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1. Godkendelse og opfølgning på referat fra d. 19. januar 2012 (vedlagt)
Opfølgning:
Referat godkendt.
Opfølgning:
- Kopi funktion i EPJ m.h.p evt. videregivelse til nøglepersoner. Der følges op i SLB m.h.p om
mulighed for kopi funktion skal udbredes.
-

Visitationen i Vejle Kommune og Ortopædkir. Afd. Henvendelser mellem 15 -15.30 herunder
kontakt og kendskab til de kommunale visitationsforløbskoordinatorer. Opfølgning er i gang og
det er nok forløbskoordinatorbegrebet der ikke er kendt. Funktionen udføres i afdelingerne dagligt.

-

Udarbejdelse af en overordnet retningslinje indeholdende specifikke SLB aftaler herunder
retningslinje for telefonisk kontakt og med henvisning til Sam-Bo samt øvrige samarbejdsaftaler.
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående fa Anette Schultz, Dorte Bladt og Birthe Nielsen til
udarbejdelse af retningslinjen. Underudvalget er høringspart og ansvarlig for godkendelse samt
evt. videre udbredelse. Birthe indkalder.

-

Opfølgning på anvendelse af Læ165, anmodning om socialmedicinsk sagsbehandling.
Implementering af standarder jf. DDKM og Samarbejdsaftalen om alvorligt syge og døende
patienter er i proces i SLB. I denne sammenhæng instruks for elektronisk afsendelse af LÆ165.
Læ165 har generel anvendelse og der ønskes en drøftelse i forhold til den fremtidige tilgang til
afsendelse.
Der er indgået aftale om, at sende Læ165 i relation til den alvorligt syge og døende patient. Indtil
implementering må det forventes, at den vanlige arbejdsgang anvendes.

Der er ikke taget stilling til, om Læ165 ønskes sendt elektronisk i forhold til andre ansøgninger –
hvis dette besluttes, skal det i underoverskriften synliggøres, hvilket sag det drejer sig om.
Den elektroniske korrespondance vil have overskriften lægelig korrespondance jf. læ165 er en
lægelig vurdering. Kan bidrage til udbredelse af de elektroniske lægekorrespondancer.

2. Videoudskrivningskonferencer og forslag om udarbejdelse af pjece til understøttelse af
sygehus tilgang til kommunale ydelser (vedlagt revideret aftale mellem Kolding Kommune og
Medicinsk og Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus)
Videoudskrivningskonferencer:
I de specifikke Lokalaftaler fremgår, at videoudskrivningskonferencer er et indsatsområde og
Lokalsamordningsforum har tilsluttet sig øget brug og bedt Underudvalget tage emnet op.
Der er mellem Kolding kommune og det Ortopædkirurgiske og det medicinske område I FKS udført
flere videokonferencer med et tilfredsstillende resultat. Der er på de fleste sygehus afdelinger i SLB og
i kommunerne teknologi tilrådighed.
På den baggrund ønskes der taget stilling til, hvordan Underudvalget kan udbrede anvendelsen af
videoudskrivningskonferencer:
- Er de samarbejdende kommuner klar: kommunerne giver en tilbagemelding herunder telenummer.
- Er sygehusafdelingerne klar: problemer med udstyr i Medicinsk afdeling Kolding er løst. Fra Vejle
og Fredericia Sygehuse påpeges de fysiske rammer, at udgøre et problem og de små
teletolkningsskærme vurderes som uegnede. De enkelte afdelinger giver en tilbagemelding på,
hvordan telekonferencer kan indarbejdes i hverdagen.
-

