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1) Drøftelse af Statusrapport for 2. halvår 2012/Statusrapport for 1. halvår 2013
Statusrapport for 2. halvår 2012 er fortsat ikke behandlet på møde i Samordningsforum, men Lonnie
forventer at det kommer på som et punkt den 5. september 2013.
I den forbindelse er det oplagt at få opdateret statusrapporten med 1. halvår 2013 data, da vi i forvejen
skal udarbejde en rapport for 1. halvår 2013, og da Samordningsforum derfor med fordel kan forholde
sig til én statusrapport.
Det blev drøftet, at det er vigtigt, at vi få synliggjort ikke blot de hændelser, der sker i sektorovergange
(og som vi ifølge definitionen hidtil ikke har haft nogen af), men også de hændelser som fx opdages
på sygehus, men er sket i kommunen eller omvendt. I den forbindelse blev der opnået enighed om, at
afgrænsningen var hændelser inden for samordningsforum ved Sygehus Lillebælts grænser. Fx skal
Billund kommune til statusrapporten ikke opgøre hændelser fra andre regioner eller apoteker/praksis i
Billund Kommune, men hvis de har haft hændelser, hvor opdagelsesstedet var Sygehus Lillebælt eller
Apotek i Vejen skal de tælles med. Det var dog en generel opfattelse, at kommunerne på nuværende
tidspunkt ikke havde hændelser, der blev indrapporteret fra anden sektor.
Lonnie samler data og opdaterer statusrapport. Lonnie sender mail ud herom, med kort tidsfrist.
2) Bordet rundt med status på UTH siden sidst v/Alle
Sygehus Lillebælt. Lise gennemgik hændelser på medicineringsområdet 1. Halvår 2013. Der var
enighed om at tage indholdet med i statusrapport for 1. Halvår 2013. Uth'er i relation til udskrivelse på
uhensigtsmæssige tidspunkter har ikke fyldt i 2. kvartal 2013.
Billund har ikke haft hændelser indrapporteret som relaterer sig til SOF, Sygehus Lillebælt. Der skal
generelt ledelsesmæssigt fokus på indrapportering.
Vejle. Årsrapport har været til politisk behandling. Der er en stigning i antallet, som ses som et udtryk
for at der har været fokus på indrapportering. Vejle Kommune havde haft en dødelig hændelse i
sommer, hvor en patient falder ud af et vendesystem. Hændelsen bliver nu gennemgået, og der også
fokus på hjælpemidlet.
Der orienteres endvidere om en hændelse, hvor pt. er udskrevet uden at være ordentlig
smertedækket. Der ringes til vagtlægen, som svarer at der kan tages smertedækkende fra anden
beboer. Hændelsen synliggøre usikkerhed om hvem skal kontaktes i en sådan situation. Er det
sygehuset eller vagtlæge? Er der aftaler i relation hertil som evt. blot ikke er fuldt implementeret. Birgit
sender hændelsen videre til Lonnie/Lise, som sender den til underudvalg for indlæggelse/udskrivelse.

Kolding. Årsrapport var til politisk behandling i foråret, hvor der blev lagt vægt på at stigningen skyldes
et øget fokus på indrapportering. I relation til at sikre at sagsbehandlingstiden på 90 dage overholdes
sender Lone løbende lister med reminder ud. Kolding har haft en alvorlig hændelse indenfor
kommunen, hvor et misbrugscenter giver en patient med medicin med hjem i stedet for til
sygeplejerske. Patienten tager en overdosis.
Generelt. Tilbagemelding til rapportør fra anden sektor blev drøftet. Der var enighed om, at
sagsbehandlerne generelt ikke skal give tilbagemeldinger på hvilke handlinger en specifik
indrapporteret hændelse har haft til rapportør. Vi har generelt tillid til at vi bruger hændelser til læring,
og faste tilbagemeldinger betragtes som unødvendige. Årsrapporter kan udgøre en del af en generel
tilbagemelding, i forhold til at vise at indrapporterede hændelser flytter noget. Der kan dog være
hændelser hvor alvorlighed eller antal gør, at sagsbehandleren med fordel kan orientere
rapportør/rapporterende sektor om tiltag. Kolding fortalte i den forbindelse, at de havde planer om at
invitere sagsbehandler fra en specifik afdeling til at komme og fortælle hvordan man har arbejdet med
de rapporteringer afdelingen havde modtaget fra en faggruppe i kommunen.
Patienter og pårørende modtager såvel på sygehus som kommuner dog generelt en mail med
kvittering for at deres hændelse er modtaget eller alternativt et telefonopkald.
3) Ny Regional UTH-vejledning
Vejledningen blev kort drøftet. Det vurderes ikke, at der sket ændringer som fordrer ændringer i
underudvalgets arbejdsgange.
4) Evt.
Det er uklart hvad der er sket med de input underudvalget fremsendte til Samordningsforum, Sygehus
Lillebælt.
Det er besluttet hvilke underudvalg praksiskonsulenter skal deltage i. Underudvalg for UTH er ikke
omfattet, men der lægges generelt op til ad hoc deltagelse, som stemmer fint overens med
underudvalgets tilgang.
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