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Dagsorden:  
 

1) Samarbejdsaftale vedr. IV behandling i nærområdet 
 
Beslutning:  
Chefforum kvitterede for orienteringen omkring arbejdet med en kommende samarbejdsaftale 
vedr. IV behandling i nærområdet.  
 
Referat:  
Kate Bøgh indledte punktet med en orientering omkring arbejdet i den nedsatte 
arbejdsgruppe, der har til opgave at udarbejde en samarbejdsaftale vedr. IV behandling i 
nærområdet. Orientering omhandlede såvel faglige som økonomiske konditioner ved den 
kommende aftale. Kate redegjorde for, at der er opnået enighed mellem den regionale ledelse 
og KOSU formandskabet om de økonomiske konditioner en kommende aftale. Disse er 
beskrevet i de power points, som blev præsenteret på mødet og efterfølgende sendt til 
orientering blandt Chefforums medlemmer 20. januar 2020.  
 
En fælles ambition for både kommunerne og regionen i arbejdet med en ny IV aftale er, at 
borgerne skal være mere aktive medspiller i behandlingen og minimere involveringen af 
sundhedsprofessionelle. Derfor arbejdes der aktivt på, at flere patienter vil kunne varetage IV 
behandlingen selv samt at flere tidligere kan overgå til tablet-behandling. Derudover vil en 
øget brug af IV pumper indgå, som et aktivt redskab i en den fremtidige opgavevaretagelse.   
 
Chefforum kvitterede for orienteringen og gav opbakning til, at der arbejdes videre med en 
færdiggørelse af samarbejdsaftalen med baggrund i de præsenterede faglige og økonomiske 
konditioner.  
 
Med afsæt i Kate Bøghs orientering drøftede Chefforum rammerne for den kommende IV 
aftale:  
 

 Rammen for aftalen vil være maksimalt 3 gange indgift i tidsrummet fra 07:00 – 
00:00. Såfremt der ud fra lægefaglige overvejelser om f.eks. resistens skal ordineres 
mere end 3 gange indgift skal borgeren forsat være indlagt.  

 Den fælles IV aftale forhindrer ikke den enkelte kommune/klynge i at indgå bilaterale 
aftaler med det stedlige regionshospital om f.eks. IV behandling ift. blod og kræft. 

 Foruden selve samarbejdsaftalen vil der være behov for at der udarbejdes en række 
supplerende økonomiske og faglige bilag.  

 Der skal følges op på aftalen med monitorering bl.a. for at fastslår om de økonomiske 
forudsætninger i aftalen holder. Omvendt skal man undgå, at der skal foretages for 
mange nye registreringer for at kunne gennemføre en evaluering.  

 Den enkelte kommune vil få IV aftalen til godkendelse.  
 Chefforum gav opbakning til at IV aftalen implementeres hurtigst muligt.  
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Med afsæt bl.a. i drøftelserne på Chefforum vil den nedsatte arbejdsgruppe nu arbejde på en 
færdiggørelse af IV aftalen således, at den kan forelægges Sundhedsstyregruppen 20. februar 
til administrativ godkendelse for efterfølgende at blive politisk godkendt på 
Sundhedskoordinationsudvalget 12. marts. Herfra vil aftalen blive sendt til godkendelse i 
kommunerne og Regionsrådet, således at en implementering forventeligt kan igangsættes 1. 
maj 2020.   
 
De slides, der blev anvendt ved præsentationen er vedlagt referatet.  
 
Indstilling:  
 
At Chefforum tager orienteringen status om arbejdet med en ny samarbejdsaftale vedr. IV 
behandling i nærområdet til efterretning,  
 
At Chefforum på grundlag af det forelagte drøfter kommunale faglige opmærksomhedspunkter 
ved en ny samarbejdsaftale vedr. IV 
 
Sagsfremstilling:  
Der er i regi af Sundhedsstyregruppen nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag 
til en samarbejdsaftale om IV-behandling. Arbejdsgruppen er nedsat på baggrund af en 
beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget 30. april 2019. Fra kommunal side udgøres 
gruppen af Kate Bøgh, direktør i Favrskov Kommune (kommunal medformand i 
arbejdsgruppen), Mette Andreassen, direktør i Viborg Kommune og Kristine Markvorsen, 
sundheds- og omsorgschef i Aarhus Kommune. Arbejdsgruppen understøttes i deres arbejde af 
to mindre ad hoc grupper, der dels skal se på økonomien i en kommende aftale og dels 
udarbejde et udkast til en faglig aftale. 
 
