DAGSORDEN
Møde i:
Dato:
Kl.
Sted:

Samordningsudvalg Syd Somatik
4. marts 2021 – ordinært møde
14 – 16.30
Virtuelt – Teams (link udsendt i kalenderinvitation)

Deltagere
Niels Dreisler, praktiserende læge, Praksisudvalget (fmd.)
Susan Bjerregaard, direktør, Børn og velfærd, Hvidovre Kommune (fmd.)
Tina Holm Nielsen, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital (fmd.)
Anders Rask Hansen, praksiskoordinator, Planområde Syd
Bergitte Wittus, bruger- og pårørenderepræsentant
Britt Bergstedt, sundheds- og velfærdschef, Glostrup Kommune
Cecilie Blæsenborg Engell, borgercenterchef, Kbh. Kommune (SOF)
Helle Ingmer, ledende oversygeplejerske, Amager og Hvidovre Hospital
Helle Sell Madsen, centerchef, Ishøj Kommune
Ida Kock Møller, afdelingschef, Albertslund Kommune
Karen Toke, sundhedschef, Kbh. Kommune (SUF)
Lillian Mørch Jørgensen, overlæge, Amager og Hvidovre Hospital
Lisbeth Sommer, ældrechef, Brøndby Kommune
Lotte Hede, stabschef, Amager og Hvidovre Hospital
Mads Terman, bruger- og pårørenderepræsentant
Mads Leth-Petersen, direktør, Dragør Kommune (indstil ny sundhedschef er tiltrådt)
Marianne Helms, bruger- og pårørenderepræsentant
Marie Baastrup, enhedschef, Akutfunktionen 1813
Mette Ødegaard, ældrechef, Tårnby kommune
Nicolaj Kjems, centerchef, Hvidovre Kommune
Susanne Poulsen, vicedirektør, Rigshospitalet og Glostrup Hospital
Ulla Callesen, centerchef, Høje Taastrup Kommune
Vibeke Nymann Folmer, specialkonsulent, Dragør Kommune
Winnie Brandt, chefkonsulent, Center for sundhed, Region H
Lena Wivel, specialkonsulent, Amager og Hvidovre Hospital (sekretariat)
Gitte Peronard, konsulent, Hvidovre Kommune (sekretariat)
Afbud
Helle Rabing, oversygeplejerske, Amager og Hvidovre Hospital
Jette Christensen, overfysioterapeut, Amager og Hvidovre Hospital
Morten Roos Nielsen, overlæge, Amager og Hvidovre Hospital
Susanne Ormstrup, centerchef, Vallensbæk Kommune
Gæster
Emilie Wøjdemann Thomsen, udviklingsterapeut, Hvidovre Kommune og Line Rokkedal Jønsson,
udviklingsterapeut, Amager og Hvidovre Hospital (punkt 2)
Charlotte Kolvig-Raun Kirkegaard, teamleder for hjerteteamet i Center for diabetes, Kbh. Kommune og
Sussie Jeanne Foghmar, afd.sygeplejerske, Hjerteambulatoriet, Amager og Hvidovre Hospital (punkt 3)
Fast gæst
Lene Tokkesdal Dunker, chefkonsulent, Hvidovre Kommune (sekretær, Forum for koordination og imp.)
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Dagsorden
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Tværsektorielt forbedringsprojekt ’Optimering af tværsektorielt samarbejde om
genoptræningsplan (G-GOP) til faldtruede patienter’
3. Samarbejdsnotat for Planområde Syd vedr. Forløbsprogram for rehabilitering af
hjertesygdomme
4. Covid-19-situationen og fremtidig brug af tavlemøder
5. Ny Grundaftale for finansiering af kommunal ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling
6. Kommissorium for Forum for Kommunale Akutfunktioner i Planområde Syd
7. Pilot-afprøvning af den regionale rammeaftale for IV-behandling i kommunalt regi
8. Orientering om SP-Link
9. Møder siden sidst
10. Næste ordinære møde i SOU Syd Somatik torsdag den 3. juni 2021 – punkter og sted for
afholdelse
11. Eventuelt
12. Korte skriftlige meddelelser.
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Møde d. 04-03-21 i Samordningsudvalg Syd Somatik
Beslutninger til opfølgning
Punkt
Aftalt
Ansvar
Pkt. 2

Tværsektorielt forbedringsprojekt
’Optimering af tværsektorielt
samarbejde om genoptræningsplan
(G-GOP) til faldtruede patienter’
Afdække hvorledes projektets tilgang
kan udbredes til alle kommuner i
Planområde Syd

Forum for Tværsektoriel
Sundhed Syd (tidl.
Forum for koordination
og implementering)
Formandskabet

Forår 2021

Der nedsættes et forum med
foreløbig varighed på 1 år. Derpå
foretages en opfølgning og evaluering
af forummets arbejde, herunder af
understøttelsen af implementering af
forløbsprogrammet via det fælles
samarbejdsnotat.

