Tilbagemelding fra Det Lokale Samordningsforum for SVS
til Sundhedskoordinationsudvalget
Periode:
Fra den 6. marts til 31. december 2007
Struktur/organisering af det lokale samordningsforum (deltagere, formandskab,
sekretariat, undergrupper, mødekadence)
1. Sygeplejedirektør Birthe Mette Pedersen, Sydvestjysk Sygehus er formand
2. Samordningsforum er sammensat af repræsentanter for sygehusledelsen og for relevante
områder/klinikker og hver kommune repræsenteres ved en eller flere ledere på omsorgstrænings- og forebyggelsesområderne(medlemsliste vedlagt om bilag)
3. Der afholdes som udgangspunkt 6 møder årligt
4. Det Lokale Samordningsforum kan nedsætte ad-hoc arbejdsgrupper efter behov
5. Formanden udarbejder dagsorden. Dagsorden skal indeholde de i standarddagsorden
anførte punkter
6. Der er udarbejdet forretningsorden (vedlagt som bilag)
Emner i fokus på hidtidige møder
1. Genoptræningsplaner, kvalitativ og kvantitativ
2. Befordring af borgere til genoptræning
3. Hjælpemiddelområdet, herunder drøftelse af høringsmateriale og case katalog
4. Udbredelse af funktion udskrivningskoordinator til andre kommuner foruden
Esbjerg Kommune
5. Samarbejde mellem SVS og Kommunerne om infektionshygiejnisk rådgivning
6. Samarbejde mellem SVS og Kommunerne om inkontinens
7. Elektronisk Kommunikation/tværsektorielt sundhedskommunikation, herunder løbende
tilbagemelding fra arbejdsgrupper og initiativer i forhold til implementering af IT-strategi
8. Løbende tilbagemeldinger fra igangværende regionale og kommunale arbejdsgrupper
Initiativer, herunder baggrund for nedsættelse af eventuelle undergrupper
Infektionshygiejnisk enhed på SVS rådgiver allerede kommunerne omkring infektionshygiejne. Både SVS og kommunerne ønsker at styrke denne rådgivning. SVS har derfor udarbejdet
et samlet forslag til rådgivning af kommunale institutioner, incl. forslag til betaling.
Samordningsforum har derfor nedsat en underarbejdsgruppe med repræsentanter fra
kommunerne og SVS, som skal udarbejde forslag til samlet rådgivning. Samlet forslag
forventes vedtaget ultimo 2007.
Påbegyndte opgaver
Implementering af Sundhedsaftaler, herunder:
•
Udbredelse af funktion udskrivningskoordinator til andre kommuner foruden
Esbjerg Kommune
•
Nedsættelse af underarbejdsgruppe vedrørende Infektionshygiejnisk rådgivning af
kommunale institutioner
•
Genoptræningsområdet

Handleplan for 2007-2008
Forsat implementering af Sundhedsaftaler, herunder:
•
Forstærket indsats vedrørende implementering af IT-strategi
•
Vedtagelse og forankring af regional samarbejdsaftale om indlæggelser og
udskrivninger
•
Iværksættelse af samarbejde omkring sårbehandling og inkontinens
•
Genoptræningsområdet
•
Patientrettet forebyggelse

Foreløbig vurdering af aftalegrundlag for samarbejde
Samordningsforumet vurderer følgende:
•
Aftalegrundlaget bærer præg af, at det er første gangs aftaler. Aftalegrundlaget er ikke
altid tilstede eller er ufuldstændigt/ufærdigt.
Oversigt over eventuelt behandlede fortolkningsspørgsmål
Samordningsforumet har ikke behandlet fortolkningsspørgsmål i 2007.
Eventuelle bemærkninger
Samordningsforumet har følgende bemærkninger:
•
Samarbejdet fungerer godt, men det har været lidt svært at få indhold i møderne,
grundet at aftalegrundlaget har båret præg af, at det er første gangs aftaler (manglende
aftalegrundlag og /eller ufuldstændigt grundlag)
•
Medlemmerne mener, at det hidtidige forløb i Samordningsforum skal ses i et
udviklingsperspektiv

