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Indledningsvis orienteres om den forestående akkreditering i SLB. Der er ved direktionen,
sygeplejefaglig direktør og formand i Lokal samordningsforum, bedt om status fra Underudvalg.
Formandskabet påtager sig opgaven.
1. Godkendelse og opfølgning på referat fra d. 18. august.
Referat er godkendt med bemærkning om, at den igangværende audit i relation til identifikation af evt.
forebyggelige indlæggelser - AVA Vejle præsenteres i Underudvalget.
- Status på indstilling til Lokal samordningsforum om nedsættelse af arbejdsgruppe m.h.p at reducere
fejl i medicinoverlevering: Lokal samordningsforum fandt tiltaget relevant. Kommissorium er revideret
jf. anbefalinger i LSF og der er nedsat en fælles arbejdsgruppe med reference til dette udvalg. Forslag
skal foreligge ultimo 2011 (vedlagt kommissorium).
Arbejdsgruppen har afholdt 1. møde og der er fokus på oplysninger og IT overførsel af data. Lokale
data samles i perioden 1.-14. november og der vil efterfølgende blive udarbejdet forslag til handleplan.
Test på afsendelse af oplysninger viser, at opsætning ændres undervejs. Det er vigtigt at leverandører
orienteres om dette (referat fra arbejdsgruppe møde vedlagt).
2. Orientering fra møde i Sam-Bo følgegruppe (ikke godkendt referat vedlagt)
- Det er besluttet at auditere på indlæggelsesrapport, forløbsplaner og udskrivningsrapporter
Der nedsættes en arbejdsgruppe under Center For Kvalitet (CFK) under CFK’s ledelse i relation til
metodevalg.
De lokale samarbejdsfora udvælger repræsentanter (1 fra kommune og 1 fra regionen) og sender
navnene ind til CFK
CFK udarbejder reviderede skemaer på baggrund af Audit 2010 samt sørger for elektronisk
indtastning, analyse af modtagne data samt udarbejdelse af rapport.
Der var fra Vejle Kommune ønske om, at netop modtaget brev stilet til LSF om samme, behandles i
LSF inden drøftelse i Underudvalg.
Fra Underudvalget peges der fra sygehus området på udviklingssygepl. og kvalitetskoordinator Tina
Holck, Ortopæd Kirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus - tovholder i forhold til den lokale mini audit
Kolding Kommune og Kolding Sygehus (brev vedlagt).

Til orientering:
På møde i LSF møde d. 31/10 blev anmodninger fra Følgegruppen og forslag om sygehus
repræsentant godkendt. Der afventes udmelding om kommunal repræsentant.
Udarbejdelse af status for skadestuepatienter, børn og unge samt FAM forløbene er uddelegeret til
Underudvalget. Status skal tilgå regionen senest d. 27/1 2012, m.h.p på drøftelse i Følgegruppen for
Sam-Bo.
- Undervisningsbehov i relation til medcomstandarder: behov for fokus på sektorerne
begrebsforståelse i relation til indhold i medcomstandarder herunder funktionsevne og hvordan vil de
IT mæssige aspekter være for afsendelse og modtagelse, når kommuner kan sende struktureret og
SLB ikke kan.
På næste møde ønskes IT status for implementering af medcomstandarder i kommuner og på SLB.
Begrebsforståelse og evt. undervisning medtages til Sam-Bo følgegruppen.
3. Opsamling og status på opfølgende Sam-Bo møder - kort indføring i den Tværsektorielle
samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark (vedlagt resume)
Der redegøres kort for indhold – undervisnings delen på de opfølgende Sam-Bo møder vedr. den
alvorligt syge og døende patient og for påpegede indsats områder (P.P. vedlagt).
Omdrejningspunkter i relation til samarbejde om den alvorligt syge og døende patient:
- at patienten kan ønske sig fortsat indlagt, hvis der ikke kan etableres et passende kommunalt tilbud.
- kontaktpersoner herunder den praktiserende læge
- den gode dialog og respekt parterne imellem samt direkte opfølgning på forløb der ikke lykkedes
- forståelse for principperne herunder anvendelse af læ165.
Opfølgende Sam-Bo møder – indsats områder fra Power Point præsentation:
- opfølgning på tidshorisont for afsendelse af manuelt ajourførte indlæggelsesrapporter
- beskrivelse af funktionsevne
- indhold i forløbsplaner (opfølgning/supplering og tlf. kontakt)
- aflysning af udskrivelser
- det påpeges fortsat, om det er relevant at sende udskrivningsrapporter på patienter som f.eks. har
hjælp til rengøring hv. 3. uge
- refere til forløbsplan ved afsendelse af udskrivningsrapport
- hvordan kan fejl i medicin overlevering reduceres - medicinafstemning ses som en fælles sag.
- tættere dialog på ambulant området
- amb. korrespondancer og aftale om telefonisk orientering ved nu og her ydelser < 24 timer. Aktuelle
-praksis fastholdes. Underudvalget præciserer.
