Årsberetning fra Det Lokale Samordningsforum ved Vejle og Give
Sygehuse til Sundhedskoordinationsudvalget
Periode: Maj – Oktober 2007
Struktur/organisering af det lokale samordningsforum (deltagere, formandskab,
sekretariat, undergrupper, mødekadence)
7 kommunale repræsentanter – 3 fra Vejle Kommune og 4 fra Hedensted Kommune
3 praktiserende læger – 2 fra Vejle området og 1 fra Hedensted området
6 sygehusrepræsentatenter – 2 fra sygehusledelsen, 1 fra medicinsk område, 1 fra
ortopædkirurgisk område samt 2 ledende terapeuter
Derudover 2 repræsentanter fra sygehusets Planlægningsafdeling som varetager
sekretariatsfunktionen.
Der er etableret delt formandskab mellem Vejle Kommune og Vejle og Give Sygehuse.
Der er afviklet 2 møder i perioden: 14. maj 2007 og 6. september 2007. Næste møde afvikles 8.
november 2007. Der afvikles efter planen 4 årlige møder – et pr. kvartal.
Emner i fokus på hidtidige møder
- implementering af den nye samarbejdsstruktur, udarbejdelse af kommissorium for det
lokale samordningsudvalg
- status på sundhedsaftaleprocessen og IT-strategien
- genoptræning, genoptræningsplaner og hjælpemidler
- gensidig orientering
Initiativer, herunder baggrund for nedsættelse af eventuelle undergrupper
- aftale om kommunikation ved indlæggelse og udskrivelse ved komplicerede forløb
- audit af genoptræningsplaner, opgavefordeling og registrering af genoptræningsydelser
- etablering af undervisningstilbud til kommunale terapeuter ved Fysioterapien i Give
vedrørende skulder- og rygpatienter
- nedsættelse af lokale projektgrupper i forbindelse med implementeringen af IT-strategien
Påbegyndte opgaver
(Hænger sammen med ovenstående).
Handleplan for 2007-2008
Indsatsområder og handleplan for arbejdet i 2008 i det lokale samordningsforum ved Vejle og
Give Sygehuse vil blive drøftet på mødet den 8. november 2007.

Foreløbig vurdering af aftalegrundlag for samarbejde
Kan fortsat virke lidt uoverskueligt – en samlet grundaftale imødeses – men det vurderes at der
hermed vil være et godt grundlag for et tæt samarbejde mellem primær og sekundær sektor
omkring sikring af hensigtsmæssig opgavefordeling og sammenhængende patientforløb.

Oversigt over eventuelt behandlede fortolkningsspørgsmål
- Afregning for færdigbehandlede patienter.
Eventuelle bemærkninger
Der er en løbende dialog mellem primær og sygehusene og aftalt en række initiativer udover
samarbejdet i Det Lokale Samordningsforum.

