsen informerer desuden om, at direktionsassistent Tina Ovesen Petersen er fratrådt
sin stilling. I en periode vil Karen Stamer, HR-Konsulent, bidrage til sekretærarbejdet i SOF
Lillebælt.

2. Fælles medicinkort/FMK v. Helle Rossen



Forventninger til ændringer i patientens medicin
Nyheder i FMK version 1.4.4 – se bilag vedlagt dagsordnen.

Med indførelsen af FMK, er der dukket kendte/ukendte problemstillinger op omkring forventninger til samarbejde. Før FMK fik patienten besked med hjem om ændringer i medicinen og
der blev sendt en korrespondance, såfremt det vurderes som værende en særlig ændring i
medicinen. Der var ikke beskrevet, hvornår en sådan ændring kunne forventes rettet ude hos
borgeren, der får dispenseret medicin af hjemmeplejen. Med FMK, er der ”opstået” en forventning om, (uden nogen fælles drøftelse), at når en ordination ændres, så ”sker” ændringen
straks. Det er en udfordring for kommunen at vurdere, om der skal handles nu, i morgen eller
om 2 uger.
I den fælles kommunale/SLB IT gruppe er det drøftet, hvordan man håndterer de Advis, der
sendes via FMK. Det viser sig at der er/var stor forskel på hvordan og hvornår man reagerer
på disse Advis. Lige fra flere gange dagligt til lige inden der igen skulle dispenseres. Opgaven
er givet videre til den regionale/nationale FMK gruppe med at få en forventningsafstemning
klarlagt. Regionalt sker det medio juni, mens det er usikkert, hvornår det sker nationalt.
Vil vi afvente dette, eller skal vi forsøge at beskrive en mulig løsning for os inden? Vi foreslår
at man følger de regler der gælder for SAM:BO, medfølgende en beskrivelse af, hvornår man
kan forvente ændringerne slår igennem hos borgeren, hvis ikke der tages speciel kontakt.
Dette skal så implementeres på vanlig vis.
Indstilling: Det indstilles, at SOF drøfter de fremlagte problematikker vedr. FMK samt tager
nyheder i FMK version 1.4.4. til efterretning.
Referat
Se venligst Helle Rossens præsentation, som er vedhæftet referatet.
Helle informerer om, at tiden har indhentet SOF-mødet i dag.
Problemstillingen er taget op af den lokale FMK-gruppe, som bringer det ind i SAM:BO.
Beslutning:
SOF Lillebælt anbefaler, at det bringes med i morgen i DAK samt i Sundhedsstrategisk Forum,
sådan at dem, der deltager her, tager det med.

2

3. Status fra Implementeringsgrupperne v. Helle Adolfsen
Orientering om status fra Implementeringsgrupperne.
Indstilling: Det indstilles, at SOF tager orienteringen til efterretning.
Referat:
Implementeringsgruppen for Forebyggelse. Her er man optaget af rygning ift. gravide borgere, hvor der arbejdes med muligheden for at skabe en fælles platform mellem jordemødre,
kommuner og sundhedsplejersker efter endt graviditet. Endvidere arbejdes der på rygestoptilbud til forældre med spæd- og småbørn. Det estimeres, at ca. 80-90 % af kontakterne (blandt
småbørnene) på børneafdelingen er associeret med rygeproblematikker. Det er et vigtigt arbejde der pågår her.
OBS tilføjelse d. 30. juni: efter dette mødes afholdelse er formandskabet blevet gjort opmærksom på, at det procentvise antal blandt småbørnene ikke er korrekt afrapporteret. Problematikkens korrekte omfang tages op igen på næste SOF-møde under dette statuspunkt.
Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje har oplyst, at et planlagt møde ultimo maj
blev aflyst pga. afbud, hvorfor det næste ordinære møde først er til september.
Aktuelt arbejdes der med planlægning af møder for nøglepersoner for SAM:BO fra såvel kommuner og sygehus. Der bliver afholdt to enslydende temaeftermiddage d. 18. og d. 25. september.
Implementeringsgruppen for Genoptræning og Rehabilitering har oplyst, at gruppen skulle
have holdt møde d. 08.06.16. Da der ikke var nye opgaver fra SOF og samtidig mange afbud,
blev mødet aflyst. Næste ordinære møde er 28. september, hvor der bla. er fokus på
Kommunikation til og fra kommunerne i relation til forløbsprogrammet for rehabilitering og
palliation på kræftområdet; indhold i kontrakt vedr. rehabilitering på specialiseret niveau; Vidensdeling og samarbejdsmøder på tværs af sektorerne – f.eks. geriatri og neurologi.
Beslutning:
Orienteringen tages til efterretning.
Der er stor interesse i at følge statistikken på småbørnskontakter på børneafdelingen associeret med rygeproblematikker og drøfte det på et kommende SOF-møde.