Udvalget

SOU-møde sommer 2022

Kommissorium udarbejdes, inkl.
opgavebeskrivelse for forummet

Sekretariatet

Forår 2021

Sekretariatsbetjeningen af forummet
drøftes og aftales med udgangspunkt i
udkast til kommissorium.

Formandskabet

Forår 2021

Forum for
Tværsektorielt Sundhed
Syd ((tidl. Forum for
koordination og
implementering)

På et kommende møde i
SOU i 2021.

Formandskabet

Møde i SOU d. 03-06-21.

Anvende er erfaringerne fra projektet
ift. andre lignende projekter
Pkt. 3

Pkt. 4

Tidsfrist

Forår 2021

Samarbejdsnotat for Planområde Syd
vedr. Forløbsprogram for
rehabilitering af hjertesygdomme

Covid-19 -situationen og fremtidig
brug af tavlemøder
Formål og målgruppe samt form og
metoden for tavlemøderne som
driftsforum beskrives, og det
undersøges hvordan
samordningsudvalget kan anvende
tilgangen i andre sammenhænge og
andre udfordringer i dagligdagen, der
ikke kun er covid-19 relateret.
Beslutning om hvorvidt tavlemøder
skal fortsætte, herunder deltagere og
metode og anvendelse
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Pkt. 5

Ny Grundaftale for finansiering af
kommunal ledsagelse i forbindelse
med hospitalsbehandling
Nedsættelse af arbejdsgruppe samt
udarbejdelse af tillægsaftale ift.
målgruppe samt en præcisering af
hvor aftalen gælder.

Pkt. 6

Sekretariatet

Er gjort

Sekretariatet

Forår 2021

Forum for
Tværsektorielt Sundhed
Syd (tidl. Forum for
koordination og
implementering)
Formandskabet og
udvalget

Foråret 2021

Lena Wivel

Er gjort

Pilot-afprøvning af den regionale
rammeaftale for IV-behandling i
kommunalt regi
Pilotafprøvning af kommunale
akutfunktioner igangsættes.

Opfølgning på pilotafprøvning

Pkt. 11

På et kommende SOUmøde i 2021.

Kommissorium for Forum for
Kommunale Akutfunktioner i
Planområde Syd
Det reviderede kommissorium
udsendes med referatet.
Forum nedsættes med udpegning af
medlemmer

Pkt. 7

Forum for
Tværsektorielt Sundhed
Syd (tidl. Forum for
koordination og
implementering)

Kommende møder i SOU i
2021.

Eventuelt

Der udsendes ansøgningsskema samt
information om Byg BRO-puljen samt
liste over projekter, der fik tildelt
midler i 2020.
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1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
v/ Susan Bjerregaard, direktør, Børn og velfærd, Hvidovre Kommune
Forventet varighed: 5 minutter
Sagsfremstilling
Susan Bjerregaard er mødeleder og byder velkommen.
Medlemmerne fremsætter evt. bemærkninger til dagsordenen.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

At udvalget godkender dagsordenen.

Bilag
Ingen.
Referat
Susan Bjerregaard bød velkommen til.
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

2. Tværsektorielt forbedringsprojekt ’Optimering af tværsektorielt samarbejde om
genoptræningsplan (G-GOP) til faldtruede patienter’
v/ Emilie Wøjdemann Thomsen, udviklingsterapeut, Hvidovre Kommune og Line Rokkedal Jønsson,
udviklingsterapeut, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 35 minutter (oplæg 10 min., dertil 10 min. til spørgsmål)
Sagsfremstilling
Hvidovre Kommune og Amager og Hvidovre Hospital har gennemført et forbedringsprojekt om
optimering af det tværsektorielle samarbejde om genoptræningsplaner for faldtuede patienter. Projektet
har fået midler fra Tværspuljen.
På forrige udvalgsmøde den 3. december 2020 aftaltes det at bede udviklingsterapeuterne bag projektet
om at præsentere deres projekt, med særligt fokus på metode og processer.
Projektet er et eksempel på et afgrænset, tværsektorielt forbedringsprojekt. Projektets erfaringer er
derfor interessante for Samordningsudvalg Syd Somatik. Udvalget har med valget af signaturindsatsen
’Tværsektoriel udviklings- og implementeringsmodel for borgernære sundhedsindsatser i Planområde Syd’
valgt at have et særligt fokus på hurtig, lokal udvikling og implementering (tidsafgrænset og i sprint) af
konkrete, tværsektorielle sundhedsindsatser, der har det fællestræk, at de leveres tæt på og til gavn for
skiftende, afgrænsede borgergrupper.
Projektet er et muligt eksempel til inspiration, der kan perspektivere arbejdet i Planområde Syd med
fremtidige samarbejdsprojekter.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

At udvalget med udgangspunkt i præsentationen af forbedringsprojektet drøfter perspektiver for
tværsektorielle samarbejdsprojekter i Planområde Syd.

