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Teams

Deltagende kommuner:
• Dragør
• Ishøj
• Brøndby
• Hvidovre
• Vallensbæk
• Høje Tåstrup
• Albertslund
Afbud
• Tårnby
• København
• Glostrup
Deltagende brobyggersygeplejersker:
• Anne Christella 210
• Vibeke 220
• Dina G
Deltagende samordningskonsulenter
• Michell
• Mie
• Lis

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velkomst
Godkendelse af referat
Orientering fra samordningskonsulenterne
Orientering fra brobyggersygeplejerskerne om det der fylder
Orientering fra kommuner om det der fylder
Fælles dialog om tværgående problemstillinger
Emner til næste møde
Evt.

1. Velkomst
v/ Samordningskonsulenterne

Referat
Samordningskonsulent Mie Grønfeldt bød velkommen. Og særlig velkommen til Filista som
er ny
2. Godkendelse af referat
v/ Samordningskonsulenter
Referat
Referatet godkendt
3. Orientering fra samordningskonsulenterne
v/ samordningskonsulenterne
Referat
Vi aktuelt 4 færdigmeldte patienter.
Det virker rimeligt roligt mht. de færdigmeldte patienter i øjeblikket. Langt de fleste patienter
ligger mellem 1-8 dage og venter. Ud over for et par kommuner er der stort set ingen ventetid.
Samordningskonsulenterne kommer med en opfordring til at få gennemset Funktionsevnevurderingerne i kommunerne. Det står rigtigt meget, både relevant og ikke relevant, som vi
har svært ved at få et overblik over. .
Hospitalet har meget svært ved at gennemskue, om patienterne bor på plejehjem, når vi kigger i patientens data.
Der står en adresse, f.eks. Irlandsvej, Men man skal være lokalkendt for at vide, om der ligger et plejehjem på Irlandsvej.
Derfor er det meget vigtigt, at hospitalet modtager en M-ILR med besked om, at patienten
bor på plejehjem. Dette har betydning for om vi får registreret ”Behandlingsansvarlig læge”.
Og problemet bliver måske større til september, hvor dette tilbud gælder alle, der får en
sundhedsydelse.
Teknisk set arbejder man selvfølgelig på en automatiseret løsning, men den er det endnu
ikke.

4. Orientering fra brobyggersygeplejerskerne om det der fylder
v/ brobyggersygeplejerskerne
Referat
Ved runden blandt brobyggersygeplejersker, var der enighed om, at der var ok ude i de forskellige afdelinger.

5. Orientering fra kommuner om det der fylder
v/ kommune repræsentanter
Referat.
Kommunerne undrer sig over, at tilbuddet om Behandlingsansvarlig læge kun gælder for patienter, som har været indlagt over 24 timer.
Hospitalet er fuldstændig enig, og Michell som har siddet i planlægningsgruppen, siger, at
netop dette har været fremlagt fra starten af, dog uden at være taget ad notam
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6. Fælles dialog om tværgående problemstillinger

v/fælles
Referat
En kommune har rettet henvendelse til Hospitalet for at få medicin i poser ved udskrivelse i
stedet for i æsker. Ønsket er rettet fordi man i kommunen ofte oplever fejl i de ophældte
æsker.
På hospitalet erkender vi at vi bestemt fortsat skal arbejde med at få hældt den rettet medicin op. Men ifølge retningslinjen fra Regionen skal vi, hvis vi hælder op i poser påføre hver
eneste pose batch nummer og udløbsdato, hvilket er et stort arbejde.
Tilbagemelding fra de fleste kommuner er dog også, at de fortsat ønsker medicin ophældt i
æsker, idet man ellers skulle have en sygeplejersker ud til patienterne, så snart de kommer
hjem fra hospitalet, for at hælde medicin op.
I Tårnby har man forsøgsvis prøvet at ringe til Akutmodtagelse, når man har afsendt en MILR, så afdelingen bliver klar over, at de skal efter tjekke den. Det har Akutafdelingerne været meget glade for.
I Høje Tåstrup kom det frem, at sociale problemstillinger fylder meget efter udskrivelse fra
hospitalet. Ofte kan medicinen f.eks. ikke blive hentet på apoteket fordi borgeren enten ikke
har penge, ikke har konto på apoteket eller pårørende, der kan afhente det.
Nogle gange er de 2 dage, som hospitalet medgiver medicin simpelthen ikke nok. Der kommer ”huller” i borgerens medicinske behandling.
Vi kan godt se problemet på hospitalet, men vi følger en regional retningslinje, der siger at vi
giver medicin med til 2 dage. Ved udskrivelse før kl. 12 gælder udskrivelsesdagen som den
første dag.

7. Emner til næste møde
Referat

8. Evt.
Referat
Det aftaltes at Sandra og/eller Nikoline varetager ordstyrerfunktionen ved næste møde
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