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Referat:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt med en enkelt præcisering om
vagtlæger og almen praksis. Det blev besluttet, at
problematikken med patienter, der skifter rundt i de
forskellige afsnit skal sendes videre til spor 2.
2. Drøftelse af retningslinjen for visitation – er der kommentarer?
Det vil være hensigtsmæssigt, at retningslinjen også kommer
til at beskrive de fire kommende akutambulatorier (Medicinsk,
kirurgisk, ortopædkirurgisk og neurologisk) samt Diagnostisk
Enhed. Det blev udtrykt ønske om, at retningslinjen, trods
tilføjelserne, ikke bliver for lang. Retningslinjen skal suppleres
med en positivliste til hospitalsvisitationen med spørgsmål til
patienten. Det blev besluttet, at punktet
”Visitationssygeplejersker” skal uddybes.
3. Opfølgning på drøftelse på sidste møde:
a. Etablering af akutambulatorier?
b. Etablering af subakutte ambulatorier?
c. Patienter, der ikke er tilknyttet en stamafdeling i HEV
Der er udfordringer med, at visse typer af patienter optager
sengepladser på Akutafdelingen. Hvis der ikke er tvivl om,
hvad patienten fejler, er det ikke nødvendigt at have dem
indover Akutafdelingen. Der ville derfor være ønskværdigt
med en omorganisering af arbejdsgange og mere klare
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patientforløb. Det gælder blandt andet patienter, der er
triageret blåt, rygpatienter, galdestenspatienter, postoperative
patienter. Dette kan afhjælpes med en henvisning til et
akutambulatorium dagen efter. Det vil være hensigtsmæssigt,
at visse patientgrupper får en stamafdeling, således kontakten
går denne vej i stedet i stedet for til Akutafdelingen.
Spørgsmålet med indlæggelse af rygpatienter, der har smerter
men ikke er behandlingskrævende, og som andre afsnit har
sagt nej til skal overgives til spor 4, da smertebehandlingen er
en kommunal opgave.
Det bør udnyttes, at presset på afdelingerne ikke er ligeligt
fordelt henover dagen, så ressourcerne kan optimeres. Det
samme gælder for planlægning af hjælpepersonale og rum.
Kirurgisk Afdeling og Akutafdelingen aftalte at holde et møde
for at drøfte snitflader og nye samarbejdsmuligheder.
I forhold til kontakten med almen praksis skal der udarbejdes
en liste med specialerne og kontaktinformation, hvilket
forventes at kunne hjælpe i forhold til samarbejdet mellem
sygehusvæsen og almen praksis. Almen praksis kan også
henvise til Diagnostisk Enhed.
Det blev besluttet at arbejde videre med akutambulatorier for
Ortopædkirurgisk Afdeling, Kirurgisk Afdeling og Neurologisk
Afdeling. Funktionen hedder indtil videre akutambulatorium.
Der skal på nuværende tidspunkt ikke oprettes subakutte
ambulatorier. Der skal tænkes i hele patientforløb, hvor
specialerne skal beskrive, hvordan patienten skal forberedes,
inden de møder op i akutambulatoriet. Der bliver udarbejdet
lister over patienter, der kan henvises udenom
Akutafdelingen.
4. Drøftelse af andre tiltag.
Udfordringen med berusede og psykisk syge patienter blev
drøftet. Antallet er ikke stort numerisk, men patienterne med
disse problemer fylder meget i forhold til arbejdsmiljøet. Det
kan være en mulighed at gå i dialog med de lokale
behandlingshjem, men der er stadig nødvendigt, at sygehuset
behandler dem. Det blev besluttet, at overgive spørgsmålet til
drøftelse i spor 4.
5. Næste møde.
Der er indkaldt til næste møde d. 8.april kl. 9.00-10.30,
Staben 3 indgang S, Regionshospitalet Holstebro.
På næste møde skal inputs til retningslinjen hospitalsvisitation
samt tilbagemeldingerne fra funktionsledermødet drøftes.
6. Evt.
Der var ikke nogen punkter under eventuelt.
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