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1) 14:00-14:10

Velkomst og præsentationsrunde

Indstilling/mål

Orientering

2) 14:10-14:20 Status fra formandskabet
Indstilling/mål
Referat

Konklusion

Orientering
Formandskabet orienterede om møde i DAK den 27. maj:
1. Gode erfaringer fra samarbejdet under COVID-19-epidemien – herunder afholdelse af
tværsektorielle møder via video.
Konkret var der forslag om at holde korte, virtuelle møder mellem de ordinære møder
i følgegruppen. Der var ydermere en generel opfordring fra følgegruppen til at bruge
virtuelle udskrivningskonferencer på tværs af sektorerne.
2.

Den reviderede samarbejdsaftale om ”Kommunikation, ledsagelse og praktisk hjælp”
blev godkendt på DAK, og sendes videre til godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget (SKU).

3.

Kommunerne gav tilbagemelding ift. parathed til at anvende én indgang. 18
kommuner har allerede én indgang, som anvendes ved de nuværende SAM:BO forløb,
og 2 kommuner angiver, at de får én indgang i løbet af foråret 2020. Der arbejdes lokalt
på løsninger for de 2 sidste kommuner.

4.

Det regionale analyseprojekt vedr. telemedicinsk udskrivningspakke har været midlertidigt sat i bero, grundet COVID-19. Projektet genoptages så snart omstændighederne
giver mulighed for det.

5.

Det blev besluttet på DAK, at Følgegruppen for Behandling og Pleje får til opgave at
arbejde videre med en mulig ny IV-aftale. Her skal det afklares, hvilke erfaringer man
har gjort sig i Region Nordjylland og Regions Midt, samt erfaringer fra anvendelsen af
IV-pumperne i Region Syddanmark og en afklaring af målgrupperne for henholdsvis IVpumperne og en mulig IV-aftale. Arbejdet skal præsenteres for DAK hurtigst muligt.

6.

Temadrøftelsen på DAK om ”Den sidste tid” er skubbet fra september til senere
afvikling.
Følgegruppen udarbejder og udsender implementeringsbrev for den reviderede samarbejdsaftale om ”Kommunikation, ledsagelse og praktisk hjælp” så snart, at aftalen
godkendes i SKU.
Sekretariatet sender et informationsbrev om præciseringen af begrebet til alle
SOF´erne.
Opgaven med ny IV-aftale påbegyndes hurtigst muligt. Der er nedsat tovholdere fra
følgegruppen. Se dagsordens pkt. 4.
Sekretariatet følger op med Koordinationsgruppen vedr. tidshorisonten for temadrøftelsen om ”Den sidste tid”.

2.

3.
5.
6.

3) 14:20-15:20 Prioritering af opgaver og nye indsatser, oplæg v. Mathilde Schmidt-Petersen
Indstilling/mål

Referat

Det indstilles, at Følgegruppen for Behandling og Pleje:
 Drøfter og beslutter, om der kan udvikles tværsektorielle indsatser i forlængelse af
det udviklede pakkeforløb for gentagne indlæggelser
 Beslutter en overordnet arbejdsproces for udviklingsarbejdet.
Sygeplejefaglig direktør på OUH, Mathilde Schmidt-Petersen, kunne ikke deltage på mødet,
hvorfor oplægget og drøftelsen ikke fandt sted.
De øvrige nye indsatser blev drøftet under punkt 4. Det blev dog bemærket, at udskrivelser
fylder meget i det tværsektorielle samarbejde både i somatikken og psykiatrien, og at
Sundhedsaftalens fokus på dette derfor synliggøres under pkt. 4.
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Konklusion

Oplæg vedr. pakkeforløb for borgere med gentagne indlæggelser udsættes til et
fremtidigt møde.

