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Referat fra møde i den lokale styregruppe Silkeborgklyngen
1.

Godkendelse og prioritering af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra styregruppemøde 26. september 2008
Referatet blev godkendt med den rettelse, at kontaktgruppen ikke vil blive udvidet
med en repræsentant fra shared care teamet.

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.
Projektleder Henning Voss fra DSI præsenterede hovedkonklusionerne fra
evalueringen. Plancher fra oplægget er vedlagt referatet.
Der var enighed om, at evalueringen peger på en række relevante
udviklingsområder for shared care teamet. Især blev følgende forhold drøftet:
•

•
•
•

Der er behov for at sætte fokus på forebyggelse af akutte indlæggelser, og en
målrettet indsats for at medarbejderne kommer i gang med at bruge teamet til
dette. Det er også vigtigt af få praksiskonsulenterne inddraget.
Almen praksis kunne have gavn af nogle cases/eksempler på, hvad shared
care teamet kan bruges til
Der er en række kommunikationsudfordringer ikke mindst i forhold til almen
praksis.
Det er af fælles interesse at sikre sammenhængende patientforløb og
herunder gode udskrivningsforløb.

Hospitalsenheden Silkeborg tager initiativ til at nedsætte en udviklingsgruppe, som
skal arbejde videre med evalueringens anbefalinger.
Aftalerne vedrørende samarbejdet om shared care teamet skal genforhandles i
forbindelse med, at der indgås nye sundhedsaftaler ved udgangen af 2010.
Favrskov har en særaftale frem til 1. juli 2009, samarbejdet herefter skal afklares.
Den endelige rapport forventes at være færdig ultimo april 2009 og offentliggøres
på www.dsi.dk. Rapporten vil blive sendt til Sundhedskoordinationsudvalget til
orientering.

Ind- og udskrivningsforløb
4.

Procedure for håndtering af medicin til patienter, der indlægges på
hospitalet og er tilmeldt dosisdispensering v. Favrskov Kommune
I Randers-klyngen er der udarbejdet en procedure for håndtering af medicin til
patienter, der indlægges på hospital og er tilmeldt dosisdispensering. Det blev
drøftet, om der skal udarbejdes en tilsvarende procedure i Silkeborgklyngen.
Der var enighed om, at der er tale om et brugbart materiale. Emnet tages op til
videre behandling i kontaktgrupperne for de enkelte kommuner.
Praksiskonsulent Margit Maltesen vil desuden drøfte forslaget med de øvrige
praksiskonsulenter.

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:
•

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.

Der vil fortsat være fokus på de udpegede udviklingsområder.

Fremover vil der også være en terapeut ansat i skadesambulatoriet i forbindelse
med udarbejdelsen af genoptræningsplaner.
Der afholdes audit igen efteråret 2009. Auditten vil evt. kunne udvides til at omfatte
det samlede genoptræningsforløb. Hospitalet indkalder til næste audit.

Sundhedsfremme og forebyggelse
6.

Status på forløbsprogrammerne v. Skanderborg Kommune
Forløbsprogrammerne for henholdsvis KOL, type 2 diabetes og hjerte-kar sygdom
i Region Midtjylland er blevet godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget.
Det videre forløb omkring udmøntningen af forløbsprogrammerne blev drøftet.
Kommunerne i Silkeborgklyngen er langt i planlægningen af indsatserne til
borgere med kronisk sygdom og vil relativt hurtigt kunne igangsætte indsatserne.
Udmøntningen af forløbsprogrammerne i forhold til hospitalerne er ved at blive
afklaret.
Punktet genoptages på næste møde.

Evaluering og opfølgning på sundhedsaftalen
7.

Gennemgang af nøgletal for Silkeborgklyngen v. Regionalt
Sundhedssamarbejde
Nøgletal for klyngen blev drøftet. Generelt ses en nedgang i aktiviteten og en
stigning i antallet af færdigbehandlede patienter.

8.

