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Bilagsoversigt/referat

1. Opfølgning fra mødet d. 24/11 2014.
Fremskudt visitation mellem Kolding kommune og Kolding sygehus–
ligger stille nu da der har været udskiftning af medarbejdere. Kommer i gang igen i april, så I hører nærmere.
2. Tema: Tidlig opsporing og akut teams. Hvordan arbejder
kommunerne med tidlig opsporing og akut teams/tilbud og
hvordan arbejder SLB med tidlig opsporing.
Sygehus Lillebælt – vi har arbejdet med forskellige pakker i patientsikkert sygehus regi, med henblik på færre infektioner og standardisering. Der er bl.a arbejdet bevidst omkring sepsis. Implementeret
godt. Der arbejdes på det i sengeafd., og det lykkes godt. På akutafd.
måles vitalparametre 3 gange i døgnet. Tjekker også op på, om der
handles på parametre der boner ud. Indsats område lige nu, er at vi
også foretager målinger om natten. Vi har et MATteam der kan kaldes, hvis der skal ses på målinger eller man undrer sig over en patients tilstand.
Det er vigtigt at være undersøgende og måle værdier.
Har også arbejdet med sengekapacitet med daglig status kl. 9.30. Betyder noget for udskrivningstidspunkter. Omkring DÆMP, lommekort
og oversigt på screening er lavet.
Vejen – vi bruger Roskilde hjulet og Care. Mødefrekvens mellem sygepleje og hjemmepleje omkring de gule og røde observationer.
Mangler stadig systematikken, men er under opbygning. Den grundliggende indsats har altid virket.
Kolding – vi har lavet akutteams med 7 specialiseret sygeplejersker,
for at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Pjece fra Kolding
omdeles. Vi mangler stadig at få samarbejdet på plads med de praktiserende læger. Akut sygeplejersker skal tage de specielle og akutte
opgaver. Udskrivningerne er stadig via vores myndighedsafdeling.
Akut opgaverne er primært i eget hjem, men kan også foregå på vores midlertidige pladser.
Omkring tidlig opsporing, laver vi ligesom Vejen skemaer ud fra den
habituelle tilstand. Ændringer der scorer gul eller rød, samarbejdes
med hjemmepleje / sygepleje. Vi har tilkøbt et elektronisk program
der hedder Appinux, der integrerer med KMD Care. Det er meningen
at alle skal på kursus i systemet i efteråret.
Middelfart - tidlig opsporing, vi har kørt seancer med alle medarbejdere omkring observationer. Der kommer en sygeplejerske ud til plejegrupperne hver dag, hvor hjælperne har mulighed for at snakke
med sygeplejersken om observeret ændringer. Kører med tavlemodel, men ønskeligt, at få et elektronisk system.
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Omkring Akut teams, tages der afsæt i det der kendes i dag. Vi har
ansat 4 sygeplejersker mere, som bliver en del af hjemmesygeplejen.
Forestiller os en sygeplejerske ekstra hver dag, som skal tage de
akutte problemer. Samme opgaver som Kolding, dog ikke IV.
Fredericia - vi er i opstartsfasen, og har været rundt og kigge i
mange kommuner. Tænker at opgaverne ligner de opgaver der er i
Kolding. Om det skal være som i Middelfart med integreret personale
eller som Kolding med særskilt team. Regner med at det kommer i
gang omkring sommer. En spændende proces.
Tidlig opsporing – her kører vi i 3 spor. Sygeplejersker og hjælpere er
ansat samme sted/grupper. Sygeplejerskerne har kontorer for sig, og
deltager ad hoc i gruppemøder med hjælperne. Det er vigtigt at sygeplejerskerne også kender borgerne. Det er sygeplejerskerne der er
ude til opstartsmøder, også opstartsmøder hvor visiterede ydelser er
efter serviceloven. Vi vurderer også hvilke redskaber vi skal bruge til
tidlig opsporing (drejehjul, tops o.lign) – hertil er der nedsat en arbejdsgruppe.
Vejle - vi arbejder med tops på manuelle skemaer. Alle hjælpere kan
beskrive den habituelle tilstand. Vores sygeplejersker er ansat i distrikterne sammen med hjemmeplejen.
Midlertidig pladser / Akut aflastning/rehabilitering – her er der sygeplejersker ansat, og vi arbejder på at kompetenceudvikle til distrikterne.
Marianne praksiskonsulent– nogle spændende projekter der fortælles om. Det kræver at der opnormeres / opgraderes på sygeplejen. Er meget spændt på hvad akutteams kan udføre.

