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1. Godkendelse og opfølgning på referat fra d. 18. november: Godkendt.
- Audit og udvidet regional audit ved CFK jf. monitoreringsrapport (vedlagt): Godt med monitorering på
området. Underudvalget vil foreslå at der ved næste monitorering sættes fokus på medicinområdet og
herunder problemstillingerne omkring dosispakket medicin.
Underudvalget ønsker en anden sammensætning af kommuner der indgår i auditten. Der skal også
være små kommuner med i denne.
- Tværsektoriel kompetenceudvikling, diabetes. Oversigt over antal deltagere fra SLB området
(vedlagt), annoncering og nyt 1. dags kursus på diabetes området (vedlagt):
Kun få deltagere fra kommunerne. Dette kan skyldes at informationsmaterialet kom ud for sent
samt
det begrænsede omfanget af diabetikere i den kommunale hjemmepleje
2. Drøftelse af udkast til udvalgets årsstatus (vedlagt): Udkast til årsstatus godkendt.
3. Tværsektoriel samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende patienter i Region
Syddanmark, link http://www.regionsyddanmark.dk/wm338071
- Underudvalgets overvejelser vedr. ændringer i forhold til nuværende aftale og implementering:
Underudvalget mener, at ændringen af begrebet terminal til socialmedicinsk sagsbehandling kan give
anledning til forvirring i praksis.
Underudvalget mener at problemstillinger i forhold til denne samarbejdsaftale hører ind under
underudvalget for indlæggelse og udskrivelse
4. Orientering/status vedr. Utilsigtede hændelser ved sektorovergange (Anette Styrup
Bang)

Gennemgang af udkast til regional vejledning omkring UTH i sektorovergange udleveret og
gennemgået.
5. Gensidig orientering
SLB:
- Ved årsskiftet 2010/11 nedlæggelse af sygehuskode 6004 - Give Sygehus.
Registreringsmæssigt
tilknyttes Give Sygehus, Vejle Sygehus fremover.
- Geriatrien oplever fortsat at det kan være svært at få især en kommune til at deltage i
udskrivningskonferencer. Deltageren fra pågældende kommune vil tage dette op internt.
- Arbejder med projektet Patientsikkert Sygehus. Resultaterne vil blive kommunikeret ud.
- Der starter en stor ombygning af Kolding Sygehus der betyder rokeringer af afdelinger – 21 flytninger
i alt. I forbindelse med disse rokeringer, arbejder der med konceptet ”kompetenceklynger
Fredericia kommune:
- Sygeplejerskerne vil pr. 1/2 selv visitere lægeordinerede sygeplejeydelser. Der vil blive sent
informationsbreve til samarbejdspartner.
- Trænende hjemmehjælp er nu udbredt til halvdelen af kommunen og den sidste del forventes at
opstarte til april.
Projekt Fredericia Former Fremtiden vil for pleje området betyde fokus på de ”tunge” borgergrupper.
Kolding kommune:
Starter udbredelse af hverdagsrehabilitering. Desuden arbejdes der med velfærdsteknologi,
forebyggelse for borgere under 65 år, demensområdet samt rehabilitering på plejecentre.
Middelfart kommune:
Starter hverdagsrehabilitering efter Fredericia modellen.
SLB: Arbejder med projektet Patientsikkert Sygehus. Resultaterne vil blive kommunikeret ud.
Der starter en stor ombygning af Kolding Sygehus der betyder rokeringer af afdelinger – 21 flytninger i
alt. I forbindelse med disse rokeringer, arbejder der med konceptet ”kompetenceklynger”.
6. Evt.:
- Audit resultater på henvisninger og epikriser, link http://www.regionsyddanmark.dk/wm307059

Med venlig hilsen
Dorthe Skjødt, Marianne Hansen og Birthe Nielsen
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