01.04.2020

Horsensklyngens materiale (mulighed for opsigelse af varslingsfrister og
aftaler om oprustning i kommuner)
Herunder finder I et overblik over de aftaler, der er indgået, samt de tiltag/forslag der fortsat
er under behandling eller afklaring.
Etablering af videomøde for Horsensklyngens beredskab
Der er nedsat et beredskab for COVID-19 for Horsensklyngen, under regi af
klyngestyregruppen.
Der afholdes ugentlige videomøder, med deltagelse af:
Hanne Sveistrup Demant
Nils Falk Bjerregaard
Karin Holland
Charlotte F. Gjørup
René G. Nielsen
Anne Steenbæk
Jette Lorenzen
Lis Kaastrup
Bruno Melgaard
Psykiatrien deltager ad hoc.
Vibeke Duedahl Knudsen
Der er forespurgt om mulighed for at suspendere varslingsfristerne under COVID-19
epidemien
Dette har alle kommuner indvilliget i.
Der er udarbejdet et flowskema for suspendering af varslingsfrister (vedhæftet)
Behovet for suspendering af varslingsfristerne vurderes af task force gruppen på RHH. Det er
Hospitalsledelsen, der kan aktiverer suspenderingen.
Flowskemaet er godkendt i Horsensklyngens beredskab, den 24 marts.
Der er udarbejdet en SMS-liste som kommunikationskanal, når suspendering skal
aktiveres
Anvendes når beslutningen om suspenderingen af varslingsfristerne er truffet.
Via SMS orienteres de kommunale ledelser, som herefter iværksætter eget beredskab.
Er godkendt i Horsensklyngens beredskab, den 24 marts.
Der er indgået aftaler om udvidet visitation i kommunerne, når varslingsfristerne
suspenderes
Der er indgået aftaler om udvidet visitation, når varslingsfristerne suspenderes.
Det betyder, at alle kommuner læser og håndterer plejeforløbsplanenerne i tidsrummet 8-21
på alle hverdage, og i weekenden mellem 8-13.
Der kan, hvis behovet opstår, laves aftale om mulighed for at håndtere plejeforløbsplaner i
tidsrummet 13-21 i weekenden – aftalen skal laves i Horsensklyngens beredskab.
Er godkendt i Horsensklyngens beredskab, den 24 marts.
Tidsrum for at træffe visitator
og plejeforløbsplanerne
behandles
Dagstid 8-15

Der gives besked via

Varsling via plejeforløbsplan, udfyldt ud fra ovenstående
forslag

Aften 15-21

Weekend 8-13
Weekend 13-21

Send udfyldt plejeforløbsplan og orienter kort via et
opkald at den er sendt – se under den enkelte kommune i
udskrivelses APP
Telefonisk varsling og koordinering
Kan aftales på ledelsesniveau hvis der skønnes behov ikke indgået aftaler herom.

Konkrete aftaler for kommunikation mellem hospital og kommune ved accelererede
udskrivelser - når varslingsfristerne suspenderes
Når udskrivelserne skal accelereres, er det afgørende, at plejeforløbsplanerne udfyldes
grundigt. Ellers kan kommunerne ikke vurdere behovet for hjælp, og vi risikerer at skabe et
stigende antal genindlæggelser og en endnu større flaskehals for os selv.
Derfor er der lavet et dokument, med input fra funktionsledere på RHH og fra alle fire
kommuner, hvori der er angivet, hvad der skal beskrives i plejeforløbsplanen under
suspendering af varslingsfristerne.
Dokumentet er godkendt i Horsensklyngens beredskab, den 24 marts.
Aftaler ved. udskrivelsesrapport under suspendering af varslingsfristerne
Der er indgået aftale om, at plejeforløbsplanen under suspendering af varslingsfristerne
fungerer som udskrivelsesrapport ved accelererede og ikke komplekse udskrivelser.
Ved komplekse og langvarige indlæggelser (over 2 døgn), laves der aftaler mellem hospitalet
og kommunen ift., om plejeforløbsplanen skal suppleres med en udskrivelsesrapport, der
beskriver eventuelle ændringer, tiltag og/eller forholdsregler, der er tilkommet efter, at
plejeforløbsplanen er sendt. I disse tilfælde sendes der en udskrivelsesrapport kun med
tilføjelser til plejeforløbsplanen, der stadig vil fungere som basis, for det der videreformidles.
Er godkendt i Horsensklyngens beredskab, den 24 marts.
Aftaler vedr. medicin ved udskrivelse
Ved accelererede udskrivelser kan kommunerne udfordres meget på at fremskaffe medicin,
hvis der kun medsendes medicin til 1 døgn. Derfor er det aftalt, at der medsendes doseret
medicin til 3 døgn ved udskrivelse. Alternativt sendes ikke "gængs" medicin med ved
udskrivelsen (det der kan være svært at få fat på).
Er godkendt i Horsensklyngens beredskab, den 24 marts.
Plan for intern orientering på RHH
Udskrivelses APP'en opdateres med en ny fane "UDSKRIVELSER UNDER COVID-19"
Under denne fane kan findes
 Guide til udfyldelse af plejeforløbsplanen
 Oversigt over udvidet visitationstid i kommunerne – med telefonnumre
 Beskrivelse af ændringer ift. udskrivelsesrapport
 Beskrivelse ift. aftaler omkring medicin
Der udsendes, når varslingsfristerne suspenderes, skriftlig orientering til afdelingsledelserne,
samt til funktionsledere og koordinationsgruppen.
Der er etableret en direkte kommunikationsvej mellem Vibeke Duedahl og funktionsledelserne
i alle 4 kommuner, ift. håndtering af særligt udfordrende udskrivelsesforløb under COVID-19.
VDK kan i disse tilfælde anvende den direkte kontakt til hver kommune så tvivlsspørgsmål
hurtigt kan afklares.
Etablering af midlertidige pladser kommunalt, kapacitet og aftaler for
patientkategorier til disse pladser
Klyngekommunerne har meldt deres udvidede kapacitet ind for midlertidige pladser /
akutpladser.

Der drøftes fortsat med kommunerne, hvilke patientkategorier der kan modtages på deres
midlertidige pladser / akutpladser.
Aftaler/plan for særligt udsatte patientgrupper
Flere kommuner er i gang med at udarbejde konkrete planer for, hvis særligt udsatte
patientgrupper kræver isolation.
Skanderborg Kommune har eksempelvis lavet en konkret plan for borgere på Sølund, så de
kan hjemtages i isolation, hvis behovet skulle opstå.
Etablering af ekstra sengepladser regionalt til håndtering af COVID-19 patienter
uden intensiv behov, men fortsat behandlings- og isolationsbehov
Der er nedsat en regional gruppe, der undersøger muligheder for etablering af ekstra regionale
senge til de patienter med COVID-19, der ikke har intensivbehov, men fortsat isolations- og
behandlingsbehov.
Der er ingen status fra dette arbejde endnu.

Flow-skema

