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1. Godkendelse af referat fra d. 22 marts 2012
Referat godkendt. Der er positive forventninger til den igangværende proces i Sam-Bo Følgegruppe
regi vedr. tilretning af Sam-Bo.

2. Hørings resultat vedr. retningslinje om elektronisk afsendelse af lægekorrespondance,
Læ165 - anmodning om socialmedicinsk sagsbehandling
Middelfart, Fredericia, Vejle og Kolding kommuner har tilkendegivet, at der er bekymring i forhold til
overskriften og i den sammenhæng, at korrespondancen evt. overses. Ønsker overskriften ændret, så
det fremgår af overskriften, at det er en patient med forventet kort levetid.
Overskrift ændringer skal besluttes regionalt og ønsket er videresendt til Følgegruppen for Sam-Bo.
I SLB er der mulighed for en manuel tilføjelse, når korrespondancen er sendt fra EPJ til medimali.
Vurderingen fra sygehuset er dog, at der kun sendes få lægekorrespondancer, hvorfor det måske ikke
giver mening at foretage yderligere specificering.
I den netop afsluttede høring vedr. rev. IT-strategi, indgår forslag til nye korrespondance overskrifter.
Til beslutning:
I forhold til implementering af Samarbejdsaftalen om den alvorligt syge og døende patient og
fremsendelse af læ165, skal der træffes en beslutning om anmodningen ønskes afsendt pr. brev/fax
eller som elektronisk lægekorrespondance herunder, om der skal forsøges indarbejdet en manuel
tilføjelse-læ165.
Det besluttes, at anmodning om socialmedicinsk sagsbehandling fra sygehuse i SLB til kommunerne
sendes elektronisk jf. instruks, og med oveskriften lægelig korrespondance.

3. Tilbagemelding på høring fra kommuner og sygehuse i forhold til udbredelse af
telemedicinske udskrivningskonferencer
Sagsfremstilling:

I de specifikke Lokalaftaler fremgår, at videoudskrivningskonferencer er et indsatsområde og
Lokalsamordningsforum har tilsluttet sig øget brug, og bedt Underudvalget tage emnet op.
Der er mellem Kolding kommune og det Ortopædkirurgiske og det medicinske område I FKS udført
flere videokonferencer med et tilfredsstillende resultat. Der er på de fleste sygehusafdelinger i SLB og
i kommunerne teleteknologi tilrådighed.
Drøftelse og beslutning om videre udbredelse af telemedicinske udskrivningskonferencer på baggrund
af høringssvar/status og kommentarer til den udarbejdede aftale:
- Status fra kommuner: kommunerne er klar og vil gerne teste. I Vejen Kommune har hjemmeplejen
ipads, hvilket måske kan give en telemulighed for hjemmekonferencer.
- Status fra sygehusafdelinger: der er mulighed for telekonferencer på Kolding og Fredericia Sygehuse
på de medicinske og ortopædkirurgiske områder. Ortopæd og flere andre afdelinger i Vejle vil gerne
afprøve, men teleudstyr er ikke bredt tilgængeligt. Det neurologiske speciale har udstyr, men tager
forbehold for metodens egnethed i forhold til patientgruppen.
Der er tilfredshed i Vejle med samarbejdet med de kommunale forløbskoordinatorer.
Der udarbejdes i samarbejde med IT status over udstyr, samt forslag til udbredelse af telemuligheder
på baggrund af de positive tilsagn. For test kan Birthe kontaktes.
- Praktiserende læger: deltagelse ved 3. part - praktiserende læger er undersøgt og det er muligt.
Forudsætter en televideo adgang. Atea er det firma der servicerer SLB på området, vil gerne bistå i
udarbejdelse af forslag til løsninger i praksis. Anbefaler en E20 model (7.000 kr.). Modellen er i
forvejen hos enkelte praktiserende læger og anvendes til teletolkning. Dertil kommer en IT løsning.
Se iøvrigt vejledning om virtuelt møderum. Vil være modellen for en videoudskrivningskonf. med 3
parter.http://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/files/Formularer/Upload/2011/12/Quickguide%20til%20videokonf_SLB.pdf
- Kan den udarbejdede retningslinje udbredes til hele SLB området: retningslinjen kan anvendes med
en tilretning i forhold til udarbejdelse af resume. Det aftales mellem parterne, hvem der udarbejder
resume. Det er vigtigt at telefonnummer til pårørende fremgår af indlæggelsesrapporten.
Kommunale tlf. kontakt nr. herunder telenummer skal skrives ind i retningslinjen.
- Henvendelse: fra Syddansk Sundhedsinnovation (tidligere afd. for kommunesamarbejde) er der
modtaget en henvendelse, om mulighed for hjælp til udbredelse af udskrivningskonference via video.
Det kan f.eks. være afholdelse af workshop med afdelingerne/tværsektorielt, undervise i anvendelse
af videokonference osv.
Workshop blev afholdt på Sygeplejesymposium d. 12. maj med deltagelse ved Kolding Kommune. Der
var positive tilkendegivelser til workshoppen.
Konklusion på udbredelse af videoudskrivningskonferencer:
Udbredelse foregår og status drøftes igen på det kommende møde. Kommuner kan tage kontakt til
Birthe m.h.p på test på Kolding og Fredericia Sygehuse. Internt i SLB udarbejdes status i samarbejde
med IT.

