Referat

Møde i Lokalt Samordningsforum - SOF Lillebælt
Tidspunkt: Den 15. maj 2018
Sted: Vejle Sygehus, Adm.1, Bygning H1

Deltagere
Marit Nielsen-Man, Sundhedschef Vejle Kommune
Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt
Lene Søndergaard, Praksiskonsulent, Praktiserende læge, Middelfart
Mads Koch Hansen, Lægefaglig direktør, Sygehus Lillebælt
Jette Kynde Schøtz, Afdelingschef for Sundhed & Familie, Vejen Kommune
Lene Bruun, Leder af sundhedsstaben, Billund Kommune
Mona Nederby Larsen, Pleje og omsorgschef, Fredericia Kommune
Claus Noringriis, Praksiskonsulent, Praktiserende læge, Viuf
Peter Jezek, Oversygeplejerske, Psykiatrisk Afd., Kolding-Vejle
Bente Trier Kaarup, Oversygeplejerske, Ortopædkirurgisk Afd., Sygehus Lillebælt
Kirsten Damgaard Bisgaard, Oversygeplejerske, Medicinsk Afd., Sygehus Lillebælt
Mathias Hornbæk, Leder af enheden for Tværsektorielt samarbejde, Sygehus Lillebælt
Afbud
Dorte Juhl Folmer, Sundhedsfaglig chefkons. og leder af Myndighed Ældre, Vejen Kommune
Pia Mejborn, Ældrechef Billund Kommune
Heidi Nordahl Jensen, Sundhedscenterchef, Kolding Kommune
Birgitte Munk Grunnet, Sundhedsplanlægger, Kolding Kommune
Rikke Rytter Lindegaard, Konst. Sundhedschef, Middelfart Kommune
Anne Uller, Chefjordemoder Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling, Sygehus Lillebælt
Helle Rossen, Projektleder, Sygehus Lillebælt
Sekretariat
Søren Holst Jensen, Sundhedsplanlægger Vejle Kommune
Hanne Heebøll, Direktionsassistent, Sygehus Lillebælt
Christina Ryborg og Cæcilie Lumby fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat (FKS), der
pt. er på rundtur til alle SOF/PSOF´er i regionen, var inviteret til at deltage i mødet.
Mødeleder
Marit Nielsen-Man
--1. Velkomst
Marit Nielsen-Man bød velkommen og glædede sig over FKS´ fremmøde. Det kan have stor
betydning for den videre udformning af den nye sundhedsaftale, at der skabes et samlet
overblik over SOF´erne, hvis disse tiltænkes en større rolle omkring implementeringen
fremadrettet.
Sygehus Lillebælt gjorde opmærksom på afholdelse af en konference i Skotland ´International
Forum on Quality and Safety in Healthcare´ fra den 27-29. marts 2019 og foreslog dette som
mål for en studietur med henblik på at hente inspiration til arbejdet med kvalitetsudvikling på
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tværs af sundhedsområdet. Der træffes beslutning om en evt. tilmelding på det kommende
SOF-møde.

2. Implementering af Sundhedsaftalen - status fra regionale følgegrupper og lokale
implementeringsgrupper under SOF Lillebælt
Forebyggelse
Gruppen holdt møde d. 15/3 med følgende punkter på dagsordenen:
 Kommunale forebyggelsestilbud (røg og alkohol)
 Forløbsprogrammet for mennesker med diabetes
(dette punkt arbejdes der videre med på næste møde)
Næste møde i gruppen er d. 11/6.
Genoptræning og rehabilitering
Gruppen holdt møde d. 12/4 med følgende punkter på dagsordenen:
 Vidensløft på det geriatriske område
 Ny ventetidsgaranti til opstart af genoptræning
 Genoptræningsplaner for erhvervet hjerneskadede
 Sundhedsaftalen 2015-18
 Genoptræning af karkirurgiske patienter
Næste møde i gruppen er d. 20/6.
Behandling og pleje
Gruppen skulle have holdt møde d. 12/3, men grundet mange afbud, blev mødet aflyst.
 Følgende punkter var på dagsordenen:
 Behandlingsredskaber og hjælpemidler
 Sundhedsaftalen 2015-18
 Forebyggelse af genindlæggelser
 Samarbejdsaftale om IV behandling
 Status på samarbejdsaftale vedr. medicin
 Den gode udskrivelse
Punkterne vil blive bragt på dagsordenen til næste møde d. 13/6.
SAM:BO, herunder status på implementeringsplan for nye forløb inden for socialpsykiatrien
Implementeringsgruppen orienterede på SOF-mødet om, at der i forbindelse med udvidelsen af
Sam:Bo til socialpsykiatrien med tre nye forløb afholdes en overordnet temadag for kompetencepersoner den 4. september 2018 i Kolding. Der inviteres til dette møde fire personer fra hver
kommune (repræsentation fra såvel sundheds- som socialpsykiatriområdet) og to deltagere fra
hver sygehusenhed.
Som tilfældet var med processen omkring revision af Sam:Bo, planlægges der efterfølgende
med to fælles enslydende informationsmøder for nøglepersoner fra SOF/PSOF, hhv. den 12.
september i Vejle og den 26. september i Kolding; begge dage fra kl. 13-15.30. Der sendes
snarest en invitation ud herom.
Det er aftalt, at den videre planlægning sker i samarbejde med den midlertidigt nedsatte
implementeringsgruppe i PSOF. Det skal bl.a. klarlægges, hvor mange nøglepersoner, der kan
deltage på informationsmøderne fra hver organisation - inden sidste del af de nye Sam:Boforløb foldes ud til slutbrugere i kommuner og på sygehuse på lokale informationsmøder i
perioden frem til den 10. oktober 2018 (se implementeringsplan).
På mødet blev det fremhævet, at der særligt på psykiatriske bosteder eksisterer den
udfordring, at det pædagogiske personale ikke har samme adgang til oplysninger som det
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sundhedsfagligt uddannede personale. Sundhedskoordinationsudvalget har tidligere rejst
denne problematik over for ministeren men mangler fortsat at få svar på henvendelsen.
Indstilling
Det indstilles, at SOF Lillebælt godkender status fra implementeringsgrupperne.
Beslutning
Status blev godkendt.

