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Deltagere:
Middelfart Kommune: myndighedsleder Åse Zoffman
Fredericia Kommune:
Kolding Kommune: ledende sygepl. Kirsten Grøndahl Carlsen
Vejle Kommune: driftschef for senior service Anette Styrup Bang
Billund Kommune:
Vejen Kommune: Birte Schlytter
Haderslev kommune:
Praksiskoordinator: læge Jørgen Graversen, Kolding
Sygehus Lillebælt: Dorthe Skjødt, oversygeplejerske ortopædkirurgisk afdeling Kolding, Charlotte
Knudsen, afd. sygepl. AMA Fredericia, Hanne Dalsgaard, overlæge ortopæd. kir. afd. Vejle
repræsenteret ved sgl. Anne Bak, og Birthe Nielsen, oversygeplejerske planlægningsafdelingen
Afbud: vicedriftschef Marianne Hansen, Birgit Stolten, Birgitte munk Grundet, Geriatrisk overlæge
Lisbeth Fredholm og Lone Oehlenslaeger afd. sygepl. med. afd. Vejle
1. Godkendelse og opfølgning på referat fra d. 30. september
Referat godkendt med følgende tilføjelser:
- Praksiskoordinator er ikke tilfreds med beslutning og indstilling til regionen – DAK om fortsat
drøftelse og beslutning om epikriser til indlæggende læger i Regionsyddanmark.
- Vejen kommune og indlæggelser > 48 timer er indført som et forsøg i foreløbig 1 år.
- Vejen kommune har i høringssvar vedr. identifikation af patienter som ikke kan redegøre for
egne
data anført, at der ikke er angivelser af løsning i aften/nat timer.
- Der er ingen ændringer på SLB i forhold til udlevering af behandlingsredskaber til hofte
opererede
patienter. Rollator indgår ikke i standard pakken, men kan udleveres efter lægelig vurdering.
- I forhold til ble bevilling, er der måske et lokalt problem praksis og Kolding kommune
imellem.
Drøftes i dette regi.
- Aftale status elektronisk kommunikation Vejle kommune og praktiserende læger:
Sundhedsafdelingen modtager henvisninger til patientuddannelser og sender status retur.
På Senior Service området fungerer korrespondancer og receptfornyelse testes aktuelt. På
Sundhedspleje området testes. Voksenservice planlægger opstart i 2011.
- Ved opfølgning på kommunikation - udskrivningsrapport og epikriser ser praksis en relation
i forhold til indhold.
2. Mini opfølgning på indlæggelsesrapporter og forløbsplaner jf. referat
Ortopæd kirurgisk afd., Kolding har anvendt auditskema fra rapporten Kvalitetsmonitorering af
SamBo til opfølgning på 5 patientforløb i forhold til indlæggelsesrapport og forløbsplan. På baggrund af

resultaterne, konkluderes at der er behov for en bredere undersøgelse og at manual/platform for
audit
skal udarbejdes.
Vejen kommune anfører, at der i opfølgning med øvrige sygehuse, har været effekt af dialog i
forhold
til indlæggelsesrapport og forløbsplan.
Det besluttes at nedsætte en mindre arbejdsgruppe med deltagelse fra Kolding kommune og
ortopæd
kir. afd. Kolding til udarbejdelse af platform for audit med udgangspunkt i eksisterende data og
materiale.
Oplæg og evt. test resultater skal være klar til marts mødet og audit skal være gennemført inden
sommerferien 2011.
2. FAM Kolding, status ved Dorthe Skjødt
Den kommende Fælles Akut Modtagelse (FAM) placeres i relation til skadestue og ambulance
indgang. Kardiologiske patienter indgår også i FAM. Samarbejdet FAM og skadestue intensiveres
og ledelsesmæssig vil skadestuen indgå i afd. ledelsen for FAM. Den interne rokade forventes
afsluttet i uge 8 og FAM vil være fuldt implementeret i 2012.
Udbygning af Kolding sygehus påbegyndes om 1 år og vil pågå til byggeriet er færdigt i år xx.
4. Dosisdispensering - information ved indlæggelse og udskrivelse, herunder
sammenhæng med Sam-Bo opfølgning - kommunikation vedr. recepter, medicin m.v. ved
udskr.
Med udgangspunkt i den regionale vejledning om dosisdispensering nedsættes en SLB
arbejdsgruppe
med regional apoteks repræsentation, m.h.p at tilpasse vejledningen til retningslinje. I den
sammenhæng ønskes afdækket om elektronisk kommunikation med apoteker kan indarbejdes
samt
hvordan oplysninger om dosisdispensering formidles mellem sektorerne. Når udkast foreligger,
bred
høring internt og efterfølgende i LSF regi.
I vejledningen fremgår at apotekerne har leveringspligt indenfor 7 hverdage.
Der spørges til håndtering af generisk medicin - medicin kvalificeres under indlæggelsen og ved
udskrivelse til vanlig medicinering. Farmakologer kan evt. inddrages
5. Kroniker midler/projekter og tværsektoriel kompetenceudvikling
Der ønskes oversigt over den lokale deltagelse i de opslåede kurser samt orientering om
kurser/temadage gentages. Der rettes henvendelse til repr. i den regionale arbejdsgruppe vedr.
kompetence udvikling, oversygepl. Kirsten Bisgaard.
Fra praksis er der forskellig tilgang og der er et økonomisk element.
6. Gensidig orientering
- Patientsikkert sygehus er godt på vej i SLB. Vedr. tryksår er det en proces at få alle til
score og revurdere. Skadestuegruppe er nedsat. Ledelsesmæssig følges der op og der kan
orienteres om resultater engang i 2011.
- Nyhedsbrev til praktiserende læger fra SLB udkom i september. Skal ses som et
bidrag til et sammenhængende Sygehus Lillebælt herunder et specifikt formidlings media i
samarbejdet praksis og SLB. Der er dog mange kanaler der formidler herunder Visinfo som med
lokal opdeling er blevet mere selektiv, hvilket også kan være en ulempe.
- Middelfart Kommunes borgere kan gradvis fra 2011 se frem til et samlet sygehus
tilbud i SLB. Proces er i gang og der planlægges med formidling i Nyhedsbrev m.v. i starten af
2011.
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- I Middelfart Kommune er projekt hverdagsrehabilitering i gang og kommet så langt
som det er muligt.
- I Kolding Kommune forventes hverdagsrehabilitering igangsat på alle områder først i
2011.
7. Årsrapport 2007, hvad ønskes medtaget i forhold til årets emner
Nøgleord: implementering og kvalificering og det fortsatte behov for at dyrke kvaliteten i
samarbejdet.
Sam-Bo følgegruppe imødeses. Udkast drøftes på mødet d. 11. januar.
8. Evt.:
- Forslag til 1. møde dato i 2011, tirsdag d. 11. januar i Kolding
Mødeplan 2011 blev godkendt og der inviteres via outlook.
Med venlig hilsen
Birthe Nielsen
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