Samordningsudvalg Syd Somatik – dagsorden – møde 4.3.2021

Bilag
Ingen.
Referat
Udvalget takkede for præsentationen og kvitterede med, at projektet er et godt eksempel på hvordan
der kan arbejdes med tværsektorielle opgaver i Planområde Syd. Heraf fulgtes en drøftelse baseret på
oplægsholdernes erfaringer fra projektet:
- Udviklingen og implementeringen af G-GOP har været medvirkende til at terapeuter, ved
udskrivelse af patienter, ikke kommer udenom at tage stilling til fald og balance.
- Essensen af det vellykkede projekt bestod bl.a. i at skabe aftaler på tværs, hvor terapeuterne
støttes i deres arbejde uden at låse dem fast i en bestemt struktur.
- Vejen til at udbrede projektet og forankre det i praksis er, at ved at drøfte struktur og hvilke
tiltag, som er vigtigst for terapeuterne. Det er hertil vigtigt at få identificeret den faglige drivkraft
bag brugen af G-GOP og at denne kan være forskellig i kommunerne. Dermed er det også vigtigt
at medtænke, at G-GOP eventuelt skal implementeres forskelligt alt afhængig af kommune.
- Det var vigtigt at skabe et læringsrum, hvor terapeuter føler sig inddraget samt har mulighed for
at bidrage med gode ideer. Jo mere udviklingen forankres i driften, jo mere ejerskab tager
driften.
Efterfølgende besluttede udvalget:
• At bede Forum for tværsektoriel Sundhed Syd (tidligere Forum for koordination og
implementering) om at drøfte, hvordan projektet (metode og erfaringer) konkret kan blive bredt
ud til alle kommuner i Planområde Syd. Oplægsholder tilbød at stå til rådighed.

3. Samarbejdsnotat for Planområde Syd vedr. Forløbsprogram for rehabilitering af hjertesygdomme
v/ Charlotte Kolvig-Raun Kirkegaard, teamleder for hjerteteamet i Center for diabetes, Kbh. Kommune og
Sussie Jeanne Foghmar, afd.sygeplejerske, Hjerteambulatoriet, Amager og Hvidovre Hospital
(repræsentanter for den tværsektorielle arbejdsgruppe bag samarbejdsnotatet).
Forventet varighed: 20 minutter (heraf oplæg 10 minutter, dertil 5 min. til spørgsmål)
Sagsfremstilling
I marts 2019 udsendtes en revideret udgave af ’Forløbsprogram for rehabilitering af hjertesygdomme’.
I forløbsprogrammet er samordningsudvalgene udpeget som ansvarlige for at sikre den lokale
implementering af programmet gennem udarbejdelse af lokale aftaler om konkrete arbejdsgange
mellem hospital, kommune og almen praksis, herunder krav til indhold i bl.a. kommunehenvisning og
afslutningsnotat (FP s. 18).
Samordningsudvalget besluttede på møde den 6. juni 2019 - efter inspiration fra Samordningsudvalg
Byen - at nedsætte en tværsektoriel arbejdsgruppe til at udarbejde et samarbejdsnotat gældende for
Planområde Syd, der beskriver lokale arbejdsgange og henvisningsveje til rehabilitering og kan bruges
som redskab i den daglige drift.
Samarbejdsnotatet skal understøtte implementeringen af forløbsprogrammet, herunder optimere
samarbejdet mellem kommunerne, hospitalet og almen praksis i Planområde Syd om
rehabiliteringsindsatsen for de hjertesygdomme, der er omfattet af forløbsprogrammet.
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Samordningsudvalg Syd Somatik besluttede videre på mødet den 6. juni 2019 at gøre arbejdet med det
reviderede Forløbsprogram for rehabilitering af hjertesygdomme til model for det tværsektorielle
samarbejde om implementering af kommende forløbsprogrammer.
Nu foreligger den tværsektorielle arbejdsgruppes notat, ’Samarbejdsnotat for Planområde Syd vedr.
Forløbsprogram for rehabilitering af hjertesygdomme’ til godkendelse.
Arbejdsgruppen har i notatet medtaget anbefalinger til, hvorledes den videre implementering af
forløbsprogrammet understøttes bedst muligt, og anbefalinger til, hvorledes implementeringen
evalueres (hhv. afsnit 1.3. og 1.4. i samarbejdsnotatet).
Samarbejdsnotatet er udarbejdet af repræsentanter for hhv. de ti kommuner i Planområde Syd og
Amager og Hvidovre Hospital. Almen praksis har været høringspart.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