3. Rygestopindsatsen på Sygehus Lillebælt - oplæg v/Louise Højsager Persson
Orientering om indsats på SLB: Henvisning af patienter til kommunale rygestoptilbud.
Indstilling
Det indstilles, at SOF Lillebælt tager orienteringen til efterretning
Beslutning
Louise Højsager Persson fremlagde den rygestopindsats, som Sygehus Lillebælt er i gang
med at implementere. Indsatsen er beskrevet i vedhæftede PowerPoint.
I hovedtræk består indsatsen af implementering af Very Brief Advice-metoden på alle
afdelinger på sygehuset, således at alle patienter bliver spurgt til deres rygevaner. Ud fra VBAsamtalen henvises borgeren til et kommunalt rygestoptilbud, hvis borgeren er interesseret.
Hvis patienten ønsker det, sendes en elektronisk sygehushenvisning (REF01) til den
pågældende kommune, og patienten bliver derefter kontaktet af en rygestoprådgiver.
Der etableres ét lokationsnummer pr. kommune for at lette henvisningsproceduren.
Status ultimo maj er følgende:
 Pilottest er i gang på ortopædkirurgisk ambulatorium i Vejle
 Implementeringen påbegyndes i efteråret
 Der udvælges 2-4 rygestopambassadører fra hver afdeling som deltager i 3 timers
undervisning i VBA og at sende en henvisning
 Rygestopambassadørerne underviser egne kollegaer videre
 Alle ansatte undervises i VBA.
Det aftaltes endvidere, at Sygehus Lillebælt informerer almen praksis om, når implementeringen for alvor går i gang. Det vil øge muligheden for at booste indsatsen i tilfælde af, at de
praktiserende læger også oplyser om VBA til patienten. Kommunerne ser i denne sammenhæng frem til at få mere at lave på området for rygestop.

4.

