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Afbud: Aniette Weibrecht, Anne Marie Rask, Lene Antonsen, Dorthe 

Strømgaard, Henny Færge. 

Vakant medlem fra Fysio-Ergoterapien. 

 
Dagsorden 

 
• Præsentationsrunde v/alle 

 
• Godkendelse af dagsorden og punkter til evt. 

Referat: 
Dagsordenen er godkendt. 
Punkter til evt 

1. Genovervejelse af om rapportøren skal have 
tilbagemelding på sin rapport. I HEV drøfter vi det i 
Kvalitetsrådet i forhold til egne rapporteringer. 

2. Suppleant for hospitalsrepræsentanten i TSN, hvem skal 
det være fra kommunen? 

3. Det er muligt for kommunerne også at tilmelde sig DPSD 
uddannelsesdagen arrangeret af Region Midt og Nord 
for hospitalsansatte.  

4. Indrapportering af UTHér vedr GOPér ikke afsendt til 
tiden. 

5. Silkeborg kommune efterspørger nødplaner ved IT 
nedbrud, når der skal håndteres medicin.  

 
• Opsamling på temadagen d. 27. maj v/alle med udgangspunkt 

i vedlagte opsamling. 
a. Pkt fra Ortopædkirurgisk afdeling i relation til drøftelse 

på temadagen om afsendelse af advis fra Midt EPJ  
1. v/ Karen Hvass 

b. Pkt fra Medicineringsrådet vedr FMK -Best practice v/ 
Jeanette (vedlagt) 

 
Referat: 
Husk den særlige aftale for akutambulante forløb, som gælder 
for halvdelen af alle indlæggelser. Læs den her 
Det havde været godt med print screens af hvordan 
kommunikationen reelt ser ud i modtagende sektor. 
Deltagerne oplevede det som en god dag med tværsektorielle 
drøftelser og gensidig forståelse for hinanden. 
Problemet med telefontider bliver taget op i 

Dato 19-06-2019

Jeanette Henriksen

Tel. 45 7843 8704

jeahen@rm.dk

1-49-100-8-16

1. Side 1



 
 

Side 2

Klyngestyregruppen. 
a) Hvordan forholder vi os til mundtlige aftaler fra sygehuset om besøg, hvor der ikke 
kommer udskrivningsadvis? Betragter vi så borgeren som udskrevet? Tilbagemelding 
fra alle kommuner om egne arbejdsgange til Jeanette og Louise. 
 
b) Vigtigt, at vi får implementeret og arbejder efter ”Best practice på FMK” for at lette 
patientsikkerheden ved overgange. I HEV drøftes hvorledes beslutningerne i dette 
dokument bliver implementeret. 
Vær opmærksom på mærkning af medicinposer ved udskrivelser. Der skal stå både 
patientdata og oplysninger om medicinen.  
Den gode praksis se af vedlagte billede (patientdata på bagsiden) 

 
 

• Gennemgang af mønstre og tendenser af alvorligt indrapporterede tværsektorielle 
hændelser mhp læring i Vestklyngen v/ Jeanette (slides vedlagt) 
 
Referat: 
Jeanette gennemgår oplægget fra TSN for hele RM mhp, om gruppen kan genkende 
temaerne og har dem i fokus i deres arbejde. 
Ved hændelser, der vedrører lægevagten skal man finde og vælge: ”Lægevagten 
Fredens Torv, Århus”. Der bliver arbejdet for en mere logisk løsning. 
Rapportøroplysninger kommer ikke til almen praksis ved rapportering, der involverer en 
specifik praktiserende læge. 
Husk at holde den ordentlige tone i indberetningerne.  
Det opleves i HEV, at FMK ajourføring ikke altid er i orden, når borgerne indlægges. De 
kan indberettes som UTH, evt. i en kortere fokus periode fra akutområdet. HEV 
overvejer, om og hvordan der kan gøres en indsats på området, evt. i samarbejde med 
praksiskonsulenten, og drøfter i første omgang en plan med hospitalsledelsen. 
Alle genkender temaerne og udarbejder selv årsrapporter, og arbejder med mønstre og 
tendenser heri. 



 
 

Side 3

 
 

• Godkendelse af reviderede kommissorium vedlagt v/ Jeanette og Aniette og herunder 
diskutere: 

1. Ville det være vær én idé at undlade personale fra klinikken i HEV deltog i 
møderne for at respektere deres travlhed i forbindelse med hele flytteprocessen? 

2. Ville det vær en idé om formandsskabet for den kommunale repræsentant gik på 
skift imellem de 6 Vestklynge kommuner? 

  
Referat:  
1) HEV overvejer klinikernes deltagelse i flytningsperioden. Deltagerne fra HEV mente, at 
indsamling af dagsordenspunkter, kunne tage de samme ressourcer, som selv at deltage i 
møderne.  
2) Den Kommunale medformandsopgave vil gå på skift fremover efter samme rytme som i 
Temagrupperne. 

Kommissorium skal tilrettes efter kommentarerne på mødet, og links rettes til.  

Det foreslås, at man sender relevante cases til dagsorden med mulighed for, at man kan 

undersøge egen praksis som forberedelse til mødet. 

Der udover medbringes de tværsektorielle analyser til fælles læring. 

Evt. skal vi lave temabaserede møder, hvor vi kan invitere relevante aktører fra klinikken. 

 

 

Evt.: 

1) Tilbagemelding til rapportøren drøftes. Beslutningen om at vi ikke skal gøre det fastholdes.  

2) Hvem er suppleant for Jeanette i TSN. Margrethe sender navn til Jeanette og Tine Møller 

Nielsen.  

3) Der er udsendt mail til kommunerne så de kan tilmelde sig uddannelsesdagen. 

4) Oveveje læringsperspektivet ved rapportering af GOP. Der rapporteres en del som 

omhandler, at GOPérne ikke er afsendt i weekenderne. I HEV tænker vi nok, at når der ikke 

ageres før mandag, så er der vel ikke en skade for patienten? Så ingen UTH. Vi kender 

kravene til afsendelse af GOP, og gør alt hvad vi kan for at efterleve kravet. Så tænk gerne I 

om I opdager nye varianter, vi skal lære af. 

5) Fra TSN mødet efterspørges nødplaner for medicinhåndtering i kommunerne ved IT 

Nedbrud. Send gerne jeres vejledninger til Jeanette og Louise, som sender videre. 

 

 

Venlig hilsen  

Risikomanager Margrethe Siig, Ringkøbing Skjern Kommune (referent) 

Louise Raagaard og Jeanette Henriksen,  

Patientsikkerhedsansvarlig 
 