Bilag
•
•

At udvalget godkender ’Samarbejdsnotat for Planområde Syd vedr. Forløbsprogram for
rehabilitering af hjertesygdomme’, herunder drøfter arbejdsgruppens anbefalinger
At udvalget fastlægger tidspunkt for udvalgets opfølgning på implementeringsarbejdet med
baggrund i samarbejdsnotatet.

’Samarbejdsnotat vedr. Forløbsprogram for rehabilitering af hjertesygdomme. Et
samarbejdsnotat mellem Amager Hospital, de ti kommuner og almen praksis i Planområde Syd.
Marts 2021.
Link til Forløbsprogram for rehabilitering af hjertesygdomme:
https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale/Vaerktoejskasse/Documents/2019%20Hjerteforloebspr
ogram.pdf

Referat
På baggrund af samarbejdsnotatets anbefalinger drøftede udvalget den videre implementering, særligt
ift. etablering af et varigt tværsektorielt forum med fokus på løbende systematisk videndeling og
feedback samt audit af tværsektorielle kommunikationsforløb. Det forslås, at forummet skal bestå af
både repræsentanter fra hospitalet og kommuner med 1-2 årlige fremmøder. Følgende pointer fremgik
af drøftelserne:
• Der var opbakning til opfølgning på brugen af samarbejdsnotatet, men det skal dog ikke
forankres i et permanent forum.
• Det vigtigt at få præciseret, hvad forummet har til formål samt at have fokus på at igangsætte
opfølgning og evaluering af forrummets arbejde.
• Forventningsafstemning samt muligheden for delt sekretariatsbetjening.
Efterfølgende besluttede udvalget følgende arbejdsgang:
• Samarbejdsnotatet blev godkendt
• Der nedsættes et forum med foreløbig varighed på 1 år, der skal understøtte implementering af
forløbsprogrammet med udgangspunkt i samarbejdsnotatet samt bidrage til evaluering, jf.
arbejdsgruppens anbefalinger.
• Sekretariatet udarbejder udkast til kommissorium for forummet
• Formandskabet drøfter udarbejdelse af kommissorium for forummet, herunder
sekretariatsbetjeningen af forummet
• Udvalget skal tage stilling til forummets fortsættelse om et år (sommer 2022).
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4. Covid-19 -situationen og fremtidig brug af tavlemøder
v/ Susan Bjerregaard, direktør, Børn og velfærd, Hvidovre Kommune
Forventet varighed: 15 minutter
Sagsfremstilling
Omkring nytår besluttede Samordningsudvalg Syd Somatik at indføre afholdelse af ugentlige tavlemøder
med videndeling om forhold, som var knyttet til Covid-19-situationen og af betydning for samarbejdet
om driften.
Tilbagemeldingerne fra deltagerne på tavlemøderne og medlemmer af samordningsudvalget har været,
at møderne har været værdifulde ift. at sikre optimale vilkår for det tværsektorielt samarbejde om den
nære drift i en intens periode med stor belastning og gensidig afhængighed.
Situationen er imidlertid en anden end ved juletid og behovene kan have ændret sig. Formandskabet
beder udvalgets medlemmer drøfte fremtidig brug af tavlemøderne.
Tillige beder formandskabet om, at den gensidige status-orientering vedr. Covid-19-situationen fremover
afvikles som en drøftelse af konkrete forhold i snitfladerne, som har betydning for håndteringen af Covid19-situationen - eksempelvis brug af aftalen om det lægefaglige behandlingsansvar.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

-

at udvalget drøfter, hvad vi har lært af tavlemøderne ift. optimering af det tværsektorielle
samarbejde gennem videndeling om den nære drift
at udvalget drøfter, hvor vidt tavlemøderne skal videreføres – herunder i givet fald i hvilken
form, med hvilken hyppighed og med hvilket fokus ift. at sikre, at tavlemøderne opfylder de
aktuelle behov hos planområdets parter
at udvalget drøfter forhold, som er af betydning for det tværsektorielle samarbejde om
Covid-19-patienterne.

