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Kommissorium for stående tværsektoriel arbejdsgrup-
pe vedr. opgaveoverdragelse og medicinadministra-
tion

Baggrund
På mødet i Det Administrative Kontaktforum den 28. januar 2021 blev det besluttet, at Følgegruppen 
for Behandling og Pleje kan oprette en stående tværsektoriel arbejdsgruppe vedr. opgaveoverdragel-
se og medicinadministration i Region Syddanmark.

Beslutningen om at oprette en stående arbejdsgruppe skal ses i lyset af, at Følgegruppen for Behand-
ling og Pleje kan se frem til, at langt de fleste aftaler om opgaveoverdragelse skal evalueres og revi-
deres i løbet af 2021, da de på det tidspunkt har været i drift i fire år. Mange af disse aftaler er udar-
bejdet i den tidligere Følgegruppe for Opgaveoverdragelse. Fælles for aftalerne er, at de har et mere 
klinisk/fagligt fokus, end Følgegruppens øvrige opgaver, og kræver en specialiseret viden inden for 
medicinadministration og klinisk praksis.

Til at understøtte Følgegruppens arbejde nedsættes en stående arbejdsgruppe, der skal have en 
stærk faglig sammensætning (klinikere), som skal varetage eksisterende og nye opgaver med tydelige 
kliniske/faglige perspektiver, som det fx er tilfældet med samarbejdsaftalerne i medfør af Sundheds-
styrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

Der kan dog også blive tale om håndtering af opgaveoverdragelse på nye områder, som Følgegrup-
pen beslutter, og som understøtter målsætningerne i Sundhedsaftalen 2021-23.

Formål 
Arbejdsgruppen har følgende overordnede formål: 

 At understøtte Følgegruppen for Behandling og Plejes arbejde ift. udvikling af det tværsekto-
rielle samarbejde om opgaveoverdragelse og medicinadministration. 

 At understøtte de lokale samarbejdsforas arbejde ift. udvikling af det tværsektorielle samar-
bejde om opgaveoverdragelse og medicinadministration.
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 At sikre samtænkning af indsatser, der vedrører opgaveoverdragelse og medicinadministra-
tion på tværs af sektorerne i Syddanmark.

 At drøfte muligheder og udfordringer ift. opgavefeltet, der løbende viser sig, samt følge na-
tionale dagsordner og i relevant omfang inddrage erfaringer fra de øvrige regioner. 

Formålet med at oprette en stående arbejdsgruppe under Følgegruppen for Behandling og Pleje er at 
sikre et tværsektorielt set-up, der efter godkendelse i Følgegruppen kan igangsætte, udvikle og skabe 
sammenhængen mellem de tværsektorielle indsatser i Sundhedsaftalen 2019-2023. 

Oprettelsen af en stående arbejdsgruppe skal sikre, at der samarbejdes inden for rammerne af den 
tværsektorielle Sundhedsaftaleorganisering, samt at de rette kompetencer er samlet til at arbejde 
strategisk med udvikling af området. 

Den stående arbejdsgruppe skal sikre sammentænkning af de forskellige indsatser, der er på området 
i Region Syddanmark, sådan at viden deles på tværs i hele regionen, samt at indsatser sker koordine-
ret på tværs af sektorerne. 
 
Kompetencer
Den stående arbejdsgruppe har følgende kompetencer:

 At indstille sager til drøftelse og beslutning i Følgegruppen for Behandling og Pleje.
 Med udgangspunkt i definerede opgaver i Sundhedsaftalen, at komme med indstillinger til 

Følgegruppen for Behandling og Pleje til, hvordan indsatser skal løses, igangsættes og priori-
teres.

 At nedsætte permanente og ad hoc arbejdsgrupper efter behov til håndtering af et afgræn-
set problemfelt som led i løsningen af opgaver, defineret i Sundhedsaftalen.

Beslutninger i arbejdsgruppen træffes som udgangspunkt i enighed. Ved evt. uenighed mellem par-
terne i forbindelse med sager til Følgegruppen for Behandling og Pleje skal dette fremgå af sagsfrem-
stilling og indstilling.

