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Overblik over dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Status fra formandskabet
Status på opgaver og opfølgning på beslutninger fra sidste møde
Prioritering af monitoreringsopgaver
Status på evaluering af "Samarbejdsaftalen om bed-side analyser og prøvetagning til mikrobiologiske
undersøgelser i kommunale akutfunktioner”
Godkendelse af kommissorium for afklaring af opgavedeling ved fald i eget hjem
Orientering og drøftelse af revidering af demens samarbejdsaftale
Orientering om den regionale sekretariatsbetjening
Punkter til næste følgegruppemøde den 8. december 2020
Eventuelt
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1)

Status fra formandskabet

Sagsfremstilling

Formandskabet orienterer om møde i Det Administrative Kontaktforum den 20. november, herunder de dagsordenspunkter med relevans for følgegruppens arbejde:
 Opfølgning på temadrøftelse om Den sidste tid.
 Status på arbejdet med akutplan i Region Syddanmark
 Placering af telemedicinsk hjemmemonitorering til patienter med hjertesvigt
Det indstilles, at Følgegruppen for Behandling og Pleje:
 Tager orientering til efterretning
Opfølgning på temadrøftelse om Den sidste tid i DAK
Det blev besluttet i DAK, at Følgegruppen for behandling og pleje får til opgave at udarbejde en række generiske spørgsmål til de lokale samordningsfora vedr. samarbejdet omkring alvorligt syge og døende. Når der foreligger en tilbagemelding fra de lokale samordningsfora, præsenterer Følgegruppen for behandling og pleje dette for Det Administrative
Kontaktforum med et forslag til videre proces. Følgegruppens sekretariat inddrager den
nedsatte projektgruppe i dette arbejde.

Indstilling
Referat

Status på arbejdet med akutplan i Region Syddanmark
Idet Akutplanen er regional og Sundhedsstyrelsens anbefalinger er tværsektorielle, vil der
være behov for, at den regionale Akutplan følges op af et tværsektorielt samarbejde.
Der udtrykkes fra kommunal side en bekymring for, at vedtagelse af akutplanen vil afføde
opgaver, der ikke er drøftet og godkendt i DAK.
Følgegruppens formandskab, som begge er repræsenteret i akutplanstyregruppen, vil
have fokus på kommunal inddragelse. Der pågår en drøftelse af, hvordan der findes en
hensigtsmæssig model for organisering af den tværsektorielle del af samarbejdet på akutområdet. På DAK møde den 28.januar vil dette blive drøftet, ligesom punkt vedr. status
på akutplan er på de kommende DAK møder frem mod vedtagelse efter sommerferien.
Akutplanen vil ultimo april blive sendt i høring.
Placering af telemedicinsk hjemmemonitorering til patienter med hjertesvigt
Det fremgår af referatet fra DAK, at opgaven vedr. hjemmemonitorering af hjertesvigt
placeres i den eksisterende programstyregruppe og landsdelssekretariat for KOL.

2)

Status på opgaver og opfølgning på beslutninger fra sidste møde

Sagsfremstilling



Henvendelse til Esbjerg Kommune vedr. implementering af ”Én indgang” i 2020 (Eva):
Der er 10/11 2020 kommet svar fra Esbjerg Kommune. Direktør i Borger & Arbejdsmarked Lise Willer oplyser, at de har besluttet at ophøre med brugen af det ene lokationsnummer, som anvendes til kommunikationen omkring de socialpsykiatriske borgere i Borger & Arbejdsmarked. Dermed lever Esbjerg op til kravet om én indgang (ét
lokationsnummer). Dette iværksættes med virkning fra mandag d. 16. november
2020. Regionen og øvrige samarbejdspartnere modtager orientering herom.
Sekretariatet sender kvittering for, at Esbjerg Kommune kommer i mål med ”Én indgang”.



Status vedr. ny IV-aftale (Charlotte):
Charlotte/Marianne giver en kort status på det igangværende arbejde vedr. ny IV-aftale i Syddanmark – herunder udpegning, status efter opstartsmødet i arbejdsgruppen den 19/11 2020 og inddragelse af kompetencegruppen for monitorering, etc.
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Indstilling

Referat



Status på adgang til materiale på ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk (Magnus):
Der er rettet henvendelse til afd. Kvalitet og Forskning, som har ansvaret for ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk. De er i proces med at afklare, hvordan der kan gives øget adgang til materiale på det eksterne infonet.