Kan den udarbejdede retningslinje udbredes til hele SLB området: vedlægges

- Hvad skal der til for, at kendskab og anvendelse udbredes: det påpeges, at der bør kunne
tilrettelægges udskrivelser uden anvendelse af videokonferencer. I de forløb hvor der anmodes om
udskrivningskonferencer er tilgangen fremadrettet televideo. Vurderes televideo som
uhensigtsmæssigt kan der aftales fremmøde. Det drejer sig om den gode udskrivelse for alle parter
også pårørende. Det undersøges om praktiserende læger kan kobles på.
- Der er modtaget tilbud fra:
I samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation (tidligere afd. for kommunesamarbejde) er der
modtaget en henvendelse, om mulighed for hjælp til udbredelse af udskrivningskonference via video.
Det kan f.eks. være afholdelse af workshop med afdelingerne/tværsektorielt, undervise i anvendelse
af videokonference osv.
Der blev ikke taget stilling til ovenstående henvendelse.
Konklusion på udbredelse af videoudskrivningskonferencer: alle parter sender status herunder hvem
der kan kommunikeres med samt hvorfra – fysisk placering til underudvalget. Det undersøges,
hvordan praktiserende læger kan inddrages.
Forslag om udarbejdelse af pjece til understøttelse af udskrivelsesplanlægningen og sygehus
tilgang til ydelser fra kommunen:
Som det fremgå af vedlagte referat, er det opfattelsen, at der fortsat skal arbejdes med at
konkretisere, hvad sygehuset kan drøfte af muligheder med patient og pårørende i relation til en
udskrivelse. Kommunen har visitations og bevillingsmyndigheden. Det kan være vanskeligt at sikre
denne, hvis patient og pårørende har en forventning om, at sygehuset har stillet bestemte ydelser i
udsigt, som f.eks. aflastningsplads eller lignende.
Det aftales, at der er behov for udarbejdelse af en pjece, hvor det fremgår hvordan sygehus og
kommune samarbejder om udskrivelse og hvordan tilgangen fra sygehus bør være ved indledning af
udskrivelsesplanlægningen.
Der ønskes nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra visitation og sygehus
afdelinger.
Forslaget medtages til Underudvalg for Indlæggelse og udskrivelse sammen med ønsket om
udbredelse af videoudskrivelseskonferencer.
- Til drøftelse og beslutning: Fredericia sygehuse anbefaler lokale møder samarbejdspartnere
imellem. På sådanne møder kan eks. på medicinafstemninger m.v også drøftes.
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Det vurderes, at der er en holdningsændring undervejs og der arbejdes på, at foranstaltninger efter
udskrivelsen er en kommunal sag, hvorfor der ikke skal udarbejdes en vejledende pjece. Det
anbefales at give en direkte tilbagemelding, hvis der er problemer.

3. Samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp i forbindelse med sygehus behandling
http://www.regionsyddanmark.dk/wm373177
Samarbejdsaftalen er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget og vejledning er udarbejdet. LSF
har drøftet samarbejdsaftalen og påpeget behov for implementering i sektorerne.
- Til drøftelse herunder fremlæggelse af områder, hvor der er behov for konkretisering i forhold til
udmøntning i praksis
- Implementering
Udsat til næste møde
4. Hjælpemidler og behandlingsredskaber (Formand for Underudvalget Betina S. Fischer deltog
under punktet)
I regi af Følgegruppe for behandlingsredskaber og hjælpemidler er der udarbejdet vejledende pjece til
sundhedsfaglige samt til patienter og pårørende. Link til http://www.regionsyddanmark.dk/wm377437
Det fremgår, at sygehuset forpligtet til at starte dialogen, så snart behov for hjælpemidler forudses,
således at kommunen hurtigst muligt kan vurdere, og patienten kan få en afklaring.
- Der ønskes en drøftelse af samarbejdet vedr. behandlingsredskaber og hjælpemidler
i forhold til indlæggelse og udskrivelse jvf. fortolkning og udmøntning af lovgivningen samt
håndtering i praksis.
Behandlingsredskaber og hjælpemidler har bevågenhed fra alle involverede herunder det politiske
niveau. Det er samarbejdsparternes fornemmeste opgave at vejlede og sikre de rigtige løsninger i
patient/borger forløbet herunder, at ingen patient/borger sendes rundt i systemet. Det anbefales at
læse og udbrede kendskab til pjecer vedr. behandlings og hjælpemidler. I regi af Underudvalget
arrangeres der temamøder i juni. Invitation er på vej.
I de autogenerede indlæggelsesrapporter kan der fremstå hjælpemidler, som ikke forefindes i
hjemmet. Sygehuse melder tilbage i de konkrete tilfælde. Normalt afregistreres hjælpemidler når de
seponeres og hentes tilbage. Det kan være et overstået lokal problem i Fredericia Kommune.
Fra 1. maj fremgår hjælpemidler i indlæggelsesrapporten fra Kolding Kommune.
Eksempel, et færdigbehandlet patientforløb, hvor udskrivelse udsættes p.g.a. behov for hjælp til
personlig nedre hygiejne og deraf APV behov for plejeseng.
Til afklaring hvem gør hvad i forhold til beslutningen - beslutter/dialog, accept og dokumentation:
Hjælpemiddel ekspeditioner kan blive forsinkede p.g.a manglende tlf. oplysninger på pårørende og
tilstedeværelse, når hjælpemidler skal afleveres.
Fra kommunal side anbefales, at forholde sig 180 grader til evt. udsættelse af udskr. Kan opgaven
håndteres på anden vis eller kan hjælpemidlet vente et par dage.
Det er i udskrivelsesforløbet vigtigt, at den kommunale accept forligger også i forhold til en evt.
udsættelse af udskrivelsen. Dokumentationsmæssigt er det utilstrækkeligt med en accept eller blot en
kvittering om, at beskeden er modtaget. En del aftaler indgås telefonisk og i den sammenhæng en
dokumentationsudfordring.
En kommunal opsummering/aftale om, hvad der er aftalt vil være ideelt. Vil også kunne udleveres til
Patienten.
Generel skal en udskrivelse ikke udsættes p.g.a manglende hjælpemidler/APV og med
færdigbehandlingskodning som konsekvens. Parterne skal være på forkant.
-

