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20. maj 2019

Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. den gode udskrivelse
Baggrund og formål
Aftale om kommunal forberedelsestid i forbindelse med udskrivelse af patienter mellem regionens
hospitaler og kommunerne tyder på at være forældet. Derfor nedsættes en tværsektoriel midlertidig
arbejdsgruppe med reference til Sundhedsstyregruppen. Arbejdsgruppen får til opgave at se på, hvordan
den gode udskrivelse sikres, hvis den eksisterende aftale om kommunal forberedelsestid afskaffes. Arbejdet
involverer hospitaler og kommuner i Region Midtjylland. En arbejdsgruppe nedsat af Klinikforum og som
refererer til KITA (Styregruppen for den kliniske IT-arbejdsplads) udarbejder et forslag til faglig og
organisatorisk implementering af nye standarder for epikriser fra hospitaler til almen praksis. Ved behov
sikres der koordination mellem de to gruppers arbejde.
Opdrag
Gruppens opdrag er at udarbejde forslag til principper/hensyn for samarbejdet om den gode udskrivelse,
som kan danne ramme for drøftelser og aftaler lokalt i klyngerne. Til inspiration vil der forud for første
arbejdsgruppemøde blive udarbejdet et overblik over erfaringer, der allerede er gjort. Dette overblik vil
danne udgangspunkt for arbejdsgruppens arbejde.
Organisering
Arbejdsgruppen sammensættes af repræsentanter fra hospitaler og fra kommuner.
Der lægges op til følgende:
• 5 repræsentanter fra kommunerne (sundheds- og ældrechef, visitationsleder)
• 3 repræsentanter fra hospitalerne (oversygeplejersker)
Der udpeges et formandskab for gruppen bestående af en regional og en kommunal formand, som vælges
blandt de kommunale og de regionale medlemmer. Formandskabet er på afdelingsledelses-/sundheds- og
ældrechefniveau.
Sekretariatsbetjeningen varetages af en kommunal repræsentant fra KOSU sekretariatet og en regional
repræsentant fra Sundhedsplanlægning.
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Tidsplan

Tidspunkt
Maj 2019
Maj 2019
Juni 2019
Juni 2019

Handling
Sundhedsstyregruppen får skriftlig orientering om nedsættelse
af gruppen samt kommissorium med procesplan
Arbejdsgruppemedlemmer udpeges
Overblik over erfaringer udarbejdes

Ultimo august 2019

Formandskab og sekretariat afstemmer plan for gruppens
arbejde
1. arbejdsgruppemøde

Ultimo september 2019

2. arbejdsgruppemøde

Medio oktober 2019

November 2019

Faglig kommentering i Patientinddragelsesudvalget,
Chefforum/kommunerne,
Klinikforum/hospitalerne
Formandskab og sekretariatet behandler evt. tilretninger på
baggrund af faglig kommentering
6. november materiale til godkendelse i Sundhedsstyregruppen

December 2019

13. december materiale til godkendelse i SKU

Januar 2020

Til godkendelse i kommuner og region

Ultimo oktober 2019

