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Referat fra møde i regi af lokalt samordningsforum for området Sygehus
Lillebælt, Underudvalg for Indlæggelse og udskrivelse
Tidspunkt: Mandag d. 9. november 2009 kl. 13.30 – 15.30
Sted:
Direktionens mødelokale, 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: Birgit Stolten
Vejen Kommune: Birthe Schlytter
Praksiskoordinator: læge Jørgen Graversen, Kolding
Sygehus Lillebælt: Dorthe Skjødt, oversygeplejerske ortopædkirurgisk afdeling Kolding, Charlotte
Knudsen, afd. sygepl. AMA Fredericia, Lisbeth Fredholm, overlæge i geriatri medicinsk afdeling
Kolding og Birthe Nielsen, oversygeplejerske planlægningsafdelingen
Afbud: ældrechef Jonna Søegaard, Hanne Dalsgaard overlæge ortopæd. kir. afd., Lone
Oehlenslaeger afd.sygepl. med.afd.

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra d. 31. august:
Referat godkendt. Mødetidspunkt ændres til kl. 13.30-15.30. Plan for mødedatoer forår 2010
vedlægges referat inkl. invitation via
outlook. Repræsentanter i udvalget må gerne supplere egen deltagelse med visitator eller andre
relevante mødedeltagere.
2. Prioritering af indsats områder jf. referat fra møde mellem visitationer og sygehuse, handlingsplan
samt fra LSF:
- Anbefales at nedsætte mindre tværsektoriel arbejdsgruppe til understøttelse af indhold i forløbsplan.
Supplere med relevante hjælpeord.
- Der er eksempler på, at udskrivningsrapport modtages timer efter at patienten er udskrevet.
- Frase tekst i epikrise – indlagt af egne læge – er ikke generel, hvorfor der skal ændres i teksten, hvis
indlæggende instans er en
anden.
- Der er korrespondance mulighed i medimail til og fra praktiserende læge - Lægekorrespondance
[KOR] – KOR (nyhedsbrev vedlægges referat).
- Egen læge orienteres ikke om indlæggelse jf. kommunal orientering – er der behov for det? Mulighed
undersøges.
- Udskrivningskonference og deltagelse ved praktiserende læge. Ved deltagelse skal der være
gensidig lægetilstedeværelse og behov kan afdækkes ved lægelig vurdering på sygehus udfra
komplicerede lægelige problemstillinger.
- Billund og Vejen kommuner er ikke omfattet af 48 timers aftalen – udskr. efter tlf. kontakt og ingen
forløbsplan. Det vurderes ikke at have betydning for den kommunale indsats om det er 24 eller 48
timer og målet er sammenfald mellem færdigbehandling og udskrivelse. Yderkommuner drøfter
forskellen internt. Drøftes også i LSF.

- Der er udviklings muligheder i standarden for de fremsendte manuelle indlæggelsesrapporter og klar
sammenhæng med standarden i forløbsplanen. Kolding, Vejen og Vejle ser på egen standard/indhold.
Sygehusene må skrive tilbage, hvis der mangles oplysninger. Fredericia Sygehus ser på kvalitet i
forløbsplaner. Ekspeditionstid undersøges og fortsat obs. på tidstro registrering.
Konklusion:
Lisbeth afprøver lægelig korrespondance. Opfølgning på forløbsplaner ved Charlotte og manuelle
indlæggelsesrapporter ved kommuner på mødet d. 11/1.
- amb. korrespondance, hvad er af betydning for kommunen jf. 2.2.3 i SAM-BO, Kommunikation og
samarbejde vedr. ambulant besøg:
I årsrapporten redegøre for forslag til tilpasning i forhold til:
- kan og skal (også ved indlæggelse)
- de kortvarige indgreb som ikke har betydning for kommunale ydelser og hvor patienten selv kan
orientere
- amb. korrespondance, overskrift giver ikke ide om indhold af korrespondancen
Fokus på justering af amb. korrespondancer i nedadgående retning.
3. Opfølgning generelt på handleplanens punkter:
Handlingsplan er gennemgået ved formandskab. Der arbejdes med emnerne.
- specifikt oplæg om medcom standarder, beskrivelse af funktionsniveau ved Dorte Lassen fra
Medcom og det fremtidige perspektiv i kommuner og sygehuse (PP og skema til funktionsbeskrivelse
vedlægges referat): MedCom er en offentlig projektorganisation som skal bidrage til udbredelse og
udvikling af elektronisk kommunikation. RegionSyd er repræsenteret ved bl.a Bodil Grøn Fredericia
kommune i den nationale gruppe som er nedsat m.h p. at revidere aktuelle standarder for bl.a
indlæggelsesrapport, forløbspan og udskrivningsrapport. Sam-Bo aftalen er understøttet af de
nuværende elektroniske kommunikationsstandarder som er af ældre dato. Høringsproces for de
reviderede standarder er gennemført og materialet er ved I.T leverandører m.h.p vurdering. I
standarderne indgår beskrivelse af funktionsniveau baseret på ICF-fællessprog 2. Hensigten er at få
et fælles udgangspunkt for beskrivelse af funktionsniveau samt at få et enkelt redskab som kan
anvendes gennemgående. Der udleveres funktionsskema som forventes at skulle indgå i
standarderne. Tidshorisonten for færdiggørelse af standarderne er 1-2 år.
Det har været krævende at blive enige på nationalt niveau om udformning af standarderne. Høring her
regionen har været snæver.
Vi er velkommen til at rette henvendelse for nærmere.
- medicin overlevering, Operation Life (Charlotte): næste møde.
- monitorering, udkast vedlægges referat:
Forslag til monitorering af sundhedsaftalen er på vej i høring, med svar til regionen d. 11/1.
Eksisterende data forslås anvendt herunder LUP, anvendelige data fra PAS i forhold til
færdigbehandling og supplere med audit.
4.

Orientering og drøftelse fra lokalsamordningsforum (Dorthe og Birthe):
- udskrivelses aftale, hvad er dette forums holdning til tlf. kontakt i weekender? der er
tilbagemelding fra Fredericia Sygehus vedr. antal udskrivelser. Ingen konklusion på
kommunikationsform.
- ingen aftaler om skadestue patienter
- orlovspatienter fortsat tlf. kontakt.
- interne overflytninger, er der problemer i denne sammenhæng?
- case vedr. hjælpemidler, alternativ til underudvalg : opfølgning 11/1
- genoptræning – audit: igangsat. Vejle kommune er udvalgt
- årsrapport: sendes til Koordinationsudvalget senest 10/12. Status fra dette udvalg skal indgå.
- kronikker midler: på næste møde
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5.

Gensidig orientering
- opsamling og afslutning vedr. implementering af Sam-Bo og nøglepersonsopbygningen: Der
afholdes opsamlings og afslutningsmøde med alle tværsektorielle nøglepersoner d. 30/11.
Forventelig med tilbagemeldinger på aftalen herfra.
- Kvalitetsdag – DDKM og sundhedsaftaler: afholdt d. 5/11

6.

Evt.

Bilags oversigt:
- Mødeoversigt 2010
- Nyhedsbrev korrespondance
- PP. medcom
- Udkast til monitorering af Sundhedsaftalen
Med venlig hilsen Marianne Hansen og Dorthe Skjødt
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