Referat

Møde i Lokalt Samordningsforum - SOF Lillebælt
Tidspunkt: Den 5. december, kl. 13.00-15.00
Sted: Kolding Sygehus, Direktionens Mødelokale
Deltagere:
Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt
Lene Søndergaard, Praksiskonsulent, Praktiserende læge, Middelfart
Diana Krogstrup, Sundheds- og forebyggelseschef, Vejle Kommune
Jette Kynde Schøtz, Afdelingschef for Sundhed & Familie, 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
Mona Nederby Larsen, Pleje og omsorgschef, Fredericia Kommune
Birgitte Munk Grunnet, Sundhedsplanlægger, Kolding Kommune
Jeanette Rokbøl, Sundhedschef, Middelfart Kommune
Connie Thurøe Nielsen, Ledende overlæge, Psykiatrisk afdeling Kolding Vejle
Ejler Ejlersen, Ledende overlæge, Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt
Bente Trier Kaarup, Oversygeplejerske, Ortopædkirurgisk Afd., Sygehus Lillebælt
Helle Rossen, Projektleder, Sygehus Lillebælt
Mathias Hornbæk, leder af den tværsektorielle enhed, Sygehus Lillebælt
Afbud:
Claus Noringriis, Praksiskonsulent, Praktiserende læge, Viuf
Peter Jezek, Oversygeplejerske, Psykiatrisk Afd., Kolding-Vejle
Anne Uller, Chefjordemoder Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling, Sygehus Lillebælt
Michael Ries, Afdelingsleder, Billund Kommune
Heidi Nordahl Jensen, Chef for Sundhed og Sygepleje, Kolding Kommune
Mads Koch Hansen, Lægefaglig direktør, Sygehus Lillebælt
Kirsten Damgaard Bisgaard, Oversygeplejerske, Medicinsk Afd., Sygehus Lillebælt

Sekretariat:
Birgitte Munk Grunnet og Mathias Hornbæk
Mødeleder: Helle Adolfsen
1. Velkomst
Der blev budt velkommen, og de enkelte orienterede om deres baggrund og sagsområder.

2. Patientcase v/Lene Søndergaard
Indstilling:
Det indstilles, at SOF tager casen til efterretning.
Beslutning:
Lene Søndergaard gennemgik patientcasen.
Casen omhandlede en patients sidste tid, og orienteringen omhandlede primært sektorernes
kontakt til patienten og transport til sygehuset.

Opmærksomhed blev rettet på fleksibilitet og imødekommenhed ift. patienten, herunder
koordineringen på tværs af sektorer. Barrieren ift. transport medtages i den videre dialog ift. det
nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
Casen tages til efterretning.

3. Implementering af Sundhedsaftalen - status fra regionale følgegrupper og lokale
implementeringsgrupper under SOF Lillebælt v/Helle Adolfsen (kl. 13.40-13.50)







Forebyggelse
Genoptræning og rehabilitering
Behandling og pleje
Sårbare gravide
SAM:BO
Sund Økonomi
Bilag 1: Status fra implementeringsgrupperne

Indstilling:
Det indstilles, at SOF Lillebælt godkender status fra implementeringsgrupperne
Beslutning:
Se bilag 1, tidligere fremsendt, for gennemgang af implementeringsgruppernes arbejde.
Det blev pointeret af SOF, at gruppernes arbejde genere overblik over aktivitet og tendenser
på tværs af sektorerne, hvilket er med til at give et strategisk styringsoverblik.
Orienteringen fra implementeringsgrupperne tages til efterretning..

4.

