Område: Samarbejde med kommunerne
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Dato:
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Udarbejdet af: Birthe Nielsen Ditlevsen
E-mail: Birthe.Nielsen.Ditlevsen@slb.regionnsyddanmark.dk
Telefon: 76362036

Referat fra møde i regi af lokalt samordningsforum for området Sygehus Lillebælt,
Underudvalg for Indlæggelse og udskrivelse
Tidspunkt: Mandag d. 31. august 2009 kl. 13.00 – 15.00, Kolding Sygehus
Deltagere:
Middelfart Kommune:
Fredericia Kommune: vicedriftschef Marianne Hansen
Kolding Kommune: ledende sygepl. Kirsten Grøndahl Carlsen
Vejle Kommune: driftschef for senior service Anette Styrup Bang
Billund Kommune:
Vejen Kommune: Birthe Schlytter
Praksiskoordinator: Sygehus Lillebælt: Dorthe Skjødt, oversygeplejerske ortopædkirurgisk afdeling
Kolding, Lisbeth Fredholm, overlæge i geriatri medicinsk afdeling Kolding, Hanne Dalsgaard,
overlæge ortopæd. kir. afd. Vejle, og Birthe Nielsen, oversygeplejerske planlægningsafdelingen
(referent)
Afbud: ældrechef Jonna Søegaard, Birgit Stolten, læge Jørgen Graversen, Charlotte Knudsen, afd.
sygepl. AMA Fredericia, Lone Oehlenslaeger, afd.sygepl. med.afd. Vejle

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra d. 15. juni:
Referat godkendt med følgende tilføjelser:
- Vejen har ikke tilsluttet sig lokalaftalen for SLB området med udskrivelse op til 48 timer og tlf. kontakt.
For Vejen gælder aftalen op til 24 timer. Der er ikke konstateret problemer i denne sammenhæng og
dialog vil kunne anvendes.
Vejen kan godt svare på forløbsplaner på ukendte patienter - forløb skal blot oprettes først.
- Billund honorerer aftalen på udskrivelse op til 48 timer.
2. Tilbagemelding vedr. fælles kommunalt forslag til lukkedage i visitationerne (Vejen
Kommune):
Forslag til lukkedage jf. udskrivningsplanlægning, fremlagt. Giver en bedre oversigt, hvis åbningsdage
fremhæves. Forslaget ser fornuftigt ud. Ønsket fra sygehusene er, at kommunerne kan blive enige om
åbningsdage. Det vil lette arbejdsgangen for kontakt til kommunerne i forbindelse med helligdage.
Forslaget sendes fra kommunal side til DAK.
3. Opfølgning specifikt på handleplan punkt:
1. Uhensigtsmæssigheder og skal – se vedhæftede brev fra Det administrative kontaktudvalg
(DAK) og orientering om drøftelsen i Det lokalesamordningsforum (LSF):
- Der er utilfredshed fra kommunal side om manglende graduering af den ambulante
korrespondance. Al post skal åbnes uden mulighed for prioritering.
- Tendensen i amb. forløb er for mange informationer til kommunerne.
Konklusion: DAK skal orienteres om opfølgning på udskrivelsesplanlægning. I denne
sammenhæng kan ønsker til ændringer anføres samt kommentarer til amb. korrespondance.

2 -3 -4. Brugbare oplysninger – opsummering af indsatsområder på SAM-BO fra møder afholdt
mellem visitationer og sygehuse, SLB regi:
- På kommunal side anvendes der lang tid på visitation og meget tid på at lukke korrespondancer
op og ekspedere videre. Til gengæld spares der rigtig meget telefon tid.
- Antal udskrivningskonferencer er faldende.
- Netto kan der ikke siges noget om ændringen medfører en tidsbesparelse.
- I Fredericia kommune er opfattelsen helt klar, aftalen er en forbedring og det er den opfattelse
SLB’ s nær kommuner tilkendegiver. I Vejen og Billund er der endnu ikke samme positive
opfattelse af ændringen.
- På skadestue patienter er der et stort behov for at oplysninger er tilgængelige eller følger med
ptt., men det er et nyt indsats område, som der ikke åbnes for nu.
Konklusion: sammendrag fra opfølgning på SAM-BO ved visitationer og SLB samt øvrige
erfaringer med aftalen vil danne grundlag for de indsats områder, der skal arbejdes videre med.
På dagsordnen til næste møde.
- Kommunerne bedes overveje, hvilke amb. beskeder der udfra nuværende erfaring er
nødvendige og omvendt hvad kan undværes SAM-BO, Kommunikation og samarbejde vedr. amb.
forløb punkt 2.2.3.
- Samme for sygehusene, eksempler på patientforløb/foru- korttidsindlagte patienter, hvor det
vurderes ikke at have betydning for kommunen at blive orienteret.
9. Fælles udgangspunkt for beskrivelse af funktionsniveau:
- medcom forslag udleveres (B.N.) Her er beskrivelse af funktionsniveau baseret på Fællessprog
2. Medcom oplægget ligger til vurdering hos leverandører. Bodil Grøn, Fredericia kommune er
med i den nationale arbejdsgruppe. Det vil give mening at diskutere, hvad der giver det bedste
billede af patienten/borgerens funktionsniveau. Døgnrytme planer kontra tal kombinationer.
Konklusion: Repræsentanter fra dette udvalg, som deltager i den regionale IT gruppesygehus/hjemmepleje projekt vil bringe det brede ukendskab til standarderne videre.
- De enkelte kommuner fremlægger, hvilken model der anvendes og hvad der sendes med ind i
indlæggelsessvar og de manuel ajourførte indlæggelsesrapporter:
Det der aktuelt modtages er mangelfuldt. Døgnrytmeplaner er beskrivende. Kommuner anvender
principper i fællessprog 1 og 2.
Drøftes igen.
12. Medicin overlevering, erfaringer fra Operation Life (Charlotte): Udsat til næste møde

4.

Orientering fra lokalsamordningsforum (LSF) (Dorthe og Birthe):
- udskrivelses aftale, opfølgning sat i bero
- færdigbehandling, på næste møde i LSF
- monitorering af SAM-BO, drøftes i dette forum d. 28/9
- case vedr. hjælpemidler, orientering d. 28/9
- kronikker midler, orientering d. 28/9

5.

Evt.
- møde oversigt og lokalitet for afholdelse: godkendt
28-9 kl. 13-15
Fredericia Sygehus
Gæstekantinen
9-11 kl. 13-15
Kolding
Direktionens
møde.
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