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1. Referat fra d. 23. august http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm280976
- Opfølgning:
Status på anvendelse af læ165. Der er udpeget og undervist palliative netværkere på sygehusene.
Netværkerne har til opgave at undervise i egen afdeling herunder i anvendelse af Læ165. Der
afholdes opfølgende temamøde i januar, hvor implementeringsstatus indgår.
Der arbejdes på udbredelse, af den generelle anvendelse af elektronisk fremsendelse
af Læ165.
- Ændring i repræsentation SLB:
May-Britt Tofte udgår og der afventes udnævnelse af anden repræsentant fra SLB.
2. Nye datoer for opfølgning på Sam-Bo
D. 24. januar kl. 12.30-15.00 i Kolding, Storebælt. I Vejle d. 29. januar kl. 12.30-15.00, Overhuset.
Bente Trier Kaarup og Birthe Nielsen deltager ved møderne. Invitation genfremsendes. Medicin
overlevering herunder angivelse af udleveringsapotek påpeges og der orienteres om
Samarbejdsaftalen vedr. praktisk hjælp og ledsagelse.
3. Status drøftelse
- Videoudskrivningskonferencer og traditionel tilgang:
Videokonferencer i forhold til udvidet koordinering er under implementering, men der opleves fortsat
personalemæssige forbehold. Ortopædkir. Afd. Kolding ønsker, at der afholdes langt flere
udskrivelseskonferencer og det antages at antal forløbsplaner og tlf. samtaler herved kan reduceres
samtidig med at patient/pårørende er i fokus. Der kan også afholdes faglige udskr.konferencer.
Vejen ønsker at bruge videoudskr. konf. og har redefineret målgruppen. Vejens telenr. korrigeres.
Middelfart er på vej i forhold til afprøvning med Fredericia og Kolding Sygehuse. Vejle kommune og
Neurologisk afd. Vejle sygehus har pilot afprøvet. Fredericia Sygehus afprøvet de mindre teleskærme
og finder, at skærmene kan anvendes. Herved er der en fleksibel tilgang til den telemedicinske
udfordring på sygehusene. Praksis vil have mulighed for deltagelse, men det forudsætter telesystem
hvor flere parter kan kobles på.
Telefonmøder kan også være en tilgang, men som hovedregel vil visitator gerne se borgeren.
Der er et meningsfyldt fremtidsperspektiv i telemedicin.
- Dosisdispensering og udfordringer i forhold til samarbejdet:
Der er udfordringer jf. oplysninger om dosisdispensering og afbestilling/pause under indlæggelse samt
genbestilling ikke foregår optimalt.

Drøftelse af dosisdispensering medførte en bred fokusering på andre medicinoverleverings
problematikker herunder at udskrivende afd. ved recept udstedelse skal navngive apotek, hvis medicin
skal udbringes. Dette skal igen pointeres på Sam-Bo møder og repræsentanter bringer budskabet
videre.
På næste møde drøftes medicinerings og overleveringsproblematikker samt den udarbejdede model
for opfølgning på medicinoverlevering sygehusafdeling og kommune.
4. Gensidig orientering m.v.
- FMK SLB og praksis samt Fredericia Kommune
Implementering af FMK er godt i gang på sygehuse og i praksis. I almen praksis er der for nogle IT
systemer software leveringsproblemer. Uanset regi er det en stor opgave at opstarte medicinkortet.
På sigt er forventningen, at det bliver en lettelse. Tilgang for opstart er aftalt og det påpeges, at
såfremt medicin ikke er anført i elektive henvisninger, kan egen læge anmodes om ajourføring.
Medimail lægeligkorrespondance kan anvendes.
På sygehusene forventes drift i uge 49 og opsætning af FMK tegner godt. Fredericia Kommune
indgår i pilot sammen med 5-6 praktiserende læger i online tilgang til FMK. Her er opsætning
ikke tilfredstillende.
I sammenhængen drøftes opsætning og tilgang til medicin afstemning ved epikrise udarbejdelse,
egen læges ansvar for ajourførte medicinoversigter, egen læge og samarbejde med hjemmesygeplejen i Vejen Kommune om medicinafstemning, ændringer FMK/medicinafstemning og overførelse til
Udskrivningsrapporten samt ambulante epikriser herunder ansvar for ordination og afstemning.
5. Orientering fra Lokal samordningsforum (LSF) og Følgegruppe for Sam-Bo samt punkter fra
DAK - forløbskoordination ønskes drøftet.
Følgegruppe for Sam-Bo (Birthe)
Vedlagt materiale og referat fra møde d. 7. oktober
- Kort orientering om pilotprojekt monitorering af Sam-bo, status samt den videre proces:
Antal auditeringsforløb godkendes. Der skal auditeres på Indlæggelsesrapport og forløbsplan.
Udskrivelsesrapport indgår i forhold til om der er udarbejdet en sådan – afkrydsning. Det påpeges, at
tidshorisont er kort og følgegruppen orienteres herom. Det anbefales at fremtidige auditeringer
indarbejdes i øvrige audits jf. DDKM m.fl.
- Revidering af Sam-Bo og indstilling til DAK herunder status - Kommunerne drøfter og skal give en
tilbagemelding senest d. 30/11:
Der er bekymring ved ændring af aftale ved forløb < 48 timer, hvor patienter med uændret
funktionsniveau, kan udskrives uden accept, men alene ved orientering via udskrivelsesadvis og
udskrivelsesrapport. Hvis der skal ydes hjælp indenfor 8 timer telefonisk kontakt.
DAK og LSF:
Implementering af national handlingsplan for den ældre medicinske patient i Syddanmark herunder
milepæle og konkrete målsætninger for handlingsplanens initiativer vedr. bl.a (link til DAK RSD
http://www.regionsyddanmark.dk/wm390496):
· opfølgende hjemmebesøg efter udskrivning afventer inklusionskriterierne fra Sundhedsstyrelsen. § 2aftale blive revideret, og herefter skal man lokalt i det kommunalt lægelige udvalg aftale det nærmere
indhold i arbejdet. Den øvrige del af arbejdet med hjemmebesøg (screeningsdelen) forankres i
følgegruppen for SamBo, med forslag til DAK.
· styrkelse af samarbejdet mellem regioner, kommuner og almen praksis vedr. subakutte tilbud. SLB
og Fredericia og Vejle Kommuner har udarbejdet forslag til telemedicinsk AK-behandling i patientens
hjem.
· fælles regionale-kommunale forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske
patienter. Der var enighed om, at initiativet vedr. forløbskoordination forankres i SamBo-følgegruppen,
og at initiativet skal bygge oven på eksisterende indsatser. Der var også enighed om, at der tales om
funktioner snarere end koordinatorer. Drøftes på SamBo-følgegruppe møde i 30. november m.h.p
foreløbig tilbagemelding til DAK januar 2013.
Drøftes på næste møde i underudvalget.
6. Evt.
Mødeplanlægning 2013. Forslag godkendes med forsøgsvis indarbejdelse af møde-afholdelse x 2 på
Vejle Sygehus. Vejen Kommune ved Birte vil gerne afprøve videomøde.
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