Opfølgning på Fælles Temadag mellem PSOF/SOF: Drøftelse af og beslutning om fælles
projekt v/Helle Adolfsen
På vores fælles temadag mellem PSOF og SOF Lillebælt den 20. september drøftede vi
forskellige konkrete, tværsektorielle tiltag, som kan understøtte mere koordinerede forløb, der
mindsker ulighed i sundhed samt øger tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Formandskaberne har efterfølgende samlet op på drøftelserne og de konkrete forslag.
Opsamlingen præsenteres på mødet.
Bilag 2: Journalaudit på patienter med forløb i psykiatri og somatik
Indstilling:
Det indstilles, at SOF Lillebælt drøfter erfaringerne fra dagen og formandskabets opsamling
mhp. beslutning om fælles initiativer målrettet vores fælles målgruppe.
Beslutning:
Drøftelsen havde fokus på samarbejdet på tværs af sektorer, og der var særligt opmærksomhed
på forbedringsforslagene, se side 13 i rapporten, fremsendt med dagsordenen:
- Rette tilbud til rette patient
- almen praksis deltagelse
- sweeperfunktion mellem somatik og psykiatri,
- overvægtige og diabetes.
Yderligere var der fokus på temaer som:
- henvisning til rygestoptilbud,
- deltagelse i kontrollerne,
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-

-

aflysninger,
nærhedsprincippet – overlevering fra somatik til almen praksis,
herunder fokus på den kommunale indsats på de sårbare borgere, ex. i form af
gadesygeplejersker, kompetenceudvikling mellem sektorerne ex. ift. afrusning med kobling
til misbrugscentrene,
tættere fællesskab med lokalpsykiatrien,
udeblivelse.

Endvidere var der drøftelse om den fælles indsats om borgeren, herunder den direkte dialog
med borgeren og handleplanerne for den enkelte. Her vurderes det nødvendigt med håndholdte
løsninger til de enkelte sårbare borgere. Fokus på den koordinerede indsats/ indsatsplan
mellem almen praksis og den kommunale koordinater.
Punktet medtages på næste SOF- møde, hvor der sættes fokus på henvisning til rygestoptilbud
og til misbrugscentre hhv. sweeperfunktioner og koordineringen om den enkelte patient.

5.

KOL-programmet: Oplæg v/Lise Døj-Bendixen, projektleder (30 minutter)
Kort indflyvning til programmet vedrørende hjemmemonitorering til borger med KOL:
 Fokus på indsatsens opbygning og formål
 Dialog om SOF-Lillebælts rolle i implementeringen af indsatsen, så vi sikrer en god start
for det kommende samarbejde.
Indstilling:
Det indstilles, at SOF Lillebælt tager oplægget til efterretning og drøfter en god implementering
af indsatsen.
Beslutning:
Se vedhæftet oplæg. På mødet blev der fokuseret på:
-

Skal opgave, fra økonomiaftalen,
Bekymring for telemedicin og uvidenhed om egenmestring
Tidsrammen for implementeringen, medio 2020, på baggrund af test i Region Nordjylland.
De forskellige samtaletyper mellem borger og den monitoreringsansvarlige, og de processer
samtalerne sætter i gang.
Systematic har vundet infrastruktur delen, se yderligere på digitaliseringsstyrelsens
hjemmeside og i oplægget.

Efter oplægget var der dialog om,
- Bekymringen for den telemedicinske tilgang, og værdien for patienten.
- Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, og ønsket om nærhed til eget hjem.
- Ønsket om regional implementeringsgruppe/ tværregionalt fora/ netværksgruppe.
Oplægget tages til efterretning.

6. Opfølgning på strategiske drøftelser fra seneste møde i september:
På mødet i september drøftede SOF Lillebælt følgende forslag til fælles projekter:
 Flere delprojekter VBA
 Alvorligt syge og døende
 Samarbejde om sår
 Faldforebyggelse
 Komme trygt hjem
 Genoptræningsplaner
 Dosispakket medicin
På mødet drøftes:
 Hvad er status på ovenstående indsatser i hver kommune / sygehus?
 Hvilke indsatser vil I gerne prioritere fremadrettet til fælles, strategiske projekter?
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Indstilling:
Det indstilles, at SOF Lillebælt drøfter og prioriterer strategiske indsatser for det kommende år
Beslutning:
På mødet blev der sat fokus på ovenstående temaer.
I relation hertil, blev det ift. KOL patienter konkret orienteret, at der som aftalt for fald patienter,
fremadrettet fra sygehuset adviseres patienter til primærsektoren:
-

Førstegangspatienten adviseres til almen praksis
Flergangspatienten adviseres til den kommunale hjemmepleje/ akutsygeplejerskerne
Fra den kommunale side var der et ønske om, at der ses på dosispakket medicin.

