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1. Vedr. tem adrøftelsen – udskrivningskoordinatorer.   

Visitationschef H elle H ansen, Randers Kommune og Specialkonsu-

lent Birgit Svendsen, Regionshospitalet Randers og Grenaa fortalte 

om deres fæ lles aftale om Udskrivningskoordinatorer - for uddyb-

ning se fremstillingen i dagsorden samt vedlagte beskrivelse. 

 

Teamdrøftelsen om udskrivningskoordinatorerne skal ses som en 

inspiration til én måde at samarbejde om det sammenhæ ngende 

patientforløb, det hurtige patientflow  (som en følge af akuthospital) 

og forebyggelse af uhensigtsmæ ssige genindlæ ggelser.  

 

Oplæ gget fra Randers gav anledning til en ræ kke spørgsmål og til en 

konstruktiv diskussion om ordningen.  

H ermed et par pointer fra diskussionen: 

� Udskrivningskoordinatorerne fungerer som borgernes 

fremskudte led på hospitalet – og der er STOR tilfredshed 

fra borgerne. 

� Genoptræ ningsplaner og registrering af fæ rdigbehandlede 

patienter håndteres hurtigt af Udskrivningskoordinatorer-

ne. 

� Ordningen er IKKE tilknyttet FAM E (fæ lles akutte modtage 

enhed), da den forsinkede det hurtige flow  i FAM E. 

� H ospitalet har M EGET glæ de af ordningen, da den uden 

tvivl frigiver tid til patienterne. 

� Kommunen er også tilfreds i forhold til større sikkerhed for 

borgerne, højere kvalitet af udskrivelserne, reducering af  

antal af telefonopkald samt  besparelse af benzin udgifter. 

� Kommunen har dog opdaget en stigning i udgifterne på  an-

tal af patienter, der ligger på hospitalet og er fæ rdigbe-

handlede – dette  kan dog med stor sikkerhed forklares i 

æ ndring af registreringspraksis på hospitalet (på samtlige 

af Regionens hospitaler). 

� Ordningen er 100 %  finansieret af kommunen – skal det 

væ re delt finansiering? (her svarer regionen umiddelbart 

nej, da det er en kommunal opgave at visitere borgerne til 

diverse ydelser). 

 

O rdningen evalueres, og der udgives en evalueringsrapport primo 

2009. Desuden afholdes der en konference, hvor resultaterne af 

ordningen fremlæ gges. 
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Der er en stående invitation fra Randers til at komme og følge en af 

udskrivningskoordinatorerne og på den måde få et dybere indblik i 

funktionen. 

 

2. Vedr. Spareplanerne for Regionshospitalet Horsens, Bræ dstrup og 

Odder.  - O rtopæ dkirurgisk afdeling varsler (som gjort tidligere) sto-

re æ ndringer af deres sår ambulatorium som følger af Region M idt-

jyllands spareplaner – der vil bliver sendt mere konkret infomation 

ud på et lidt senere tidspunkt. 

Se vedhæ ftede kopi af brev fra Anna Birte Sparvath. Brevet inde-

holder svar på spørgsmål vedrørende besparelser på fødsels-, ryg-

ning og diæ tistområdet. Brevet blev sendt i en mail til hele Styre-

gruppen tirsdag den 18/11 2008.  

 

3. Vedr. Nyt fra Region M idtjylland. 

� Alle Sundhedsaftaler er sendt til Sundhedsstyrelsen, og 

Regionen venter svar tilbage den 1/12 2008. 

� Som hjæ lp til at implementere de reviderede aftaler, er man 

i gang med at udarbejde en håndbog for Sundhedsaftaler-

ne i pixi-bog format. H åndbogen bliver lavet i en trykt udga-

ve og i en elektronisk udgave, og vil væ re klar ca. medio de-

cember. 

� Sundhedsstyrelsen afholder en evalueringsrunde i form af 

en rundbordssamtale sammen Regionen. H erefter nedsæ t-

tes der en gruppe (bestående af repræ sentanter fra kon-

taktudvalg, kommuner, hospitaler og almen praksis mv.), 

der skal udarbejde Regions M idtjyllands forslag  til Sund-

hedsstyrelsen til den nye bekendtgørelse for 2. generati-

onssundhedsaftalerne. Den nye bekendtgørelse udgives 

sommeren 2009. 

� Det Regionale Samarbejdsråd på H jæ lpemiddelområdet 

har udarbejdet et vejledende snitfladekatalog for ansvars-

fordeling af hjæ lpemidler. Gruppen har valgt at væ re prag-

matisk og kompromissøgende i forhold til at udarbejde et 

katalog, hvori der er tæ nkt i hensigtsmæ ssige patientfor-

løb. Kataloget skal godkendes i Sundhedskoordinationsud-

valget og i Sundhedsstyregruppen, og det er tilgæ ngeligt 

primo 2009. 
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4. Vedr. Forløbsprogram m et for patienter m ed Hoftebrud  

Forløbsprogrammet er ikke helt fæ rdigt – se vedhæ ftede slides for 

status og kunne derfor ikke godkendes endeligt på Styregruppen. 

Beslutningen om den videre proces blev følgende: 

� Der gives  den fornødne tid til at fæ rdiggøre forløbspro-

grammet i god kvalitet. 

� Forløbsprogrammet  præ senteres for  den Faglige Følge-

gruppe primo februar. Når det er godkendt i dette fora sen-

des det til endelig godkendelse i Styregruppen. 

� Styregruppens deltager er velkomne til at kommentere på 

bilagsmaterialet og forløbsprogrammet – eventuelle kom-

mentarer/bemæ rkninger sendes til M ajbritt  Veise  Blohm. 

 

5. Vedr. Status fra den faglige følgegruppe - grundet tidsnød blev det-

te punkt overført til referatet.  

Der er i den Faglige Følgegruppe aftalt delt Formandskab mellem 

Oversygeplejerske Inge H enriksen og Visitationschef Anne Sten-

bæ k, Odder Kommune. De fremtidige møder aftales i fæ llesskab 

mellem de to formæ nd. M øderne starter fremover med en ½  times 

formøde mellem formæ ndene. 

                Der arbejdes på en delt sekretariatsfunktion mellem kommune og    

H ospital.  

Den Faglige Følgegruppe har en mæ ngde arbejdsopgaver, der ende-

ligt prioriteres på gruppens næ ste møde – se i øvrigt vedlagte refe-

rater og opgaveliste. 

 

 

N æ ste m øde: 24/4 2009 kl. 9:00 til 12:00 i ”M ødestedet” - æ ndring af mø-

dedato (oprindelig aftale medio M aj 2009) grundet kommunerepræ sentan-

terne skal deltage i et arrangement i regi af KL. 
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