4. Orientering fra deltagere på temadagen/workshoppen i april vedr. ITunderstøttelse af det tværsektorielle samarbejde.
Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin inviterede til en workshop i april mhp. en
drøftelse af forslag til øget digitalisering og IT-understøttelse af sundhedssamarbejdet.
Dette skete på baggrund af en forudgående spørgeskemaundersøgelse, hvor der blev givet
mulighed for at pege på områder, hvor der er et ønske om en bedre digital understøttelse af
det tværsektorielle samarbejde. SOF Lillebælt bad implementeringsgrupperne om at besvare
spørgeskemaet.
Indstilling: Det indstilles at SOF tager orienteringen til efterretning
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Referat:
Helle Adolfsen informerer om, at det ikke har været muligt at finde deltagere fra implementeringsgrupperne, som kan give feedback. Da SOF-medlem Helle Rossen har deltaget, fortæller
hun kort om en interessant workshop med inddeling i temagrupper, hvorfra der blev arbejdet
på en yderligere bearbejdning af følgegruppens forslag. Dialogen afspejlede bl.a., at der er
meget af det arbejde, der allerede er udført, i regionen, som kan bruges. De forslag og idéer,
som workshoppen genererede, er medtaget i opsummeringen og anbefalingerne til den videre
proces, som fremgår af Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicins afrapportering,
som er sat på DAK-mødet d. 22. juni – der henvises til denne: ”Ønsker til øget digitalisering i
Sundhedsaftale-samarbejdet”, som vedhæftes referatet.
På workshoppen blev der formuleret seks overordnede handlingsanvisende indsatsområder
samt et indsatsområdet for en specifik målgruppe. Her nævnes de i overskrifter:








Tværsektoriel anvendelse af video
Tværsektoriel datadeling
Datadeling på telemedicinsk platform
Fælles standarder for borgeropsamlet data (i Apps)
Fælles standarder for deling af data mellem fagsystemer
Indsatsområder inden for organisatorisk implementering
Tværsektorielt samarbejde om den (sårbare) gravide og børn (specifik målgruppe)

Beslutning:
Orienteringen tages til efterretning.
Behandlingen af følgegruppens afrapportering på DAK-mødet afventes.
I SOF var der enighed om, at man skal arbejde med at få de eksisterende indsatser til at virke
for alle og tage udgangspunkt i videndeling herom.
5. Orientering om fælles temadag med PSOF d. 14. september v. Helle Adolfsen og
Lis Huge
Den årlige fælles temadag mellem SOF Lillebælt og PSOF er i år berammet til torsdag d. 14.
september kl. 13 - 16. Hovedtemaet er det fortsatte samarbejde omkring strategien for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark. Formandskaberne for SOF Lillebælt og PSOF er gået i gang med at planlægge indholdet. Der arbejdes aktuelt med at fremskaffe data fordelt på kommuner i SOF Lillebælt området mhp. udarbejdelse af statistik på fordelingen af psykiatriske diagnosegrupper, som er
særligt belastet ift. livsstilssygdomme. Det er formålet, at lave en indsats ift. opfølgning på
KRAM-screening.
Indstilling: Det indstilles, at SOF tager orienteringen til efterretning.
Referat:
Den tværgående sekretariatsgruppe SOF Lillebælt og PSOF arbejder på at sammensætte programmet for dagen. Der arbejdes aktuelt med at trække udvalgte psykiatriske diagnoser, der
har en kombination med livsstilssygdomme. Det er første gang, at dette gøres. Afdækningen
sker ift. de indhentede data. På temadagen skal der ske en videndeling samt en drøftelse af
initiativer. Vi bliver klogere på populationen her i området ift., hvor vi møder disse borgere
samt klogere på, hvordan vi kan handle på det. Temaeftermiddagen forudgås af et ordinært
møde i SOF Lillebælt kl. 10-12, hvorefter der er fælles frokost med PSOF. Dagen foregår på
Severin Kursuscenter i Middelfart.
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Beslutning:
Orienteringen tages til efterretning.