Bilag
Ingen.
Referat
Af drøftelser vedr. tavlemøder fremkom følgende:
• Udvalget medgav at tavlemøderne har været givende med mulighed for indblik og
forståelse for hinandens arbejde samt videndeling på tværs.
• På nuværende tidspunkt i pandemien er der ikke et behov for ugentlige tavlemøder.
• Der blev efterspurgt en præcisering af formålet med tavlemøderne for at sikre en fælles
forståelse af, hvad der mødes om samt for at sikre, at det er de relevante medarbejdere
som deltager.
• I forlængelse heraf blev der suppleret med at det kan være relevant at evaluere den agile
mødeform, som har præget tavlemøder og hvorledes det kan overføres til
samordningsudvalgets andre mødefora.
• Tavlemøderne har belyst vigtigheden af fora, der agerer på driftsniveau – og at det tilmed
har fungeret godt med den agile mødeform.
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Udvalget besluttede efterfølgende:
• Den daglige meddelelse vedr. antal indlagte covid-19 patienter bortfalder.
• Tavlemøderne afholdes en gang om måneden frem til næste udvalgsmøde d. 3. juni 2021.
Der bliver mulighed for at skalere møderne, hvis 3. bølge skulle indfinde sig før næste
udvalgsmøde.
• Forum for tværsektoriel Sundhed Syd (tidligere Forum for Koordination og Implementering)
og formandskabet beskriver formålet, målgruppen og metoden for at undersøge hvordan
samordningsudvalget kan anvende disse i andre sammenhænge, der ikke kun er covid-19
relateret.

5. Ny Grundaftale for finansiering af kommunal ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling
v/ Susan Bjerregaard, direktør, Børn og velfærd, Hvidovre Kommune og Winnie Brandt, chefkonsulent,
Center for Sundhed, Region Hovedstaden
Forventet varighed: 15 minutter
Sagsfremstilling
I december 2020 godkendte Sundhedskoordinationsudvalget en ny grundaftale om finansiering af
kommunal ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling. Den nye grundaftale dækker ledsagelse
ved alle former for hospitalsbehandling samt ved ledsagelse i forbindelse med transport til og fra
hospital.
Den nye grundaftale erstatter de to hidtidige grundaftaler for hhv. det somatiske og det psykiatriske
område (fra hhv. 2018 og 2020).
Regionens Sundhedsaftalesekretariat har udarbejdet de vedhæftede flowdiagrammer, som
samordningsudvalgene tilbydes at bruge i forbindelse med implementeringen af aftalen.
Der er aftalt, at samordningsudvalgene fortsat har mulighed for at udarbejde supplerende tillægsaftaler,
hvis der lokalt i planområderne vurderes at være behov herfor. Tillægsaftaler kan f.eks. beskrive lokalt
aftalte retningslinjer for kommunikation, interne beslutningsprocedurer, vederlagsfri tilstedeværelse ved
samtaler, tidsfrister eller særlige forhold omkring medicin.
Samordningsudvalg Syd Somatik udarbejdede ikke en tillægsaftale til de forrige grundaftaler.
Formandskabet for Samordningsudvalg Syd Somatik anbefaler, at der denne gang udarbejdes en
tillægsaftale – dette begrundet i et ønske om at have øget fokus på borger/patient-perspektivet i den
daglige praksis, og optimere det tværsektorielle samarbejde om borgere med behov for ledsagelse til
besøg på hospitalet.
Formandskabet henleder udvalgets opmærksomhed på, at målgruppen for den nye aftale er udvidet ift.
de hidtidige aftaler. Mens målgruppen for de hidtidige aftaler var beboere på bosteder, som i forvejen
typisk vil have tilknyttet fast personale, omfatter målgruppen for den nye grundaftale nu også stærkt
sårbare, kognitivt svækkede beboere på plejecentre, hvor der ikke er pårørende til at forestå
ledsagelsen.
Formandskabet anbefaler, at en tillægsaftale gældende for Planområde Syd beskrive retningslinjer for
tidsbegrænset vederlagsfri tilstedeværelse af ledsager, specificerer målgruppen/målgrupperne herfor
samt beskriver arbejdsgange, kommunikation og tidsfrister ved hospitalsbehandling.
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Som udgangspunkt for udvalgets drøftelser heraf er vedhæftet Planområde Midts tillægsaftale til den
forrige grundaftale, der kan være til inspiration for en tilsvarende aftale i Planområde Syd.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

Bilag
•
•
•
•
•
•

at udvalget drøfter implementering af den nye Grundaftale for finansiering af kommunal
ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling
at udvalget tilslutter sig anbefaling fra formandskabet om, at der i Planområde Syd udarbejdes en
tillægsaftale til Grundaftalen - herunder
at Forum for koordination og implementering nedsætter en lille tværsektoriel arbejdsgruppe til at
udarbejde en tillægsaftale for Planområde Syd, evt. med inspiration fra tillægsaftalen fra
Planområde Midt (vedhæftet), mhp. godkendelse på samordningsudvalgsmødet den 3. juni
2021.