-

Her er der fokus på patienthensynet og den kommunale opgavevaretagelse.
Det overvejes at lave en strategisk initiativ under overskriften Medicin med mening, hvor
dosispakket medicin kan være én af indsatserne.

Herudover blev samarbejde om sår og den stigende kompetence diskuteret, og at der fra
sygehusside er fokus på live billede fremfor still billede, således ’hele’ såret og patienten kan
vurderes.
De øvrige temaer blev omtalt som opmærksomheder og drift, og det blev pointeret et behov for
deling af viden på de næste SOF møder.
Samlet ønskes der fra den kommunale side, at der alene bliver fokus på 1-2 strategiske temaer.
Dialogen tages til efterretning, herunder ønsket om et særligt fokus på dosispakket medicinering
og alvorligt syge og døende.

7.

Ny Sundhedsreform v/Kolding Kommune m.fl.
Vi afventer stadig udspil om ny sundhedsreform.
På mødet drøftes de foreløbige udmeldinger om indhold i reformen.
Indstilling:
Det indstilles, at SOF Lillebælt drøfter de foreløbige udmeldinger om ny sundhedsreform.
Beslutning:
Punktet udskydes til et senere tidspunkt.

8.

Nyt fra:
8.1. Psykiatrien v/ Connie Thurøe Nielsen
8.2. Praksiskonsulenter: v/Lene Søndergaard
Indstilling:
Det indstilles, at SOF Lillebælt tager orienteringerne til efterretning.
Beslutning:
Nyt fra Psykiatrien:
- Retsmedicinske patienter går primært til Esbjerg. Undervisning om delir vil fortsætte.
- Fokus på demens, samarbejde etableret med Medicinsk Afdeling KS. Ligeledes fokus på
samarbejdet med det kommunale optagerområde. Emnet kan tages op på et senere møde,
ved Tina Bach Jørgensen.
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Nyt fra praksiskonsulenterne:
- Klyngearbejdet er ved at blive sat i gang i de enkelte kommuner.
- Klyngegrupperne skal orienteres til næste møde.

9.

Nyt fra DAK v/Helle Adolfsen m.fl.
Indstilling:
Det indstilles, at SOF Lillebælt tager orienteringerne til efterretning og drøfter status og
eventuelle kompetenceudviklingsbehov
Beslutning:
Orienteringen blev taget til efterretning.

10. Kort status på rygestopindsats på Sygehus Lillebælt v/Mathias Hornbæk
Indstilling:
Det indstilles, at SOF Lillebælt tager orienteringen til efterretning
Beslutning:
Orienteringen blev taget til efterretning.
Sygehuset efterlyste kommuner til pilotfase. Temaet er efterfølgende blevet taget op i
implementeringsgruppen for forebyggelse.
11. Orienteringspunkter
Indstilling:
Det indstilles, at SOF Lillebælt tager eventuelle orienteringer til efterretning.
Beslutning:
Orienteringen blev taget til efterretning.

12. Datoer for SOF-møder 2019
 Onsdag den 30. januar kl. 13.30-15.30
 Torsdag den 11. april kl. 9.00-11.00
 Tirsdag den 18. juni kl. 13.00-15.00
 Tirsdag den 17. september kl. 13.00-15.00
 Onsdag den 13. november: Fælles temadag med PSOF/SOF kl. 8.30-12.30 + ordinært
SOF-møde kl. 13.00-15.00
Indstilling:
Det indstilles, at SOF Lillebælt godkender forslagene til mødedatoer for 2019.
Beslutning:
Orienteringen blev taget til efterretning og møde indkaldelserne er udsendt.

13. Evt.
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