Tilbagemelding fra Lokalt samordningsforum for
Sygehus Fyn-området til Sundhedskoordinationsudvalget
Periode: 8. marts til 20. november 2007. Næste møde planlagt til 29. november 2007
Struktur/organisering af det lokale samordningsforum (deltagere, formandskab,
sekretariat, undergrupper, mødekadence)
Lokalt samordningsforum for Sygehus Fyn-området har konstitueret sig ved det første møde 8.
marts 2007, med chefsygeplejerske Judith Mølgaard som formand og sundhedschef Marianne
Horstmann (Svendborg kommune) som næstformand. Sekretariatsfunktionen følger
formandskabet og ligger dermed pt i Sygehus Fyn. Der er udarbejdet kommissorium for
samordningsforumet og tre underudvalg (genoptræning, ind- og udskrivning & hjælpemidler)
samt et ad hoc udvalg (hjemmebesøg).
Der deltager tre repræsentanter fra hver kommune (Ærø dog to). Sundhedschefer er
repræsenteret, hvor de findes (excl FMK), samt chefer for ældreområdet og
myndighedsafdelinger.
Der vil være afholdt fem møder i Samordningsforumet i løbet af 2007
Emner i fokus på hidtidige møder
Konstituering har været en stor opgave i sig selv, med etablering af underudvalg,
forretningsorden mv.. Varslingsaftale og efterregulering vedr. færdigbehandlede patienter har
været berørt. Der har været gensidig orientering.
Initiativer, herunder baggrund for nedsættelse af eventuelle undergrupper
Der er etableret tre underudvalg, som nævnt. Underudvalg vedr. hjælpemidler er endnu ikke
trådt sammen, da man har afventet de regionale udmeldinger. Ad hoc arbejdsgruppen vedr.
hjemmebesøg er heller ikke blevet indkaldt endnu. Hensigten med underudvalgene er, at
sammenføre samarbejdsparterne i sygehuset og kommunerne mhp at lære hinanden at kende og
løse praksisnære problemstillinger i samarbejdet.
Underudvalg vedr. genoptræning er mødtes tre gange. Det består at 10 terapeuter, hvoraf 7 er
fra kommunerne samt en praktiserende læge, en overlæge geriatrisk afdeling og en overlæge
ortopædkirurgisk afdeling. Chefterapeuten i SHF er formand. Terapiafdelingen
sekretariatsbetjener udvalget.
Emner: Kvantitet og kvalitet i genoptræningsplaner, hjælpemidler til gravide og til
knæpatienter, transportregler, samarbejde omkring projekter, ventetid til almen ambulant
genoptræning postoperativt, samarbejde ved hjemmebesøg, snitflader, jobrotation mm.
Underudvalg vedr. ind- og udskrivning af patienter er mødtes to gange. Udvalget består af
fem kommunale repræsentanter, en praktiserende læge, en afdelingssygeplejerske fra medicinsk
afdeling og oversygeplejersken fra Geriatrisk afdeling som formand. Kommunikation på tværs
af sektorgrænsen har været det centrale tema: varslingsaftaler, sygeplejerapporter,
tilgængelighed og telefontider, vanskelighed ved at få kontakt med personale der kender
patienten. Der diskuteres en guide til ensartet beskrivelse af patienten. Orienteret om nye tiltag i
sygehuset. En kommunal repræsentant har deltaget i møde med SHF’s oversygeplejersker.
Tove Lehrmann har orienteret om den elektroniske kommunikation.

Påbegyndte opgaver
Spørgsmål om servicering af kommunerne på hygiejneområdet har været berørt
Der er vedtaget at etablere en udviklingspulje fra 1. januar, på 160.000. Kommunerne bidrager
med ½-delen og sygehuset med den anden ½-del. Alle kommuner, bortset fra Ærø har tilmeldt
sig.
Handleplan for 2007-2008
Samordningsforum for SHF-området har ikke formuleret er direkte handleplan, men
- kroniker-området,
- den patientrettede forebyggelse
- hygiejneområdet
forventes at blive områder der skal behandles i 2008.
Foreløbig vurdering af aftalegrundlag for samarbejde

Oversigt over eventuelt behandlede fortolkningsspørgsmål
Varslingsaftalen har været diskuteret samt registrering af færdigbehandling.
Eventuelle bemærkninger
Nærværende fremstilling er godkendt af formand og næstformanden. Forelægges Lokalt
samordningsforum for SHF-området til orientering 29. november.
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