Grundaftale for finansiering af kommunal ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling
Bilag 1 – Brev fra Indenrigs- og sundhedsministeriet den 12.8. 2010.
Bilag 2 - Standard-kontrakt
Bilag 3 - Standard-blanket for afregning.
Bilag 4 – Flowdiagrammer
Tillæg til grundaftalen mellem hospitalerne i Region Hovedstaden og kommunerne i regionen om
finansiering af ledsagelse under indlæggelse på somatiske hospitalsafdelinger. Tillægsaftalen er
gældende for hospitaler og kommuner i Planområde Midt (tillægsaftale til forrige grundaftale).

Referat
De væsentligste ændringer i den nye grundaftale blev opsummeret, herunder:
• Målgruppen indbefatter ikke kun borgere i pædagogiske miljøer, men nu også svært kognitivt
udfordrede borgere, f.eks. meget demente borgere.
• Kommunal ledsagelse gælder nu ikke kun ved indlæggelse, men også ved ambulante og akutte
forløb samt planlagte indlæggelser
• Nyt afsnit vedr. ledsagelse under transport
• Nye takster, herunder dagstakster, takst om øvrige tidspunkter samt km-takster.
Udvalget drøftede elementer, som en tillægsaftale bl.a. bør indeholde:
• Hvordan akutte forløb håndteres i de tilfælde, hvor der ikke når at være dialog om ledsagelse,
således unødvendige praktikaliteter i modtagelsen undgås.
• Præcisering af under-målgrupper som hhv. er omfattet og ikke omfattet af grundaftalen,
herunder misbrugere og borgere med sociale problemer.
• Ishøj Kommune og Høje Taastrup Kommune vil gerne bidrage til udarbejdelse af tillægsaftale.
Udvalget besluttede efterfølgende:
• At der udarbejdes en tillægsaftale for Planområde Syd, der bl.a. medtager ovenstående
elementer
• Forum for tværsektoriel Sundhed Syd (tidligere Forum for Koordination og Implementering)
nedsætter en arbejdsgruppe til udarbejdelse af tillægsaftalen.
• Formandskabet følger arbejdsgruppen og fastlægger, hvornår tillægsaftalen skal foreligge til
godkendelse i samordningsudvalget.
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6. Kommissorium for Forum for Kommunale Akutfunktioner i Planområde Syd
v/ Lene Tokkesdal Dunker, chefkonsulent, Hvidovre Kommune (sekretær for Forum for koordination og
implementering)
Forventet varighed: 10 minutter
På forrige møde i Samordningsudvalget d. 3. december 2020 blev det besluttet at etablere et forum for
kommunale akutfunktioner i Planområde Syd, og at Forum for koordination og implementering
inddrages i udformning af kommissoriet.
I udgangspunktet er rammen for kommissoriet den regionale samarbejdsaftale vedr. kommunale
akutfunktioner og tilhørende tillægsaftale, der er indgået i Planområde Syd.
Desuden har Region Hovedstaden lavet en opfølgning og monitorering af samarbejdsaftalen om
kommunale akutfunktioner, hvori der er opstillet en række anbefalinger til samordningsudvalget om
det videre arbejde med de kommunale akutfunktioner. Dertil kommer, at Sundhedsstyrelsen, i
efteråret 2020, udkom med en række anbefalinger til organisering af den akutte sundhedsindsats.
Kommissoriet er på den baggrund formuleret bredt med henblik på at styrke samarbejdet om de
kommunale akutfunktioner og sikre løbende dialog om udviklingen af opgaverne i de kommunale
akutfunktioner. Samarbejdet skal øge forståelsen blandt parterne om, hvad akutfunktionerne kan, og
derigennem sikre en god udnyttelse af de muligheder og potentialer, der er i kommunale
akutfunktioner i Planområde Syd.
Kommissoriet har været drøftet i Forum for koordination og implementering den 2. februar 2021.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
•
•
Bilag
•

at udvalget godkender ’Kommissorium for Forum for kommunale akutfunktioner i Planområde
Syd
at udvalget beslutter at Forum for Kommunale Akutfunktioner i Planområde Syd nedsættes og
går i gang med arbejdet i foråret 2021
’Kommissorium for Forum for kommunale akutfunktioner i Planområde Syd’

