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Dagsorden:
1. Godkendelse af referatet fra 21/2 2012
Referat godkendt.

2. Nyt fra Følgegruppe for Behandlingsredskaber og Hjælpemidler, herunder info om case
revideringer og nye cases
- Dorthe M. indgår og repræsenterer Sygehus Lillebælt i Følgegruppen for Behandlingsredskaber
og hjælpemidler.
Fremover udsendes referat fra Følgegruppen til Underudvalgets medlemmer. Opfølgning og
spørgsmål kan stilles og besvares på mødet efter udsendelse af referatet. Referater fra Underudvalg
sendes til Følgegruppen.
- Projekt vedr. amputations patienter og kørestol tidligt i forløbet idet kørestol ofte vil være et
permanent behov. Der er behov for indsigt og specialviden i forhold til siddekomfort herunder
udveksling af erfaringer m.h.p forebyggelse og til at opnå bedste tilgang ud fra forskellige
forudsætninger. Materiale herunder komplikationsvurdering er i proces.
- Casekatalog revideres gennemgribende x 2 årligt og bliver tilgængeligt i en PDF udgave til print.
Casekataloget er et dynamisk redskab der løbende tilpasses med nye cases fra hverdagen – f.eks.
rampecasen. På sidste møde blev case emner vedr. teststrimler til BS. måling, dropfodsstimulator og
PEG sonde, drøftet.

3. Referater. Birthe efterlyser en stringenthed ift. referaterne, da det er en opgave, der går på
omgang i Underudvalget. Forslag fra Birthe.
Der er flere formelle detaljer som, er anført i referater. Det er ønskeligt, at beslutninger fro arbejdsgang
vedr. drøftelse af cases, referat logo og turnus i forhold geografi m.v. foreligger som et samlet notat
herunder ensartethed i referat opsætning. Forslag vedlagt.

4. Møde med det Palliative Team

Kort møde, hvor der kunne være afsat mere tid til dialog, om de forud fremsendte emner. Teamet
anerkendte de kommunale vilkår herunder bevillingsmyndighed og ansvar. Enighed om direkte
kontakt ved evt. fremtidige problemstillinger og med den gode dialog som basal redskab. Forum for
koordination vedr. indsats for den alvorligt syge og døende patient, blev nævnt. Der følges op på dette
jf. der har været tale om fælles undervisning i forhold til Samarbejdsaftalen om samme samt at teamet
underviser kommunale nøglepersoner i palliation.
I sammenhængen indgik en drøftelse af Samarbejdsaftalens tilgang til orientering og igangsættelse af
kommunalt forløb vedr. den alvorligt syge og døende patient, anmodning om socialmedicinsk
sagsbehandling – Læ165 og barrierer for implementering herunder elektronisk fremsendelse af
blanketten.

5. Pjecerne til borgere og sundhedspersonalet. Er de distribueret ud, bruges de aktivt, kan de
bruges bedre/anderledes?
Pjecer til patienter er tilgængelige i venterum m.v. Pjecer til fagpersoner præsenteres bredt på
temamøderne. Vejle Kommune vil intensivere udbredelse herefter. Kolding Kommune har delt ud til
politikkere, ældresagen med flere. Pjecerne synliggør kompleksiteten på området og kan indgå som
en forståelig vejledning ved afslag og henvisning til leje.

6. Temaeftermiddage, hvem gør hvad, grupper, forplejning etc
-

PP på basis af OUH undervisning er tilpasset og temaer fordeles mellem underviserne.
Underviserne forbereder case materiale efter dette møde.
- Godt program og fin tilslutning med ca. 80 i Vejle og ca. 50 deltagere i Kolding inkl.
undervisere m.fl. Enighed om, at alle tilmeldte får mulighed for at deltage. Giver pres på de
fysiske rammer i Kolding, men det løses.
- Der bestilles PP point med 3 slides pr. side samt pjecen patient og fagfolk til udlevering,
casebeskrivelser og casekalatolg til grupperne.
- Gruppe størrelse max. 7 pr. gruppe med god fordeling af kommune og sygehus deltagere.
- Forplejning er på plads med SLB som sponsor.
- Arbejdsgang for behandling af cases indarbejdes i PP.
Administrativ bistand ydes i forhold til bestilling af materialer og afvikling af temamøderne (Birthe).
Der følges op på arrangementet på det kommende møde i august.
7. Cases, Irrigation Vejle Kommune
Jf. der skal være tid til at undersøge evt. cases inden drøftelse på mødet, behandles case fra Vejle
Kommune på næste møde.

8. Kapacitet, ventetider på fx. udbringning, kvalitetssikring (rengøring, stand, instruktion).
Hvordan ser det ud de forskellige steder?
Som en del af Sundhedsaftalen indgår opfølgning. Ovenstående er elementer i Grundaftalen på
behandlings og hjælpemiddelområdet og indgår derfor som et fast punkt på dagsordnen. Der er
enighed om, at tilgangen også kan være at dagsordenssætte evt. problemer i relation til
opfølgningsområderne.
Ventetid og udbringning drøftes. Der kan være behov for, at lukkedage på hjælpemiddelområdet
følger visitationsområdet med max 2 lukkedage i sammenhæng.
Kolding kommune har deltaget i møde Underudvalg indlæggelse og Udskrivelse vedr. patientforløb,
hvor udskrivelse blev aflyst p.g.a seng, ikke kunne leveres ved udskrivelsen. Fokus på dialog,
beslutning og accept herunder udfordringen i at vurdere, koordinere og kommunikere med såvel
sundhedsfaglige som pårørende. Generelt fungerer samarbejdet. Afvigelser forekommer og tidsfristen
er skarp.
Der følges op på indleveringsgeografier og hygiejnestandard på næste møde.
9. Evt.
Næste møde d. 28. august kl. 8.30 – 10.30 Vejle Sygehus herunder møder i 2013
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