Invitation til informationsmøde om den nye løsningsmodel på stomiområdet
-

mere viden om den nye løsningsmodel, fælles udbud af stomiprodukter og samarbejdsaftalen.

Informationsmøde om den nye løsningsmodel på stomiområdet fredag den 20. marts 2020 kl. 09.00-12.00 i Silkeborg.
Arrangementet afholdes i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg (lokale fremgår af oversigtstavlen)
Formålet med informationsmødet er at give alle interesserede i kommunerne en indgående introduktion til den nye løsningsmodel på stomiområdet, og information om såvel det fælles udbud som tilslutningsprocessen.
Det igangværende samarbejde om fælles udbud af stomiprodukter som varetages af Aarhus Kommune, Odense Kommune, Region Syddanmark og Region Midtjylland har afdækket behovet for en ny tværsektoriel tilgang til stomiområdet, hvis visionen om
at skabe en øget kvalitet for borgere med stomi skal realiseres.
Kvalitet for borgere med stomi er i denne sammenhæng at skabe tryghed for borgeren. Trygheden skal opnås ved at der skabes
et mere sammenhængende behandlingsforløb og ved at tilbyde ensartede produkter på tværs af regioner og kommuner. Endelig
skal der kun være én indgang til det offentlige, herunder til den sundhedsfaglig rådgivning.
Tilgangen er det som overordnet kan beskrives som den nye løsningsmodel på stomiområdet.
Ny løsningsmodel for Midtjylland
Etablering af den nye løsningsmodel indebærer en række ændringer sammenlignet med den praksis der eksisterer i dag. Det
betyder bl.a.
•

At der udbydes et fælles sortiment med ens produkter og priser for kommuner og hospitaler (regioner).

•

fælles bestillingssystem

•

samlet håndtering fra bevilling til levering

Information og dialog
Fordi den nye løsningsmodel indebærer en sammenkædning af et fælles udbud som kræver:
•

tilslutning,

•

en ny samarbejdsaftale og

•

nye procedurer omkring bestilling, rådgivning og levering,

vil Stomiprojektet gerne indbyde alle relevante medarbejdere i kommunerne til en nærmere dialog og information.
Relevante medarbejdere i denne sammenhæng kan være:
•

Indkøbschefer,

•

udbudskonsulenter og øvrige repræsentanter for indkøbsafdelinger og indkøbsfællesskaber

•

Ledere og repræsentanter for myndighedsafdelinger

•

Stomisygeplejersker og kontinenssygeplejersker i kommunerne

•

Sundhedschefer, områdeledere og teamledere

Den videre proces
Tilslutningsprocedure og afklaringsproces er illustreret herunder. Der skal foreligge en endelig tilslutning i form af en eventuel
politisk godkendelse senest den 22. maj. Derfor er det vigtigt at der allerede nu planlægges en proces lokalt i forhold til den ønskede politiske involvering.

På vegne af Stomiprojektet
Anette Juhl Winther, indkøbschef, Aarhus kommune

Spørgsmål til projektet og/eller informationsmødet kan rettes til

Anders Horst, konsulent, KOSU-sekretariatet, phoan@aarhus.dk, 5157 5232
Maiken Ulsøe, udbudskonsulent, Borgmesterens afdeling, Aarhus kommune, maul@aarhus.dk, 4187 2069

Tilmelding til Informationsmødet kan ske på mail til KOSU-sekretariatet: kosu@mso.aarhus.dk,

Seneste frist for tilmelding er onsdag den 11. marts kl. 12.00

2