Referat
De vigtigste pointer fra kommissorium for Forum for kommunale akutfunktioner i Planområde Syd blev
gennemgået, hvoraf bl.a. følgende kommentarer til kommissoriet fremkom:
• En præcisering af at forummets formål, herunder tilføjelse af at forummet har til formål at løse
driftsmæssige og borgernære opgaver.
• Sammensætningen af forummets medlemmer bør være funderet i driften ift. at have kendskab
til praksisnære udfordringer.
• Tilføjelse af at forummet med fordel kan medvirke til videndeling på tværs af akutfunktioner
samt være et eksempel på harmonisering af opgaveløsningen.
Udvalget besluttede efterfølgende:
• Kommissoriet er godkendt med tilføjelse af kommentarerne, der fremkom under ovenstående
drøftelse. Det reviderede kommissorium udsendes med referatet.
• Sekretariatet nedsætter forummet med udpegning af medlemmer.
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7. Pilot-afprøvning af den regionale rammeaftale for IV-behandling i kommunalt regi
v/ Tina Holm Nielsen, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 15 minutter
Sagsfremstilling
Samordningsudvalget har besluttet to signaturindsatser – den ene er Implementering af fælles regional
rammeaftale om IV-behandling i kommunalt regi.
Forslag til rammeaftale om IV-behandling forventes at blive behandlet i TSS den 12. maj og K29 den 4.
juni. Derpå følger Sundhedskoordinationsudvalget den 11. juni og den 16. juni behandling i KKR med
efterfølgende godkendelse i de 29 kommunalbestyrelser samt i regionsrådet den 17.8. 2021.
På forrige møde i SOU Syd Somatik besluttede udvalget at pilot-afprøve rammeaftalen uden at vente på
den formelle overdragelse efter politisk godkendelse.
Så snart Corona-situationen bedres, vil Amager og Hvidovre Hospital gå ind i en afprøvning.
Kommunerne er klar til at gå ind i pilotafprøvningen.
Af rammeaftalen fremgår det, at IV-behandling i kommunalt regi kan foregå i
sundhedscenter/sygeplejeklinik/akutplads/midlertidig plads eller i eget hjem, herunder plejecentre og
botilbud. Det står således den enkelte kommune frit for at beslutte, hvordan opgaven skal løses i den
enkelte kommune, og om den kommunale akutfunktion skal inddrages i opgaven.
I Forum for koordination og implementering, hvor pilot-implementering blev drøftet på det seneste
møde den 2. februar, var der enighed om, at pilottesten ideelt set bør dække bredt og således omfatte
afprøvning af rammeaftalen i relation til alle tre matrikler på Amager og Hvidovre Hospital og afspejle
variationen i den kommunale opgaveløsning ved inddragelse af kommunale akutfunktioner, midlertidige
pladser eller hjemmesygeplejen.
Afprøvningen skal blandt andet være med til at afklare behovet for kompetenceudvikling i kommunerne
og kommunikation i overgange. Det forventes, at afprøvningen også vil kunne give et indblik i
implementeringsopgaven, hvorpå det vil være muligt at vurdere, hvordan der bedst muligt skabes en
organisering om den fulde implementering af rammeaftalen.
Forum for koordination og implementering tilbyder at være tovholder i afprøvningen af rammeaftalen og
vil anvende forbedringsmodellen i dette arbejde.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

at udvalget tager status-orientering om arbejdet med IV-rammeaftalen til efterretning
at udvalget tilslutter sig præmisserne for pilot-testen
at udvalget tilslutter sig tilbud fra Forum for koordination og implementering om at være
tovholder på pilot-afprøvningen.

Bilag
Ingen.
Referat
Til orientering blev det fremlagt, at den politiske behandling i TSS er udsat til oktober 2021.
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Efterfølgende drøftede udvalget omfanget af pilotafprøvningen, herunder hvilke og hvor mange
forskellige enheder, der skal indgå i afprøvningen:
• Der var generel opbakning til, i første omgang, at afgrænse pilotafprøvning til de kommunale
akutfunktioner med mulighed for at brede afprøvningen ud til flere enheder senere. Til
pilotafprøvningen af kommunale akutfunktioner deltager følgende kommuner:
• Høje Taastrup Kommune (FAF)
• Brøndby Kommune
• Tårnby Kommune.
Efterfølgende besluttede udvalget:
• Udvalget erklærede sig enig i præmisserne for pilotafprøvningen
• Forum for Tværsektorielt Sundhed Syd er tovholder på afprøvningen. Der følges op på
pilotafprøvningen til de kommende møder i samordningsudvalget.

