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Dagsorden:
1. Velkomst ved formand for det lokalesamordningsforum, Sygeplejefagligdirektør Helle Adolfsen
(H.A), Sygehus Lillebælt (SLB):
H.A. orienterede om baggrunden for oprettelse af underudvalget herunder den brede
Sundhedsaftale der omfatter hele regionen og alle Kommuner. SLB har et stort optageområde,
og der ses et stigende antal patienter fra kommuner uden for det primære optageområde.
Samarbejdet mellem de 3 sektorer har SAM-BO som et nyt udgangspunkt, og SAM-BO skal
bruges i hverdagen.
Sundhedsaftalen gælder frem til udgangen af 2010. Der er på nuværende tidspunkt begyndende
fokus på revision, indhold og forenkling i forhold til 2011 udgaven.
2.

Præsentation:
Alle deltagere præsenterer sig. Den lægelige repræsentation fra SLB, er ved framelding fra
lægelig repræsentant i Kolding blevet reduceret til 1 læge og udvalget opfordrer til, at det
medicinske lægelige område repræsenteres i stedet for den frameldte Kolding læge.

3.

Introduktion til Underudvalg for indlæggelse og udskrivelse med udgangspunkt i kommissorium
for udvalget:
Der orienteres om strukturen i forhold til det LSF herunder næstformand i forummet ved Marit
Man, Sundhedschef Vejle kommune. Det er prioriteringen i forhold til implementeringen af
Sundhedsaftalen, at dette udvalg samt udvalg for genoptræningen sættes i gang først.
Samarbejdet mellem parterne, praktiserende læger, kommuner, sygehuse og patient/borger er i
henhold til aftalerne værdibaseret. Struktur og dialog skal gå hånd i hånd.

Udvalget referer til det lokalesamordningsforum. Referater placeres på SLB’ hjemmeside, hvor
alle har adgang og evt. også regionens hjemmeside. Der skal aflægges status til LSF x 2 årlig.
Ønsker til forbedringer og ved konstatering af kritiske punkter forelægges områderne det LSF. I
dette underudvalg er aftalen i ekspert hænder, hvorfor der forventes en positiv/kritisk holdning til
hvad der skaber høj kvalitet og effektivitet udfra klinikkernes vurdering.
Den elektroniske kommunikation er en basal ændring i den reviderede aftale og meget vigtig for
aftalen.
VisInfo er blevet opdateret – ny platform og vil fremover være udgangspunkt for fælles oplysninger
mellem parterne.
Aftalen er under implementering, elektronisk og organisatorisk. Driftsstart aftalt til d. 2/6.
Kommentarer:
- en tilbøjelighed til at ”kan” i SAM-BO, bliver til skal. Det må være en gruppens opgave at få
forværringer fjernet fra aftalen.
- fra praksis påpeges at sekretærer ikke kan undværes og det nødvendige antal må prioriteres
ansat. Epikriserne skal ud sammen med patienterne og der skal svares på
korrespondancemeddelelser.
- fra sygehus side er der fokus på klinisk farmaci og medicinafstemning. Aktuelt er der placeret
farmaceut i AMA, Kolding. Undersøgelser viser at 30 % ikke får medicin efter hensigten.
4.

Formalia:
- valg af formand og næstformand: Dorthe Skjødt, Kolding Sygehus valgt til formand. Marianne
Hansen, Fredericia kommune varetager næstformandskabet indtil videre.
- sekretær funktion: varetages indtil videre af Birthe Nielsen, SLB
- møderække: aftalt møde d. 18/5 og 15/6, Kolding Sygehus kl. 13-15

5.