4. Overvejelser, punkt fra sidste møde
Hvordan kan medcomstandarder, aftaleark/endelig forløbsplan, udskrivningsrapport eller andet
anvendes til synliggørelse af udskrivelsesaftale om hjemmehjælp, hjemmesygepl. hjælpemidler m.v.
Der er fokus på 2 vejs kommunikation, men orientering til praktiserende læger bør indgå. Epikrise
fællesskab med tillæg.
Drøftelse:
Høringsmateriale fra arbejdsgruppe vedr. tilretning af Sam-Bo indgår som inspiration til
sammenhæng, og hvordan informationer kan og bør formidles mellem parterne.
Egen læge bør informeres om indhold i udskrivelsessamtale og KRAM faktorer herunder ernæring.
Der opleves en skillelinje mellem læge og sygeplejefaglige oplysninger/forløbsplaner. Indsatsområder
vedr. forebyggelse skal anføres i forløbsplan og epikrise, når det er relevant – tolkning af kan og skal.
Hverdagens problemer skal ikke genereres, men løses hvor de er.
Middelfart har igangsat kursus tilpasset sundhedsfaglige medarbejdere.
Der er fortsat forståelsesproblemer i forhold til, at der skal samtykke til at læse indlæggelsesrapporten.
Det er undersøgt og årsagen er, at der kan følge oplysninger med, som ikke er nødvendige for den
aktuelle behandling.
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I udkast til skadestueforløb påpeges vigtigheden af den tlf. dialog og armbånds identifikation.
5. Samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp i forbindelse med sygehus behandling
http://www.regionsyddanmark.dk/wm373177
Samarbejdsaftalen er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget og vejledning er udarbejdet. LSF
har drøftet samarbejdsaftalen og påpeget behov for implementering i sektorerne.
Til drøftelse herunder fremlæggelse af områder, hvor der er behov for konkretisering i forhold til
udmøntning i praksis:
Aftalen gennemgås kort og der er tilsagn til formulering af tekst, når der indgås aftale om praktisk
hjælp i forbindelse med en indlæggelse. Henvendelse fra Vejle Kommune besvares.
Samarbejdsaftalens formulering om, at der skal tages kontakt til skadestuen m.h.p at få oplyst evt.
ventetid, kan være inspireret af, at der på institutioner er pædagogisk personale, som har brug for
vejledning og der er en aftale herom i Vejle kommune.
Det konkluderes at samarbejdsaftalen håndteres i dialog og med indlæggende læge som ansvarlig for
forløbet.
Implementering:
Evt. kort omtale på Sam-Bo opfølgningsmøde og til inspiration vedlagt P.P. udgave af forslag til tekst
vedr. praktisk hjælp under indlæggelse.

6. Gensidig orientering m.v.
- Opfølgning på Sam-Bo aftalen og fælles møder d. 10. og 13. september. Forslag til anden tilgang
evt. med en undervisningsdel.?
Møder fastholdes og der kan indgå orientering om videokonf., Alvorligt syge og døende herunder
Læ165, hjælpemidler, medicinoverlevering, UTH, Samarbejdsaftale om ledsagelse m.v.
Opsamling på næste møde herunder nedenstående punkter.
- Fremlæggelse fra de enkelte kommuner i forhold til, hvordan indsatsen jf. punkt 3.1 i Sam-Bo
aftalen håndteres (Kolding Kommune).
- Hjemmeside og referater http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm260918, drøftelse af retningslinjer
for indplacering af referater m.v.

7. Orientering fra Lokal samordningsforum (LSF) og Følgegruppe for Sam-Bo
LSF (Jørgen Graversen)
Ændret repræsentation fra SLB i LSF idet Birthe er udgået og i stedet indgår Rikke Blæsberg
Lund, fuldmægtig i Økonomi og planlægningsafdelingen SLB.
Følgegruppe for Sam-Bo
Arbejdsgruppe er nedsat m.h.p på tilpasning af Sam-Bo. Ønsker fra SLB indgår og ændringer
indarbejdes ved enighed. Det udarbejdede oplæg forelægges DAK i juni.

8. Evt.
Med venlig hilsen Marianne Hansen og Birthe Nielsen
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