Forslag til fremtidig organisering af demensområdet
I forlængelse af den ´Nationale demenshandlingsplan 2025´ og Sundhedsstyrelsens
anbefalinger har Region Syddanmark udarbejdet et notat med forslag til etablering af fire
tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder i regionen. Dette sker bl.a. for at sikre en
ensartet tilgang for patienterne og for at indfri målsætningen om, at flere mennesker med
demens får specifikke diagnoser.
Forud for dette notat har en syddansk arbejdsgruppe ultimo 2016 anbefalet en organisering
med fire centre til at varetage diagnostik, behandling og opfølgning, som afløsning for den
nuværende ´murstensløse´ model, jf. baggrundsnotat (bilag). Anbefalingen skal ses dels ud
fra, at demografi og epidemiologi tilsiger, at der i forhold til volumen bør være fire centre - og
dels ud fra at en sådan organisering lever op til ønskerne i den nye nationale handlingsplan
samt til de ønsker, der er kommet til udtryk fra patienter og pårørende i de involverede
fokusgrupper, arbejdsgruppen tidligere har undersøgt.
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De forskellige SOF´er i Region Syddanmark er blevet bedt om at komme med en tilbagemelding på udkastet til en fremtidig organisering af demensområdet, der skal politisk
godkendes i juni 2018.
Indstilling
Det indstilles, at SOF Lillebælt drøfter regionens oplæg til organisering af demensområdet med
henblik på evt. bemærkninger.
Beslutning
Der var på mødet enighed om, at regionens oplæg til ny organisering af demensområdet med
etablering af fire udrednings- og behandlingsenheder var godt gennemarbejdet og byggede på
et solidt fagligt fundament.
Det blev beskrevet, at megen af den aktivitet, der i dag foregår i Fredericia, frem over vil blive
flyttet til det nye sundhedshus og suppleret med andre specialer, således at al ekspertise
samles ét sted. Dog vil der fortsat være mulighed for CT-scanning andre steder i Sygehus
Lillebælt-området.
Almen praksis gjorde opmærksom på, at henvisning til demensudredning af og til kan være en
udfordring på grund af, at dækningsområdet for SOF og PSOF ikke er det samme. Giver det
mest mening for de praktiserende læger, kan de henvise til SOF-området, da gerontopsykiatrien også dækker Nordfyn og Assens. I forlængelse heraf er et ønske, at der bliver
etableret en smidig rådgivningsfunktion for alle i form af eksempelvis en hotline med åben
rådgivning.
Der opfordres til, at det i forhold til udkastet drøftes med kommunerne, hvordan muligheden for
at sende genoptræningsplaner konkret udmøntes, da en evt. centraliseret model ikke giver
mening for demente borgere. Derimod findes der andre relevante muligheder for træning i
kommunerne, som målgruppen kan have gavn af.
Generelt fandt SOF Lillebælt udkastet positivt med gode muligheder for at bygge videre på det
konstruktive grundlag, arbejdsgruppen har skabt, for udredning og samarbejde på tværs af
specialer og afdelinger.

5. Undersøgelse af mulighed for samarbejde omkring en smidigere håndtering af
udlevering/aflevering af behandlingsredskaber og hjælpemidler v/Mona Nederby
Der ønskes en kort drøftelse af, om der på tværs af sygehuset og hjælpemiddelcentralerne kan
findes en bedre løsning end den nuværende for udlevering eller aflevering af behandlingsredskaber og hjælpemidler til gavn for borgerne?
I dag kan eksempelvis borgere i Fredericia, der er blevet opereret på OUH, risikere at skulle
hente (og senere igen aflevere) behandlingsredskabet/hjælpemidlet i Kolding. Ud over at dette
medfører lang transport, opleves det unødvendigt og besværligt for den enkelte.
Indstilling
Det indstilles, at SOF Lillebælt kort drøfter muligheden for rent praktisk at finde en mere smidig
ordning for udlevering og aflevering af behandlingsredskaber/hjælpemidler for borgere i SOF
Lillebælt-området - og at der på tværs af Sygehus Lillebælt og kommunerne nedsættes
arbejdsgruppe, der skal komme med løsningsforslag på området.
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Beslutning
Fra kommunal side var opfordringen, at der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af sygehuset og hjælpemiddelcentraler i kommunerne med henblik på at undersøge, om der kan
findes en mere smidig ordning for borgerne.
Da Sygehus Lillebælt for nylig har udsendt mail til kommunerne om en tilsvarende problematik,
anbefales det, at SLB er tovholder på sagen. Ud over repræsentanter fra sygehuset blev det
aftalt, at hver enkelt kommune udpeger en repræsentant og selv mailer kontaktoplysningerne
til: Charlotte.Pedersen@rsyd.dk - senest den 15. juni 2018. I arbejdsgruppen skal desuden
indgå en kommunal økonomimedarbejder for bl.a. at sikre en fortsat skelnen mellem behandlingsredskaber og hjælpemidler.

6.

Ændring af kommissorium for SOF
Det Administrative Kontaktforum godkendte den 17. juni 2015 udkast til generisk kommissorium for de lokale samordningsfora vedr. sundhedsaftalen 2015-2018. Det foreslås, at SOF
tager udgangspunkt i dette, og at der indskrives et rotationsprincip for kommunerne i forhold til
med-formandskabet, så det skifter hvert tredje år.
Indstilling
Det indstilles, at SOF Lillebælt godkender det generiske kommissorium for de lokale samordningsfora med den tilføjelse, at det kommunale formandskab skifter hvert tredje år.
Beslutning
Godkendt med bemærkning om, at det kommunale med-formandskab går på skift hvert tredje
år mellem de primære samarbejdskommuner Middelfart, Vejle, Kolding, Fredericia og Vejen
kommuner. Næste skift er med udgangen af 2019.

7.

