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-

-
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2)

Drøftelse om høringssvar vedrørende Grundaftale om indsats for
personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark. Se venligst
vedhæftet fil omhandlende høringssvaret, men i korte træk blev
følgende områder drøftet:
praktiserende læges opgave som tovholder, i forhold til at henvise
personer med kronisk sygdom – ikke skal, men kan henvise patienten
til evt. specialiseret udredning eller etablerede kommunale tilbud.
at det er praktiserende læges vurdering af patientens evne til
egenomsorg, der er udgangspunktet for en evt. henvisning.
figuren, der illustrere stratificeringskategorier på side 19, diskuteres –
hvor brugbar er den og er den relevant i alle patientsituationer. En del
af gruppen oplever, at det er svært at stratificere patienter og der er
brug for at arbejde videre med at definere stratificeringsmodellen.
der drøftes vigtigheden af fælles IT adgang i forhold til patientplaner.
i forhold til begrebet egenomsorg efterlyses en fælles definition/guide.

Vedrørende Grundaftale om forebyggelse og sundhedsfremme,
herunder patientrettet forebyggelse. Se vedhæftet fil ellers blev
følgende områder drøftet:
- en omformulering af overskriften i afsnit 3. side 40 – fra
livsstilsintervention til forebyggelsesintervention samt tilføje, at man
tager udgangspunkt i den enkeltes evne til egenomsorg.

-

-

-

-

3)

i forhold til afsnit 4.1 side 40, at man føjer til i teksten, at det vurderes
om patienten kan drage fordel af et forebyggelsestilbud. At man
prøver at motivere patienten til livsstilsændring og man kan tilbyde at
henvise til forebyggende tilbud i kommunen og/eller iværksætte
livsstilsintervention i praksis, såfremt patienten kan drage nytte
heraf.
gruppen påpeger flere gange vigtigheden i, at man i forbindelse med
sundhed og forebyggelse tager udgangspunkt i den enkeltes patients
evne til egenomsorg.
desuden drøftes vigtigheden af et fælles sprog og holdninger i forhold til
patientuddannelse og forventningen om etablering af et tæt
samarbejde, for at skabe sammenhængende patientforløb.
Der bliver slutteligt diskuteret, hvem har ansvaret for tidlig opsporing af
livsstilssygdomme, og hvor synliggøres de kommunale tilbud, udover
på VisInfosyd.
Der er ingen tvivl om, at der ligger en stor opgave i tidlig opsporing af
livsstilssygdomme, hvor det primære forebyggelsesansvar ligger i
kommune og hos praktiserende læge.
Koordinering af de næste tre mødedatoer for 2010
Næste møde (3. mødegang) afholdes på Kolding Sygehus, Direktionens
mødelokale på plan 2 - tirsdag den 31. august 2010 kl. 13.30 – 15.30.
Vær opmærksom på, at datoen er ændret fra den 17. august.
4. mødegang, Kolding Sygehus, tirsdag den 12. oktober kl. 13.30 –
15.30 i mødelokale Storebælt (ligger på plan 2 over hovedindgangen).
5. mødegang, Kolding Sygehus, tirsdag den 30. november kl. 13.30 –
15.30 i mødelokale Storebælt.

Såfremt I bliver forhindret i at deltage i møderne, vil det være en stor hjælp,
hvis I lige giver besked til Lis Huge.
Rigtig god sommer til alle.
Med venlig hilsen
Birgitte B. Nielsen
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