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Dagsorden 

 
Ordstyrer er Betinna Grøne 
Referent er Jeanette Henriksen 
 
Afbud: 
Anette Sønderby fra Akutafdelingen 
Henny Færge fra M2 
 
Ikke tilstede: 
Anne Marie Rask, rep fra almen praksis. 
Dorthe Strømgaard, Urinvejskirurgisk 
 
Vakant: Rep fra Fysio-Ergoterapien 
 

• Præsentationsrunde 

     Ny risikomanager fra almen praksis Anne Storgard bydes      
     velkommen.  
 
• Godkendelse af dagsorden og punkter til evt. 

Lene har punkter 
Jeanette har fået til opgave, at gøre afdelingerne i HEV 
opmærksom på, at blive bedre til at indrapportere UTHér til 
kommunerne, særligt om indlæggelsesforløb, der ikke er 
optimale. Det kan ses som en skævvridning af, hvor i 
patientforløbet der er udfordringer, når de tværsektorielle 
UTHér oftest handler om udskrivelser. Der er også 
udfordringer ved indlæggelser, som bør rapporteres mhp 
forbedringer. 
 
 

• Intern vidensdeling af alvorlige tværsektorielle 

hændelser. 
Vi aftalte på sidste møde, at vi hver gang skulle tage en aktuel 
sag op mhp videndeling og læring. Der har været en sag 
mellem Ikast-Brande Kommune, Akutafdelingen og 
Ortopædkirurgisk afdeling.  
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Side 2

Betinna Grøne orienterer om sagens forløb suppleret af, Anette Sønderby 
(Akutafdelingen) og Karen Hvass (Ortopædkirurgisk afdeling) 
Problematikker der viste sig i forløbet var informationer om: 

o CAVE i FMK 
o CAVE i indlægelsesrapport/advis 

Desuden rejste der sig ved analyse af sagen i kommunen flg udfordringer 
o Kan alle afdelinger i RM, der slår borgeren op se korrespondancemeddelelser?  
o Kommunerne kan ikke sende korrespondancemeddelelser fra tablets  

Giver hændelsen anledning til yderligere tiltag tværsektorielt eller har vi brugbare 
kommunikationsveje til information om borgers CAVE? 
 
REF: 
CAVE i FMK overføres ikke til Midt EPJ. Jette og Anne fortæller, at de ved at under 
implementeringen af FMK i almen praksis, var man ikke nok opmærksom på CAVE 
feltet, og man er for sent kommet i gang med at bruge det.  
Når en evt CAVE er indskrevet, går informationen ikke automatisk nogen steder hen, så 
oplysningerne skal gives til kommunerne og til hospitalerne, som så kan indskrive i 
f.eks Midt EPJ via oplysninger i en henvisning.  
CAVE burde kommunikeres via FMK, så også vagtlæger kan finde informationerne.  
Det diskuteres, at det ikke burde være kommunens opgave at sikre information om 
CAVE, det er slet ikke tænkt med ind som aktuelle oplysninger i Medcom, men kommer 
med ved indlæggelsesrapporten.  
Korrespondancemeddelelser er der aftale om, skal læses en gang i hver vagt, også i 
kommunerne. Derfor kan man ikke via dem sikre sig personalet får viden om CAVE.  
 
Og svaret er "ja" til at alle afdelinger i HEV kan se indkomne korrespondance 
meddelelser. Det vides ikke om meddelelser stilet til anden Hospitalsenhed f.eks 
Horsens, er synlig i HEV, hvis patienten køres dertil i stedet for.  
Det opleves at ikke alle lokationer kan slås op via IPAD som anvendes i kommunen. Det 
handler om hvilken systemejer kommunen har. 
 
Det aftales at problematikken vedr FMK og CAVE gives videre til FMK styregruppen 
samt TSN netværket. 
 
 

• Kommunikation omkring borgere i ambulatorier der får medicin 

Der hersker nogen gange forvirring om kommunikation om medicin ved borgere i 
ambulatorier. I forskellige e-dok retningslinjer er beskrevet aftale herfor. 

o FMK ajourføring- regler herfor (se bilag) 
o Korrespondance meddelelse til kommunen om ændringer? 
o Patienter på dosispakket medicin- regler herfor (se bilag) 

          Er der stadig områder, vi mangler at have klart beskrevet, for  
          at medicineringen i ambulatorier fungerer? 
 

REF:  
Kommunen har brug for ændringer i medicinen sendes som korrespondance, der 
skal sendes også selvom det anføres i FMK. Der er særligt behov for at vide, 
hvornår ændringerne træder i kraft. Det drøftes at man oplever, at der stadig 



 
 

Side 3

mangler en del i fuld implementering af korrespondance meddelelser, og hvilke 
informationer man sender den vej. Der er også enighed om, at FMK er platformen 
til kommunikation om medicin, men i særlige situationer, kan en kontakt direkte 
til personale være nødvendigt. Et telefonopkald kan være nødvendigt og 
kommunerne kunne også sendes korrespondance meddelelser ind mhp at 
forberede personalet på, at der skal kommunikeres særligt om medicineringen. 
Der kan forebygges alvorlige medicinfejl ved f.eks risikosituations lægemidler.  
 