3. Punkter til næste dagsorden 10/6-15


Opfølgning fra mødet 18.03.15
- Opgave fra Onkologisk afd
- Cosmic, medicinliste i Cosmic/FMK
- Dosisdispensering



Palliation – kommunernes palliations-sygeplejersker og det palliative team bør deltage. Temaet kan være samarbejdet – hvordan
opleves det. Hvad er rigtig godt og hvad opleves uhensigtsmæssigt.
Alle går tilbage til egen organisation og melder tilbage til Marianne
Hansen senest 3 uger før næste møde. Medbring samarbejdsaftaler og oplys hvor mange I kommer.
Middelfart er referent næste gang.
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4. Evt.
 Lister omkring færdigbehandlede borgere, hvem er kontaktperson: Eva Marie Louise Kronborg: Eva.Marie.Louise.Kronborg@rsyd.dk










Er færdigbeh.dato ikke lig udskrivningsdato.
Forløbsplaner fra Kolding Sygehus mangler tlf.nr. på afdelingen –
det er på fra Vejle, kan det komme på igen. Giver ekstra arbejde
når man skal finde det andet sted. SLB følger op.
Sygeplejersker i Fr.cia oplever at borgere fra Onkologisk afd. skal
have afsluttet deres infusion og fjernelse af pumpe v port Kath –
en opgave de ikke var klar over at skulle have. Vi skal være sikre
på, at medarbejderne er kompetente til opgaverne. Der skal også
være enighed i, hvilke opgaver vi tager / modtager i kommunerne. Kolding, Middelfart kommune har ligeledes oplevet dette. Hvis
man på SLB ændrer praksis eller påtænker at hjemmesygeplejersker skal varetage en ny/ændret opgave, skal der altid tages kontakt til kommunen forinden og det skal være enighed/fælles forståelse af opgave og evt skal hjemmespl have fået oplæring i opgaven. Bente kontakter Onkologisk afdeling.
Der er behov for en bedre samarbejdstone sygehuset og primær
imellem specielt omkring medicin, primær oplever, at det er et
generelt problem på SLB, at plejepersonalet ikke har forståelse
for, at alle kommuner ikke har FMK og derfor nogen gange ringer
ind, for at tjekke medicinen.
Cosmic, er det en problematik, at de står som indlagte, hvis de er
kommet hjem igen. Der kommer ikke automatisk advis. Ingen har
hørt det som problematisk. Alle bør undersøge hjemme i kommunen, og så må punktet genoptages på næste møde.
Der er en længere diskussion omkring medicinlister, er de ens, det
der står i FMK, udskrivningsrapporten og på den liste patienten får
med hjem. Der er fulgt op og fakta er: Den medicin liste der
kommer i udskrivningsrapp. er genereret i Cosmic, det er ordinationslisten – dette skal være den opdaterede liste. Patienterne får
endvidere et print af medicinlisten fra FMK med hjem. Det er arbejdsgange det handler om, vi ”SLB’s læger” skal først afstemme
ordinationslisten, herefter føre over i FMK, herfra printes medicinlisten til udlevering til patienten. Eneste forskel kan således være
substituerede præparater f.eks pinex-panodil. Udskrivningsrapporten sendes (heri er den opdaterede ordinationsliste).
Dosisdispensering – samarbejdsaftale bør tages op. Er fra 2010,
så bør revideres. Har en anden aftale i Region Midt, som der måske kan tages udgangspunkt i.
Er dosisdisp en aftale i Sam:Bo – nej en tillægsaftale evt. i praksisenheden. Birthe snakker med Bente Larsen, som har været
tovholder
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