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Dagsorden:
1. Godkendelse af referatet fra d. 28. februar 2013
http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm369791
Obs. Årshjul sættes på næstkommende møde – Birthe sender ny version.
2. Nyt afgrænsningscirkulære og casekatalog http://www.visinfosyd.dk/wm406290
Der er nye cases som ligger til gennemsyn i følgegruppen. Der er en opmærksomhed på at
afgrænsningscirkulæret trænger til en generel modernisering.
Cases sendes til underudvalget efter godkendelse – det er overvejende sygeplejeartikler som er
omdrejningspunktet for cases. Det er en overvejelse om casekataloget har en opdeling mellem
sygeplejeartikler og andre hjælpemidler af overskuelighedshensyn.
3. Referat fra møde i Følgegruppen
Referatet er ikke godkendt endnu – af dagsorden nævnes at der har været drøftet:
- Orienteringer fra underudvalgene – fremadrettet vil man fra følgegruppen gerne have referater
og cases fra underudvalgene tilsendt.
- Brug af Urotainere for at forebygge katetre stopper – regional forsyningsopgave
- PEG sonder / Ernæringspumper – regional forsyningsopgave
- Pjecer til borgere og fagfolk er revideret – Anke vejledningen er fremhævet samt meget små
rettelser.
4. CP børn og skinner (opfølgning Dorthe)
Der har været nedsat gruppe mhp. at lave cases for at skelne mellem de forskellige scenarier i
forhold til træning.
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Herning Kommune har haft en del sager og haft en opmærksomhed på at søge en klarhed på
grænsen mellem behandling og hjælpemiddel.
Ministeriet for sundhed og forebyggelse fastslog ved forespørgsel til Region Midt at skinner til børn
altid er en regional forpligtigelse. Arbejdsgruppen har spurgt yderligere ind til nuancerne da svaret
fra ministeriet ikke har være fyldestgørende.
Dorthe Maagaard oplyser at Regionen har valgt indtil videre at at finansiere skinner til CP-børn.
5. (Birthe) Strategi for udvikling af sygeplejen i SLB 2013-2016 - side 4 indsatsområder bl.a
forebyggelse af tryksår. En udfordring som berører alle http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm379559
Birthe gennemgik temaerne i strategien herunder de konkrete indsatsområder med opmærksomhed
på den patient rettede sammenhæng mellem region og kommune i forbindelse med udskrivelser og
overgange. Man ønsker fra regionen at initiere en sammenhæng mellem patientsikkert sygehus og
patientsikre kommuner.
Der drøftes videokonferencer som efter planen skulle tilbydes fra alle afd. på SLB i forb. med udvidet
koordinering. Der er en række gode erfaringer på området har store potentialer ved udbredning til
andre områder.

6. (Kolding og Fredericia sgh.) Forventninger til plejecentre ved udskrivelse af borgere med
col.fem til fht. standardsortiment (badestol, høj gangvogn, transportstol og lignende ).
Rettelse – det omhandler udskrivelse til genoptræningscenter / aflastning og samtidigt behov for
genoptræningshjælpemidler.
En del af vores dårligste borgere som skal omkring aflastningsplads i forb. med udskrivelse står ved
udskrivelsen og mangler udstyr som måske med fordel kunne være tilstede som standard. Særligt
kørestole og høj gangvogn er omdrejningspunktet. Der ligger en udfordring i forhold til at
tilvejebringe genoptræningshjælpemidler i kommunalt regi.

7. (Vejle Komm.) Fritvalg af bandagist - drøftelse af tilgang til orientering og praktisk håndtering.
Henvendelse fra Leverandør- ikke alle bandagister oplever at tilgang administreres ens. På nogen
sygehuse bliver alle bandagister i området inviterede op på sygehuset, for at møde den
nyamputerede, som derefter træffer sit valg om, hvilken bandagist de vil brug.
8.

A150 har historisk et tæt samarbejde med en leverandør og er opmærksomme på den
mulighed der skal være omkring borgerens frie valg. Der er i dag en på Kolding Sygehus et
samarbejde mellem leverandører, sygehus og kommune.
Bettina vil udsende brochure omkring d.o. men som også omhandler forsyningen af kørestole i
forbindelse med nyopererede.
Jesper Fræer på Kolding Sgh. er ressourceperson og har været med til at opbygge det nuværende
koncept.

9. Indkomne Cases:
( Case haver fremstiller sagen skriftligt i en form så referenten kan isætte casen direkte i casefilen ).
A. Drøftelse af forsyningsansvar ved samtidige problemstillinger af osteoporose, brud på ben og
almen svækkelse pga. kemo behandling
Underudvalgets konklusion er at denne kunne være afgjort med både regional og kommunal
forsyning men at borgers prognose i situationen kunne være undersøgt nærmere. Truslen om
regning kan der ikke nikkes genkendende til fra sygehusets side, hvilket ikke er og bør være en del
af praksis.
B. Forsyningsansvar ved en skade opstået og behandlet i udlandet
Undervalgets konklusion: Egen læge kunne med fordel henvise borger til ambulatoriet mhp.
vurdering af behov for genoptræning og hjælpemidler. Se case 2.1.2.H hvor borger skulle henvises
til ambulatoriet inden sygehuset havde mulighed for at agere.
C. Maleol fraktur og behov for forskellige pleje og midlertidige hjælpemidler.
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Undervalgets konklusion: Det overvejes om borgeren i stedet skulle være rollator forsynet i
forbindelse med skadestue besøget. Det bemærkes at borger tidligere angiveligt har haft problemer
med svimmelhed. Elektronisk kommunikation jfr. SAM:BO til skadestuen kunne i situationen måske
have vist sig nyttigt.
D.IV. Væske med na cl i eget hjem.
Undervalgets konklusion: Der drages parallel til parntheral ernæring som er en regional side 32 i
casekataloget der er udbredt enighed om at det er en regional forsyningsopgave..
10. Kapacitet, ventetider på fx udbringning, kvalitetssikring (rengøring, stand instruktion) Hvordan
ser det ud de forskellige steder ?
Kolding: Falck vil fra 10/6 drifte Kolding Kommunes hjælpemiddeldepot sv.t. rengøring, udbringning
og hjemhentning. Tilsvarende service men skærpet opmærksomhed på ensartet service fra
myndighedens service.
Ny SamBO justering præcisering af funktionsevneområder i tilknytning til MEDCOM standarder.
(Birthe sender).
Der afprøves i forbindelse med udskrivelse af apopleksipatienter spiseredskaber og udlånes i nogen
situationer. Der orienteres fra kommunernes side om lovgivningen som beskriver at der i fht. bevilling
skelnes til om den samlede ydelsessituation af forbrugsgoder har en pris på over 500 kr.
11. Næste mødedato og sted
29/8 Vejle Sygehus 830 -1030 Administrationens mødelokaler.
12. Evt. Middelfart Kommune : Pia Larsen Mejborn er ansat som teamleder fra 1. juni og træder ind i
underudvalget.
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