Det aftales af punktet om medicin til ambulante patienter rejses i 
Medicinringsrådet, herunder også nærmere aftaler for opkald fra farmakonomerne 
til afklaring af borgers medicin.  
Lene oplyser, at der sidst i 2020, skulle komme opdateringer i Medcom så der kan 
kommunikeres mere om akut ambulante patienter.  

  
• Herning kommune har haft Styrelsen for Patientsikkerhed på Tilsyn 

Jeanett Valeur skriver: ”Vi har netop haft ”det nye” tilsyn på behandling med lavdosis 
Methotrexat – måske det kunne være spændende lige at vende på vores 
samarbejdsmøde?” 
REF: 
Har haft første besøg af styrelsen vedr håndtering af Methotrexat. Det var en god 
oplevelse.  
De efterspurgte klare linjer for ansvaret omkring borgerens behandling med 
Methotrexat.  
 

 
Til orientering: 

• Efter vores sidste møde har indsendt beskrivelser af jeres arbejdsgange for, 
hvordan I anvender udskrivningsadvis i kombination med mundtlige aftaler. 
Overblikket er vedlagt som bilag og videresendt til Medcom gruppen til deres 
videre arbejde med klare aftaler. Ligeledes er vedlagt de beskrevne og vedtaget 
arbejdsgange for de akutambulante patienter. 

 
• Fravalg af genoplivningsforsøg i sektorovergange- retningslinje på vej 

I husker nok en arbejdsgruppe hvori både Aniette (Struer Kommune), Jette 
(almen praksis) og Louise har siddet med for at beskrive aftaler og arbejdsgange 
i overgangen fra sygehus til hjem/opholdssted. Retningslinjen er færdig, men 
mangler godkendelse i Sundhedsstyregruppen, så den er endnu ikke klar til 
brug. Sundhedsstyrelsen har lige sendt udkast til den nye aftale i høring. 
Arbejdsgruppen har indsendt deres kommentarer tidligere og en del ting er 
rettet til herefter. Men gruppen påtager sig endnu engang og se 
Sundhedsstyrelsens materiale igennem.  
Jette orienterer om processen om tilblivelsen af retningslinjen.  
Forventer den regionale retningslinje er i brug fra 1/1 2020. 
Det vurderes fra arbejdsgruppens side, at retningslinjen er så let forståelig og 
giver svar på mange tvivlsspørgsmål, at den bliver forholdsvis let at 
implementere.  
 



 
 

Side 4

• Samlerapporteringer – den første runde af workshops i kommunerne har været 
afholdt. Ringkøbing-Skjern og Struer har deltaget. 
Fra 2021 gælder at kommunerne skal foretage samlerapporteringer af UTHér 
vedr fald og medicin, som ikke har betydet skade for borgeren. 
Implementeringen er nu i gang. 

 
• Flere kommuner i Region Midtjylland har vist interesse for brug af Medicinposen. 

Efter aftale med Aniette og Nanna Bjerrum fra Holstebro kommune, henvises til 
dem for nærmere beskrivelse af, hvordan posen er blevet implementeret og 
bruges i praksis. 
REF: 
Anne og Jette fortæller at Midtklyngen ikke er så vilde med implementering af 
Medicinposen. På sygehuset er der ikke plads til opbevaringen, og i kommunen 
forstår man ikke, den store mængde poser, der skal indkøbes. 
Beregningsmodellen for antallet af poser til hver kommune er antal borgere med 
polyfarmaci. Men selvfølgelig er alle borgere ikke i kontakt med kommunen, og 
derfor giver det ikke mening for dem, at de skal udlevere den. De kender ikke 
borgeren. F.eks Struer kommune skulle købe 1500 poser, men har kun 500 
borgere, de hjælper med medicinhåndtering.  
Det vil give mening om det var almen praksis og apotekerne der uddelte 
poserne.  
Punktet tages med til kommende styregruppemøde. 
Udover Struer og Holstebro Kommune må også gerne henvises til Jeanet Valeur, 
hvis kommuner efterspørger hjælp til implementering af posen.  
 
EVT: 
Lene: 

o Genoptræningsplaner der ikke er afsendt til tiden rapporteres som UTHér. Hvis 
der skal arbejdes med dem, skal der være oplysninger om dato for udskrivelse 
og dato for modtaget GOP og et CPR nr. Måske er det heller ikke helt OK at 
rapportere om GOP modtaget mandag, som patienten blev udskrevet lørdag. For 
det har jo ingen konskvens for borgeren. 

o Plejecenter der ikke er på FMK mangler medicinseddel fra os. 
o Nye Epikrise standarder kommer ud nu. Der er farvekoderne på, der skal bidrage 

til lægerne bedre kan prioritere blandt de mange epikriser.   
 

 
 
 
 

Venlig hilsen Betinna Grøne (Ikast Brande Kommune) og Jeanette Henriksen (HEV)  

Risikomanagere 
 
 
 
 
 