6. Kompetenceudviklingsmidler på demensområdet v. Helle Adolfsen
I forlængelse af den nationale handlingsplan for demens har Sundhedsstyrelsen netop udmeldt en større pulje på 91,5 mio. kr. i 2017 til kompetenceudvikling på demensområdet. Den
tværsektorielle arbejdsgruppe har anbefalet, at der udarbejdes en fælles ansøgning på tværs
af regionen og interesserede kommuner til et kursusforløb, som region og kommuner har udviklet i fællesskab i 2015.
Der orienteres om status på arbejdet og bilag eftersendes.
Indstilling: Det indstilles, at SOF tager orienteringen til efterretning.
Mathias Hornbæk informerer om, at der fra Sygehus Lillebælt er skrevet en ansøgning med
inddragelse af Kolding Sygehus – herunder opgradering af basissygeplejen med nedsættelse
af nogle ekspertdemenskonsulenter.
Vejle Kommune har sendt to ansøgninger. Middelfart Kommune er demensvenlig kommune og
har sat penge af hertil fra en anden pulje, men der er søgt til den borgerrettede del.
Fredericia har sendt to ansøgninger, som går til løft af basispersonalet, videnscenter, demensvenlig by; har sagt ja til at være demens-underviser på ansøgning fra Sygehus Lillebælt; ønsker dermed at være med til at bygge bro til borgerne hjemme i kommunen.
Kolding Kommune har også søgt fra midlerne, men ville gerne have haft mere tid og dermed
mulighed for at været bedre forberedt. Det er ingen her uenige i, ligesom det efterhånden er
blevet et vilkår, at der er korte deadlines til ansøgning af diverse puljemidler. Det er vigtigt
med lokalt ejerskab til fælles projekter; selve underskriftdelen kan godt gå meget hurtigt.
Beslutning:
Orienteringen tages til efterretning.
Det aftales, at vi skal være bedre til hurtigt at informere hinanden for fremtiden, når deadlines
er korte og der er mulighed for at søge fælles puljemidler.

7. Landsdelsprogrammet for telemedicinsk monitorering af borgere/patienter med
KOL, v. Marit Nielsen-Man.
- Se bilag om KOL projektspor 1 vedhæftet dagsordnen.
Fra nationalt hold er det besluttet, at alle kommuner og regioner skal bruge en telemedicinsk
løsning til at monitorere borgere med KOL. I region Syddanmark er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal lave sundhedsfaglige retningslinjer for det. Fra SOF Lillebælt er repræsentanterne Mette Schmidt Møller, specialeansvarlig Sygeplejerske på Vejle Sygehus og Camilla
Storgaard, KOL-sygeplejerske Vejle Kommune. Fra almen praksis deltager Daniel Rotenberg
og Michael Hejmadi Pedersen.
Teknologien, der skal sikre den telemedicinske løsning er i skrivende stund ikke fundet, men
er i udbud. Gruppen har holdt deres første møde i maj og skal mødes igen i juni.
Gruppen har følgende opgaver:
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•

Udarbejde forslag til hvilken målgruppe der skal tilbydes telemedicinsk hjemmemonitorering

•

Udarbejde retningslinjer for inklusion såvel som eksklusion af borgere

•

Fastlægge indholdet af det sundhedsfaglige tilbud

•

Beskrive kompetencekrav og læringsmål

•

Fastlægge rolle- og ansvarsfordeling

•

Forslag til deling af information mellem sundhedsfaglige (fx målinger, tærskelværdier,
sundhedsoplysninger relaterede til KOL, pårørende/netværk).

