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REFERAT   

  
Afbud: Karsten Svendsen, Christina Bjerking, Lotte Maarslet, Annette Bardram 
Fenger. 
  

1. Tilbagemelding fra møder i Temagruppen BPTR 11/8 og 
Sundhedsstyregruppen 17/8 15.00-15.05  

Arbejdsgruppens milepælsplan er godkendt – med udvidelse af 
tidsrammen for ’Principper for kommunikation mellem snitflader og IT-
løsninger’. 
  
Beslutning: 
Arbejdsgruppen tager tilbagemeldingen til efterretning. 

  
  
  

2. På mødet fremlægges resultater fra triple aim monitorering af TOBS i Nord- og Syddjurs 
kommuner v. Pia Wiborg Astrup 15.05-15.20  

  
Beslutning:  
Oplæg vedlagt. Det er et ønske til IT-systemer til understøttelse af TOBS, at det er muligt, at trække 
data ud til registreringer, så det er muligt at identificere, hvem der er blevet TOBS’et. Derudover er 
der ønske om at kunne skelne mellem kontakt med hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. 
  
Nære Sundhedstilbud stiller en pakke med 8-10 indikatorer, som det er meningsfuldt at måle på ifm 
TOBS, til rådighed for alle kommuner.  

  
  

  

3. Opfølgning på spørgeskema v. Kirsten 15.20-15.35  

Resultat af spørgeskemaundersøgelsen præsenteres. (Det er lettere at læse data i vedhæftede fil på 
skærmen end i udprintet form). Det drøftes, om undersøgelsen giver anledning til handlinger. 
  
Bilag: 
Resultat af spørgeskemaundersøgelse vedr. kommunernes implementering af TOBS 

  
Beslutning: 
Kirsten præsenterer et sammendrag af resultatet af spørgeskemaundersøgelsen under punkt 3. 17 
kommuner har besvaret spørgeskemaet, og 14 af disse er i gang med at forberede/implementere 
eller har implementeret TOBS. Det tyder på, at det haster med at få vores notat (under punkt 4) 
færdigt. Det tilstræbes, at få notatet færdigbearbejdet således, at det kan sendes til drøftelse i DKS 
den 18/9 2015, hvorefter notatet sendes til godkendelse i Temagruppen for behandling, pleje, 
træning og rehabilitering ultimo september 2015.  
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4. Udkast til notat med anbefalinger omkring implementering af TOBS 15.35-16.15  

På baggrund af drøftelserne på mødet i arbejdsgruppen den 19. maj 2015 og herunder en 
præsentation af erfaringer og anvendte skemaer i Norddjurs og Syddjurs kommuner, blev det 
besluttet, at arbejdsgruppen skal udforme en anbefaling til temagruppen som indeholder:  

  

•         En anbefaling om at alle kommuner som udgangspunkt for arbejdet med TOBS anvender et 
skema lignende ændringsskemaerne som anvendes i Nord- og Syddjurs kommuner. 
Desuden er der indkommet et skema testet i Herning kommune (vedlagt)  

-      En begrebsafklaring på baggrund af Lottes præsentation  
-      En beskrivelse af, at arbejdsgruppen i første omgang afgrænser arbejdet om TOBS og 

dernæst tager fat på andre områder under tidlig opsporing 

-      En revideret version af skema fra Lottes præsentation, der markerer det område, vi arbejder 
med 

-      Frist for hvornår personalet skal TOBS’e 

-      Beskrivelse af, hvad det vil sige at være i rød, gul eller grøn zone 

-      Beskrivelse af, hvad zonerne udløser af kommunale ydelser.  
  

Sekretariatet har på den baggrund udarbejdet en allerførste råskitse til et notat vedr. anbefalingerne 
til implementering af TOBS. 

  
Notatet og de vedlagte ændringsskemaer ønskes drøftet på mødet.  
  
Bilag:  
UDKAST Notat vedr. TOBS 210815 

Ændringsskema Norddjurs 

Ændringsskema Syddjurs 

Ændringsskema Herning 

Drejehjul Hedensted 

  
Beslutning: 
Notatet blev drøftet. Der bliver en kort skriveproces mellem sekretariatet og 
arbejdsgruppemedlemmer mhp at færdiggøre notatet, så det kan behandles på DKS 18/9.  

                  
  

5. Samarbejde med almen praksis / praksis.dk 16.15-16.25  

På mødet tages en første drøftelse af anbefalinger til, hvordan der kan sikres et godt samarbejde 
med almen praksis omkring TOBS. 
  
Bilag:  
Resultater TOBS – praktiserende læger 
  
Beslutning: 
Der blev orienteret om, at almen praksis er på vej til via praksis.dk at orientere de praktiserende 
læger i regionen om, at TOBS er på vej til at blive implementeret i kommunerne. Der var et ønske 
om, at Arbejdsgruppen vedr. akutområdet og Temagruppen BPTR forholder sig til, hvordan almen 
praksis kan/må bruge de kommunale akutteam og hjemmesygeplejersker til at måle vitalparametre 
og til at TOBS’e.  
  

  

6. Kommunikation, snitflader og IT-løsninger 16.25-16.40  

I 3. kvartal skal vi sætte spot på kommunikation, snitflader og it-løsninger.  
På mødet ønskes en drøftelse af hvordan der kan arbejdes videre med dette. 
  
Beslutning: 
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Det anbefales, at hver kommune går i dialog med deres systemudbyder ift. TOBS mhp. at sætte 
fokus på: 

-      at der skal være mulighed for at se udviklingen for den enkelte borger over tid 

-      at det skal kunne trækkes, hvem der er TOBS’et.    
  

  

7. Næste møde 16.40-16.45  

Næste møde rykkes 30 minutter til onsdag den 21. oktober kl. 15.30-17.30 i Viborg. Der arrangeres 
endnu et møde i december.  

  

8. Evt.  
  

 


