Forskerparken 10
DK-5230 Odense M
Telefon: +45 6543 2030
www.medcom.dk
Dato 7. november 2019
Vor ref. KRC

MØDEINDKALDELSE
Der indkaldes til 2. møde i
Projektgruppen for Kommunale Akutfunktioner
Dato og tidspunkt:

7. november 2019, kl. 10.00-14.00

Sted:

Mødelokale Konferencen, Forskerparken 10, 5230 Odense
Til info: Mødelokale Konferencen ligger ikke i samme bygning som MedCom men i
centerbygningen foran parkeringspladsen, hvor receptionen også ligger.

Deltagere:

Kathrine Lindegaard Gellert, Aalborg Kommune (sygeplejefaglig leder)
Marie Louise Daugård, Silkeborg Kommune (sygeplejefaglig)
Hanne Kirial, Silkeborg Kommune (leder akutteam)
Vibeke Kjær-Jensen, Silkeborg Kommune (teamleder Sundheds-IT)
Vigga Ravnkilde, Horsens Kommune (daglig leder akutteam)
Anni Damgaard, Horsens Kommune (sygeplejerske)
Dorte Medum, Horsens Kommune (teknisk vinkel)
Marianne Schmidt, Esbjerg Kommune (teamleder akutteam)
Nina Andersen, Odense Kommune (leder akutteam)
Kristina Muhl, Odense Kommune (akutsygeplejerske)
Pernille Voigt, Guldborgsund Kommune (gruppeleder)
Niels Akilles Lunden, Guldborgsund Kommune (kommunal læge)
Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk, Ballerup/Herlev/Furesø (daglig leder akutteam)
Sten Sønderhousen, Køge Kommune (EOJ-ansvarlig)
Marlene Plam, Køge Kommune (sygeplejerske)
Bodil Mouritsen, Køge Kommune (leder akutteam)
Anette Park Himmelman, Københavns Kommune (akut sygeplejerske akutteam
udkørende) (pva. Charlotte Helene Westh)
Michelle Nagel Delica, Københavns Kommune (sundhedsfaglig systemkonsulent)
Bo Lindberg, Slagelse Kommune (kommunal læge)
Michael Hansen- Nord, FAM OUH (ledende overlæge)
Joachim Nørmark, Lægerne Kennedy Arkaden, Aalborg (praktiserende læge)
Bo Gandil Jakobsen, Kariselægerne, Karise (praktiserende læge)
Henrik V Andersen, Korup Lægehus, Odense (Praktiserende læge)
Lone Vinhard, KL (afbud)
Peter Barkholt, PLO
Helle Sztuk, Region Sjælland (Programleder e-hospital) – ekstern oplægsholder
Ditte Knudsen, Sakskøbing Lægehus (Sygeplejerske) – ekstern oplægsholder
Tom Høg Sørensen, MedCom
Dorthe Skou Lassen, MedCom
Iben Søgaard, MedCom

Jeanette Jensen, MedCom
Kirsten Ravn Christiansen, MedCom

Dagsorden punkter:
Inden mødets start er der kaffe, te, og morgenbrød
Kl. 10.00-10.10 Velkommen
Kl.10.10-10.30
Kort status på de to projekter
Kl.10.30-11.15
Akut virtuelt sygebesøg
Kl.11.15-11.45
Struktureret data/kommunikation mellem kommunale akutfunktioner og læger
Kl.11.45-12.25
Frokost
Kl.12.25-12.50
Struktureret data/kommunikation mellem kommunale akutfunktioner og læger
Kl.12.50-13.55
Status bordet rundt: kommunale akutfunktioner og læger
Kl.13.55-14.00
Eventuelt
Dagsorden:
Inden mødets start er der kaffe, te, og morgenbrød
1. Velkommen
2. Kort status på de to projekter:
a. Henvisning til/Afslutningsnotat fra Kommunale Akutfunktioner
b. Kommunikation med Kommunal Pleje (Deloitte rapport vedr. Kommunikation mellem
Praktiserende læge og Kommunale Akutfunktioner)
3. Akut virtuelt sygebesøg
Region Sjælland har som en del af strategien, Region Sjælland på forkant, 2018-2021,
oprettet enheden e-hospitalet. E-hospitalets opgave er at styrke borgerens digitale rejse i
sundhedsvæsenet med nærhed og sammenhæng på tværs af sygehus, psykiatri, kommune og
almen praksis.
E-hospitalet har sammen med Guldborgsund Kommune og Sakskøbing lægehus igangsat et
pilotprojekt, hvor de afprøver akut virtuelt sygebesøg i borgerens hjem. Sygeplejerske Ditte
Knudsen fra Sakskøbing Lægehus og programleder Helle Sztuk fra Region Sjælland kommer
og fortæller om projektet og deres foreløbige erfaringer, som bl.a. er:
• Direkte adgang til specialiseret kompetencer i lægehuset for sygeplejerske i
kommunen
• Hurtig opstart og justering i behandlingsindsatsen
• Effektiv arbejdsgang og bedre anvendelse af faglige ressourcer på tværs af sektorer
4. Struktureret data/kommunikation mellem kommunale akutfunktioner og læger
Vi vil gerne have en drøftelse om, hvorledes vi bedst understøtter mere struktureret
udveksling af data mellem kommunale akutfunktioner og læger, bl.a. via laboratoriesvar fra
akutfunktioner til praktiserende læger samt ved at give akutfunktionen adgang til relevante
data.
MedCom giver en status på hvilke prøver/målinger, der anvendes i de kommunale
akutfunktioner (analyserepertoire), samt status for kvalitetssikring af udstyr.
Vi ønsker en drøftelse på mødet ud fra nedenstående punkter:
a. Laboratoriesvar fra kommunale akutfunktioner til praktiserende læger
i. Ser I en værdi for jeres arbejdsgange (både akutfunktioner og praktiserende
læger) ved at få implementeret struktureret udveksling af laboratoriesvar?
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ii. Hvordan passer struktureret afsendelse af laboratoriesvar, via en fast
defineret standard i jeres EOJ-system, ind i jeres arbejdsgange?
iii. Ser I nødvendige ændringer i jeres EOJ-system, som skal adresseres, før
laboratoriesvar-standarden kan implementeres? Fx måden at dokumentere
data på i EOJ-systemet i dag i forhold til at kunne håndtere struktureret data
som laboratoriesvar?
Frokost (11.45-12.25)
b. Akutfunktionens adgang til relevante data (så som sygdomshistorik, labsvar og
diagnoser)
i. Kort intro til Sundhedsjournalen (kliniker-adgang)
ii. Kort orientering om Samlet Patientoverblik
iii. Hvilke specifikke data har I brug for adgang til?
5. Status bordet rundt: kommunale akutfunktioner og læger
Vi tager en status bordet rundt, hvor vi vil bede jer fokusere på følgende:
Kort opsummering af akutfunktionens organisering.
Erfaringer siden sidst?
Status på samarbejdet mellem akutfunktionen og hhv. praktiserende læge og
sygehus?
6. Eventuelt
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