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Udarbejdet af: Birthe Nielsen Ditlevsen
E-mail: Birthe.Nielsen.Ditlevsen@slb.regionnsyddanmark.dk
Telefon: 76362036

Mødereferat, i regi af lokalt samordningsforum for området Sygehus
Lillebælt, Underudvalg for Indlæggelse og udskrivelse
Tidspunkt: Mandag d. 18. maj 2009 kl. 13.00 – 15.00
Sted:
Organkirurgisk konferencerum, plan 2- pavillon 3 for enden af gangen
Deltagere:
Middelfart Kommune: ældrechef Jonna Søegaard
Fredericia Kommune: vicedriftschef Marianne Hansen
Kolding Kommune: ledende sygepl. Kirsten Grøndahl Carlsen
Vejle Kommune: driftschef for senior service Anette Styrup Bang
Billund Kommune: Birgit Stolten
Praksiskoordinator: læge Jørgen Graversen, Kolding
Sygehus Lillebælt: Dorthe Skjødt, oversygeplejerske ortopædkirurgisk afdeling Kolding , Charlotte
Knudsen, afd. sygepl. AMA Fredericia, Lisbeth Fredholm overlæge i geriatri, Kolding, Hanne
Dalsgaard, overlæge ortopæd. kir. afd. Vejle, Lone Oehlenslaeger, afd.sygepl. med.afd. Vejle og
Birthe Nielsen, oversygeplejerske planlægningsafdelingen
Afbud: Birthe Schlytter, Vejen kommune, Jonna Søegaard og anette Styrup Bang.

Dagsorden:
- Velkommen til geriatrisk overlæge Lisbeth Fredholm, med. afd. Kolding. Underudvalget præsenterer
sig og næstformandskab ved Marianne Hansen, Fredericia kommune, godkendes.
1. Godkendelse af referat fra d. 29/4: referater placeres på www.sygehuslillebaelt.dk, Fagfolk sundhedsaftaler 2008. Ikke godkendte referater benævnes som foreløbige. Der konkluderes efter
hvert punkt på dagsordnen, således at der er enighed om, hvad der tages til referat og gøres
tilgængelig som foreløbig referat eksternt inkl. næste mødedato. Ved efterfølgende møde,
godkendelse og referat kan med tilføjelser etc. lægges endelig ind på hjemmesiden. Hjemmesiden
indeholder materiale fra undervisning af nøglepersoner, proceskort og link til SAM-BO/regionens
hjemmeside.
Referat godkendt med følgende bemærkninger:
Udskrivningskonference afholdes, når det er et kompleks udskrivningsforløb på begæring af fælles
ønske /eller på kommune, sygehus eller praktiserende læges begæring. Sammenhængende
patient forløb er målet. Praktiserende læger har hidtil sjældent deltaget i udskr. konferencer, men
har nu muligheden for bedre at kunne planlægge evt. deltagelse/hjemmebesøg, hvis forløbsplaner
evt. tilgår praksis. Lægesiden på sygehus niveau deltager af ressourcemæssige årsager ikke i
udskr. konf. Fokus i udskr. konf. er oftest varetagelse af pleje og omsorg i hjemmet. Ved
planlægning af behandlingsplan/patientens plan vil lægelig deltagelse være relevant. §2 aftalen
med praksis giver mulighed for deltagelse og evt. planlægning af hjemmebesøg. Opfordrer igen til,
at epikriser sendes med det samme, så der ikke opstår informationsbrist.
Indlæggelsesrapporter indeholder oversigt over vanlig medicin, når hjemmesygeplejen
administrerer. Egen læge er ansvarlig for medicinering og henvendelse kan ske pr.
korrespondance til egen læge, hvis der mangles medicin oplysninger. Digital signatur er også en
mulighed. Weekender vil være en udfordring i forhold til medicin oplysninger. Mange patienter kan
ikke redegøre for vanlig medicin.