•

Udarbejde et udkast til en samarbejdsaftale

Det er ikke så let at løse ovenstående opgave uden at vide, hvilken teknologi, der skal til.
Omvendt er det vigtigt at have ovenstående afklaret for at sikre at den teknologi, der skal
anvendes, passer til formålet. Det er arbejdsgruppens dilemma lige nu.
På mødet vil Marit Nielsen-Man uddybe punktet.
Indstilling:
Det ønskes drøftet i SOF, hvordan repræsentanterne kan få støtte til deres arbejde i gruppen,
herunder hvilke input repræsentanterne for SOF skal have med i det videre forløb. Endvidere
ønskes det drøftet, hvordan SOF forestiller sig løsningen realiseret.
Referat:
Marit informerer om, at programmet rulles ud over hele landet, som en slags fælles motorvej,
hvor vi selv skal lægge biler til eller anhængere til de biler, der kører. Det er udfordrende for
arbejdsgruppen. Det er en SKAL-opgave for alle i SOF.
Spørgsmålet er, hvordan vi, der sidder i SOF kan hjælpe dem. Hvad kan de gå videre med?
Målgruppen er de borgere, der er hårdest ramt af KOL sv.t. 1500-2000 borgere i hele regionen. Dette er med skelen til, hvad de har gjort i andre regioner. Teknologien forventes afklaret indeværende år.
Der er en livlig dialog iblandt SOF-deltagerne, heraf bl.a. vigtigheden af, at borgeren er teknologiparat samt har ressourcerne til det.
Debatten fokuseres på vigtigheden af, at målgruppen udvides, sådan at det ikke udelukkende
er de hårdest ramte borgere – og sådan at der et flow. Det er netop godt, hvis de moderat
ramte borgerne kan lære at tage et større ansvar for sig selv i tide.
Vi kan give et indspark til en udvidelse af målgruppen, som arbejdsgruppen kan bringe videre
op. Det er nyt at arbejde sådan her på tværs af tre sektorer – fordelen er, at her får vi en
øvebane – ulempen kan være at det vil medføre, at vi vil få relativt få borgere.
Det nævnes, at tiltaget med KOL-sygeplejersker i hjemmet gav ekstremt tilfredse ptt., men
desværre havde de ikke færre indlæggelser.
Beslutning:
Der er enighed om, at SOF Lillebælt anbefaler en udvidelse af målgruppen med de borgere,
der er moderat ramt af KOL.
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8. Forretningsorden for SOF Lillebælt v. Helle Adolfsen og Lis Huge
Formandskabet har besluttet, at der skal udarbejdes en forretningsorden for SOF Lillebælt.
Udkast til forretningsorden samt det generiske kommissorium for SOF er vedlagt som bilag.
Indstilling:
Forretningsordnen drøftes. Der er sket henvendelse fra Kolding Kommune, som har et ønske
om at deltage med to personer på SOF-møderne. På baggrund af dette har formandskabet
ikke ønsket at ændre på forretningsordenen, men tager ad notam, at Kolding Kommune deltager med to personer, hvoraf den ene er en ledelsesrepræsentant.
Referat:
Vejen kommune ønsker ligesom Kolding Kommune, at der sidder to repræsentanter i SOF, så
der sikres en bedre sammenhæng i tingene.
Helle Adolfsen pointerer, at målet med SOF Lillebælt er, at sundhedsaftalen bliver implementeret. Det handler både om størrelsen af SOF, men også om at man har den ledelsesmæssige
pondus. Det her forum skal heller ikke være større end, at man kan have en god dialog undervejs, uden at det bliver alt for formelt.
Der pågår en dialog om, at mødemetoden bør overvejes, såfremt SOF bliver meget større.
Endvidere diskuteres det, om det skal være muligt fremover at sende en suppleant med beslutningskompetence, sådan at udbyttet af møderne sikres mest optimalt.
Vedr. referaterne har der gennem årene været lagt vægt på, at dialogerne også skulle gives
plads. Der er enighed om, at det vil styrke læsevenligheden, hvis man som nævnt i udkast til
forretningsordnen, fremadrettet udarbejder beslutningsreferater. Der ønskes en opstramning,
sådan at beslutningerne fremgår med større tydelighed.
Beslutning:
I forhold til udkast til forretningsordnen besluttes det at følgende korrigeres/tilskrives:




Vedr. pkt. 1: På SOF-møderne kan man fra hvert sted deltage med 1-2 lederrepræsentanter, som har det nødvendige mandat til at træffe beslutninger.
Såfremt der undtagelsesvis er forfald, er det muligt at deltage med en suppleant, der
har det nødvendige mandat til at træffe beslutninger.
Vedr. pkt. 6: Det er muligt at komme med indsigelser eller kommentarer med en deadline indenfor 5 arbejdsdage.

I øvrigt skal beslutningerne fremadrettet fremgår med større tydelighed i referaterne

9. Gensidig orientering v. alle
Der er ingen orienteringspunkter.
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10. Eventuelt
Heidi Nordahl Jensen, Kolding Kommune, nævner, at det sidste år på et SOF-møde, hvor Ulla
Jørgensen var med, blev besluttet var at lave et netværk på diabetesområdet. Det kaldte på
to ERFA-grupper, men man er angiveligt ikke kommet videre.
Heidi foreslår at ERFA-grupperne revitaliseres, da det handler om videndeling. Dette var der
enighed om på det kommunale formøde. Dem der ikke er i gang nu er Fredericia, Vejen, Billund og Kolding. Ulla er ved at revidere kommissoriet, så det nu er tid for at melde nogle navne ind.
Beslutning:
Der er enighed om, at bidrage til at ERFA-gruppen genopstår.
Bente Trier Kaarup melder tilbage til Ulla Jørgensen.
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