Referat fra møde i underudvalget for indlæggelse og udskrivelse d. 28/8 2014.
Deltagere:
Vejle Kommune: Annette Styrup Bang; Rikke
Kolding Kommune: Kirsten Grøndahl
Middelfart Kommune: Jonna Søegaard; Sanne Boesen
Vejen Kommune: Birte Schlüter
Fredericia Kommune: Marianne Hansen
SLB: Bente Trier; Hanne Osbæck

Afbud: Hanne Stougaard, Hanne Rasmussen, Lone Oehlensschlaeger, Lisbeth Fredholm,
Marianne From, Hans Rahr
Mødeleder: Marianne Hansen / Bente Trier
Referent: Marianne Hansen

Dagorden:
1: Hvad ønsker vi at opnå med underudvalget?
2: Indhold/struktur på møderne.
3: Mødehyppighed og længde på møderne.
4: Sammensætningen i underudvalget.
5: Valg af formand, næstformand og sekretær.

Referat:
Ad. 1:
Der er bred enighed om, at vi i underudvalget skal arbejde for at sikre gode og sammenhængende
patient/borgerforløb gennem dialog og fælles drøftelser. Vi ønsker at arbejde temabaseret og
dermed have mulighed for at arbejde i dybden med et tema og relatere det til praksis. Vi ønsker at
kvalitetsudvikle og viderebringe anbefalinger til SOF.
Paraplyen der arbejdes under er SAM:BO. Det anbefales stadig at man kontakter
afdelingen/kommunen direkte ved konkrete patientcases. Herved fremmes problemløsningen.
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Ad. 2:
Der laves en fast dagsordenskabelon som er:
1.
2.
3.
4.

Opfølgning fra sidste møde (10 minutter)
Et tema
Evt. (punkter som ikke vente til emnet er på meldes ind til dagsordenen)
Dagsorden til næste møde.

Temaer til kommende møder:
-

FMK
DÆMP
Akut tilbud
Det nære sundhedsvæsen
Videns deling
En samarbejdsaftale (ledsagelse, psykiatri, respiration, alvorligt syge og døende, demens
m.m.)
Kliniske retningslinjer
Akkreditering

Afhængig af temaet kan der inviteres ad hoc personer med til møderne.

Ad. 3:
Der afholdes 5 møder årligt af 2,5 times varighed. Møderne afholdes som udgangspunkt på
Kolding Sygehus. Forår 15 tages der stilling til om der skal holdes opfølgende SAM:BO møder i
efteråret 15.

Mødedatoerne for 2015 er:
Tirsdag den 20 januar kl 13-15.30
Onsdag den 18. marts kl 13-15.30
Onsdag den 10. juni kl 13-15.30
Tirsdag den 8. september kl 13-15.30
Mandag den 9. november kl 13-15.30

Ad. 4:
Nuværende sammensætning af underudvalget bibeholdes.
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Ad. 5:
Formand: Marianne Hansen, Næstformand: Bente Trier. Sekretærfunktionen går på skift i følgende
rækkefølge:
Vejen
Kolding
Middelfart
Vejle
SLB
Fredericia

Dagsorden til næste møde i underudvalget i november måned:
1. Opfølgning af møde d. 28/8
2. Emne: Opfølgende hjemmebesøg / DÆMP
Hvordan arbejdes der i kommunerne med DÆMP
Hvilke forventninger har praksislægerne til det personale der deltager i opfølgende
hjemmebesøg og omvendt
Hvordan gribes opgave omkring DÆMP an på SLB
Hvordan arbejdes der med tidlig opsporing og forebyggelse af akut sygdom i kommunerne
og på SLB.
3. Evt.
4. Dagsorden til næste møde.
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