Arbejdsgruppen har haft tre møder i sidste kvartal af 2019. Forhandlingerne om de 
økonomiske forhold i en kommende aftale er endnu ikke afsluttet.  
 
Faglige aspekter ved den kommende samarbejdsaftale vedr. IV i nærområdet.  
I arbejdet med samarbejdsaftalen vedr. IV i nærområdet er der indarbejdet en række faglige 
præmisser og forhold, som stiller nye forventninger til, hvordan IV opgaven skal løses i 
kommunalt regi, såfremt samarbejdsaftalen godkendes. De faglige forhold har været grundigt 
drøftet i den faglige ad hoc gruppe, som er understøttende for den overordnede 
arbejdsgruppe.  
 

 Målgrupper for samarbejdsaftalen: Der lægges op til, at samarbejdsaftalen 
aldersmæssigt skal dække borgere fra 3 år og op. Det har været et ønske at medtage 
børn, da de udgør en relativ lille målgruppe, men betydningen af kunne sikre 
tilknytningen til hjemmet samt evt. skole vejer tungt. Den største målgruppe i aftalen 
vil være de skrøbelige ældre. De vurderes at udgør 65 – 70% af den samlede 
population. I vedhæftede Power points (PP) kan ses en komplet oversigt over de 
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definerede målgrupper og hvor stor en vurderet andel af den samlede population de 
udgør.  
 

 Hvor stor er populationen?: På baggrund af tilbagemeldingerne fra kommunerne og en 
undersøgelse på udvalgte hospitalsafdelinger er vurderingen, at den samlede population 
for samarbejdsaftalen vil være ca. 3000 behandlingsforløb i kommunalt regi. Der er dog 
usikkerheder omkring estimaterne, og det vil derfor være vigtigt at følge op på antallet.  
  

 Faglige kriterier:  
 

o Kun ét antibiotika/isoton væske pr. IV behandlingsforløb 
o Aldersgruppe + 3 år 
o Lukkede systemer:  

 Min. risiko for kontaminering af omgivelserne (patientsikkerhed og 
arbejdsmiljø) 

 Enkel håndtering med få steps 
 Minus om-peak 

 
 Antibiotika og isotone væsker: I udgangspunkt kommer samarbejdsaftalen til at dække 

alle kendte typer af antibiotika og isotone væsker. Af vedhæftede PP kan man se en 
liste over præparater samt indløbstid, antal indgift pr. dag, antal minutter pr. dag samt 
skønnet andel af den samlede IV behandling i nærområdet. 

 
 
 

2) Forslag til samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse 
samt den videre proces 

 
 
Beslutning:  
Chefforum drøftede forslaget til samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse og 
kvitterede for arbejdet og gav opbakning til den videre proces.  
 
Referat:  
Marianne Merring, Ikast-Brande Kommune, indledte punktet med et oplæg om arbejdet med 
den nye samarbejdsaftale (vedhæftet oplægsplancher). De væsentligste pointer fra oplægget 
og de efterfølgende drøftelser var:  
 

 Aftalen betyder ikke, at forberedelsestiden i kommunen afskaffes, men at de rigide 
tidsfrister skrottes, 

 Fokus på borgerens funktionsniveau, som udgangspunkt for den gode udskrivelse 
 Ikonerne i det præsenterede flowdiagram bliver lavet om til drop-down, som ligger 

elektronisk  
 Den gode udskrivelse starter ved indlæggelsen 
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 Hvordan undgår vi for megen telefonisk kontakt i forbindelse med udskrivelse? – 
udgangspunktet er at den dag borgeren udskrives kommer borgeren hjem! 