4) 15:30-16:30 Prioritering af opgaver samlet
Indstilling

Referat/
Konklusioner

Det indstilles, at Følgegruppen for Behandling og Pleje:
 Drøfter og kommenterer, samt evt. godkender opgaveprioritering, som herefter
kan sendes til DAK
 Knytter et medlem fra Følgegruppen til hver opgave som tovholder.
Formandskabets udkast til prioritering af opgaver blev præsenteret og drøftet.
Følgegruppens forslag til prioritering skal fremlægges på det kommende møde i DAK i den
17. september.
Generelt var der enighed om behovet for prioritering af de mange opgaver i følgegruppens
opgaveportefølje, og formandskabet foreslår derfor at rette henvendelse til formandskabet for DAK mhp. at afklare muligheden for at aflaste følgegruppen opgavemæssigt.
Konkret peges der på at inddrage Kompetencegruppen for Monitorering til monitorering
af eksisterende samarbejdsaftaler fra den forudgående aftaleperiode.
Følgende bemærkninger fastholdes fra gennemgangen af opgaveporteføljen:
1. Tværsektorielle pakkeforløb for borgere med gentagne indlæggelser
Eva Nielsen redegjorde for status for pilotprojektet omkring gentagne indlæggelser. I den
nedsatte arbejdsgruppe er der to kommunale repræsentanter, hhv. Kirsten Dyrholm og
Jette Mark Sørensen. Pilotprojektet er blevet udskudt, grundet COVID-19, men genoptages
efter sommerferien.
Indstilling: Følgegruppen drøfter udviklingsmuligheder og udsætter igangsættelse til 2021
Konklusion: Følgegruppen drøfter udviklingsmuligheder i efteråret 2020 for at kunne
igangsætte i foråret 2021. Bjarne Ipsen vil påbegynde udarbejdelse af kommissorium, evt.
sammen med sekretariatet.
2. Tværsektoriel understøttelse af kommunale akutfunktioner
Der er i andet regi nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med input til akutplan. Arbejdsgruppen arbejder i første omgang med anbefalingerne på regional side, men arbejdsgruppens arbejde vil efterfølgende kunne give input til tværsektorielle perspektiver til
understøttelse af kommunale akutfunktioner. Således afventer denne indsats arbejdet i
akutplans arbejdsgrupperne, som slutter foråret 2021.
Indstilling: Opgaven igangsættes i 2021 eller 2022.
Konklusion: Følgegruppen godkender indstillingen.
3. Fleksible indlæggelser
Allan Vittrup orienterede kort om erfaringerne fra Silkeborgmodellen i Region Midtjylland.
Opgaven afventer arbejdet fra akutplansarbejdsgruppen, og følgegruppen påbegynder
således først arbejdet primo 2021. Denne opgave bør ses i sammenhæng med opgaven
”Tværsektoriel understøttelse af kommunale akutfunktioner”.
Indstilling: Opgaven afventer arbejdet fra akutplansarbejdsgruppen.
Konklusion: Følgegruppen godkender indstillingen.
4. Samarbejde om rehabilitering og recovery vedr. psykiatrien
Jette Dalsgaard, som også understøtter Følgegruppen for Udannelse og Arbejde,
præsenterede Projekt Recovery. Følgegruppen for uddannelse og arbejde tager hul på
opgaven efter sommerferien, og der er er således behov for at aftale en opgavedeling og
forventningsafstemning mellem de to Følgegrupper.
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Der er fokus på beskrivelse og brug af recovery i Region Syddanmarks Psykiatriplan 2020 2024, hvor det fylder meget, og der ligger en betydelig opgave i kommunerne ift. at
varetage denne opgave. Recovery handler ikke alene om at komme sig, men der er alvorlige