Generel drøftelse af evaluering og opfølgning på sundhedsaftalen v.
Silkeborg Kommune
Igangsættelse af tiltag med henblik på evaluering af sundhedsaftalerne blev
drøftet.
Det blev besluttet, at der nedsættes en skrivegruppe med repræsentanter fra
kommunerne, hospitalet og Regionalt sundhedssamarbejde. Skrivegruppen
udarbejder en status på baggrund af den udarbejdede liste over
opmærksomhedspunkter i den generelle sundhedsaftale. Herudover skal det
vurderes, om der kan inddrages andet datamateriale i forhold til at belyse den
brugeroplevede kvalitet af aftalen (fx data fra landspatientundersøgelse).
Evalueringen laves på klyngeniveau.
Regionalt Sundhedssamarbejde indkalder til det første møde i skrivegruppen.

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.

Der nedsættes en skrivegruppe, der gennemgår de enkelte punktet på listen (jf.
pkt. 8)
10. Status på samarbejdet i den lokale styregruppe for Silkeborgklyngen v.
Favrskov Kommune
Se referat fra pkt. 8-9.

Elektronisk kommunikation
11. Status på IT-kommunikationsområdet v. Regionalt Sundhedssamarbejde
Status på indlæggelses- og udskrivningsadviser samt status på arbejdet med
elektronisk genoptræningsplan blev drøftet.
Alle parter i klyngen kan sende og modtage adviser.
Hospitalsenheden Silkeborg kan sende elektroniske genoptræningsplaner.
Favrskov Kommune tester pt. modtagelse af elektroniske genoptræningsplaner.
Testen fortsætter efter uge 15, hvor der gennemføres en opgradering af
kommunens omsorgssystem.
Silkeborg Kommune forventer teknisk at kunne modtage elektroniske
genoptræningsplaner fra primo maj.
Der anvendes forskellige omsorgssystemer i kommunerne i klyngen.

Punkter til orientering
12. Registrering af færdigbehandlede borgere fra Silkeborg Kommune v.
Hospitalsenheden Silkeborg
Hospitalsenheden Silkeborg og Silkeborg Kommune har gennemgået data
vedrørende færdigbehandlede patienter fra Silkeborg Kommune. Der er blevet
konstateret en række fejlregistreringer, og procedurerne i forbindelse med
registrering af færdigbehandlede patienter vil blive justeret.
13. Udmøntning af besparelser, herunder konsekvenser af lukning af kirurgisk
afdeling v. Hospitalsenheden Silkeborg
Hospitalsenheden Silkeborg orienterede og de gennemførte besparelser
herunder, at kirurgisk afdeling er blevet lukket i december 2008. Patienter med
behov for indlæggelse på kirurgisk afdeling vil fremover blive henvist til
henholdsvis Regionshospitalet Horsens (patienter fra Skanderborg Kommune),
Regionshospitalet Viborg (patienter fra Silkeborg Kommune) og Regionshospitalet
Randers (patienter fra Favrskov Kommune).
14. Skanderborg Sundhedshus v. Skanderborg Kommune

Fremtidig anvendelse og ejerskab af Skanderborg Sundhedshus drøftes pt.
mellem Region Midtjylland og Skanderborg Kommune.
15. Kommentarer fra kommunerne vedr. afklaringskatalog på
hjælpemiddelområdet v. Silkeborg Kommune
Kommunerne i Silkeborgklyngen har indgivet en række bemærkninger til det
udsendte forslag til afklaringskatalog på hjælpemiddelområdet.
Afklaringskataloget sendes til godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget i
april.
16. Revision af vejledning til sundhedsaftale v. Regionalt Sundhedssamarbejde
En revision af vejledning og bekendtgørelsen vedr. sundhedsaftalerne er under
udarbejdelse. I forbindelse med revisionen arbejdes der blandt på i højere grad at
kunne adskille den politiske og sundhedsfaglige del af sundhedsaftalen.
17. Næste møde
Næste møde afholdes september 2009 i Silkeborg Kommune.