 Det kan være en ide med en light version af flowdiagrammet til borgeren og dennes 
pårørende, for at guide og involvere borgeren. 

 Muligheden for at informere om den gode indlæggelse/udskrivning via film og 
animationer – her er der inspiration at hente i Midt- og Horsens klyngerne. Link til 
Midtklyngens video: http://www.hospitalsenhedmidt.dk/patienter-og-parorende/den-
gode-udskrivelse/   

 
 
Indstilling:  
At Chefforum drøfter arbejdsgruppens forslag til samarbejdsaftale og giver sine umiddelbare 
kommentarer til materialet 
 
Sagsfremstilling:  
Den nedsatte tværsektorielle arbejdsgruppe om den gode udskrivelse har haft til opdrag at 
udarbejde forslag til principper/hensyn for at sikre den gode udskrivelse, og som samtidig kan 
erstatte den nuværende aftale om kommunal forberedelsestid (indebærende specifikke 
tidsfrister).  
 
Arbejdsgruppen konstaterede på første møde, at det ikke giver mening kun at se på 
udskrivelsen, da den gode udskrivelse starter allerede ved indlæggelsen. Derfor er opdraget 
udvidet til at se på hele forløbet fra indlæggelse til udskrivelse.  
 
Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til en samarbejdsaftale under sundhedsaftalen, der 
beskriver rammen for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis med 
henblik på at sikre gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb for borgerne i 
Midtjylland.  
 
Forslaget til samarbejdsaftale indeholder tre delelementer: 

 Seks principper for samarbejdet ml kommuner, hospitaler og almen praksis om den 
gode indlæggelse og udskrivelse 

 Flowchart – kommunikation og samarbejde vedr. det gode indlæggelses- og 
udskrivelsesforløb  

 Arbejdsgruppens overvejelser om opfølgning og implementering af aftalen 
 
Den videre proces 
Materialet sendes til kommentering i kommunerne (via chefforum) mandag den 13. januar 
2020 med tilbagemeldingsfrist mandag den 27. januar 2020. 
 
Herefter tilrettes materialet og dagsordensættes til drøftelse på mødet i Sundhedsstyregruppen 
den 20. februar 2020 og Sundhedskoordinationsudvalget 12. marts 2020. 
Efterfølgende vil aftalen komme til godkendelse i kommuner og region.  
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3) Ny praksisplan for almen praksis 
 
 
Beslutning:  
Chefforum gav nogle umiddelbare input til det videre arbejde med den nye praksisplan for 
almen praksis. Ny praksisplan for almen praksis vil også blive drøftet på kommende møder i 
Chefforum.  
 
Referat:  
Sine Møller Sørensen, KOSU-sekretariatet, indledte punktet med kort orientering omkring 
processen for den nye praksisplan for almen praksis. Overordnet skal den kommende 
praksisplan i høring omkring sommerferien 2020 og med endelig godkendelse og ikrafttræden 
primo 2021.  
 
Chefforum kvitterede for orienteringen og havde følgende input til det videre arbejde:  

 En større tydelighed på, hvilke opgaver der løses af lægerne i alm. Praksis og hvilke, 
som løses af sygeplejerskerne. Det er vigtigt, at der ikke sker dobbelt arbejde ift. de 
opgaver, som de kommunale sygeplejersker varetager.  

 Ønske om fælles aftale om rammedelegation. 
 Bedre udveksling af erfaringer mellem kommunerne i forhold til lokale aftaler, som kan 

tjene for inspiration for andre kommuner.  
 Udfordringer i vagttid 
 Rammer for tværsektorielt udviklingsarbejde 

 
  
 
Indstilling:  
 
At Chefforum giver input til, hvad der er vigtigt at have fokus på i revideringen af 
praksisplanen for almen praksis 
 
Sagsfremstilling:  
I forlængelse af den nye sundhedsaftale for 2019-23 skal der udarbejdes en praksisplan for 
almen praksis. På mødet ønskes en indledende drøftelse af de kommunale ønsker til den nye 
praksisplan for almen praksis. Input fra Chefforum præsenteres for Den Kommunale 
Sundhedsstrategiske gruppe (DKS), der ligeledes har møde 15. januar 2020 og også skal 
drøfte ønsker til praksisplanen.  
 
