Referat

Møde i Lokalt Samordningsforum - SOF Lillebælt
Tidspunkt: Den 17. september 2019, kl. 13-15.00
Sted: Vejle Sygehus, Bygning H1, 1.sal – lokale SLB- Adm.1.

Deltagere:
Lene Søndergaard, Praksiskonsulent, praktiserende læge, Middelfart
Claus Noringriis, Praksiskonsulent, praktiserende læge, Viuf,
Diana Krogstrup, sundheds- og forebyggelseschef, Vejle Kommune
Lene Schramm Petersen, gruppeleder Livsstilsafdelingen, Vejen Kommune
Dorte Juhl Folmer, sundhedsfaglig chefkons. og leder af Myndighed Ældre, Vejen Kommune,
Lene Bruun, leder af sundhedsstaben, Billund Kommune,
Anette Frahm, leder af sygeplejen, Billund Kommune
Birgitte Munk Grunnet, chefkonsulent, Kolding Kommune
Heidi Nordahl Jensen, chef for Sundhed og Sygepleje, Kolding Kommune
Iben Lykke Eggertsen, Sundhedsplanlægger Middelfart Kommune
Connie Thurøe Nielsen, ledende overlæge, Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle
Peter Jezek, oversygeplejerske, Psykiatrisk Afd., Kolding-Vejle
Ejler Ejlersen, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt,
Bente Trier Kaarup, oversygeplejerske, Ortopædkirurgisk Afd., Sygehus Lillebælt,
Helle Rossen, projektleder, Sygehus Lillebælt,
Kirsten Damgaard Bisgaard, Oversygeplejerske, Medicinsk Afd., Sygehus Lillebælt
Mathias Hornbæk, leder af den tværsektorielle enhed, Sygehus Lillebælt
Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt
Helle Laursen, PA for sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen,
Afbud:
Jeanette Rokbøl, Sundhedschef, Middelfart Kommune
Anne Uller, Chefjordemoder Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling, Sygehus Lillebælt,
Helle Brinch, seniorchef Vejle Kommune
Mona Nederby Larsen, pleje og omsorgschef, Fredericia Kommune

Sekretariat:
Birgitte Munk Grunnet
Helle Laursen
Mødeleder: Heidi Nordahl Jensen
Gæster:
Berit Schiøttz-Christensen, forskningsleder, professor, ph.d. Rygcenter Syddanmark
1. Velkomst og introduktion til dagens program v/ Heidi Nordahl Jensen (5 min)
2. Patientcase v /Heidi Nordahl Jensen (10 min). Udgik denne gang.
3. Gæsteoplæg (15 min)
3.1.

Præsentation Mere-Hjem-Mindre-Hospital v/ Berit Schiøttz-Christensen

Sagsfremstilling
Projekt Mere-Hjem-Mindre-Hospital, MHMH, har haft fokus på rygpatientens forløb på tværs af
sektorer. Projektets primære fokus var samarbejde mellem Rygcenter Syddanmark og de 6
kommuner: Vejle, Vejen, Billund, Kolding, Fredericia og Middelfart. Interviews blandt patienter
og fagpersoner, der tager del i patientbehandling og rådgivning, viste imidlertid, at alle parter
fra både primær og sekundærsektor skal inddrages for at kunne tilfredsstille patientens behov
og mulighed for at se en rød tråd gennem hele forløbet. Og de ønsker at opleve fælles sprog
og målsætning. Interessentgruppen blev derfor udvidet til at omfatte alle parter fra
primærsektor, Rygcenter Syddanmark og kommunerne repræsenteret ved sundheds- og
socialteamet. Samarbejdsrelationer, samarbejdsformer og informationsmateriale er testet og er
blevet en del af én samlet værktøjskasse. Fremadrettet skal disse redskaber implementeres i
et stadigt udviklende samarbejde.
Der vil blive fremlagt forslag til, hvordan implementering kan foregå.
Indstilling:
Det indstilles, at SOF Lillebælt anvender oplægget som videndeling og input til eventuel
drøftelse.
Beslutning: oplægget blev taget til efterretning.
Referat:
Formålet er at styrkelse af det individueller patientforløb. Forløbene var tidligere for lange og
for komplicerede til at de kunne overskues. Resultatet af processen er en RYGBOG ”Min
Rygbog” der fungere som en vandrejournal. Dertil er der udviklet nogle ”rygkort” som deles ud
til patienterne, men de bruges også til at orientere og til at kommunikere til andre fagpersoner
og det fungerer godt. Kortene kommer på rygcenterets hjemmeside, så fagpersoner kan gå
der ind at finde øvelser til borgerene.
Rygcenteret vil gerne lave uddannelse i de forskellige læringskort i kommunerne.
Det er for eksempel via cases – hvordan lægger vi diagnose – aktivitet – socialmedicinsk
diagnose osv. Tanken er, at uddannelse og implementering af det nye forløbsprogram vil
følges ad.
Der er mange patienter, der er i job – koordineringen i de kommunale tilbud er meget vigtig.
På sigt er vil erfaringerne herfra blive overført til lænd-rygprogrammet.
Der inviteres til undervisning på Rygcenteret for kommunerne.

