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Dagsorden 

 
• Præsentationsrunde v/alle 
Tilstede var: 
Laura Højland Nielsen(kir), Britta Pape (orto), Britta Knudsen (fys-ergo), Sahra Margrethe 
(psyk) Anne Storgaard (almen praksis) Aniette Weibrecht (Struer), 
Margrethe Siig (Ringkøbing-Skjern), Pia Hingebjerg (Holstebro), 
Janett Valeur (Herning), Lene Antonsen (Kvalitet og udvikling), 
Jeanette Henriksen og Majbritt Borg (Lemvig) 
 

 
• Godkendelse af dagsorden og punkter til evt. 

Udgivelse af ny retningslinje for kommunikation om fravalg af 
genoplivning og livsforlængende behandling  
Ny rapporteringsskabelon i test, her deltager RSKS kommune og 
Præhospitalet 
 
 

• Omorganisering af Faglig arbejdsgruppe for 

Patientsikkerhed i Sektorovergange i Vestklyngen. 
Sagsfremstilling 
Et forslag om at omorganisere gruppen til alene at bestå af 
risikomanagere fra hospital og kommune skal drøftes. I HEV går vi en 
meget travl periode i møde med flytningen til Gødstrup, derfor 
prioriteres ressourcerne hårdt i klinikken. I de andre klynger i Region 
Midt deltager personale fra klinikken ikke i disse møder her, men det 
sikres at punkter videregives til relevante fora, hvor deltagere fra 
klinikken sidder med. Der er ikke jvf den nye Sundhedsaftale krav om 
at have en faglig arbejdsgruppe for patientsikkerhed, men det 
foreslås gruppen kører videre med en anden og mindre bestykning.  
 
Indstilling 
Beslutte om arbejdsgruppen kan omorganiseres så medlemmerne 
alene er risikomanager fra kommune og hospital 
 
Bilag: 
Link til retningslinje i e-dok: patientsikkerhed i sektorovergange 
Kommissorium for Faglig arbejdsgruppe for patientsikkerhed i 
sektorovergange 
Liste over medlemmer i arbejdsgruppen. 
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Side 1



 
 

Side 2

Referat 
Drøftelse af fordele og ulemper ved at gruppen består af risikomanager. En bekymring om det 
praksisnære/klinikken kommer for langt væk.  
Randersklyngen og Midtklyngen er det på risikomanager-niveau og dette fungerer godt. 
Repræsentanterne er godt klædt på til møderne hjemmefra. 
 
Den nye gruppe bestående af risikomanagere, tester den nye arbejdsgang frem til april 2021 
og evaluerer processen. 
Jeanette og Majbritt udarbejder et udkast til nyt kommissorium.  
 
 
• Mønstre og tendenser af Tværsektorielle hændelser i HEV. 

Sagsfremstilling 
I alt er 16% er de indrapporterede hændelser er tværsektorielle hændelser. Det betyder at 
sagen er rapporteret fra kommune (81%), almen praksis (9%), Præhospital (2%), 
Privatapotek (3%) og nogle få fra speciallæger.  
Af de samlede UTH'er rapporteret fra en kommune, flest fra Herning Kommune, dernæst 
Holstebro og Ringkøbing-Skjern.  
 
Tendensen af indholdet af hændelserne viser ikke overraskende at 47 % handler om 
henvisninger og ind/udskrivelser, 26 % om medicin (lidt højere andel end internt på 
hospitalet) og 20% vedr overlevering, ansvar og dokumentation.  
 
Kommunerne har ikke en ensrettet arbejdsgang for at se på hændelser rapporteret fra HEV til 
dem på årsbasis. Der er uvist om alle kommuner har skabeloner, så de kan trække data 
automatisk 
 
Indstilling 
Giver informationerne anledning til drøftelse og er mønstre og tendenserne genkendelige fra 
kommunerne og almen praksis side af?  
Drøfte hvordan der udarbejdes et overblik over de samlede UTHér sendt fra HEV til 
kommunerne. 
Under dette punkt ønskes også drøftet: 

o GOP og arbejdsgange i Hospitalsenheden Vest, hvad sker der her pt? 
o Den nye epikrisestandard betyder lægerne skal foretage opringninger, når de 

farvemarkerer en epikrise rød. Dette har der været nogle få UTHér på.  
 

