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Dagsorden møde i den lokale styregruppe for Silkeborgklyngen 24. marts
2009
1.

Godkendelse og prioritering af dagsorden

2.

Godkendelse af referat fra styregruppemøde 26. september 2008
Bilag: Referat fra møde 26. september 2008

Punkter til drøftelse
3.

Evaluering af shared care teamet på Hospitalsenheden Silkeborg
Der er udarbejdet et udkast til evaluering af shared care teamet på Hospitalsenheden Silkeborg til drøftelse i styregruppen.
Oplæg v/ projektleder Henning Voss, DSI
Varighed: kl. 13.30 – 14.10
Bilag: Evaluering af Shared Care Teamet på Regionshospitalet Silkeborg (Foreløbigt udkast 5. marts 2009)

Ind- og udskrivningsforløb
4.

Procedure for håndtering af medicin til patienter, der indlægges på hospitalet og er tilmeldt dosisdispensering v. Favrskov Kommune
I Randersklyngen er der udarbejdet et forslag til procedure for håndtering af medicin til patienter, der indlægges på hospital og er tilmeldt dosisdispensering. Der
ønskes en drøftelse af, om der skal udarbejdes en tilsvarende procedure i Silkeborgklyngen. Udkast til procedure og fax-skema fra Regionshospitalet Randers er
vedlagt til inspiration.
Bilag: Udkast til procedure for håndtering af medicin til patienter, der indlægges på
hospital og er tilmeldt dosisdispensering, Udkast til fax-skema.

Genoptræning
5.

Resultater af audit på genoptræningsområdet v. Hospitalsenheden Silkeborg
På Regionshospitalet Silkeborg blev der i efteråret 2008 foretaget audit på genoptræning. Fra denne audit fremkom bl.a. følgende, som vurderes væsentligt med
henblik på fremadrettet at forbedre og styrke det fælles arbejde med genoptræningsplanerne:
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•

Kvaliteten af genoptræningsplanerne
Der er problemer med mangelfuldt udfyldte genoptræningsplaner. Genoptræningsplanerne er stadig af varierende kvalitet. Herunder særligt i forhold til
funktionsevne før sygdom, aktuel funktionsevne på udskrivningstidspunkt og
genoptræningsbehov.

•

Revidering af Medcom Standarden
Analysen viste, at revideringen af Medcom Standarden sandsynligvis vil være
med til øge kvaliteten af genoptræningsplanerne. Medcom Standarden er på
en række områder ikke hensigtsmæssig, samtidig med at den rummer oplysninger, som terapeuterne i kommunerne ikke bruger/kan bruge.

Med henblik på at styrke det fælles arbejde med genoptræningsplanerne ønskes
en drøftelse af auditresultaterne.
Bilag: Audit af genoptræningsplaner på Regionshospitalet Silkeborg efteråret 2008,
bilag 1 og bilag 2 til audit efteråret 2008

Sundhedsfremme og forebyggelse
6.

Status på forløbsprogrammerne v. Skanderborg Kommune
Der ønskes en drøftelse af, hvor langt de enkelte parter er kommet i forhold til forløbsprogrammerne/indsatsen over for borgere med kronisk sygdom

Evaluering og opfølgning på sundhedsaftalen
7.

Gennemgang af nøgletal for Silkeborgklyngen v. Regionalt Sundhedssamarbejde
Der er udarbejdet nye nøgletal for klyngen.
Bilag: Oversigt over nøgletal for Silkeborgklyngen

8.

Generel drøftelse af evaluering og opfølgning på sundhedsaftalen v. Silkeborg Kommune
Der ønskes en drøftelse af hvilke tiltag med henblik på evaluering af sundhedsaftalerne, der skal igangsættes. Herunder hvad skal der måles på (proces og indhold eller effekter), og skal der laves en evaluering på klyngeniveau eller skal hver
kommune evaluere separat?
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9.

Opfølgning på opmærksomhedspunkter fra sundhedsaftalerne v. Regionalt
Sundhedssamarbejde
Der er udarbejdet en oversigt over opmærksomhedspunkter i den generelle sundhedsaftale til brug i de enkelte klynger.
Bilag: Opmærksomhedspunkter fra sundhedsaftalerne

10. Status på samarbejdet i den lokale styregruppe for Silkeborgklyngen v.
Favrskov Kommune
Der ønskes en kort drøftelse af samarbejdet i den lokale styregruppe i Silkeborgklyngen, herunder erfaringerne med den nye mødestruktur og evt. forslag til fælles fokusområder det kommende år. I forlængelse heraf forslås det, at der nedsættes en skrivegruppen til at udarbejde en kort status for Silkeborgklyngen med
udgangspunkt i oversigten over opmærksomhedspunkter fra sundhedsaftalen (jf.
punkt 9)

Elektronisk kommunikation
11. Status på IT-kommunikationsområdet v. Regionalt Sundhedssamarbejde
Status på indlæggelses- og udskrivningsadviser samt status på arbejdet med elektronisk genoptræningsplan

Punkter til orientering
12. Registrering af færdigbehandlede borgere fra Silkeborg Kommune v. Hospitalsenheden Silkeborg
13. Udmøntning af besparelser, herunder konsekvenser af lukning af kirurgisk
afdeling v. Hospitalsenheden Silkeborg
14. Skanderborg Sundhedshus v. Skanderborg Kommune
15. Kommnetarer fra kommunerne vedr. afklaringskatalog på hjælpemiddelområdet v. Silkeborg Kommune
16. Revision af vejledning til sundhedsaftale v. Regionalt Sundhedssamarbejde
17. Næste møde
Næste møde afholdes september 2009 i Silkeborg Kommune.
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