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1) Opfølgning fra mødet 8/5
Pkt. 1. udgår, da vi af planlægningsårsager starter med pkt. 3 og herefter pkt. 2. Dermed er der en
løbende drøftelse af opfølgning fra mødet 8/5.
2) Evaluering af konceptet for diabetes uddannelsen
Lene Von Bülow medbringer en lille hands-out for oplægget – se indscannede fil. Det er et rigtig fint
oplæg over en kvalitativ metode, som ikke alle kender til anvendelsen af.
Vi diskuterer ordet undervisningstilbud og det rettes til diabetes rehabilitering i
evalueringsspørgsmålet.
Vi diskutere frem og tilbage omkring, hvad denne audit vil vise os.: Bl.a. vil vi se:
Om praksislægen kender tilbuddene til patienterne og om de henviser til rette tilbud eller
overhovedet?
Om de patienter der falder fra eller ikke engang møder op til et tilbud – hvorfor gør de det?
Dvs. undersøgelsens formål er at afdække:
Hvad er det gode og det som lykkes i vores forløb.
Vi er bevidste om at auditten kun er gældende for Fredericia og Middelfart kommuner samt Fredericia
sygehus, diabetes ambulatorium.
At vi egentlig gerne vil vide mere end det vi undersøger, men vi har afgrænset os
At vi ikke kan generalisere på baggrund af undersøgelsen.
At evaluerings rapport vil tematisere fokusområder.

Vi enes om at Lene retter til ud fra dagens input, og at vi igangsætter projektet som aftalt på sidste
møde. Lene fortsætter med at styre projektet efter tidsplanen – forventet evalueringsrapport feb. 2013.
3) Diabetes samarbejdet fremadrettet
Ulla Linding Jørgensen præsenterede sig selv og sin funktion som diabetes koordinator for SLB. At
funktionen udspringer af forløbsprogrammet og at funktionen er beskrevet i programmet – se bilag 8
side 49.
I dag eksisterer der et Diabetes udvalg i Region Syddanmark, DURS. Dette er meget overordnet og
rådgivende udvalg for Sundhedskoordinations udvalget og for Det administrative Kontaktforum. Men
der mangles nærhed mellem sygehus enhed og de nærliggende kommuner og praksis. På Fyn har
man bibeholdt deres gamle FYNS AMT diabetes udvalg – og det er noget i tråd med dette der
efterspørges.
En af Ullas opgaver er at skabe relationer mellem sygehusets diabetes afdelinger og
samarbejdspartnere i kommunerne mhp. at optimere og koordinere vores tilbud og behandling til
diabetes patienten. Det er væsentligt at få skabt en nærhed mellem samarbejdspartnere i alle tre
sektorer. MEN hvordan får hun fat i ”de rigtige” personer i kommunerne og i praksis, er alle aktører
bekendt med hvad der ligger i funktionen såvel tværsektorielt som tværfagligt? Osv.?
Ulla medbringer et udkast til, hvordan hun forstiller sig en organisering af diabetes området. Desuden
medbringer hun et forslag til et kommissorium for et diabetes udvalg i SLB-området – se vedhæftede
indscannede fil.
Vi synes alle, det er en god ide og helt i tråd med temaet fra formiddagens tema omkring
forløbskoordination (Projekter fra kronikker midlerne), men hvordan udvalget lige skal sættes sammen,
hvad indholdet skal være, hvor hyppigt man bør mødes osv. Skal alle lige have mulighed for at tænke
over og drøfte i sit bagland. For skal vi have et sådan for diabetes, så skal man også have et for KOL
mv?
Vi aftaler at punktet igen sættes på til næste udvalgs møde, og at vi der skaber en form til opbygning
af en organisering for samarbejde/udveksling/faglig sparring som kan afprøves i praksis mellem alle
tre sektorer med evt. deltagelse af fodterapeut, diætist mv.
4) Tilbagemelding for samordningsfora om uddannelses tilbud til borgere med KOL
Samordningsfora er rigtig godt tilfredse med det arbejde der laves i dette udvalg!
Samordningsfora har godkendt, at vi i underudvalget arbejder videre med et fælles projekt omkring
KOL. At udarbejde en model til fysisk at flytte KOL skolerne ud i kommunerne og hvor medarbejdere
fra sygehusene bidrager med den ekspertviden som der bør bidrages med til denne patientkategori –
også selvom det foregår i kommunale omgivelser.
Der nedsættes en arbejdsgruppe med Lis Huge som formand og med deltagelse af en repræsentant
fra hver kommune samt en fra hver af de to lungeskoler på sygehusene (alle melder et navn ind via
mail til Lis snarest muligt). Gitte overvejer om der også skal deltage en fysioterapeut fra Vejle sygehus.
Dertil stilles der en medarbejder til rådighed i forhold til at beregne det økonomiske i modellen fra
Økonomi og planlægningsafdelingen, SLB.
5) Evt.
Kirsten og Hanne fortæller om workshop dagen mellem Kolding Kommune og Kolding Sygehus d.
28.08.12. Hvor en professor fra Århus Universitet var facilitator. Udgangspunktet for dagen var:
Kolding Kommunes fremtidige sundhedscenter, der bygges på Kolding Sygehus grunden.
Sundhedscentret skal stå færdigt med første etape 2014 og anden etape 2016. Første etape består af
tandplejen, sundhedsplejen, rehabilitering og sundhedscenter (måske mere??) Anden etape er
Låsbyhøjs nuværende funktioner. Dagens indhold skulle munde ud i flere forslag til, hvordan de to
sektorer i en højere grad kunne bruge hinanden, når de ligger så tæt. Flere fælles forskningsprojekter
blev bl.a foreslået og mulighed for tættere dialog og samarbejde omkring patient/borgerforløb mv.
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Næste møde 06.11.12 kl. 13.30 – 15.30.
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