Status på implementering af SAMBO (Samarbejde om borger/patientforløb) og IT strategien.
Grundaftalerne og de tværgående temaer gennemgås kort. Konkret gennemgang af 5 forløb i
forhold til SAM-BO med fokus på opgaver og kommunikation i de enkelte forløb.
Status på implementering:
Den regionale plan om kick off møder og implementering via nøglepersoner og ledelsessystemet
er fulgt. Der er ved undervisningsgruppen undervist 108 nøglepersoner fra sygehuse og
kommuner, på i alt 5 undervisningsdage. Struktureret ud fra samling af nære samarbejdende
sygehuse og kommuner og med mulighed for lokale input. Undervisningen er forløbet
tilfredsstillende og aftalen er generel positiv modtaget. Nu forestår den organisatoriske
planlægning på sygehuse og i kommuner samt undervisning af basismedarbejder. På SLB samles
nøglepersoner 28/5 for sidste opsamling inden driftsfase.
Status IT SLB, praksis og kommuner:
- Pilotfase fra d. 4/5 onkologisk afdeling Vejle og Fredericia og Kolding kommuner. Fra 18/5 kobles
ortopæd kir. afd. Kolding i det fremtidige medimail koncept.
- Fredericia, Kolding og Middelfart er klar
- Vejle og Billund kommune kan modtage og korrespondere, men ikke sende indlæggelsesrapport
før 1/9.
- Praksissektoren kan alt
Drøftelser/kommentarer:
Udskrivningskonferencer vil fortsat være et element i udskrivningen i de sammenhænge, hvor
kommunen har brug for at danne sig et konkret indblik af borgerens behov. Videokonferencer vil
kunne anvendes, hvorimod telefonkonferencer ikke vil være en løsning til denne patientkategori.
- Der udtrykkes bekymring for IT og det organisatoriske perspektiv samt for evt. at begge
organisationer arbejder med det samme.
- I Indlæggelsesrapporten vil vanlig medicin fremgå, såfremt hjemmeplejen administrerer. Egen
læge har ansvaret for at medicin fremgår af henvisningen. Vagtlæger har ikke mulighed for at
anføre vanlig medicin.
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- Ved udvikling af EPJ i efteråret vil det blive muligt at overføre medicinafstemning ved
udskrivelsen til epikrisen. Kan måske virke fremmende for afsendelse af epikrisen samtidig med at
patienten udskrives. Sygeplejerapport/fremover udskrivningsrapport skal indeholde ajourført
medicin oversigt. Denne sendes ved udskrivelsen.
6.

Orientering om udskrivelsesplanlægning og færdigbehandling samt evt. andre tillægsaftaler:
Udleveret ovenstående aftaler. Udskrivelsesaftaler er udbygning af grundaftalen, hvor især
værdier for samarbejdet og opfølgning er præciseret. Aftalen er godkendt, men der resterer fortsat
en præcisering af klokkeslæt vedr. afsendelse og svar på forløbsplaner.
Der er tilkommet en aftale i forhold til udskrivelse af patienter i weekender. Kan kun ske efter tlf.
aftale idet der ikke svares på forløbsplaner i weekenden. Kan afgrænses til patienter der
indlægges fredag eftermiddag og skal udskrives i løbet af weekenden eller mandag. Visitationen
må fremover kun være lukket 2 dage i træk.
Færdig behandling er en lægelig afgørelse på baggrund af høring af pleje og terapeuter. Målet
med ovenstående er sammenfald mellem færdigbehandlingsdag og udskrivelse. Der skal tages
stilling til, hvornår færdigbehandlingsregistrering træder i kraft udfra ovenstående definition.
Andre tillægsaftaler:
Lokalt aftalt afsendelse af forløbsplaner ved alle henvendelser vedr. ambulante patienter og
planlagte indlæggelser. Evalueres efter 3 mdr.

7.

Spørgsmål fra undervisning af nøglepersoner:
Vedhæftes og drøftes på det næste møde.

8.

Evt.
Forventninger til aftalen – samarbejdet og hvad skal afklares, vil være på dagsordnen til d. 18.
maj.

Med venlig hilsen
Referent Birthe Nielsen
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