4. Den nye Sundhedsaftale – drøftelse af organisering v/ Mathias Hornbæk (45 min)
Sagsfremstilling:
I arbejdet med den netop godkendte Sundhedsaftale 2019 – 2023 er der fokus på, hvordan
samarbejdet i aftaleperioden kan sikre bedre og tættere sammenhænge mellem DAK,
følgegrupper, samordningsforummerne og implementeringsgrupperne. Dette drøftes på DAKs
møde den 19. september.
Dette giver anledning til at organiseringen i SOF Lillebælt drøftes.
Der vil være en kort gennemgang af Sundhedsaftalen og det Administrative tillæg, hvorefter
der ønskes en drøftelse af organiseringen og arbejdet i Implementeringsgrupperne.
Spørgsmål til overvejelse og drøftelse:









Hvordan skal SOF repræsenteres i forhold til Sundhedsaftalen?
Hvordan skal implementeringsgrupperne repræsenteres i SOF?
Hvordan sikrer vi den relevante repræsentation i implementeringsgrupperne?
Er det temaerne og opgaverne i sundhedsaftalen, der er styrende?
Er det ledelse- eller specialistniveau, der deltager? Formand i SOF?
Hvordan skal deres rolle være? Koordinering eller implementering på tværs?
Hvordan defineres opgaverne til implementeringsgrupperne?

Indstilling:
Punktet ønskes drøftet.
Beslutning:
 punktet blev drøftet jf. nedenstående.
 kommunerne mødes inden den 25. oktober og drøfter bemanding i forhold
til organiseringen.
 Formandsskabet udarbejder til næste møde forslag til organiseringen,
kommissorium og bemanding.

Referat:
Der bliver fokus på resultater i den nye Sundhedsaftale. Den skal vi kende og levere på.
Der var enighed om, at det er vigtigt at sikre sammenhæng mellem de forskellige niveauer i
organiseringen, så viden bliver bragt mere aktivt i spil fremadrettet. Erfaringen er, at det kan
være vanskeligt at repræsenterer ”rigtigt” ind i SOF da kommunerne er meget forskelligt
organiseret. Der var enighed om, at det kan være en god idé have nogle temamøder i SOFregi hvor væsentlige aktører i kommunerne - fx arbejdsmarkedsområdet - bliver inviteret med
ind.
Der var enighed om, at det er svært at se sammenhængen mellem SOF arbejdet og
følgegrupperne – det er et fælles fokus, at det bliver styrket. Psykiatrisk-SOF ønskes mere
inddraget i SOF arbejdet og i implementeringsgrupperne, da det vil være til gavn for
patienterne. Der var også et ønske om, at somatikken repræsenteres ind på det psykiatriske
samordningsforums møder.
Der var en drøftelse om hvordan møderne kan optimeres i implementeringsgrupperne, som
opgaver og roller bliver tydeligere. Det bør overvejes fremadrettet om formændene for
implementeringsgrupperne kan deltage på SOF og orientere og drøfte de opgaver, der
arbejdes med i implementeringsgrupperne.
Beslutning:
Bilag 1 + 2: Sundhedsaftalen og Administrativt tillæg
Bilag 3: Oplæg til punktet
5.

