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Referat fra møde i regi af lokalt samordningsforum for området Sygehus Lillebælt,
Underudvalg for Indlæggelse og Udskrivelse

Tidspunkt: Tirsdag d. 3. december kl. 13.30 – 15.30
Sted:
Kolding Sygehus, mødelokale Storebælt
Deltagere:
Middelfart Kommune: Teamleder Brian Bundsgaard og Jonna Søgaard
Fredericia Kommune: Plejechef Marianne Hansen og leder af visitationen Hanne Rasmussen
Kolding Kommune: Ledende sygepl. Kirsten Grøndahl Carlsen
Vejle Kommune: Driftschef for senior service Anette Styrup Bang
Billund Kommune:
Vejen Kommune: Kvalitets- og udviklingskoordinator Birte Schlÿter
Praksiskonsulent: Marianne From
Sygehus Lillebælt: oversygepl. Bente Trier Kaarup Ortopædkir. Afd. Kolding og oversygepl. Birthe
Nielsen, Økonomi- og planlægningsafdelingen
Afbud: afd.sygepl. Lone Oehlenschlaeger Medicinsk Afd. Vejle, afd. sygepl. Hanne Osbeck
Akutafdelingen Kolding Sygehus og overlæge Lisbeth Fredholm, Geriatri - Medicinsk afdeling Kolding,
Mødeleder: Marianne Hansen
Referent: Birthe Nielsen

1. Referat fra møde d. 8. oktober http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm280976
Mødet indledes med:
- Præsentation og velkomst til ny repræsentant i Underudvalget ved Teamleder på
visitationsområdet i Middelfart Kommune Brian Bundsgaard. Repræsentation i Underudvalget
understøttes i.f.t til sygeplejen ved teamleder Helle Winther. Der orienteres om omstrukturering i
forvaltningen I Middelfart Kommune.
- Der redegøres for afbud fra SLB
- Referat er godkendt med tilføjelse vedr. i.v.væsketerapi.
- Formand Marianne Hansen har deltaget og afgivet status til LSF d. 8. oktober. Der blev spurgt til
Børn og unge området – et område der ikke har været berørt ret meget i dette Underudvalg.

2. Udkast til retningslinje for udskrivelsesprocedure for patienter i hjemmebehandling med
total parenteral ernæring (TPN),
Vedhæftede udkast til retningslinje er tilpasset i.f.t drøftelse på Underudvalgsmøde d. 8. oktober.
Retningslinjen har efterfølgende været i intern høring i SLB, hvor der er modtaget følgende
bemærkninger:
- Forslag om, at aftale levering til hjemmet ved udskrivelsen som en fast dag og henvendelse
kun ved afvigelse
- Evt. dråbetællere og hvem der evt. leverer samt instruerer i brug (som udgangspunkt skal der
ikke anvendes dråbetællerne, men der står pumper)
- Der mangler reference til picc-line – findes på SVJ Sygehus og der kan evt. refereres til denne
- Bestillingssedler evt. tilføje at linjer /utensilier der ikke skal anvendes slettes ved bestiller
inden afsendelse
Til drøftelse og beslutning m.h.p indstilling til godkendelse i SLB, Rådet for kvalitet og
patientsikkerhed.

Retningslinjen kan når proces er gennemført, tilgås via eksternt Infonet.
http://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/files/bookframes70.htm
Af hensyn til sikkerheden ved administration af TPN anbefales anvendelse af dråbetæller/pumpe i
eget hjem. En dråbetæller anses i denne sammenhæng for et behandlingsredskab og skal stilles
tilrådighed af Sygehuset. Se casekaaloget
https://www.sundhed.dk/content/cms/70/45970_casekatalog_juli2013_korr-1.pdf side 32.
Samtykke ønskes specificeret i.f.t til bivirkninger og konsekvenser ved behandlingen herunder
krav til evt. pårørende/patient til at afbryde og lukke for indløb samt om kommunal respons tid.
Der ønskes udarbejdet en kort patient orientering/pjece vedr. ovenstående og OUH kontaktes
m.h.p evt. materiale.
Der arbejdes videre med ovenstående.

3. DAK
3.a Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft
Forløbsprogram er tilgængeligt på regionens hjemmeside http://regionsyddanmark.dk/wm430939
og blev præsenteret på regional temadag d. 21. oktober. Der afventes beslutning i DAK vedr.
nedsættelse af implementeringsgruppe.
3.b Høring vedr. forløbsprogram for rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade
Se forløbsrapport samt høringssvar på regionens hjemmeside
http://regionsyddanmark.dk/wm434574
3.c Til orientering, se dagsorden til DAK d. 28. november i.f.t punkter med relevans for
Underudvalget http://regionsyddanmark.dk/wm280850
Der indstilles til:
3.a og b til orientering og drøftelse herunder om der skal orienteres på de kommende Sam-Bo
møder om forløbsprogrammerne.
Orientering afstemmes efter drøftelse i LSF.