Drøftelse af forslag til den årlige fælles temadag mellem SOF og PSOF d. 20. sept. 2018
I forbindelse med drøftelse af indhold til den fælles temadag har formandskabet foreslået, at
det kunne være interessant at tage fat i de to godkendte forløbsprogrammer for henholdsvis
KOL og diabetes med henblik på at sikre bedst mulig implementering på tværs af sektorerne i
forhold til det fælles populationsansvar. Er der andre forslag?
Indstilling
Det indstilles, at SOF Lillebælt drøfter emner til den fælles temadag mellem SOF og PSOF.
Beslutning
Der var på mødet opbakning til at se nærmere på de to forløbsprogrammer for henholdsvis
KOL og diabetes på temadagen den 20. september 2018, herunder på baggrund af en
kortlægning af de nuværende indsatser undersøge, hvor fokus skal ligge fremover i forhold til
det fælles populationsansvar på tværs af sektorerne.
Emnet drøftes også på PSOF d. 31.5., hvorefter de to formandskaber mødes den 5. juni 2018
og planlægger det videre forløb.

8.

Gensidig orientering
 Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) i forhold til marevandosering v/Lene Søndergaard
STPS har rettet kritik af den anvendte retningslinje for marevandosering i SOF, men er
ikke kommet med konkrete anvisninger til forbedringer.
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Nyt fra PSOF v/Peter Jezek
PSOF Lillebælt har på det seneste møde bl.a. drøftet implementering af SAM:BO i
socialpsykiatrien; projekter vedr. det nære og sammenhængende sundhedsvæsen med
arbejdsmarkedet samt et stigende antal henvendelser til børn- og ungepsykiatrien.
Nyt fra DAK/SKU: Udkast til implementering af forløbsprogrammet for diabetes er nu
også godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget.
Opfølgning på det politiske opstartsmøde om Sundhedsaftalen 2019-2022
Sundhedskoordinationsudvalget afholdte den 24. april 2018 politisk opstartsmøde for
Sundhedsaftalen 2019-2022. Formålet med mødet var at samle regionale og kommunale
politikere, for at de kunne give input til visioner og målsætninger for den kommende
sundhedsaftale.




9.

Steno Diabetes Center - oplæg v/Arne Gårn
På SOF-mødet den 28. februar 2018 blev det besluttet at invitere Steno Diabetes Center i
Odense til et oplæg om diabetesindsatsen på det næstkommende møde med henblik på at
undersøge, hvordan SOF Lillebælt kan gøre brug af centret i forbindelse med kompetenceudvikling af medarbejdere og have mulighed for at få del i den nyeste forskning på området.
Oplægget tog afsæt i følgende:



Hvad er Stenos rolle og funktion?
Hvad kan kommuner, almen praksis og Sygehus Lillebælt bruge Steno til?

Implementeringsgruppen for forebyggelse deltog på mødet under dette punkt.
Beslutning
Pr. 1. januar 2018 blev Steno Diabetes Center Odense (SDCO) etableret på Odense
Universitetshospital med det mål for øje at styrke diabetesindsatsen i Region Syddanmark.
SDCO drives og ejes af Region Syddanmark og er støttet af en 10-årig bevilling fra Novo
Nordisk Fonden.
En af hovedopgaverne for SDCO er at være kraftcenter for udvikling af nye behandlings- og
forebyggelsesmetoder, dvs. udvikle og udføre behandling samt forebygge senkomplikationer
på et højt internationalt niveau med omdrejningspunkt i følgende fire kerneaktiviteter:
1. Behandling og forebyggelse af senkomplikationer
2. Klinisk forskning
3. Kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle
4. Tværsektorielt samarbejde
Se endvidere PowerPoint (bilag) fra mødet - eller læs visionsoplægget og drejebogen for
etableringen af SDCO for yderligere oplysninger.

10. Punkter til kommende møder
 Opfølgning på KL’s sundhedskonference 2018: Temadrøftelse om forebyggelse med
udgangspunkt i KL’s og Regionernes forebyggelsesudspil
 Oplæg om håndtering i praksis af Lov om anvendelse af tvang ved somatisk
behandling af varigt inhabile
 Ventetider på genoptræningsplaner (GOP)
 FUT

11. Evt.
Helle Adolfsen orienterede om, at SLB har haft udfordringer omkring fakturering til
kommunerne ifm. den tværsektorielle samarbejdsaftale om blodprøvetagning i eget hjem.
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På grund af udfordringer omkring den elektroniske kommunikation er SLB kommet bagud med
faktureringen. Laboratoriet arbejder på højtryk på at udvikle en kommunikationsplatform, der
skal løse udfordringerne i kommunikationen med kommunerne.
I løbet af juli måned vil alle faktureringer fra 1. og 2. kvartal 2018 blive ekspederet.
OBS: Indtil da vil vi bede kommunerne om ikke at rykke for faktureringer! Laboratoriet bruger
en del tid på at besvare rykkere – den vil de hellere bruge på at udvikle en brugbar platform.
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