Samarbejdsaftale om lavpotent kemoterapi (Allan):
Der er indkaldt til et virtuelt møde den 14. december 2020 – i første omgang mellem
OUH v/ledende overlæge fra Hæmatologisk Afd. X Hanne Vestergaard og Odense Kommune v/socialoverlæge i Ældre- og Handicapforvaltningen Lene Annette Norberg samt
Følgegruppens sekretariatet – for indledningsvist at afklare de af følgegruppen rejste
spørgsmål om administration og omfang af brugen af Velcade. På baggrund af denne
afdækning involveres den tidligere arbejdsgruppe efterfølgende med henblik på afklaring af mulighederne for at inkludere Velcade i den eksisterende samarbejdsaftale,
samt afklaring af mulighederne for at udvide samarbejdet i øvrigt på området. Følgegruppens sekretariatet vil betjene arbejdsgruppen.

Det indstilles, at Følgegruppen for Behandling og Pleje:
 Orienteres om status på opgaver og beslutninger fra sidste møde og kommer med
eventuelle inputs hertil
Henvendelse til Esbjerg Kommune vedr. implementering af ”Én indgang” i 2020
Efter aftale med formandskabet kvitterer Sekretariatet for Esbjerg Kommunes svar på følgegruppens henvendelse, hvor det fremgår, at Esbjerg har fundet en løsning.
Status vedr. ny IV-aftale
Charlotte og Marianne gav en kort status vedr. arbejdet med ny IV-aftale. Der er knyttet
lægefaglige kompetencer til arbejdsgruppen fra OUH og fra almen praksis., og arbejdet
skrider frem som planlagt. Der er i denne uge indkaldt til første møde med den tværsektorielle analyse- og økonomigruppe, som er nedsat af Kompetencegruppen for Monitorering.
Status på adgang til materiale på ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk
Magnus gav kort status på, at afd. Kvalitet og Forskning arbejder med at afdække, hvordan mere materiale kan gøres tilgængeligt på ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk. De
har identificeret en teknisk og indholdsmæssige udfordring, som de arbejder med.
Samarbejdsaftale om lavpotent kemoterapi
Allan orienterede om, at der er indkaldt til et møde den 14.december, hvor der i første
omgang af fokus på at afdække de af Følgegruppen rejste spørgsmål om administration
og omfang af brugen af Velcade. På baggrund af denne afdækning involveres den tidligere
arbejdsgruppe efterfølgende i arbejdet.

3)
(Charlotte)

Prioritering af monitoreringsopgaver

Sagsfremstilling

På Det Administrative Kontaktforum den 17. september var der en strategisk drøftelse om
monitorering af det tværsektorielle sundhedsområde.
Her blev det besluttet, at følgegrupperne skal genbesøge de monitoreringsopgaver, som
allerede er igangsat med henblik på at vurdere, om indsatser og samarbejdsaftaler fortsat
skal monitoreres, eller om monitoreringen heraf kan afvikles. Dette forelægges DAK på
møde den 28. januar 2021.
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Sekretariatet har udarbejdet et udkast til monitoreringsopgaver, der kan afvikles eller lægges ud til SOF’erne.

Indstilling

Referat

Bilag:
1. Vurdering af monitoreringsopgaver af samarbejdsaftaler i Behandling og Pleje
Det indstilles, at Følgegruppen for Behandling og Pleje:
 Godkender sekretariatets anbefalinger til prioritering af monitoreringsopgaver, herunder at anbefalede monitorering stoppes eller videregives til SOF’erne.
Sekretariatet har udarbejdet udkast til prioritering af monitoreringsopgaver – herunder
forslag til monitorering, der kan afvikles eller lægges ud til SOF’erne. Det blev præciseret,
at der ikke nødvendigvis skal være en systematisk monitorering af samarbejdsaftalerne i
SOF’erne, men at der lokalt kan være behov for en databaseret drøftelse af samarbejdet
på specifikke områder.
Der skal følges op med SAM:BO-gruppen i forhold til implementering af psykiatriforløb
samt behov for monitorering af samarbejdet. Der er udpeget en ny kommunal medsekretær til gruppen fra Vejen Kommune efter Dorthe Brænder Lilliendal fra Faaborg Midtfyn,
som har skiftet job.
Navnene på kontaktpersonerne/formænd i de nedsatte arbejdsgrupper skal tydeligt
fremgå af porteføljeoversigten.
Udkast til prioritering af monitoreringsopgaver godkendes og forelægges DAK på mødet
den 28. januar 2021.

