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Notat
REferat af 18. møde i underudvalget for forebyggelse og sundhedsfremme
Afbud fra Charlotte, Gitte, Birthe Pårs og Marianne
1. Opfølgning af mødet om diabetes
Der var en god stemning på mødet, god entusiasme omkring at komme i gang.
En særlig problemstilling omkring Vejen, som var med i gruppen omkring Kolding sygehus, som dels gør tingene lidt anderledes og dels er delt på flere sygehusenheder.
Hanne har aftalt med Lejf, at trækker nogen tal for at finde ud af, hvor borgere fra Vejen
med diabetes bliver behandlet.
Ulla har fremsendt forslag til fælles kommissorium for erfagrupperne.
Et par små tilretninger.
Det aftales, at Ulla samler op på de tre grupper i forhold til formål og målene. Afrapporteres på underudvalgets 3. Møde.
De tre erfagrupper skal være opmærksomme på ikke kun at kigge på det vi har, men også på udvikling og inddragelse af de målgrupper, som vi ikke når i dag. Det gælder hos alle tre samarbejdspartnere.
Forslag tages med rundt i de tre grupper og justeres, hvis der er lokale ønsker.
Husk at drøfte på 1. Møde, hvordan den lokale patientforening kan inddrages i arbejdet.
Slides fra dagen sendes ud til deltagerne.
2. Opfølgning på indsatsområder besluttet på sidste møde
- Slutstatus, forebyggelsestilbud (alle)
Anne Mette udleverer forslag, hvor slutstatus findes i to udgaver, en til lægen, som er
kort, og en til borgeren, som indeholder samme suppleret med mål og status på dette.
Det aftales, at vi bruger samme skabelon i alle kommuner som slutstatus til
egen/henvisende læge. I forhold til slutstatus til borgeren kan der være forskellige nuancer mellem kommunerne, det er ok.
- Sundhedssamtale m h p afklaring af forebyggende tilbud.
Lokalt samordningsforum synes rigtig godt om vores tilbud.
Kommunerne skal være opmærksomme på at svare i rimelig tid på disse henvendelser –
klarhed omkring telefontid og hvis der er telefonsvarer på, så ring hurtigt tilbage.

Lis laver kommunikationsplan, sender til Line mhp praksis, Hanne mhp sygehusene. Birthe
taler med sygehuset IT ansvarlig på SAMBO området, mhp. At orientere om at disse slutstatus fremsendes som korrespondance
- Flere idéer til udbredelse
Brug sundhed.dk
Kolding har lavet en oversigt rettet til borgerne med tilbuddene – en kort og lidt bred
oversigt, som ikke behøver at blive opdateret på tit – Lone sender
Lægernes infoskærme, en del læger har efterhånden disse skærme, hvor kommunerne
kan få deres tilbud på.
Fredericia har gode erfaringer med at sceeningen i forhold til rygning på sundhedscentret,
det giver flere deltagere til rygestoptilbuddene.
3. Status fra Lone omkring arbejdet med den alkoholiserede borger
Arbejdsgruppen er endelig samlet, har holdt første møde. De holder to møder mere inden
sommerferien. Afrapportering på underudvalgets 3. Møde.
4. Monitorering af Kol-undervisningen
Nedsættelse af arbejdsgruppe, som kigger på de tal, som skal trækkes – Birthe, AnneMette og Dorthe Maagaard.
5. Fokus på de mest sårbare grupper og de psykisk syge
Lis fortalte om tilbud i Middelfart
Lægerne kan henvise til en sundhedssamtale, hvor sundhedsafdelingen taler med borgerne om sundhedsudfordringer og motivation. Bygger på samtalehjulet, som er udviklet i
Esbjerg kommune.
Jobcentret kan henvise til sundhedssamtale, som foregår i job og kompetencehuset.
I det hele taget er fokus på de borgere, som er kendt i vores system allerede, og på at få
andre faggrupper til at have fokus på KRAM og henvise til sundhedssamtale.
Fredericia – prøver at få tilbuddene ud i bl a boligområder, hvor borgerne bor
Sygehuset
Indvandremedicinsk team er under opstart, 5 medarbejdere er under uddannelse, skal
formidle videre til nøglepersoner på de enkelte afsnit, pengene skal finansieres i driften.
Overvejer elektronisk supportfunktion.
Line – ønsker at lægerne kan henvise bredt til sundhedssamtale til de udsatte borgere.
Margit – asylansøgerne er en særlig gruppe, hvor der samarbejdes med asylcentret.
Kategoriserer de gravide, og der er et godt samarbejde med egen læge og relevante afdelinger.
Lis – i Middelfart taler vi om fokus på sundhedsplejen og en generel tidlig indsats.
Konklusion
Vi afprøver sundhedssamtalekonceptet – som aftalt under punkt 2 – og så tager vi diskussionen op igen på næste møde.
Kolding kommune afprøver lexan – metoden, alle førstegangsfødende tilbydes et forløb –
Hanne og Lis finder ud af, om det kunne være et emne til næste gang.
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6. Næste møde 30/9
Lis Huge
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