- skadestue notater, der er udarbejdet forslag til korrespondance på skadeområdet mellem Kolding
Kommune og Skadestuen Kolding Sygehus. Afventer resultater
- overskrifter elektroniske korrespondancer
- retningslinje på Infonet – samlet inkl. specifikke og link til regionale
- patientforløbsprogrammer
- handleplan LSF korrekt medicin og FAM - Akutafdelinger
- Sam-Bo følgegruppe, audit arbejdsgruppe 2 repræsentanter herfra og undersøgelse af
børneområdet, FAM og skadestue 27. januar
- Drøftelse og beslutning i forhold til sidste møde – mini audit, opfølgende møder og den regionale
Følgegruppe (Birthe):
Fremlagt og kommenteret jf. nedenstående i nedenstående::
- 48 timer og afsendelse af forløbsplan: Det er ikke i orden når forløbsplan modtages samtidig/
identisk med udskrivelsestidspunkt
- aflysning af udskrivelser er undtagelsen. Aflysninger er en omkostning for alle involverede inkl.
borgeren
- genindlæggelser og årsag – fokus på de komplicerede udskrivelser i forhold til kompetencer,
almentilstand og planlægnings horisont
- Erik Juul’s rapport og reducering af sengekapacitet med 15-20 % i 2020.
- det er ikke i overensstemmelse med Sam-Bo aftalen, at der i udskrivningsrapporten henvises til
tidligere fremsendt forløbsplan
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- udskrivningsrapporter bør kun sendes, når det er relevant ( eks. rengøring hv. 3. uge og ingen
ændringer i funktionsevne)
- medicin oversigt i epikrise og dobbelt linjeafstand, fylder for meget.
Konklusion:
Der følges op på muligheder i EPJ for kopi funktion i relation til forløbsplan og udskrivningsrapport.
Organisationen orienteres efterfølgende.
Medtages til Sam-Bo følgegruppen, at se på relevans i forhold til udskrivningsrapporter.
Dobbelt linje afstand i medicin oversigt sendes i journaludvalget m.h.p ændring.
Samlet konklusion på næste møde.
- Praktiserende læger og samarbejdsaftalen om alvorligt syge og døende (læ165)
Opfølgning på næste møde herunder status på undervisning d. 27. oktober. Fredericia Kommune er
udfra drøftelse af indhold d.d. usikker på om indhold er tilstrækkelig kommune specifikt. Der udsendes
program for temadagen i starten af næste uge. Udgangspunktet er samarbejdsaftalen og standarder i
relation til DDKM – fælles fundament.
- Dato for tværsektorielt opfølgende møde i 2012
Næste møde.
4. Behov for retningslinje vedr. overdragelse jf. DDKM og standard 2.17.1, aftaler om
samarbejde med primærsektor, herunder adgang via
http://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/
- Vil det være hensigtsmæssigt, at udarbejde en overordnet retningslinje med henvisning til SamBo og øvrige samarbejdsaftaler som er tilgængelige på regionens hjemmeside og de specifikke.
Det undersøges en retningslinje kan placeres på Visinfosyd og hvor placering vil være mest
hensigtsmæssig.
5. Orientering fra Lokal samordningsforums, seminar samt møde d. 30. august herunder
handleplan og arbejdsopgaver i 2011 i dette udvalg (møde indkaldelse vedlagt referat, handleplan
samt bilag fra O.U.H).
- Drøftelse af nedenstående konklusion og beslutning:
Konklusion
Underudvalg for indlæggelse og udskrivelse får til opgave, at arbejde med 2 mål i 2011 vedr.
handleplanens Indlæggelses- og udskrivningsforløb:
- Aftale nr. 5.3.2, Mål ”at der er taget hånd om borgeren ved udskrivelsen” herunder Sam-Bo,
kommunernes rolle, inspiration i LUP indikatorerne og det fremtidige perspektiv at 85 % udskr.
direkte fra FAM.
- Aftale nr. 7.0, Mål ”at patienten får den ordinerede medicin”. Ændret formulering i forhold til
handleplanens mål.
Beslutning
Underudvalget for Indlæggelser og udskrivelser har FAM som særligt opmærksomhedspunkt i
resten af sundhedsaftaleperioden og vurderer om der skal nedsættes en arbejdsgruppe med
specifik FAM fokus samt hvad der i øvrigt skal arbejdes med i relation til FAM. Bilag fra O.U.H kan
anvendes som inspiration. Se også beslutning i relation til handleplanen.
Til Sam-Bo følgegruppen anbefaler LSF underudvalget, at følgende medtages:
- ønske om, at revurdere Sam-Bo aftalen i relation til FAM forløb herunder en anden
ledelsesstruktur på sygehusene, og patientflow samt perspektivet, hvor er der udfordringer i
forhold til FAM.
Drøftet perifert i relation til punkt 2. På dagsordnen til næste møde.
6. Gensidig orientering.
- Dosisdispensering, forebyggelse og utilsigtede hændelser - retningslinjer på Infonet
- Der spørges til psykiatrien og status på elektronisk korrespondance samt orienteres om oprettelse
af IT udvalg.
7.
-

Evt.
Mødeplan for 2012, forslag vedlagt til godkendelse på næste møde d. 1. dec.
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