4)
(Magnus)

Status på evaluering af Samarbejdsaftalen om bed-side analyser og prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser i kommunale akutfunktioner

Sagsfremstilling

Der er start november udsendt evalueringsspørgsmål til kommuner, regionens Biokemiske
afdelinger, samt til praksiskonsulenterne for vurdering i almen praksis. Deadline for besvarelse var 27.november. Der er indkommet svar fra 11 kommuner, 3 ud af 5 biokemiske
afdelinger, og der arbejdes på svar fra praksiskonsulenterne vedr. almen praksis.
Det var planlagt, at evalueringsresultater skulle drøftes i DAK d. 28.januar 2021. Koordinationsgruppen har informeret om, at der til DAK mødet d. 28.januar var mange punkter til
dagsordenen, hvorfor der er behov for at prioritere mellem punkterne. Punktet er på
denne baggrund udsat til næste DAK møde den 3.marts. Udsættelsen giver mulighed for at
indhente svar fra flere kommuner, samt et mere kvalificeret input fra almen praksis.
Den endelige evaluering forelægges Følgegruppen for Behandling og Pleje den 1/2 2021.

Indstilling
Referat

Sekretariatet vil på mødet give en mundtlig status på evalueringen og foreløbige resultater.
Det indstilles, at Følgegruppen for Behandling og Pleje:
 Der orienteringen til efterretning.
Sekretariatet følger op i forhold til de kommuner, der endnu ikke har afgivet svar.
Der sendes spørgeskema ud til de kommunale praksiskonsulenter, for at afdække perspektivet fra almen praksis.
Samlet evaluering vil blive fremlagt på det kommende møde i Følgegruppen 1.februar.

Pause:
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5)
(Eva)

Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppe vedr. opgavedeling ved fald i
eget hjem

Sagsfremstilling

På Følgegruppemøde den 9. oktober 2020 blev det besluttet, at sekretariatet udarbejder
et kommissorium for det videre arbejde med at finde løsninger for borgere, som falder i
eget hjem, og ikke ved egen eller pårørendes hjælp kan rejse sig op.
Problemstillingen vedrører borgere, som ikke er i kontakt med den kommunale hjemmeeller sygepleje, og hvor AMK Vagtcentralen har afdækket, at der ikke er et behov for sygehusbehandling – altså et fravær af sygdom og/eller skade.
Det blev besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal være hurtigarbejdende, hvorfor der er sat en deadline til 1.febraur 2021.
Følgegruppe sekretariatet vil bistå arbejdsgruppen. Sekretariatet anbefaler, at udpegning
til arbejdsgruppen sker ved målrettet henvendelse til respektive aktører.
Kommissoriet er den 26.november sendt til høring i Følgegruppen.

Indstilling
Referat

Bilag:
2. Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. opgavedeling ved fald i eget hjem
Det indstilles, at Følgegruppen for Behandling og Pleje:
• Godkender kommissorium, så udpegning kan påbegyndes.
Fremsendte kommissorium blev godkendt.
Det blev aftalt, at Sekretariatet henvender sig direkte til SOF-sekretariaterne mhp. hurtig
udpegning, idet det er noteret, at Anni deltager i arbejdet for SOF SVS, og Bjarne deltager
for SOF Sønderjylland.
Det skal sikres, at der er tilstrækkelig deltagelse fra regional side – herunder at der indgår
lægefaglige kompetencer i gruppen (fx leder af AMK eller andre), da en del af udfordringen vedrører afklaring vedr. lægefaglig vurdering ved fald.
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6)
(Allan)

Revidering af samarbejdsaftale for det tværsektorielle samarbejde for mennesker med demens

