Tilbagemeldinger fra det lokale samordningsfora for
Sygehus Sønderjylland-området.
Tilbagemeldinger fra det lokale samordningsfora for Sygehus Sønderjylland-området.
Periode:
Fra det første møde i det lokale samordningsforum den 16 april til det seneste møde den 24 oktober
2007.
Struktur/organisering af det lokale samordningsforum (deltagere, formandskab, sekretariat,
undergrupper, mødekadence)
På det første møde i det lokale samordningsforum blev vedlagte forretningsorden godkendt
(forretningsordenen medsendes som bilag 1).
Det blev besluttet, at Sygehus Sønderjylland og kommunerne deler formandskabet. Kommunerne stiller
således en formand til rådighed for et år ad gangen. For indeværende periodehar det været
Sygeplejefagligdirektør Ditte Thinggaard og direktør Jacob Kyndal, Aabenraa Kommune, der har delt
formandskabet.
Det blev besluttet, at kommunerne deltager med direktør og sundhedschef eller det der svarer til.
Derudover kan man ad hoc. inviterer relevante fagpersoner alt afhængig af dagsordenen.
Man aftalte, at der i opstartsperioden som udgangspunkt afholdes 6 ordinære møder om året. Der kan
derudover indkaldes til ekstraordinære møder. Mødeantallet kan på længere sigt reguleres ned til 4.
Dagsordenen aftales mellem de to formænd på et formøde ca. tre uger før det ordinære møde.
Forslag til dagsordenen skal være fremsendt en uge før formødet.
Emner i fokus på hidtidige møder
Formændene lagde på det andet møde i det lokale samordningsforum op til en drøftelse af prioriterede
opgaver for 2007.
Følgende opgaver blev valgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dokumentation af aktivitet
Implementeringen af IT-strategien
Kontaktpersonordningen
Koordinering af kapacitet
Genoptræningsområdet
Patientrettet forebyggelse (Den gruppebaseret patientuddannelse m.v.)

Til oversigten over prioriterede opgaver tilføjes ligeledes samarbejde omkring de specifikke
aftalepunkter, som er enslydende i kommunernes sundhedsaftaler.

Initiativer, herunder baggrund for nedsættelse af eventuelle undergrupper
Der er i tilknytning til de 6 fokusområder nedsat følgende arbejdsgrupper (kommissorier vedlagt som
bilag 2)
1. Økonomigruppen har opgavefeltet:
Dokumentation af aktivitet
Koordinering af kapacitet
2. den tværsektorielle koordineringsgruppe på E-kommunikation har opgavefeltet:
Implementeringen af IT-strategien
3. den lokale genoptræningsgruppe har opgavefeltet:
Genoptræningsområdet
hjælpemiddelområdet
4. visitationsnetværket har opgavefeltet:
Implementering af den regionale samarbejdsaftale
Kontaktpersonordningen
Indlæggelse og udskrivning
patientforløb
NB.: Arbejdet omkring den Patientrettet forebyggelse afventer den regionale arbejdsgruppe.
Handleplan for 2007-2008
Til hver af de, lokalt nedsatte arbejdsgrupper, er der udarbejdet et arbejdskommissorium.
Der vil i løbet af 2007 blive udarbejdet handleplaner i alle arbejdsgrupper.
Foreløbig vurdering af aftalegrundlag for samarbejde
Det lokale samordningsforum for Sygehus Sønderjylland-området har i forbindelse med
implementeringen af de enkelte aftaler i Sundhedsaftalerne organiseret sig således, at forummet er det
strategiske niveau og på det operationelle niveau er der nedsat arbejdsgrupper bestående af
fagprofessionelle.
Denne organisering vil der også blive arbejdet efter i det fremtidige samarbejde.
Oversigt over eventuelt behandlede fortolkningsspørgsmål
Det lokale samordningsforum for Sygehus Sønderjylland-området har ikke haft fortolkningsspørgsmål til
behandling.
Eventuelle bemærkninger