Proces for arbejdet med praksisplanen 



   

7 
 

Praksisplanudvalget i Region Midtjylland har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra 
almen praksis, Region Midtjylland og kommunerne i regionen, der har til opgave at udarbejde 
et forslag til en ny praksisplan for almen praksis. Karen Heebøll, direktør Ikast-Brande 
Kommune, er kommunal medformand for arbejdsgruppen. Kommissorium for arbejdsgruppen 
og herunder oversigt over deltagere og tidsplan er vedlagt.  
 
Udgangspunktet for arbejdet er den nuværende praksisplan og Sundhedsaftalen 2019-23. 
 
Arbejdet indledes med en politisk workshop 5. marts 2020. Formålet er at få input til den 
politiske retning og indsatserne i den kommende praksisplan for almen praksis i Region 
Midtjylland og følge op på den eksisterende praksisplan.  
 
Til workshoppen inviteres medlemmer af Praksisplanudvalget, Sundhedskoordinationsudvalget, 
Samarbejdsudvalget for almen praksis, Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen 
praksis, Patientinddragelsesudvalget samt administrative og faglige repræsentanter fra 
kommunerne, regionen samt praktiserende læger.  
 
Det forventes, at et forslag til ny praksisplan kan sendes i høring i juni 2020.  
 
Emner i praksisplanen 
Praksisplanen er et samarbejds- og planlægningsredskab mellem almen praksis, region og 
kommunerne i regionen og skal beskrive  
 

 hvilke opgaver almen praksis skal varetage i et samarbejde med det øvrige 
sundhedsvæsen 

 hvilke snitflader og sammenhænge, der er til det øvrige sundhedsvæsen 
 hvordan det øvrige sundhedsvæsen kan understøtte almen praksis i at løfte disse 

opgaver  
 den kapacitetsplanlægning, som er en forudsætning for opgaveløsningen 

  
Sundhedsaftalen for 2019-23 sætter en fælles politisk retning for det tværsektorielle 
samarbejde på sundhedsområdet, hvilket skal praksisplanen skal afspejle. Praksisplanen skal i 
forlængelse heraf fastsætte konkrete anbefalinger i forhold til 
 

 lægedækning  
 lokal opgavevaretagelse  
 tilgængelighed  
 lokal kvalitetsudvikling 

  
Praksisplanudvalget har på møde 26. november 2019 haft en indledende drøftelse af rammer 
og pejlemærker for arbejdet med praksisplanen.  
 
Udvalget ser den nuværende praksisplan som et godt afsæt for det videre arbejde. Udvalget 
har peget på, at man ønsker, at følgende temaer indgår i det videre arbejde: ulighed i 
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sundhed, digitalisering, tilgængelighed, forebyggelse fx for udsatte borgere, almen praksis 
samspil med hospitaler og kommuner, fælles beslutningstagning med patienterne, 
opgaveflytning/udvikling samt medicinhåndtering. Udvalget ønsker også, at borgerperspektivet 
tages med i udarbejdelsen af ny praksisplan. 
  
Oversigt målsætninger i den nuværende praksisplan er vedlagt. Praksisplanen kan læses i sin 
helhed her: 
https://www.rm.dk/siteassets/politik/udvalg/praksisplanudvalg/praksisplan/praksisplan_almen
_praksis_230117_web.pdf 
 
 

4) Implementering af medicinposen  
 
Beslutning:  
Chefforum tog orienteringen fra Kate Bøgh til orientering.  
 
Referat:  
Kate Bøgh orienterede kort om implementeringen og evalueringen af medicinposen. 
Medicinposerne sendes ud til kommunerne i uge 8.  
 