Organisering 
Den stående tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. opgaveoverdragelse og medicinadministration i Re-
gion Syddanmark refererer til Følgegruppen for Behandling og Pleje, som referer til Det Administrati-
ve Kontaktforum.  

Arbejdsgruppen er organiseret med en regional formand og en kommunal formand. Arbejdsgruppen 
bemandes af et formandskab, der udpeges blandt medlemmerne (ikke formandskabet) i Følgegrup-
pen med det formål at sikre sammenhæng til de øvrige opgaver i følgegruppens portefølje.
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Arbejdsgruppen bemandes overvejende med klinikere på ledelsesniveau fra henholdsvis kommuner, 
regionen og almen praksis. I den forbindelse skal der så vidt mulig sikres geografisk repræsentation 
og inddragelse af de lokale samordningsfora i bemandingen. 

Arbejdsgruppen sammensættes, så den selv kan løfte opgaverne men med mulighed for at inddrage 
det tre stående Kompetencegrupper under DAK, hvor det er relevant.

Arbejdsgruppen bemandes med følgende repræsentanter:
 Kommunal repræsentant med lægefaglige kompetencer 
 To kommunale repræsentanter fra sygeplejen 
 Repræsentant fra almen praksis
 Repræsentant fra Sygehusapotekerne
 To Regional repræsentanter fra kliniske afdelinger

 En regional repræsentant fra medicinsk afdeling

Sekretariat
Arbejdsgruppens understøttes af en regional og en kommunal sekretær, som understøtter processer, 
mødeafvikling og konkrete opgaver i relation til arbejdsgruppens opgaveportefølje. Sekretærerne sik-
rer løbende og tæt kontakt til Følgegruppen via følgegruppens sekretariat.

Såfremt et medlem er forhindret i at deltage, er det medlemmets ansvar at afstemme og videregive 
sine bemærkninger til de øvrige deltagere forud for mødet.

Funktionsperiode
Arbejdsgruppen nedsættes i perioden for Sundhedsaftalen 2019-2023. Der træffes i forbindelse med 
indgåelse af en ny Sundhedsaftale og tilhørende administrativ organisering beslutning om, hvorvidt 
arbejdsgruppen skal fortsætte efter 2023.

Leverancer og opgaver
Arbejdsgruppen har til opgave:

 I forhold til Følgegruppen for Behandling og Pleje: 
o At indstille sager til drøftelse og beslutning i Følgegruppen for Behandling og Pleje, 
o At udarbejde forslag til prioritering og justering af opgaveporteføljen. 
o At løfte de opgaver, der indgår i arbejdsgruppens portefølje, jf. nedstående indsatser 

defineret i Sundhedsaftale. 
o At give en halvårlig status på arbejdet med arbejdsgruppens opgaveportefølje til Føl-

gegruppen for Behandling og Pleje. 

Konkrete opgaver:
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Arbejdsgruppen tager ved opstart udgangspunkt i følgende opgaveoversigt, men det understreges, at 
Følgegruppen løbende hjælper med prioritering af opgaver – også i forbindelse med igangsættelse af 
nye indsatser. Indsatser defineret i Sundhedsaftalen 2019-2023 under Følgegruppen for Behandling 
og Pleje:

Nye indsatser, der skal udvikles/igangsættes:
 Samarbejdsaftale om dosisdispensering
 Samarbejdsaftale om lavpotent kemoterapi
 Samarbejdsaftaler for medicinadministration (Intravenøs og subcutan) 

Aftaler der skal revideres, eller hvor revision skal afklares i 2021
 Regional vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange – afventer udskudt Patient-

sikkerhedskonference foråret 2021, hvor revision afklares.
 Samarbejdsaftale om sondeernæring & parenteral ernæring - aftalen skal revideres i 2021.
 Samarbejdsaftale om pasning af dræn & kateteranlæggelse og pleje – vurderes om det er re-

levant at revidere aftale i 2021, da den ikke er implementeret fuld ud.