2. Forventninger til aftalen om indlæggelse og udskrivelse og til samarbejdet i den sammenhæng:
ved bordet rundt fremkommer følgende forventninger som ikke er fyldestgørende.
- uhensigtsmæssigheder skal fjernes
- vi skal sikre, at det er brugbare oplysninger der udveksles
- udskrivningsrapport – definere kan og skal
- forløbsplan, hvad forventer kommunen – se skabelon og kommunen vil spørge
(korrespondance), hvis der mangles oplysninger
- samtykke, udarbejdelse af regional retningslinje for indhentning af samtykke
- monitorering af aftalen (nedsat regional arbejdsgruppe der kommer med forslag til monitorering
udfra data der er i systemerne og audit)
- forløbsplaner vil medføre en forbedret kommunikation - det vil gå hurtigere at få indkaldt til
koordinerende møder – udskr. konf.
- opdaterede oplysninger ved manuel ajourført indlæggelsesrapport inden for 24 timer (svækkede
patienter)
- at der findes et fælles udgangspunkt for beskrivelse af funktionsniveau
- at der er et betydeligt fokus på tidlig opsporing – involvering af hjemmesygepl. og egen læge –
kontaktperson systemet i kommunen – formidle muligheder til aktørerne
- VisInfo opdateres med kommunale kontaktnumre til visitation og akut numre til brug ved udskr. i
weekender etc.
- hvordan opnås den bedste overlevering i forhold til medicin – kan vanlig medicin gøre det?
/anbefales ikke – ingen problemer fra kommunal side ved generiske ændringer – erfaringer fra
operation life jf. medicinafstemning - IT kan understøtte overførsel af afstemt medicin fra EPJ til
medimail/til efteråret opgradering herefter mulighed for overførsel til epikrise
- afslutningsnotater, generel drøftelse
- KRAM faktorerne og forebyggelse som obligatorisk i alle patientforløb (hvis relevant?) – en
skærpelse i forhold til DDKM – evt. snitflade i forhold praksissektoren/patientforløbene
Ovenstående forventninger/behovs afklaringer og ønske om at trække viden fra eksisterende tiltag
ind i udvalget ønskes systematiseret i oversigt og forhold til hvem gør hvad.
3. Spørgsmål fra nøglepersoner:
- supplering af sygeplejerapport/udskrivningsrapport i forbindelse med ambulante forløb
- telefonisk kontakt ved udskrivelser i weekender - mandag formiddag
- forløbsplaner, afsendelse også i ambulante forløb – alle patientforløb?
(frokostaftale 3 mdr.)
- sygeplejerapporter ved behov i amb. regi, hvordan i forhold til indl./udskr.?
- opbygning af VisInfo Syd
- kommuner uden for Region Syd i forhold til kontakt numre og samarbejdaftaler/IT
- sygehus og evt. kontakt til hjemmesygepl. ifm. henvendelse efter udskr.
- skade forløb
- elektronisk kommunikation til sundhedsplejen
Drøftet afsendelse af forløbsplaner i forhold til alle forløb. Der er enighed om, at i forløb hvor
hjemmeplejen ikke ville blive berørt (f.eks. rengøring hver 14. dag) og hvor
patienten selv kan orientere om en forventet indlæggelse og ville gøre det efter hidtidige principper,
sendes der ikke forløbsplan. Der tages ikke over, hvor patienten selv kan
varetage egenomsorgen. Sund fornuft vil også fremover være gældende i forhold til sundhedsaftale
området.
Skadeforløb/skadepatienter selvstændig punkt på en fremtidig dagsorden.
4.

Opsamling fra møder afholdt i Det administrative kontaktudvalg etc.:
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- udskrivelselsesplanlægning/afsendelse af forløbsplaner og svar: referat fra det administrative
kontaktforum foreligger. Det besluttes at melde ud til nøglepersoner, at der kan sendes
forløbsplaner indtil kl. 14.30. Billund kommune kan svare indtil kl. 17.00 og sygeplejersker vil
besvare forløbsplaner i weekenden. Visitationen må max. være lukket i 2 dage. Relevant i
forbindelse med helligdage. Ønskeligt at kommuner kan blive enige om fælles lukkedage. Der er
god tid til drøftelse idet næste relevante helligdagsperiode vil være i julen. Der skal, jf. udsendte
retningslinjer for implementering af udskrivelsesplanlægning, monitoreres på aftalerne året ud i
regi af det lokalesamordningsforum.
5.

Status på implementering af SAMBO og IT strategien: ortopæd kir. afd. Kolding og onkologisk afd.
Vejle er i pilot drift med Fredericia og Kolding kommune. Praksis eksempel illustrerer at tidstro
registrering er et omdrejningspunkt.
Nøglepersoner SLB samles d. 28/5 og opdateres med erfaringer fra pilot driften samt sidste
informationer inden drift d. 2/6. I dette regi opsamlingsrunde d. 15/6.

6. Færdigbehandling, anbefaling i forhold til hvornår aftalen træder i kraft - til det
lokalesamordningsforum: Vejen kommune har påpeget, at 24 timers aftalen gælder for udskr. ved
uændret funktionsniveau i modsætning til kommunerne i SLB’s nærområde, hvor ptt. kan
udskrives efter tlf. aftale i op til 48 timer ved uændret funktionsniveau. I forhold til
færdigbehandlingsprincippet og udskrivelsesplanlægning må dialogen og evt.
færdigbehandlingskode anvendes. Færdigbehandlede patienter skal hjem, men der skal jf.
forløbsplan være den nødvendige forberedelsestid. Der konkluderes ikke på, hvornår
færdigbehandlingsaftalen jf. udskrivelsesplanlægningen anbefales at træde i kraft.
7. Evt.
Næste møde d.15/6 i Kolding Sygehus kl. 13-15

Mvh. Referent Birthe Nielsen
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