Tværgående opsummering på indholdet i beretninger fra de lokale
samordningsfora – det somatiske område

Der er i medfør af sundhedsaftalerne mellem Region Syddanmark og kommunerne i
regionen blevet nedsat 6 lokale samordningsfora til sikring af dialogen mellem
sygehusene, almen praksis og kommunerne. De lokale samordningsfora har til
opgave ved varetagelsen af lokal planlægning, driftstilpasning og
kvalitetsovervågning at medvirke til gennemførelse af sundhedsaftalerne på de
enkelte indsatsområder samt at leve op til aftalernes grundlæggende formål og
værdier.

Hvert samordningsforum skal i henhold til vedtaget minimumskommissorium afgive
en årlig beretning om varetagelsen af opgaverne i relation til sundhedsaftalerne
samt om forhold, der har været drøftet i det forgangne år i relation hertil. Beretning
afgives til Sundhedskoordinationsudvalget.

Beretningen følger en fast skabelon og skal bl.a. indeholde
-

en beskrivelse af organiseringen af det lokale samordningsforum (herunder
deltagere, formandskab, m.v.)

-

en skitsering af, hvilke emner der har været i fokus på de afholdte møder

-

en skitsering af igangsatte initiativer

-

en handleplan for det igangværende og kommende år

-

en vurdering af aftalegrundlaget for samarbejdet

-

en oversigt over eventuelt behandlede fortolkningsspørgsmål

I det følgende opsummeres indholdet i beretningerne fra de lokale samordningsfora
i henhold til ovenstående punkter.

Beskrivelse af organiseringen af de lokale samordningsfora

En tværgående gennemgang af organiseringen af det lokale samordningsforum
viser, at der er ligheder såvel som forskelle på tværs af de lokale samordningsfora.
Ligheden består i, at deltagerkredsen i overvejende grad består af ledere på
forskellige niveauer og områder i såvel sygehussektoren som den kommunale ditto.
Hertil kommer repræsentation fra praktiserende læger og praksiskoordinatorer.
Der er forskelle for så vidt angår formandskabet i samordningsforumet. Nogle fora
har delt formandskab mellem kommunen og sygehuset, mens andre har besluttet
sig for at forankre formandskabet på sygehuset, hvor det er chefsygeplejerskerne,

der er formænd.
Der er også forskel i mødekadencen, hvor nogle fora mødes 4 gange årligt og andre
6.
Endelig bør det nævnes, at Odense Universitetshospital (OUH) har to lokale
samordningsfora. I det ene forum mødes OUH med Odense Kommune, og i det
andet forum mødes OUH med de øvrige kommuner, der henhører under OUH’s
optageområde. For det lokale samordningsforum ved Vejle-Give sygehus, indgår
også Hedensted Kommune.

Emner i fokus på de afholdte møder i de lokale samordningsfora

Følgende opridser de emner, som har været i fokus på de afholdte møder i de lokale
samordningsfora. De emner, der nævnes herunder, er karakteriseret ved, at de har
været genstand for diskussion i mindst 2 lokale samordningsfora.

-

Genoptræningsområdet, herunder (kvaliteten af) genoptræningsplaner,
befordring i forbindelse med genoptræning m.v.

-

Implementering af den tværsektorielle sundhedskommunikation (IT-strategi
for samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger)

-

Kontaktpersonordninger

-

Varslingsaftaler for færdigbehandlede patienter

-

Patientrettet forebyggelse

Igangsatte initiativer

Da der er tale om en række forskelligartede igangsatte initiativer i de enkelte lokale
samordningsfora, henvises der til beretninger fra de enkelte samordningsfora. Dog
skal det nævnes, at en del af initiativerne vedrører genoptræningsområdet.

Handleplan for det igangværende og kommende år

Hvad angår handleplan for det igangværende og kommende år, er det især
opfølgning på, formidling samt implementering af den næste generation af
sundhedsaftaler, der optager de lokale samordningsfora. Hertil kommer en række
indsatser, som også følger af sundhedsaftalerne bl.a. i forhold til forebyggelsen af
uhensigtsmæssige indlæggelser og etableringen af initiativer inden for den
patientrettede forebyggelse.

Vurdering af aftalegrundlaget for samarbejdet

Af beretningerne fremgår det, at samarbejdet bærer præg af, at der er tale om en
1.generation af sundhedsaftaler. Aftalerne er midlertidige og generelle, hvad der
dels vanskeliggør igangsættelse af nye initiativer, dels vanskeliggør formidling ud i
organisationerne. Den nye grundaftale imødeses derfor med spænding, idet den
forventes at skabe et bedre fundament for igangsættelse af initiativer m.v. inden
for rammerne af samarbejdet i de lokale samordningsfora.

Fortolkningsspørgsmål
For så vidt angår fortolkningsspørgsmål i relation til samarbejdet i de lokale
samordningsfora, nævnes det i nogle af beretningerne, at der ikke været større
fortolkningsspørgsmål. I samordningsforummet omkring Vejle-Give Sygehus
nævnes, at afregning for færdigbehandlede patienter har været genstand for
fortolkning, og i samordningsforaene omkring OUH nævnes varslingsaftaler i
forbindelse færdigbehandlede patienter samt fortolkningsspørgsmål i relation til
genoptrænings- og forebyggelsesområdet.