Indstilling:  
 
At Chefforum tager orienteringen til efterretning  
 
Sagsfremstilling:  
 
Sundhedskoordinationsudvalget besluttede på møde 30. april 2019 at udbrede medicinposen til 
at gælde hele Region Midtjylland. Udbredelsen sker på baggrund af det pilotprojekt i 
Vestklyngen, hvor man har udviklet og afprøvet medicinposen. Tilbagemeldinger herfra er, at 
både borgere, pårørende, hospital og kommuner er glade for medicinposen. 
 
På Chefforum 13. september 2019 drøftede man processen vedr. udbredelse medicinposen i 
den midtjyske region. Forud for dette møde havde KOSU sekretariatet på mail den 5. juli 2019 
forespurgt kommunerne om tilbagemelding på det ønskede antal medicinposer med henblik 
på, at kunne foretage bestilling hos leverandøren, Westpack, senest 1. oktober. Prisen pr. pose 
vil være 6,50 kr. Hertil vil der være en mindre leveringsomkostning i forbindelse med 
leveringen af poserne i medio februar. Skemaet herunder viser tilbagemeldingerne fra de 
kommuner, som indgår i ordningen.  
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Proces for bestilling, distribuering og implementering af medicinposerne 
Den videre proces for bestilling og distribuering af medicinposerne følger nedenstående:  
 

 Orientering af Chefforum 15. januar 2020 
 Primo februar: Informationsmateriale vedr. implementering af medicinposen  
 Primo februar: bestilling af medicinposer hos Westpack 
 Levering til kommuner og hospitaler i uge 8 
 Løbende implementering fra ultimo februar og frem 
 Foreløbig status på implementeringen til Sundhedsstyregruppen 7. maj og SKU 28. maj 

    
 
Informationsmateriale 
I forbindelse med implementeringen af medicinposen, er der udarbejdet et udkast til en 
kortfattet informationspjece. Pjecen indeholder den nødvendige information til ledere og 
medarbejdere for at kunne tage medicinposen i anvendelse. Pjecen er pt. under udarbejdelse.   
 
Evaluering  
I samarbejde med Koncernkvalitet i Region Midtjylland vil KOSU sekretariatet planlægge en 
evaluering af medicinposen med udgangen af 2020. Evalueringen vil bestå af kvalitative 
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interviews med fagpersonale og borgere/pårørende samt en tilbagemelding fra hospitalerne og 
kommunerne på, hvor mange poser, der er udleveret til borgerne.   
 
 

5) Status på arbejdet med samarbejdsaftale vedr. apopleksiteams og 
udgående og rådgivende funktioner fra Hammel Neurocenter.  

 
Beslutning:  
Chefforum tog orienteringen fra Trine Brøcker til efterretning.  
 
Referat:  
Trine Brøcker, Skive Kommune, orienterede om arbejdet vedr. samarbejdsaftalen vedr. 
apopleksiteams og udgående og rådgivende funktioner fra Hammel Neurocenter.  
 
Arbejdet i arbejdsgruppen har i nogen udstrækning båret præg af nogen forskellighed på 
apopleksiteams i de fem klynger. Det er ambitionen, at der kan forelægges 
Sundhedsstyregruppen en færdig samarbejdsaftale vedr. apopleksiteams til godkendelse til 
møde 7. maj. For så vidt ang. de udgående og rådgivende funktioner fra Hammel Neurocenter, 
så vil der være behov for at genbesøge mandatet for arbejdsgruppen. Det er vurderingen, at 
omlægningen af den regionale neurologi samt arbejdet med det nationale puljeprojekt 4 vil 
have afgørende betydning for den fremtidige organisering af arbejdet. Hertil kommer at 
arbejdsgruppen sandsynligvis bør suppleres med yderligere kompetencer, såfremt der skal 
arbejdes videre med de udgående og rådgivende funktioner fra Hammel Neurocenter.        
 
 
Indstilling:  
 
At Chefforum tager orienteringen fra Trine Brøcker, Skive Kommune, til efterretning 
 
Indstilling:  
På møde i Sundhedsstyregruppen 27. marts blev det besluttet, at der skulle nedsættes en 
arbejdsgruppe, der dels fik til opgave at arbejde for en ensretning af de eksisterende 
apopleksiteams samt i forlængelse af regionens spareplan på neurologiområdet, at se på 
behovet for udgående og rådgivende funktion fra Hammel Neurocenter. Den nedsatte 
arbejdsgruppe har arbejdet gennem 2019. Kommunal medformand for arbejdsgruppen, Trine 
Brøcker giver Chefforum en orientering om status for arbejdet.  
 
