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Notat
19. møde i underudvalget for sundhedsfremme og forebyggelse
Afbud fra Jens Erik, Margit, Bente, Charlotte
1. Orientering om årsrapporten til sof, info om medarbejdere fra PLØK afd/sygehus
Lillebælt
Hanne har sendt rapporten ud til orientering – ok
Birthe Nielsen er stoppet, og Hanne er indkaldt til møde med plan og økonomi om ønsker
til sekretariatsbetjening. Vi kunne tænke os hjælp til
- Referatskrivning
- Journalisering, så vi kan finde det
- Koordinering af bilag
- Mødekalender for alle underudvalg og soff
- Praktiske ting omkring møderne – lokale og forplejning
Vejen ind for kommunerne til sygehuset? Hanne undersøger, det har været Birthes rolle også,
og hvordan det skal foregå fremadrettet.
2. status fra DM – erfagruppe, Hanne
referat fra grupperne ved Ulla udsendes med referatet.
Der mangler henvisninger til diabetesuddannelserne – både i sygehus og kommuner specielt
mangler Vejle sygehus henvisninger.
Det er svært helt at sætte fingeren på, hvad det skyldes.
Som en del af Region Syds sparekatalog er det foreslået, at flere patientuddannelser lægges
ud i kommunerne.
Der har været orienteret i samordningsforum om dette, og det er på igen næste gang 29/10.
De specielle tilbud ønsker kommunerne i samordningsforum enstemmigt skal blive på sygehuset.
Udvalget gør opmærksom, at der også for de store patientgrupper forsat er behov for samarbejde med sygehusene, selvom kommunerne fremover kommer til at stå for opgaven.
I sundhedsaftalen er også lagt op til at der skal kigges på arbejdsfordelingen omkring patientuddannelserne – så måske træffes beslutningen på samlet regionalt plan.
3. status fra Kol erfagruppe
Efter fællesmødet blev man enige om at dele sig i to

Gitte orienterede om Vejle sygehus – Vejle kommune samarbejdet, er godt i gang.
Sygehus Kolding – Fredericia, Middelfart og Kolding kommuner.
Denne erfagruppe er ikke rigtig kommet i gang.
Kommunerne strammer op omkring deres deltagelse og Hanne finder tovholder fra sygehuset.
4. gennemgang af rapporten vedr den alkoholiserede patient/borger
Vi gennemgik rapportens anbefalinger
- ad 1 systematisk sceening af borgere (audit C)
Foregår på sygehuset, men resultatet kommer ikke videre.
Skal intensiveres hos egen læge og i kommunerne. Det arbejder vi på
Hanne kigger på, hvordan det kan komme standard ind i epikriserne, så resultatet kommer
videre fra sygehus til egen læge.
§2 aftale – er det nødvendigt?
Vi er enige om, at en generel snak om livsstil, hvor alkohol også er med, ikke kræver en § 2
aftale.
-

ad 2 sikre til systematisk henvisning
Underudvalget er enig i de 4 anbefalinger

-

ad 3 sikre ens afrusningstilbud på sygehuse
Omkring status – Hanne supplerer med faktuelle tal fra Kolding, men rapporten beskriver, at Kolding kommunens misbrugsbehandlere føler, at deres borgere bliver afvist. Lone og Hanne omformulerer denne del af status
Lone fremsender samarbejdsaftale som kommunen har med akut afdelingen Kolding
sygehus til Hanne mhp. gennemgang – da den formentlig er indgået med tidligere afd.
ledelse der.
Omkring anbefalinger
Det er vi enige i i udvalget

-

ad 4 sikre at rette behandlingstilbud er til stede
Vi er enige i anbefalingen

Kommunerne skal også være klar med forebyggende tilbud, som er til storforbrugerne, som
ikke er kandidater til egentlig misbrugsbehandling, men hvor det stadig handler om omlægning af livsstil.
-

-

ad 5 sikre kommunikation mellem sektorerne
Ad anbefalingens 2. dot – vi må tjekke, om rusmiddelcentrets system kan fange indlæggelsesadvis – Lone finder ud af, om kommunerne kan modtage, Lone finder ud af,
om det er lovligt, eller der skal gives samtykke
ad 6 afdække behov for kompetenceudvikling
Der er behov for kompetenceudvikling i alle tre sektorer.
Vi kunne tænke en model for udrulning

Det kunne være relevant at samle anbefalingerne til de tre sektorer, og så er det det, som
samordningsforum får det behandling – Lone vil gerne skrive sammen.
Tages på igen til novembermødet i vores udvalg.
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5. gennemgang af data vedr. Kol skole i kommunerne
Anne-Mette gennemgik tallene, som er fra ¼ 2013 til 31/3 2014 – det første år, hvor kommunerne overtog ansvaret for de borgere med FEW 1 under 50/%.
Kommunerne er nu alle i gang med dette.
Dorthe Maagaard har sendt tal for aktiviteten på Kolding og Fredericia sygehus i de foregående år
2009 58 borgere gennemførte,
2010 38 borgere gennemførte,
2011 36 henvist og 28 gennemførte,
2012 34 henvist 28 gennemførte.
Til sammenligning har 126 borgere fået tilbuddet i Kolding, Fredericia og Middelfart kommune
i det første år.
Sygehushenvisning kan både egen læge og sygehus sende til kommunen.
6. orientering fra sof
ny opgave – implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse
med kræft, rapport vedlagt
næste møde – flere afbud til den 25/11 – Hanne sender doodle med forslag til nye datoer
familieiværksættere
alkoholrapport
implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering af palliation i forbindelse med kræft
7. evt
Anne-Mette bliver sundhedschef i Fredericia kommune 1/1, organiseres som en stabsfunktion
under kommunaldirektøren.
Mona Nederby Larsen bliver chef for plejeafdelingen.
Hans – sidder i arbejdsgruppe om diabetes og fodsår – vil gerne vide, hvordan det er organiseret i kommunerne.
I Kolding er der sårsygeplejerske.
I Middelfart Kommune er det 3 sygeplejeklinikker, hvor der sidder specialister
Melding til Hans omkring hvordan det er organiseret i kommunen.
Så gå hjem og spørg i sygeplejen
Lis Huge
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