Sagsfremstilling

Af kommissoriet for den tværsektorielle arbejdsgruppe for den samlede demensindsats i
Region Syddanmark fremgår det, at arbejdsgruppen skal revidere samarbejdsaftalen for
mennesker med demens (2010) på baggrund af indholdet i den nationale demenshandlingsplan fra 2017.
Den nationale demenshandlingsplan indeholder en række initiativer på demensområdet,
hvorunder et af initiativerne omhandler udarbejdelsen af nye anbefalinger til tværsektorielle forløb for mennesker med demens. Man har siden udgivelsen af den nationale demenshandlingsplan afventet udgivelsen af disse anbefalinger, og møderne i arbejdsgruppen har derfor været sat på pause siden d. 13.06.2017.
I oktober 2020 udgav Sundhedsstyrelsen de længe ventede anbefalinger, og formandskabet for arbejdsgruppen v/lægefaglig direktør i Psykiatrien, Region Syddanmark Anders
Meinert Pedersen og områdeleder for Plejecentre og Fælleskøkken i Tønder Kommune
John Zachariassen har herefter drøftet processen for revidering af samarbejdsaftalen fra
2010. Det er formandskabet opfattelse, at samarbejdspartnerne i RSD allerede i vidt omfang lever op til anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens.
Formandskabet erfarer, at der allerede eksisterer gode eksempler på tværsektorielt samarbejde på demensområdet i eksempelvis Tønder og i PSOF Vestjylland, hvor et samarbejdsdokument om “Danmarks bedste demens behandling” forventes vedtaget på SOF
møde primo januar 2021.
På baggrund af de eksisterende lokale initiativer, har formandskabet drøftet muligheden
for, at revisionen resulterer i en samarbejdsaftale, som fungerer som en overordnet
ramme, der kan udfyldes lokalt i SOF regi. Formandskabet for arbejdsgruppen ønsker i
denne sammenhæng Følgegruppens input til, hvor overordnet samarbejdsaftalen kan
være samt om følgegruppen mener, der bør være nogle minimumskrav til indholdet i
samarbejdsaftalen.
Formandskabet ønsker en kort og effektiv revidering af samarbejdsaftalen for det tværsektorielle samarbejde for borgere med demens. Revideringen af samarbejdsaftalen
igangsættes i foråret 2021 og forventes færdig til godkendelse i følgegruppen for Behandling og Pleje, Det Administrative Kontaktforum samt Sundhedskoordinationsudvalget i august-oktober 2021.

Indstilling

Bilag:
3. Arbejdsgruppens kommissorium, og bemanding
4. Demenssamarbejdsaftalen fra 2010
5. SST’s nye anbefalinger.
Det indstilles, at Følgegruppen for Behandling og Pleje:
 Tager orienteringen til efterretning
 Drøfter ambitionsniveauet for indholdet af samarbejdsaftalen for det tværsektorielle
samarbejde for mennesker med demens, samt hvorvidt der bør være minimumskrav
til aftalen – og i så fald hvilke.
 Kommer med inputs til eventuelle ændringer af kommissoriet
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Referat

Indstillingerne fra arbejdsgruppen blev godkendt, idet ambitionsniveauet for den reviderede samarbejdsaftale bør afspejle de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.
Sønderborg, Vejen og Aabenraa Kommune bidrager gerne til det fortsatte arbejde i gruppen, hvor der er flere vakante pladser. Odense Kommune afklarer fortsat deltagelse, og
Marianne Lundegaard informere at ledende overlæge Søren Jakobsen (pensioneret), afløses af overlæge Niels Esbensen, Geriatrisk afd. Svendborg.
Følgegruppen ser med afsæt i ovenstående frem til forslag fra arbejdsgruppen til en revideret samarbejdsaftale for det tværsektorielle samarbejde for mennesker med demens.

7)
(Magnus)
Sagsfremstilling

Indstilling

Referat
8)
Sagsfremstilling

Indstilling

Referat

9)
Sagsfremstilling

Orientering om den regionale sekretariatsbetjening
Frida Johanne Pilgaard Middelfart gik på barsel medio oktober 2020, og Jette Dalsgaard
Andersen er prioriteret til andre opgaver i afdelingen pr. 1. november.
Der er pr. 1. december 2020 ansat en ny konsulent i Tværsektorielt Samarbejde, Hasse
Gerner Nielsen. Hasse vil, sammen med Magnus Falby, fremover betjene Følgegruppen for
Behandling og Pleje fra regional side.
Orientering
Følgegruppen byder konsulent i Tværsektorielt Samarbejde Hasse Gerner Nielsen , som
indtræder som sekretær på regional side, velkommen.

Punkter til næste følgegruppemøde d. 1. februar 2021





Anbefalinger vedr. Fald i eget hjem
Status vedr. IV-aftale
Status på akutplan
Resultater fra evaluering af Samarbejdsaftalen om bed-side analyser og prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser i kommunale akutfunktioner
Det indstilles, at Følgegruppen for Behandling og Pleje:
 Godkender forslag til punkter til følgegruppemødet d. 1. februar 2021 og evt. supplerer med øvrige punkter.
Årshjul med status fra arbejdsgrupperne til Følgegruppen for Behandling og Pleje samt
oversigt over monitorering, revision og evaluering af igangværende opgaver/samarbejde
udarbejdes af sekretariatet og fremlægges på det kommende møde den 1. februar 2020.

Eventuelt
Intet
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