diagnoser, som skal adresseres og en stor opgave heri. Overdødelighed er en mere sammensat størrelse og arbejdsmarkedstilknytning er kun et hjørne heraf.
Indstilling: Følgegruppen for Uddannelse og Arbejdsmarked vil være ’lead’ på denne
indsats og har ansvaret for at involvere Behandling og Pleje. Følgegruppen for Uddannelse
og Arbejdsmarked skal ligeledes være opmærksom på målsætningen om at reducere
overdødeligheden blandt borgere med psykiske lidelser.
Konklusion: Følgegruppen godkender indstillingen.
5. Drift og videreudvikling af SAM:BO
Kirsten Dyrholm er kommunal formand for den tværgående SAM:BO styregruppe og her
kan opgaver fortsat placeres. Gruppen skal formelt have opgaver overdraget fra følgegruppen.
Indstilling: Arbejdsgrupperne for arbejdsmarkedsområdet og den tværsektorielle SAM:BO
arbejdsgruppe gives autonomi til videreudvikling af SAM:BO. Såfremt der måtte opstå
uklarheder i arbejdet vil følgegruppen kunne involveres. Status gives hvert halve år.
Konklusion: Følgegruppen godkender indstillingen.
6. Tværsektoriel FMK arbejdsgruppe
Der er fortsat behov for at have fokus på retvisende FMK af hensyn til patientsikkerhed.
Behovet er aktualiseret ved apotekernes snarlige opkobling på FMK. Der erindres om, at
ajourført FMK fortsat er en indikator i de 8 nationale kvalitetsmål for sundhed.
Der er udarbejdet nyt kommissorium, og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat er i dialog
omkring en kommunal repræsentant til arbejdsgruppen.
Indstilling: Arbejdsgruppen gives autonomi til at følge implementeringen og igangsætte
projekter til at udbrede brugen af FMK jf. kommissorium. Såfremt der måtte opstå uklarheder i arbejdet kan følgegruppen involveres. Status gives hvert halve år.
Konklusion: Følgegruppen godkender indstillingen. Arbejdsgruppen bibeholdes og der skal
udpeges en kommunal repræsentant via Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat.
7. Samarbejdsaftale om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet
kort levetid
Skal ikke revideres nu. Der er indsamlet erfaringer fra SOF’erne, og når DAK siger til, så er
følgegruppen klar med input.
Implementeringsgrupperne under SOF’erne har til opgave at sikre, at der er fokus på
området, og der er generelt gode erfaringer med samarbejdet på området. I langt de fleste
tilfælde strækker kommunerne sig for, at ønsket om at dø hjemme kan lade sig gøre (typisk
de pårørende, der ikke kan overskue det, eller den døende får symptomer, som kræver
indlæggelse). Der kommer en Regionalvejledning, som indeholder input fra SOF SLB.
Indstilling: SOF’erne vurderer i 2021, om der er behov for revidering.
Konklusion: Følgegruppen godkender indstillingen.
8. Revision af samarbejdsaftalen på demensområdet
Indstilling: Afventer anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.
Konklusion: Følgegruppen godkender indstillingen.
9. Regional vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange
Indstilling: At Kvalitet og Forskning spørges om deres vurdering af, om der er behov for
revision af aftale nu.
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Konklusion: Afventer tværsektoriel konference i september. Invitation er formidlet til
kommunerne.
10. Samarbejdsaftale om kommunikation, ledsagelse og praktisk hjælp
Indstilling: Ingen opgave heri for følgegruppen pt. Godkendt på DAK d. 27. maj 2020 og skal
