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Oversigt over antallet af udskrevne unge i 2012

1. møde i spor 2 – arbejdet med overbelægningsproblematikken i
Hospitalsenheden Vest
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden – herunder tilføjelse af punkter til evt.
Referat:
Dagsorden godkendt uden tilføjelser til evt.

2. Gennemgang af kommissorium – herunder gruppens opgaver og rammer.
Referat:
Arbejdsgruppen har jf. kommissorium til hensigt at udrede muligheder forbundet med at samle
børn under 18 år på Børneafdelingen. Som udgangspunkt gælder det for stationære patienter,
der er indlagt på afdelinger, der er udfordret af overbelægning.
I nedenstående opsamling på drøftelser med henblik på en nærmere konkretisering af
opgaven:
•

Børneafdelingen varetager idag behandling og pleje for alle børn med medicinske
sygdomme og med 14 år.

•

Børneafdelingen varetager pleje af børn med kirurgiske og ortopædkirurgiske
sygdomme til og med 11 år. De kirurgiske læger har behandlingsansvaret uanset alder.

•

Ved flytning af medicinske børn vil der være brug for afklaring af lægefagligt ansvar og
opfølgning. For kirurgiske børn omhandler en flytning primært ansvar for pleje, da det
lægefaglige ansvar fortsat forventes at være i Kirurgisk Afdeling.

•

Børne- og ungepatienter på Medicinsk Afdeling er formentlig overvejende akutte og ikke
ambulante. Ved flytning af medicinske børne- og ungepatienter bør vurderingen foregå i
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Børnemodtagelsen og det vil derfor også involvere medicinske patienter 14-17 år som
nu ses i akutmodtagelsen.
•

Hvis/når der flyttes indlagte børne- og ungepatienter til Børneafdelingen skal der
medtænkes, hvorledes dette influerer på de ambulante forløb, hvor der skal udarbejdes
en analyse af den ambulante aktivitet for 14-17 årige i medicinsk regi.

•

Ved en ændring af nuværende praksis skal der sikres en hensigtsmæssig og enkel
visitation af børnepatienter, samt kommunikation til praktiserende læger om ændringer
i henvisningsmønstre.

3. Planlægning/igangsættelse af arbejdet.
•

Hvordan, hvem og hvornår?

Referat:
På baggrund af bl.a. data udleveret som bilag til dagsorden, var der blandt Kirurgisk og
Medicinsk Afdeling enighed om, at en nuværende samling af stationære børn kun i mindre
omfang vil afhjælpe afdelingerne ift. den presserende udfordring med nedbringelse af
belægningsprocenten på de to afdelinger.
Enighed blandt afdelingerne om, at der ved flytning af børnepatienter skal sikres en god proces
og optimale aftaler herom. Det blev aftalt at der ikke for nuværende arbejdes videre med en
samling af børn på Børneafdelingen i relation til den presserende udfordring med
overbelægning på Medicinsk og Kirurgisk Afdeling.
Børneafdelingens ledelse pegede på, at man til hver en tid er åben for dialog med
afdelingerne, såfremt en flytning af børnepatienterne kan ses som en hjælp i relation til
nuværende udfordringer med overbelægning.
Der var blandt mødedeltagerne velvillighed til i løbet af 2. halvår 2013, at arbejde videre med
en udredning af muligheder forbundet med at samle stationære børnepatienter under 18 år på
Børneafdelingen.

4. Evt.
Referat:
Ingen punkter.

5. Næste møder
•

Hvem og hvornår?

Referat:
Ikke planlagt flere møder.
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