Til næste møde overvejes, hvordan medcomstandarder, aftaleark/endelig forløbsplan,
udskrivningsrapport eller andet kan anvendes til synliggørelse af udskrivelsesaftale om
hjemmehjælp, hjemmesygepl. hjælpemidler m.v. Der er fokus på 2 vejs kommunikation, men
orientering til praktiserende læger bør indgå. Epikrise fællesskab med tillæg.
5. Orientering fra Lokal samordningsforum (LSF) og Følgegruppe for Sam-Bo
LSF (Birthe):
- Indstilling vedr. reducering af fejl i medicin overlevering er godkendt.
- UTH ved sektor overgange. Der nedsættes tværsektoriel arbejdsgruppe bestående af
initialmodtagere i kommuner og i SLB m.h.p at gennemgå data inden fremlæggelse i LSF.
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-

Status på audit vedr. akut indlagte patienter i AVA-Vejle, fra Vejle kommune. Rapporten skal
godkendes i AVA auditgruppen, men det er besluttet at udbrede audit til en større del af SLB.

Følgegruppe for Sam-Bo (Anette) - referat vedlagt.
- DAK og drøftelse af statusnotat vedr. Sam-Bo herunder FAM konceptets betydning for
samarbejdet
- Tilbagemelding fra Underudvalgene vedr. FAM, Skadestuepatienter samt børn og unge
- Dosisdispensering herunder kommunikation med apotekerne

6. Gensidig orientering m.v.
- Vejen Kommune har besluttet at give borgere, som er kendt i kommunen og som ikke kan
identificere sig ved henvendelse til sygehuset, identifikations "armbånd". Armbåndet er påført
borgerens navn og cpr. nr.
-

Hjemmeside og referater http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm260918, drøftelse af retningslinjer
for indplacering af referater m.v.
Udsat til næste møde.
7. Evt.
- I forbindelse med udskrivelse (Kolding Sygehus) påpeges det ofte fra visitationen, at der ikke er
modtaget tilbagemelding vedr. valg af leverandør. Det vurderes ikke som en sygehus opgave og
der henstilles til, at kommunerne har en fælles tilgang til ansvar og for afklaring af fritvalg af
leverandør.
Der er enighed om, at det er en myndighedsopgave, at afklare valg af leverandør og kommunerne
kan med fordel, indarbejde tilgang til fritvalg, i de enkelte kontrakter. Telekonf. anføres også som
en mulighed.
-

Til næste møde ønskes en fremlæggelse fra de enkelte kommuner i forhold til, hvordan indsatsen
jf. punkt 3.1 i Sam-Bo aftalen håndteres (Kolding Kommune).

Med venlig hilsen
Marianne Hansen og Birthe Nielsen
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