Fælles virtuel tavle – 1. opfølgning v/ Mathias Hornbæk (15 min)
Sagsfremstilling:
På SOF-Lillebæltsmøde den 11. april 2019 blev det besluttet, at SOF Lillebælt skal have
udarbejdet en fælles virtuel tavle til opfølgning på mål og som baggrund for beslutninger og
initiativer. På mødet præsenteres og drøftes 1. fælles leverance af måltal.
Bilag: Eftersendes tirsdag den 10. september.
Indstilling:

Det indstilles, at SOF Lillebælt drøfter 1. fælles leverance af måltal.
Referat:
Helt overordnen vil målene i sundhedsaftalen blive fulgt i de fælles tavler – de vil blive nedbrudt
på meningsfulde delmål, der støtter op om sundhedsaftalens mål.
I forhold til forebyggelige genindlæggelser bør der være kontinuerlig fokus på hvordan vi kan
gøre det bedre for borgerene.
Sundøkonomi vil mellem SOFmøderne skulle arbejde med data – sådan at der er klare
definitioner af data, fælles forståelse af hvilke grupper der arbejdes med og at alle forstår
tallene.
Beslutning: der arbejdes videre med udviklingen af data i den virtuelle måltavle.
6. Fælles udbud af plejetilbehør v/ Bente Trier Kaarup (10 min)
Sagsfremstilling:
I implementeringsgruppen for pleje og behandling har kommunerne opfordret til, at sygehuset
gør patienterne opmærksomme på, at der måske skal skiftes produkt, når de kommer hjem, da
det ikke altid er de samme produkter vi anvender fx stomi, kateter, sårplejeprodukter mm. De
oplever en utryghed hos patienten/borgeren, når der skal skiftes produkt.
Kan vi undgå disse dilemmaer ved at gå i fælles udbud på fx kateter, bleer, stomiprodukter og
sårplejeprodukter?
Indstilling:
Det indstilles til at drøfte interessen for fælles udbud.
Referat: Der var enighed om, at der gode takter i det fælles udbud. Det vil hjælpe
overgangene for patienterne, da de ikke vil opleve forskel i produkter når de udskrives fra
sygehuset. Der blev dog udtrykt bekymring fra kommunerne for, hvorvidt det vil kunne udvikle
monopollignende tilstande. Grundlæggende er kommunerne positive, men det bør afsøges for
hvorvidt der er juridiske aspekter som der bør tage forbehold for.
Beslutning: Det undersøges om der er juridiske aspekter som der bør tages højde for.
7. Status fra de lokale implementeringsgrupper under SOF Lillebælt v/ Mathias Hornbæk
(5 min)






Forebyggelse
Genoptræning og rehabilitering
Behandling og pleje
Sårbare gravide
Sund Økonomi

Indstilling:
Det indstilles, at SOF Lillebælt godkender status fra implementeringsgrupperne.
Beslutning: Status fra Implementeringsgrupperne blev taget til efterretning.
8. Orienteringspunkter på tværs (10 min)



Alkoholstop – status v/ Mathias Hornbæk. To spor på Sygehus Lillebælt: den lette: VBAmodel. Den svære: ses typisk på det medicinske: her arbejdes der med om der i fællesskab
kan udarbejdes en fælles pakke for de første fem dage. Arbejdet er startet op på P-SOF.
 Videoudskrivningskonferencer v/ Mathias Hornbæk. Kroniske og komplekse borgere ved
udskrivelse: video konferencer vil kunne understøtte bedre overgange.
 P-SOF v/ Conni: Der er problemer med SAM:BO i forhold til socialpsykiatrien. VBA vil også
blive implementeret i psykiatrien.
 Praksiskonsulenter v/Lene Søndergaard. Der er kommet en ny lokalaftale for de alment
praktiserende læger, hvor man kan kalde praktiserende læge ud til aku samt lokalaftale for
palliative behandling i hjemmet.
 Orientering om Kolding Kommunes tilbud: Pårørendeguiden og "Lær at tackle hverdagen
som pårørende" kurser v/ Heidi Nordahl.
Indstilling:
Det indstilles, at SOF Lillebælt tager orienteringspunkterne til efterretning.
Beslutning: orienteringspunkterne blev taget til efterretning og Informationsmaterialer fra
Kolding Kommune sendes med referatet ud.

9.

Næste møde (5 min)

10. Evt.
-

Ny mødeindkaldelse til november mødet sendes ud af Helle Lausen, da Mathias Hornbæk
fratræder sin stilling ved Sygehus Lillebælt. Forslag til 2020 mødeplan udarbejdes snarest.