Link til kommissoriet for arbejdsgruppen: 
https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/moedefora/sundhedsstyregruppen/270319/pun
kt_6_bilag_1_kommissorium_etablering_af_faelles_model_for_udgaaende_funktion..pdf    
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Skriftlige orienteringer  
 

6) Temamøde om kvalitetsklynger i almen praksis 
KOSU-sekretariatet har inviteret til temamøde om kvalitetsklynger i almen praksis. 
Temamødet er en mulighed for at blive klogere på arbejdet i kvalitetsklyngerne og få 
inspiration til, hvordan praktiserende læger og kommuner kan samarbejde om 
kvalitetsforbedringer.  
 
Mødet finder sted 21. februar 2020, kl. 13.00 - 15.00 i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 
8600 Silkeborg. Deltagerkredsen er Sundheds- og ældrechefer, ledere eller konsulenter i de 19 
midtjyske kommuner i forhold til samarbejdet med praktiserende læger samt repræsentanter 
fr almen praksis og Region Midtjylland.  
Tilmelding til mødet kan ske på mail til KOSU@mso.aarhus.dk senest 1. februar 2020.  
 
Program for temamødet kan ses på www.sundhedimidt.dk 
 

7) Workshop om genoptræningsplaner til borgere efter behandling på et 
psykiatrisk hospital 

Som en del af samarbejdet om sundhedsaftalen holdes en workshop om genoptræningsplaner 
til borgere efter behandling på et psykiatrisk hospital. Baggrunden for workshoppen er en 
prøvehandling i Midtklyngen, som Sundhedsstyregruppen har igangsat. Formålet med 
prøvehandlingen har været at udvikle samarbejdsflader og arbejdsgange i forhold til 
genoptræning efter behandling på et psykiatrisk hospital.  
 
Midtklyngen har etableret et fælles genoptræningsforum og har udarbejdet et forslag til en 
vejledning, der kan bruges af de fagpersoner, der udarbejder genoptræningsplaner på de 
psykiatriske hospitaler. Workshoppen er en mulighed for at drøfte anbefalinger fra Midtklyngen 
og komme med input til forslaget til vejledning. Efter workshoppen fremlægges et endeligt 
forslag til vejledning for Sundhedsstyregruppen.  
 
Workshoppen holdes 19. februar 2020, kl. 13.30 - 15.30 i Regionshuset i Viborg. 
Deltagerkredsen er ledere og personale i kommuner og region i forhold til genoptræning til 
borgere efter udskrivning fra en psykiatrisk afdeling eller ambulant behandling. Tilmelding til 
workshoppen kan ske på mail KOSU@mso.aarhus.dk senest 7. februar 2020.  
 
Program for workshoppen kan ses på www.sundhedimidt.dk 
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8) Oversigt over tværsektorielle arbejdsgrupper 
Til orientering er vedlagt oversigt over aktuelle arbejdsgrupper på tværs af Region Midtjylland, 
kommunerne og almen praksis. Oversigten opdateres løbende og indgår som et fast punkt til 
møderne i Sundhedsstyregruppen.  
 
 
 

9) Evt.  
 
Kortlægning af patientuddannelserne i Region Midtjylland.  
 
Mads Venø Jessen, KOSU sekretariatet, orienterede kort om den kortlægning som regionen har 
foretaget på hospitalerne og i kommunerne ang. patientuddannelserne. Det videre arbejde for 
en evt. fælles vision/strategi for patientuddannelserne i Region Midtjylland vil blive forankret i 
Sundhedsaftale-regi og Chefforum vil blive inddraget i arbejdet. Patientuddannelserne vil blive 
dagsordenssat på næstkommende møde den 27. marts 2020.  
 
 
 
 
 
 
 


