MØDEINDKALDELSE
Der indkaldes til 3. møde i Projektgruppen for Kommunale Akutfunktioner

Dato og tidspunkt:
Sted:

Deltagere:

18. juni 2020, kl. 10.00-12.00

Videomøde – kan tilgås via:
• Browser: tryk på linket
https://rooms.medcom.dk/webapp/#/?conference=krc@rooms.medcom.dk
•
Du skal ikke indtaste en pinkode men forbinde til mødet som
gæst. OBS. Anvend ikke Internet Explorer.
• Fast videoudstyr eller klienter: ring op til: krc@rooms.medcom.dk
• Telefon: Ring til 78723285. Indtast 4-cifret møderumsadresse,
som du kan rekvirere fra mødelederen i god tid inden mødet og
tryk #.
Anvend headset/høretelefoner for den bedste lyd
Se vedlagte vejledning til opkald til videomøderum for yderligere
informationer.

Forskerparken 10
DK-5230 Odense M
Telefon: +45 6543 2030
Mobilnr.: +45 20917835
E-Mail: krc@medcom.dk
www.medcom.dk
Dato 18. juni 2020
Vor ref. krc
Du kan i MedComs
Databeskyttelsespolitik læse
om, hvordan MedCom
behandler dine
personoplysninger.

Kathrine Lindegaard Gellert, Aalborg Kommune (sygeplejefaglig leder) (afbud)
Marie Louise Daugård, Silkeborg Kommune (sygeplejefaglig) (afbud)
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)
Charlotte Helene Westh, Københavns Kommune (leder akutteam)
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
PLO-repræsentant (afventer)
Stine Emilie Junker Udesen, Projektleder for datadrevet kvalitetsudvikling af Akutteam
Odense (ekstern oplægsholder)
Tom Høg Sørensen, MedCom
Dorthe Skou Lassen, MedCom
Karina Møller Lorenzen, MedCom
Iben Søgaard, MedCom
Jeanette Jensen, MedCom
Kirsten Ravn Christiansen, MedCom

Dagsorden:
Kl.10.00-10.10
Kl.10.10-10.35

Kl.10.35-11.05
Kl.11.05-11.55

Kl.11.55-12.00

Velkommen og meddelelser
Interviews om samarbejdet med akutteam Odense – hvad siger praktiserende
læger, sygehuspersonale og kommunalt personale? /v. Stine Emilie Junker
Udesen, Odense Kommune
Status på projektet ’Henvisning til, og afslutningsnotat fra, den kommunale
akutfunktion’ /v. Dorthe Skou Lassen, MedCom
Orientering om projektet ’Kommunikation med kommunal pleje’ ift. digital
udveksling af prøvesvar fra kommunale akutfunktioner til almen praksis /v.
Kirsten Ravn Christiansen, MedCom
Eventuelt

1. Velkommen og meddelelser
Alle kommuner kan nu bruge ’Kontakt Læge’ app’en, som giver social- og sundhedsfagligt personale
mulighed for at hjælpe borgere uden NemID med at starte en videokonsultation med egen læge.
Det er den enkelte kommunes ledelse, der træffer beslutning om hvilke enheder og faggrupper, der kan få
adgang til ’Kontakt Lægen’, og lægger en plan for, hvornår det kan lade sig gøre. Der er udarbejdet
informationsbrev og vejledninger, som er sendt ud til alle kommuner af Lone Høiberg fra MedCom.
Vejledningerne findes også på MedComs hjemmeside.
Tanken er, at app’en også skal bruges efter COVID-19. Overenskomstforhandlinger med PLO skal dog
afsluttes i forbindelse hermed.
2. Interviews om samarbejdet med Akutteam Odense – hvad siger praktiserende læger, sygehuspersonale og
kommunalt personale? /v. Stine Emilie Junker Udesen, Odense Kommune
Der er gennemført interviews med hhv. praktiserende læger, sygehuspersonale (FAM) og kommunalt
sundhedspersonale (sygeplejersker, assistenter og hjælpere), med henblik på at undersøge
samarbejdspartnernes erfaringer og oplevelser af samarbejdet med Odense Kommunes akutteam, herunder
afgørende faktorer for samarbejdet.
3. Status på projektet ’Henvisning til, og afslutningsnotat fra, den kommunale akutfunktion’ /v. Dorthe Skou
Lassen, MedCom
o Status på idriftsættelse
Der gives en status på planerne for idriftsættelse.
o ksempler på regionale samarbejdsaftaler
Region Hovedstaden: Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden
Region Sjælland: Udkast til Samarbejdsaftale mellem kommunerne i Region Sjælland,
regionens sygehuse og alment praktiserende læger om opgaver relateret
til kommunale akutfunktioner
Region Nordjylland: Samarbejdsaftale om akutte og komplekse forløb i det nære sundhedsvæsen
Region Midtjylland: Samarbejdsaftale - Rammer for samarbejdet mellem praktiserende læger,
hospitaler og kommunale akutfunktioner
Region Syddanmark: Samarbejdsaftale om bed-side analyser og prøvetagning til mikrobiologiske
undersøgelser i kommunale akutfunktioner – Region Syddanmark og de 22 kommuner
4. Orientering om projektet ’Kommunikation med kommunal pleje’ ift. digital udveksling af prøvesvar fra
kommunale akutfunktioner til almen praksis /v. Kirsten Ravn Christiansen, MedCom
MedCom har undersøgt forudsætninger for, at kommunale akutfunktioner (EOJ-systemer) kan sende
prøvesvar digitalt via MedCom-standarden for laboratoriesvar RPT01/XRPT01 (som struktureret
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laboratoriesvar) til almen praksis. På baggrund af gennemførte undersøgelser, har vi udarbejdet en samlet
forudsætningsanalyse, som beskriver resultaterne fra undersøgelserne samt konklusion, løsningsmodeller og
anbefalinger. Projektgruppen for kommunale akutfunktioner har givet tilbagemeldinger på
forudsætningsanalysen og de fremsatte løsningsmodeller. Vi vil gerne drøfte indstilling til styregruppen om
løsningsmodel og anbefalinger på baggrund af jeres tilbagemeldinger. Det gør vi via nedenstående punkter:
o Præsentation af tilbagemeldinger på forudsætningsanalyse og løsningsmodeller
o Indstilling til styregruppen om løsningsmodel og anbefalinger
o Tilbagemeldinger fra deltagerne på skift
5. Eventuelt

Bilag:
- Til punkt 2: Årsrapport Odense Akutteam PIXI 2018-2019
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