videre til godkendelse i SKU
Konklusion: Efter godkendelse i SKU, sender følgegruppen implementeringsbrev til
SOF’erne, der ligeledes vurderer i 2022, om der er behov for revidering.
11. Aftale om dosisdispensering
Vi kan ikke løse problemstillingen omkring maskinel dosisdispensering i denne gruppe, da
problematikken dels er overenskomststof og dels er rejst flere steder nationalt.
Indstilling: Der afventes resultaterne af bestræbelserne i Århus Kommune og Region Nord
inden der igangsættes arbejde med opgaven.
Konklusion: Følgegruppen godkender indstillingen.
12. Samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stof- eller alkoholmisbrug
Aftalen vurderes ikke relevant af PSOF’erne, og monitoreringsdata anvendes, ifølge
Psykiatrien, ikke strategisk i planlægningen på området. Monitoreringen anvendes heller
ikke aktivt i SOF’erne.
Indstilling: Det undersøges nærmere, om aftalen kan afvikles eller placeres i Kompetencegruppen for Monitorering.
Konklusion: Følgegruppen godkender indstillingen.
13. Samarbejdsaftale om peritonealdialyse i eget hjem
Indstilling: At Følgegruppen tager stilling til, om monitorering af aftalen kan igangsættes i
efteråret 2020.
Konklusion: Der rettes henvendelse til DAK formandskabet om, hvorvidt monitorering kan
overdrages til Kompetencegruppen for Monitorering
14. Samarbejdsaftaler for medicinadministration (intravenøs og subcutan)
Nye samarbejdsaftaler for konkrete præparater (fx Furex). Ny arbejdsgruppeskal ikke i gang
med det samme, men afventer, grundet arbejde med ny IV-aftale.
Når opgaven bliver aktuel skal der udarbejdes særskilte samarbejdsaftaler for de nævnte
og andre præparater i medfør af Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen
Anni Kjærgaard Sørensen er udpeget som tovholder for opgaven.
Indstilling: Opgaven prioriteres ikke i første omgang.
Konklusion: Tovholder fra følgegruppen er udpeget, men opgaven prioriteres ikke i første
omgang, grundet ny IV-aftale.
15/16 Samarbejdsaftale om IV behandling med væske og antibiotika
Handler om den årlige monitorering af den eksisterede samarbejdsaftale, hvor DAK har
valgt at fortsætte monitoreringen. Monitoreringen skal bestå af sammenligning med data
fra første halvår sidste år, og SOF’erne drøfter det lokale samarbejde med afsæt i data.
Indstilling: Der rettes henvendelse til DAK formandskabet om, hvorvidt monitorering kan
overdrages til Kompetencegruppen for Monitorering
Konklusion: Følgegruppen godkender indstillingen.
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17/18 Samarbejdsaftale om sondeernæring og parenteral ernæring
DAK valgte også her at fortsætte monitoreringen. Samarbejdsaftalerne har sammenhæng
til punktet om døende, som nogle gange udskrives med ernæring.
Samme indstilling og konklusion som ovenfor.
19. Samarbejdsaftale om akutte bed-side blodprøver og prøvetagning til undersøgelser
Skal evalueres af en ny gruppe, som først udpeges, hvorefter der skal tages stilling til, om
vi ønsker at fortsætte arbejdet. Opgaven kommer fra Kvalitetsstandarderne for
kommunale akutfunktioner og aftalen anvendes i kommunerne. Der er i medfør af
samarbejdsaftalen indgået LKO-ordning omkring kvalitetssikring og kalibrering af udstyr
mv. efter samme model som anvendes ift. AP.
Joan Slaikjer og Bjarne Ipsen udpeges som tovholdere fra følgegruppen. Anni Kjærgaard
