Område: Samarbejde med kommunerne
Afdeling: Planlægning
Journal nr.:
Dato:
6/5 2009

Udarbejdet af: Birthe Nielsen Ditlevsen
E-mail: Birthe.Nielsen.Ditlevsen@slb.regionnsyddanmark.dk
Telefon: 76362036
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Sted:
Direktionens mødelokale, Kolding Sygehus
Deltagere:
Middelfart Kommune: ældrechef Jonna Søegaard
Fredericia Kommune:
Kolding Kommune: ledende sygepl. Kirsten Grøndahl Carlsen
Vejle Kommune: driftschef for senior service Anette Styrup Bang
Billund Kommune: Birgit Stolten
Praksiskoordinator:
Sygehus Lillebælt: Dorthe Skjødt, oversygeplejerske ortopædkirurgisk afdeling Kolding, Charlotte
Knudsen, afd. sygepl. AMA Fredericia, Lisbeth Fredholm, overlæge i geriatri medicinsk afdeling
Kolding, Hanne Dalsgaard, overlæge ortopæd. kir. afd. Vejle, Lone Oehlenslaeger, afd.sygepl.
med.afd. Vejle og Birthe Nielsen, oversygeplejerske planlægningsafdelingen
Afbud: vicedriftschef Marianne Hansen Fredericia, praksiskoordinator Jørgen Graversen, Kolding

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra d. 18. maj.
Referat godkendt med følgende uddybende bemærkninger:
Punkt 2)
I bilag for Sam-Bo er skal angivet i en del sammenhænge. Se handleplan, hvor nr. er anført og hvor
skal indgår i teksten.
Punkt 3)
Ambulant forløbsplan sendes i tilslutning til ambulant forundersøgelser/besøg, hvor der planlægges
operation inkl. dato og hvor der efterfølgende vil være behov for
kommunale ydelser. For patienter der selv kan varetage egenomsorg, dokumenteres aftaler i
journalen og patienten orienterer selv kommunen. Kommunerne er tilfredse
med denne tilgang, men nogle vil mangle” forløbsplanen”. (efter afholdelse af dette møde, har Det
administartive kontaktudvalg holdt møde og brev fra opfølgende
regionalt møde vedlægges dette referat. Der kan ikke på denne side af sommerferien iværksættes
ændringer i aftalerne fra SLB’s side, hvorfor ændringer i overskrifter
først kan implementeres efter sommerferien.
Aftaler vedr. ændringer som ovenstående hvor patienten selv tager kontakt til kommunen, kan ikke
indgåes. Forslag til ændringer skal behandles i det
lokalesamordningsforum og herfra videre til DAK, m.h.p justering på regionsniveau.
Punkt 4)
- Vejen kommune svarer på forløbsplaner der modtages inden kl. 16.00.
- Visitations åbningsdage i forbindelse med helligdage. Må max. have lukket 2 på hinanden følgende
dage. Ønskeligt at kommunerne kan blive enige om samme
åbningsdage.
Tilbagemelding på august mødet.

2. Forventninger til aftalen, gennemgang af handleplan.
Indsats 1. 2. 3.: I forhold til den tid der er tilrådighed ved ambulante besøg/forundersøgelser, er det
vigtigt at holde fokus på relevans. Samme fokus på relevans i forhold til
Kortere og længere varende indlæggelser samt årsag hertil. I geriatrien er der i forvejen fokus på
områderne og meget gøres på nuværende tidspunkt.
Bestemmelser om hvad der skal dokumenteres ligger i aftalen, som er besluttet på regionsniveau.
Herfra indstilles, at der i forhold til punkterne og skal, anføres når det er
relevant samt at alle parter er forpligtiget til tidlig opsporing. Indstillingen forelægges det
lokalesamordningsforum.
Indsats 4.: Der gives tilbagemelding på forløbsplan ved kvittering og spørgsmål hvis oplysninger ikke
er tilfredsstillende.
Indsats 8.: Monitoreringsoversigt er modtaget. Omfatter oversigt over eksisterende data kilder som
kan være relevante som opfølgningsparameter – NIP – servicemålpatienttilfredshedsundersøgelse. Derudover undersøges hvad der kan trækkes af data på afsendelse
af den elektroniske kommunikation samt forskellige
auditeringsmetoder (bilag vedlægges).
Se i øvrigt handleplan, også i forhold til opgaver til næste møde.
3. Spørgsmål fra nøglepersoner (med kursiv er besvaret):
- supplering af sygeplejerapport/udskrivningsrapport i forbindelse med ambulante
forløb: når det er relevant ( i relation til vedlagte brev, skal vi sende amb.
korrespondance, mere herom på det kommende møde)
- telefonisk kontakt ved udskrivelser i weekender - mandag formiddag
- forløbsplaner, afsendelse også i ambulante forløb – alle patientforløb? ( frokost aftale
3 mdr.)
- sygeplejerapporter ved behov i amb. regi, hvordan i forhold til indl./udskr.?
Indlæggelsesforløb skal afsluttes med en udskrivningsrapport.
- opbygning af Visinfosyd
- kommuner udenfor RegionSyd i forhold til kontakt numre og samarbejdsaftaler/IT:
(Hedensted har tilsluttet sig regionsyd aftaler. Region midt afventer medcomstandarder)
- sygehus og evt. kontakt til hjemmesygepl. i forb. med henvendelse efter udskr.: der er
ikke mulighed for at rette henvendelse til kommunen i den sammenhæng.
- skade forløb: ingen ændringer her og nu. Kommunens kontaktes telefonisk.
- elektronisk kommunikation til sundhedsplejen: Afprøvning er i gang med Vejle og
Kolding kommune i forhold til korrespondancer. Fødselsanmeldelse ligger ud i
fremtiden.
4.

Opsamling fra møder afholdt i Det administrative kontaktudvalg etc.:
- udskrivelselsesplanlægning, monitorering: der skal følges op på aftale om udskr. i weekenden for
patienter der indlægges fredag efter kl. 16 og ønskes udskrevet mandag eller i løbet af
weekenden i forhold til:
• hvor mange patientforløb og hvor mange henvendelser. Dette i forhold til arbejdsopgaven
ved at skulle besvare forløbsplaner i weekenden
samt:
• afsendelse og svar på forløbsplaner i forhold til at kommunal åbningstid for modtagelse er
mellem kl. 8-15.30. Betyder afsendelse senest kl. 14.30, hvis der ønskes svar samme
dag.

5.

Status på implementering af SAM-BO og IT strategien:
- Fortsat telefonisk kontakt ved indlæggelser under 48 timer.
- Visinfo og kontakt numre til kommuner ønskes forbedret og tilpasset brugerne
- Der ønskes mulighed for at korrespondere elektronisk med misbrugscentre
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- Vejen kommune kan ikke svare på forløbsplaner- ringer tilbage til sygehusene
6. Færdigbehandling, anbefaling i forhold til hvornår aftalen træder i kraft - til det
lokalesamordningsforum:
Fra kommunal side er holdningen, at det ikke ligger i dette forum at drøfte færdigbehandling. Fra
sygehus side anbefales at færdigbehandlingsregistrering træder i kraft.
7.

Evt.
- fremover indkaldelse til møde via kalender i outlook
- møder i efteråret, forslag d. 31/8, (8/10) og d. 9/11 (forslag 8/10 ændres til d. 5/10). (vedhæftet
oversigt over møde i det lokalesamordningsforum samt underudvalg for genoptræning jf.
koordinering).

Referent
Birthe Nielsen Ditlevsen
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