4. Kommissorium for Underudvalg for Indlæggelse og Udskrivelse
http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm359207
Der ønskes en drøftelse af kommissoriet specifikt i.f.t til sammensætning og repræsentation i
Underudvalget, mødeaktivitet samt i.f.t til behov for tilpasning jf. justeringer og ændringer som
pågår.
Til drøftelse:
Vedr. sammensætning forslår Underudvalget, at der indgår lægelig repræsentant fra det
Organkirurgiske/onkologiske område på Vejle Sygehus. Kommunerne ønsker sig repræsenteret
ved såvel sygeplejen som visitationsmyndigheden.
Det vil ikke være relevant med repræsentation fra børn og unge området samt den kommunale
sundhedspleje, men der kan etableres en ad hoc samarbejdsstruktur.
Kommunerne ser frem til elektronisk kommunikation på børn og unge samt psykiatriområdet.
Mødekadence fastholdes.
Der er forslag om udarbejdelse af årshjul, med plads til en temaorienteret dagsorden herunder
sammenhæng og proaktivitet i.f.t LSF:
Forslag til temaer:
- Patientsikkert Sygehus herunder tilgang til hvordan der arbejdes med ændringer
- Kommunal akkreditering, Kolding kommune
Beslutning:
Der udarbejdes forslag til årshjul og justeringsforslag vedr. kommissorium indstilles til LSF.

5. Fælles visitation ved Marianne From
Status og orientering om samarbejde i praksiskonsulent og sygehusregi, specifikt vedr. visitation til
indlæggelse i SLB.
På det medicinske område arbejdes der på en indgang til akut indlæggelse i SLB. Der oprettes et
fælles akut tlf. nummer til Akutafdelingen i Kolding, hvor kontakt vedr. indlæggelse håndteres
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mellem indlæggende læge og en flowmaster. Flowmaster er en erfaren visitator der kan vurdere,
hvor patienten skal indlægges.Opstart på det medicinske område er en følge af medicinerrokaden
og vil lette overgangen i.f.t, hvor patienterne skal indlægges.
Praktiserende læger ønsker at andre specialer med tiden kan kobles på samme model.
Jf. færre sengepladser arbejdes der med akutte ambulatoriefunktioner.

6. Gensidig orientering m.v.
- Afdelinger, hvad rører sig og hvad har især betydning for det tværsektorielle samarbejde
- Kommuner, hvad rører sig og hvad har især betydning for det tværsektorielle samarbejde
Se dagsorden til næste møde og referat iøvrigt.

7. Sam-Bo møder d. 14. og 22. januar på henholdsvis i Kolding og Vejle Sygehus - deltagere
fra Underudvalget og udsendelse af endeligt program (vedlagt invitation til mødet på
KS d. 14. januar)
- Kommentarer til anvendelse af videokonferencer herunder tilgang jf. aftalegrundlag.
- Udsendelse af endeligt program, tilføjelser også set i.f.t til drøftelser på dagens møde.
Beslutning om udsendelse af endeligt program/invitation:
Et fint oplæg til erfaringsudveksling med sigte på perspektivet, at blive bedre sammen.
Der er positive tilkendegivelser vedr. anvendelse af videokonferencer ved behov for udvidet
udskrivelseskoordinering i.f.t collum femoris patienter.
Fredericia Kommune ser en fortsat udfordring i, at få samarbejdspartnere til at deltage i
videokonferencer.
I SLB skal alle afdelinger kunne tilbyde videokonferencer i.f.t til udvidet koordinering ved
årets udgang.
Funktionsevnevurdering og hvorfor samt implementering jf. Medcom.standarden. Bodil
Grøn inviteres til at orientere herom sammen med Hanne Gustafsson.
Medicin overlevering er et fortsat indsatsområde. FMK forventes implementeret i alle sektorer
medio 2015. Praktiserende læger har et leverandørafhængigt efterslæb.
Der kan udskrives doseringsoversigter fra FMK
DÆMP og opfølgende hjemmebesøg. Opfølgning er en udfordring. Orientering afstemmes efter
drøftelse i LSF.
Invitation tilrettes og sendes påny.
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Evt.
- Mødekalender for 2014 udarbejdes og der sendes indkaldelse via outlook
- Næste møde afholdes d. 4. februar 2014 kl. 13.30-15.30, Lillebælt Kolding Sygehus
Punkter til dagsordnen:
- Etablering af Orto/geriatrisk afsnit Kolding sygehus pr. 1. marts
- Medicinerrokaden i SLB
- Status fra opfølgende Sam-Bo møder
- Årshjul
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