Sørensen vil gerne have én med i arbejdsgruppen fra akutteamet i Esbjerg Kommune.
Indstilling: Der nedsættes en arbejdsgruppe til evaluering af aftalen
Konklusion: Følgegruppen godkender indstillingen og udpeger to tovholdere fra følgegruppen til opgaven
20/21. Samarbejdsaftale om pasning af dræn & kateteranlæggelse og pleje
Selve samarbejdsaftalen evalueres i 2021, men der er nedsat en arbejdsgruppe, som
præsenterer status på e-læringsmodul som supplement til den fysiske undervisning af
kommunernes medarbejdere på sygehusene på næste møde i følgegruppen.
Indstilling: Samarbejdsaftalen evalueres i 2021
Konklusion: Følgegruppen godkender indstillingen
22. Samarbejdsaftale for blodprøvetagning i eget hjem
Behandles særskilt i dagsordenens pkt. 5.
23. Telemedicinsk sårvurdering
Indstilling: Der rettes henvendelse til SDSI for at afklare status, og om evaluering kan
igangsættes.
Konklusion: Følgegruppen godkender indstillingen
24. Samarbejdsaftale om lavpotent kemoterapi
Den tidligere nedsatte arbejdsgruppe kontaktes mhp. afklaring af muligheden for at fortsat
bidrage med viden på felt, og det bør herefter være muligt hurtigt at tage stilling til nye
præparater (der ønskes større fleksibilitet i forhold til navngivne præparater nævnt i
aftalen). Dog forskel på nye præparater og navneskift af eksisterende. Vi skal have en
smidig arbejdsgang, og der lægges op til formandsgodkendelse i DAK ift. Velcade.
Hanne Vestergaard, ledende overlæge, Afd. X på OUH vil gerne indgå i arbejdsgruppen.
Ditte de Churruca-Colon, som har indgået i den tidligere arbejdsgruppe, udpeges som
tovholder fra følgegruppen.
Indstilling:
At der foretages faglig vurdering af brugen af Velcade. Såfremt præparatet uproblematisk
kan tilføjes samarbejdsaftalen, indstiller Følgegruppen den udvidede samarbejdsaftale til
godkendelse i formandskabet for DAK.
Konklusion: Følgegruppen godkender indstillingen og udpeger tovholder fra følgegruppen
til opgaven. Ligeledes udarbejdes kommissorium og der nedsættes en arbejdsgruppe.
Arbejdsgruppen kan med fordel tage udgangspunkt i tidligere nedsatte arbejdsgruppe for
området - både ift. kommissorium og bemanding.25. Samarbejdsaftale for respiration
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Der skal gives status for arbejdet til DAK ultimo 2020
Indstilling: Afventer case-katalog fra nedsat ERFA-gruppe, som kigger på cases til belysning
af fordeling af udgifter. Gruppen præsenterer kataloget for Følgegruppen til efteråret.
Konklusion: Følgegruppen godkender indstillingen
26. Samarbejdsaftale på det retspsykiatriske område
Indstilling: Sekretariatet undersøger, om aftalen stadig bruges, samt om der behov for en
revision i 2021.
Konklusion: Følgegruppen godkender indstillingen
27. Ny samarbejdsaftale om IV behandling
IV-aftalen prioriterer sig selv, og som følge heraf er der andre opgaver, som ikke kan
prioriteres samtidigt.
Marianne Lundegaard og Charlotte Scheppan udpeges som tovholdere fra følgegruppen.
Indstilling: Der nedsættes en arbejdsgruppe til opgaven
Konklusion: Følgegruppen godkender indstillingen og udpeger to tovholdere fra følgegruppen til opgaven
28. Telemedicinsk udskrivningspakke
Indstilling: Udskrivningspakke påbegyndes i 2021.
Konklusion: Følgegruppen godkender indstillingen
29. Implementering af MedCom11-meddelelser
Behandles særskilt i dagsordenens pkt. 6.