Referat 
Vi skal anvende årsrapporten fra Tine Nielsen, til en fælles drøftelse af mønstre og tendenser i 
sektorovergange. 
Vi skal sikre at alle sender kvartalsrapporter til hinanden. 
Lene Antonsen modtager kun fra Herning og Lemvig. 
 
GOPérne er i proces og de ledende terapeuter har holdt møde i dag og melder, at det går 
fremad med at overholde tiden. 
Ses der på GOP´er i kommunerne i weekenden? Vær opmærksom på læringen i, at patienter 
som er udskrevet fredag eftermiddag og GOP´en kommer mandag, at hvis der ikke bliver 
handlet på dem i weekenden, skal de ikke indberettes.  
 
Anne Storgaard skal udarbejde audit på efterlevelsen af de nye epikrise standarder her i 
foråret. Psykiatrien indgår også.  
 

 



 
 

Side 3

• Implementering af Medicinposen i hele regionen og i 15 kommuner 

Sagsfremstilling 
I uge 8 modtager alle hospitaler og kommuner i regionen Medicinposen til uddeling til borgere 
med poly-farmaci. Posen skal testes i 2020 for om den kan medvirke til, at opsamlingen af 
medicinanamnesen på hospitalerne bliver bedre- mere opdateret end nu. 
Sundhedsplanlægningen vil i samarbejde med Defactum udarbejder et evalueringskoncept.  
I HEV står vi til rådighed for at hjælpe hospitalerne, og I kan også forvente forespørgsler fra 
kommunerne på, hvordan I har fået Medicinposen implementeret. 
I samarbejde med Aniette har vi udarbejdet et driverdiagram for, hvorledes man kunne gribe 
det an i kommunerne. (er også beskrevet for hospitaler og almen praksis).  
Nogle kommuner har misforstået, at Medicinposen skal ligge det samme sted hos alle borgere i 
kommunen (først sekundær driver). Der menes at der skal findes et centralt sted, hvor alle 
poser kan opbevares til videredistribution. 
 
Indstilling 
Sagsfremstillingen kan uddybes og ellers tages orienteringen til efterretning.  
 
Bilag: 
Driverdiagram 
 
Referat 
• Anne Storgaard fortæller at ingen af de to risikomanager kendte til planen og de har 

banket på døren til Sundhedsplanlægningen for at blive involveret i, hvad der skal skrives 
ud til praksis.  

• Praksis.dk lægger informationer op på nettet i denne uge 
• I Psykiatrien Vest har man hørt at man er meget betænkelig i Århus, for deres psykiatriske 

patienters brug af posen pga. snoren den indeholder.  Man har ikke i Vest oplevet nogen 
problemer. I kommunerne hvor man også har psykiatriske patienter oplever man heller 
ingen problemer. Men alle er enige om, at det til enhver tid gælder om at vurdere den 
enkelte borger. Jeanette sørger for denne opsamling tilgår Sundhedsplanlægningen. 

 
• Punkter til kommende møde i TSN-netværket d. 19 marts 

Sagsfremstilling 
Der er møde i netværket d. 19. marts. Har Vestklyngen nogle punkter der skal med er? 
 
Indstilling 
Netværket beslutter om punkter skal med til TSN. 
 
Referat:  
Jeanette indmelder den nye retningslinje vedr. kommunikation om fravalg af genoplivning og 
livsforlængende behandling.  
 

• Evt.  

Referat:  
 
Den nye retningslinje vedr. kommunikation om fravalg af genoplivning og livsforlængende 
behandling skal implementeres og er på vej i forskellige råd i HEV. 
 



 
 

Side 4

Margrethe Siig fortæller om den nye rapporteringsskabelon – et pilotprojekt, hvor Ringkøbing-
Skjern er med og som bla. handler om en anden måde at klassificere på.  
Almen praksis deltager også med fem praksis.  

 

Venlig hilsen Majbritt Hornshøj (Lemvig Kommune) og Jeanette Henriksen 


