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Referat af 9. møde i underudvalget for sundhedsfremme og forebyggelse den 20/12
- 2011

Afbud fra Bente Thomsen, Claus Noringsriis, Jens Erik Mortensen, Annette Kring , Svend Erik
Trane, Margit Iversen
Tilstede: Gitte, Birthe, Hanne, Anne Mette, Marianne, Kirsten, Lis, Marianne, Hans

1. Godkendelse af referat fra 7. og 8. møde
Ad 7. møde Kol-arbejdsgruppe – Birthe Nielsen er også med i gruppen, Lone Pihl deltager fra Vejle
sygehus.
Birthe påpeger, at det ikke klart fremgår, hvilke resultater, som vi afventer fra projektet i Vejle.
Vi er enige om, at det specielt er frafaldet, som vi har fokus på – hvordan fastholder vi borgerne i
forløbet, både på sygehuset og i kommunen.
Vi kan til næste møde dagsordensætte resultater fra Kolding og Vejle – så vi ikke skal afvente den
færdige evaluering fra Vejle.
Hanne oplyser, at der kommer fælles ledelse af de to afdelinger fra ¼ 2012
Birthe vil gerne have referatet med dagsordenen ud, det er ikke et ønske fra de øvrige deltagere.
Ad 8. møde - godkendt
2. Opsamling på de forløbsprogrammer, som vi har været igennem
- Diabetes
Fredericia sygehus og Fredericia og Middelfart kommune har implementeret et fælles
forløb for sygehus og kommune, er lagt på visinfo
Forløbet på sygehuset et 3 dage.
Forløbsprogramprojektet kører også godt,
Det er ansat en diabeteskoordinator på sygehuset i Fredericia, som starter 1/1 – 18 timer
på tværs af alle tre diabetesafdelinger/ambulatorier. Det er også i gang på de andre sygehuse i Region Syd.

Der har været besøg i praksis i Fredericia og Kolding fra diabetesambulatoriet på sygehuset – det skal udbygges med Kolding og Vejle kommuner.
Sine fra Middelfart og Marianne fra Fredericia kommuner er kommunale kontaktpersoner.
Der bliver holdt møder for de praktiserende læger og praksispersonaler for de to kommuner for sig 13/3 i Middelfart og 20/3 i Fredericia 16.30 til 18.00 – planlægges i fællesskab mellem de tre sektorer.
Kolding – diabetes er startet som projekt – er nu kørt i drift, der kører nu store hold, op
til 14 borgere, starter en gang om måneden og der er god tilslutning – ligger sidst på eftermiddagen, og det foregår fysisk ude i kommunen.
Vejle – afventer diabeteskoordinator, og Birthe oplyser, at der er aftalt møde med Vejle
kommune
Vejen – har ikke sygdomsspecifikke hold, kører det på tværs, men det kniber med at
samle borgere til holdene
(60 % kommer fra sygehus Lillebælt, 30% kommer fra Sydvestjysk sygehus pt)

-

hjerte-kar

Vi følger op på resultaterne fra Kolding og Vejle på næste møde.
Fredericia sygehus har løbende optag, det er der ikke de andre steder, og det kan give
ventetid.
Det har kørt med den nu vedtagne arbejdsdeling hele tiden.
Sygehusforløbet og det kommunale forløb ligger i forlængelse af hinanden uden stop.
Sættes på til næste møde.
Marianne fortæller, at der på Esbjerg sygehus også er stort frafald allerede inde på sygehuset.
Lis fortæller om projekt om virtuel genoptræning, som starter på knæ og skulder i Odense, Sønderborg og Middelfart Kommune – kunne måske også tænkes ind i forhold til
denne målgruppe i forhold til fysisk træning.
På lokalt samordningsforum er taget hul på diskussionen om, hvordan man inddrager patienerne – det skal vi også have med ind i vores optik. Det er ikke en tre-enighed, men en
fire-enighed.

-

KOL

Der har været afholdt et møde i arbejdsgruppen på tværs af kommuner og sygehuse, men
det er ikke kommet et referat – Annette er tovholder, og Lis samler op med Annette.
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Anne Mette rejser problemstillingen, at de svageste borgere skal have et tilbud på sygehuset – det magter de ikke.
På sundhedscentret i Vejen kører Sydvestjysk sygehus forløb – det letter overgange til
de kommunale tilbud og er lettere for borgerne.
Vi afventer arbejdsgruppens arbejde.

3. Tilbagemelding fra lokalt samordningsforum om audit
Samordningsforum lægger op til, at vi selv beskriver, hvordan vi skal skrue en audit
sammen.
Center for kvalitet har lavet en rapport om audit på SAM:bo, og Hanne og Lis foreslår,
at vi holder et møde med dem for at få input om, hvordan vi kan skrue en audit sammen.
Hans fortæller, at der er udarbejdet et koncept for diabetes-audit, som han fremsender til
vores udvalg.
Hanne redegør for, at vi tænker at processen skal sættes i gang nu i forhold til at tænke
indhold, det er en længere proces, som skal sættes i gang nu, samtidig med at forløbsprogrammerne implementeres.
Vi arbejder heller ikke i før og efter målinger – rykker det rent faktisk noget, alt det vi
sætter i gang. Hans sætter spørgsmålstegn ved, om det er realistisk af måle resultater på
den måde.
Kunne man måske starte med diabetes og så supplere regionens koncept med nogle flere
vinkler?
Marianne sætter fokus på, hvad sker der ½ år efter tilbuddene – har det så rykket noget?
Det kunne være en meget interessant vinkel, men giver nogle udfordringer.
Kirsten oplyser, at man i Kolding har opfølgning på hjerterehab efter ½ år. Der er indgået en kontrakt med borgeren om en bestemt aktivitet – godt, hvor det er lykkedes, men
problematisk hvis det ikke er.
Der er både etiske og økonomiske problemstillinger.
Er der nogen, som vil være med til dette arbejde? Overvejes til næste møde

4. Arrangement den 28/2 – formidling af forløbsprogrammer til de praktiserende læger
Arrangementet er blevet aflyst på grund af for får tilmeldinger.
Vi skal finde ud af, hvordan vi når praksis? Der er aftalt noget på diabetesområdet, det bliver
spændende, om det får bedre tilslutning.
Marianne foreslår, at vi tager det op i de kommunalt-lægelige udvalg mhp, hvordan vi informerer lægerne. Vi kunne invitere praksisenheden til at deltage.
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Lis sender til sundhedscheferne mhp kommunalt-lægeligt udvalg – tager det selv op på møde i januar i Middelfart Kommune.

5. Årsrapport til sundhedskoordinationsudvalget
Hanne har udsendt forslag – godkendt
Lis sender videre til samordningsforum

6. Forslag til mødedatoer i 2012
7/2, 8/5, 4/9 og 6/11 – ok
13.30 til 15.30
Birthe, vil du bestille lokale og invitere os i outlook?
7. evt
Venlig hilsen

Lis Huge
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