5) 16:30-16:35 Godkendelse af samarbejdsaftale om ”Blodprøvetagning i eget hjem”
Indstilling

Referat

Konklusion

Det indstilles, at Følgegruppen for Behandling og Pleje:
 Godkender det reviderede aftalegrundlag for blodprøvetagning i eget hjem til
forelæggelse for Det Administrative Kontaktforum
Det skal præciseres i samarbejdsaftalen, at det kun er hjemmesygeplejen – ikke
hjemmeplejen - der udfører ydelsen. Det skal tilrettes, så der ikke er tvivl om målgruppen.
Der skal tillige knyttes en kommentar om borgers eventuelle tilknytning til
socialpsykiatrien.
Godkendt med forbehold for præcisering af formuleringen vedr. afgrænsning af
målgruppen. Allan Vittrup og Arne Vesth sørger for de ønskede tilretninger.

6) 16:35-16:40 Implementering af MedCom11-meddelelser
Indstilling

Referat

Det indstilles, at Følgegruppen for Behandling og Pleje:
 Retter henvendelse til DAK formandskabet med henblik på at afklare
mulighederne for at overdrage opgaven til Kompetencegruppen for
Velfærdsteknologi
Kirsten Dyrholm, som er kommunal formand for den tværsektorielle SAM:BOarbejdsgruppe, gjorde opmærksom på, at opgaven kunne løses i den eksisterende
SAM:BO organisering. Følgegruppen besluttede således, at opgaven løses inden for
rammerne af eksisterende SAM:BO organisering.
Det blev i Følgegruppen drøftet, at der, ift. det udarbejdede kommissorium, er behov for
særlige tekniske kompetence og kendskab til kommunernes forskellige EOJ-systemer,
som umiddelbart ikke er i den tværsektorielle SAM:BO-arbejdsgruppe. Derfor skal den
tværsektorielle SAM:BO-arbejdsgruppe have mulighed for at udpege eller nedsætte en
arbejdsgruppe, der besidder kompetencerne beskrevet i kommissoriet.
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Konklusion

Sekretariatet følger op med forslag til bemanding og overdrager opgaven til den
tværsektorielle SAM:BO-arbejdsgruppe. Udpegning af kommunale repræsentanter kan
ske via Fælles Kommunalt sundhedssekretariat.

7) 16:40-16:45

Præsentation af fælles vidensdelingsplatform

Indstilling/mål
Referat

Orientering
Det har været problematisk for ikke-regionalt ansatte at tilgå SharePoint. Regionens ITafdelingen har muligvis fundet en løsning, hvor både interne og eksterne brugere kan
tilgå SharePoint (https://secure.regionsyddanmark.dk/Projektrum/behandlingogpleje).
Som alternativ henviser sekretariatet til følgegruppens regionale hjemmeside https://www.regionsyddanmark.dk/wm475767
Sekretariatet udsender mail til kommunale medlemmer af følgegruppen med brugernavn
og kode, samt guide til at kunne tilgå SharePoint, såfremt løsningen er holdbar.
Alternativt henvises der til https://www.regionsyddanmark.dk/wm475767

Konklusion

8) 16:45-16:55 Punkter til næste Følgegruppemøde d. 19. august og DAK d. 17. september
Indstilling/mål

Referat

Det indstilles, at Følgegruppen for Behandling og Pleje:
 Godkender forslag til punkter til følgegruppemødet d. 19. august og evt.
supplerer med øvrige punkter.
Oplæg vedr. gentagne indlæggelser overføres, hvis muligt, til dette møde.
Status gives på de nye opgaver, herunder nye kommissorier.

Konklusion

Der vil være fokus på de opgaver, som skal iværksættes i 2021 - dvs. hvad forventer vi af
disse opgaver, så vi får et fælles billede af, hvad der skal til.
Indstillingen godkendes.
Punkterne bliver således:
 Præsentation af e-læringsmodul for kateteranlæggelse på mænd som supplement til
den obligatoriske fysiske undervisning, v. projektleder, Malik Hertzum-Henriksen,
SDSI
 Temadrøftelse om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og kort forventet
levetid
 Opfølgning på beslutninger vedrørende prioritering af indsatser
Sekretariatet retter henvendelse til Mathilde Schmidt-Pedersen med henblik på, at hun
kan holde oplæg om gentagne indlæggelser på næste møde.
Følgegruppen skal derudover drøfte mulighederne for tværsektorielle pakkeforløb for
borgere med gentagne indlæggelser, samt forventninger til indsatsen ift. målsætningerne
i Sundhedsaftalen v/Bjarne. Drøftelsen vil tage udgangspunkt i oplæg om gentagne
indlæggelser.

9) 16:55-17:00 Eventuelt
Sagsfremstilling
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