Referat
Emne: Tværsektorielt Patientsikkerhedsforum Syd
Dato: 29.03.22
Kl.9.00-11.00
Sted: Microsoft Teams

Deltagere:
Susanne Elmsted (Albertslund)
Bente Dich (AHH) (Hospitals formand)
Anna Dalgaard (AHH)
Anders Rask Hansen (Praksiskoordinator)
Lis Sørensen (AHH)
Lisbeth Munk (Brøndby)
Susanne Parbst (Brøndby)
Susanne Elbæk Pedersen (Brøndby)
Helle Linde (Brøndby) afbud
Elisabeth Wedell-Wedellsborg(Glostrup, SUF)
Maiken Pihl Jensen (Glostrup, SOF) afbud
Tine Adreasen (Hvidovre) afbud
Sine Pedersen (Høje Taastrup)
Maria Nordlund (Ishøj)
Tina Obert (København, SOF)
Mette Schaap Nygaard (København, SUF)
Julie Rie Nielsen (Rigshospitalet) afbud
Katrine Ines Maldonado (Rigshospitalet)
Signe Nilli Davidsen (Region H)
Mødeindkalder er referent – Sine Pedersen

1. Velkommen til nye medlemmer og præsentationsrunde
v/Bente Dich
Forventet varighed 5 min.

Sagsfremstilling:
Referat:
Der er ingen nye medlemmer.
Stine Vestergaard (Dragør) (Kommunal formand) er stoppet. Ditte Katrine Hornum (Tårnby)
er stoppet.
2. Nyt fra Samordningsudvalg
v/Bente Dich (AHH)
Forventet varighed: 20 min.
Sagsfremstilling:
I forbindelse med i IV behandling i hjemmet og implementering af 72 timers
behandlingsansvar efter udskrivelse fra hospital ønsker samordningsudvalget at der er
særlig opmærksomhed på UTH og om det er muligt at identificere mulige mønstre i
UTH’erne, så vi derfra kan udlede fælles læringspunkter.
Referat:
Lene Tokkesdal Dunker deltager i mødet i forhold til en præsentation af opgaven med at
følge indsatserne ud fra et UTH perspektiv.
I oplægget fokuseret primært på IV behandling i hjemmet. Overordnet er der ikke mange
aftaler i Planområde Syd.
Der opfordres til at der indberettes utilsigtede hændelser der relaterer sig til IV behandling i
hjemmet (For 72 timers behandlingsansvar se punkt 6)
Bilagsoversigt:
Aftale om intravenøs behandling til borgere i kommunalt regi i Region Hovedstaden
3. Status på hvor mange, og hvilke tværsektorielle hændelser der har været siden
sidst, ud fra fælles listerapporter mellem hospital og kommune
v/Deltagerne
Forventet varighed 20 min.
Sagsfremstilling: De enkelte kommuner og hospital fremlægger
Referat:
Hvidovre:
Medicinering er det største tema. Der arbejdes med forskellige arbejdsgange, og fortsat
fokus på introduktion af nye medarbejdere. Der er også indrapporteret hændelser omkring
tryksår, der arbejdes på den baggrund bl.a. med projekter der skal være med til at sikre at
patienterne får den rigtige madras.
Hændelser med 72 timers behandlingsansvar, indberettet på baggrund af manglende tlf. nr.
Der er i den forbindelse udsendt mail d. 28. februar til risikomanagere i planområde syd. I
mailen er der beskrevet tlf. nr. og organisering på AHH i forbindelse med 72 timers
behandlingsansvar.
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Almen praksis:
Der er indberettet hændelser omkring manglende labels på prøver, og omkring
kommunikation

Brøndby:
Der har været en dialog med Psykiatrien omkring kommunikationsaftaler, men Psykiatrien er
ikke en del af kommunikationsaftalen. Der opleves fortsat problemer med manglende besked
ved ændringer i medicin.
Hændelser hvor der ordineret AK- behandling via det ” gule kort”. Praksiskonsulenten
forklarer at dette anvendes ved selvbehandling, hvor der både anvendes kort og FMK.
Opfordring til at der tages kontakt til egen læge/ indberettes utilsigtede hændelser ved
denne type af hændelser.
Glostrup:
Hændelser med manglende registrering af COVID-19 vaccine i FMK. Opfordring fra Region
Hovedstaden til at det indberettes, der sidder en gruppe og overvåger hændelser i
forbindelse med COVID-19 vaccine, og der sendes læringsmail ud til vaccinecentre.
Københavns kommune:
Gør opmærksom på at kommunerne er blevet koblet op på SOR strukturen i DPSD i
forbindelse med ændringerne i DPSD ved årsskiftet, som har betydning når der skal
rapporteres til kommunerne.
4. Tiltag de enkelte steder, hvor vi kan dele fælles læring
v/Deltagerne
Forventet varighed 20 min.
Sagsfremstilling: Deltagere fremlægger relevante hændelser.
Referat:
Intet nyt
5. Brobygning evaluering
v/ Lis Sørensen
Forventet varighed: 10 min.
Sagsfremstilling:
Referat:
Nogle afdelinger har etableret funktionen, hvor det fungerer rigtig godt.
Men der er mange afdelinger hvor det endnu ikke er implementeret, men der er en
forventning om at det bliver implementeret.
6. Andet
v/ Deltagerne
Forventet varighed: 20 min.
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Sagsfremstilling:
Følgende punkter var skrevet på som punkter til kommende møde:
•

IV- behandling i hjemmet

•

72-timers behandlingsansvar fra hospital

•

Sundhedsklynger (KL)

•

§ 200 i sundhedsloven

Sagsfremstilling:
Referat:
•

IV- behandling i hjemmet- drøftet under dagsordenspunkt 2

•

72 timers behandlingsansvar: Brøndby har en bekymring omkring at skemaerne der
skal udfyldes i forbindelse med 72 timers behandlingsansvar projektet vil kunne
betyde at der ikke bliver indrapporteret utilsigtede hændelser.
Region Hovedstaden fortæller at de regionale risikomanagere er blevet opfordret til at
der ved rapporteringer noteres ” 72 timers behandlingsansvar” i feltet, således de
bedre kan fremsøges. Opfordring til at de utilsigtede hændelser vedrørende 72 timer
indrapporteres, bliver fulgt af en monitoreringsgruppe.

•

Sundhedsklynger – ingen yderligere drøftelse

•

§200 i Sundhedsloven- kort drøftelse omkring ændringen i lovgivningen.

7. Ønsker til dagsorden til næste møde
v/Deltagerne
Forventet varighed 5 min.
Sagsfremstilling:
Referat:
•

Status 72 timers behandlingsansvar v. alle

•

Status IV behandling i hjemmet v. alle

8. Evt.
v/Deltagerne
Forventet varighed 5 min.
Sagsfremstilling:
Referat:
Region Hovedstaden fortalte om kurset i Patientsikkerhed på Københavns universitet
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Bilagsoversigt:
Patientsikkerhed og læringskultur – Københavns Universitet
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