8. Orientering om SP-Link
v/ Tina Holm Nielsen, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 5 minutter
Sagsfremstilling
Tina Holm Nielsen orienterer kort om SP-Link, en webportal, som giver læseadgang for eksterne
sundhedspersoner til tidstro visning af patienternes journaler i Sundhedsplatformen (SP). Brug af SP-link
er særlig relevant, når der er behov for viden om patientens aktuelle tilstand, fx ved sektorovergange.
SP-Link pilottestes i Københavns Kommune.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
Bilag
•

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Region Hovedstadens informationsside om SP-link:
SP-Link læse-adgang til patientoplysninger (regionh.dk)

Referat
Der blev orientereret om SP-link, hvoraf følgende fremgik:
• SP-link optimerer kommunikationen om patienten/borgeren på tværs af sektorer. Det er særligt
relevant ved patienten/borgere med komplekse forløb.
• SP-link tilgås gennem en webportal, så kommuner har adgang til patienten/borgerens
hospitalsjournal. Det er muligt at få indsigt i stort set alle patientens/borgerens informationer,
dog ikke billeddiagnostik.
• Linket er meget tidstro, da det opdateres oftere end f.eks. Sundhed.dk, der kun opdateres en
gang i døgnet.
• SP-link blev pilottestet i foråret 2020. I efteråret 2020 blev linket evalueret, hvoraf 90% af
brugerne udtrykte stor tilfredshed med systemet med ønske om bibeholdelse. Af
tilbagemeldinger var der b.la. at SP-link er et værdifuldt værktøj til at få indblik i borgerens
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•
•

journaldata fra hospitalet, særligt mhp. at være mere velforberedte til at få borgeren hjem.
Systemet er tilmed nemt at tilgå.
Der arbejdes på oprettelse af modul til automatisering af brugeradgang.
Der arbejdes ligeledes på en løsning til hvordan CURA-kommuner tilgår systemet, hvilket
påbegyndes i foråret 2021. Endvidere er der dialog om samme løsning kan udvikles til KMD og
NEXUS-kommuner.

9. Møder siden sidst (fast punkt)
Tværsektoriel Strategisk Styregruppe – TSS
v/ Nicolai Kjems, centerchef, Hvidovre Kommune og Tina Holm Nielsen, vicedirektør, Amager og
Hvidovre Hospital
Forum for koordination og implementering
v/ Lene Dunker, chefkonsulent, Hvidovre Kommune
Koordinationsgruppen for Sektion for Tværsektoriel Forskning
v/ Mette Ødegaard, ældrechef, Tårnby kommune
Tværsektorielt Samarbejdsforum for Digital kommunikation (TSDK) v/ Tina Holm, vicedirektør, Amager
og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 10 minutter
Sagsfremstilling
Orientering fra arbejdet i Forum for koordination og implementering den 2. februar 2021.
Som noget nyt orienterer Tina Holm Nielsen fremover kort fra arbejdet i Tværsektorielt Samarbejdsforum
for Digital Kommunikation (TSDK), hvor Tina har formandskabet. Dette tværsektorielle forum, nedsat af
Tværsektorielt Strategisk Styregruppe (TSS), har til formål at sikre ensartet tværsektoriel digital
kommunikation på tværs af planområderne med fokus på at skabe de bedst mulige forudsætninger for
den lokale brug og implementering af de tekniske løsninger til digital kommunikation – og det er via
dette forum, at det aktuelt sikres, at bl.a. it-ændringsønsker, som er identificerede af projekt
Sammenhængende borgerforløb, nu udvikles og implementeres.
Der er ikke orientering fra arbejdet i Tværsektoriel strategisk Styregruppe (TSS), da næste møde er
udskudt til den 26. marts, og ej heller fra Koordinationsgruppen for Sektion for Tværsektoriel Forskning,
der ikke har mødtes siden seneste samordningsudvalgsmøde.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

at udvalgets tager orienteringen til efterretning samt drøfter udvalgte forhold efter behov.

Bilag
Ingen.
Referat
Forum for tværsektoriel Sundhed Syd (tidligere Forum for koordination og Implementering) afholdte
møde d. 02-02-21. Udover flere indsatser, der var på dagsordenen på nærværende møde blev der
yderligere drøftet det forestående arbejde med relationsdannelse samt brobyggersygeplejerske.
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På sidste møde i TDSK blev følgende drøftet:
• Arbejdsplan ift. arbejdsopgaver i udvalget, som skal til godkendelse hos TSS på næstkommende
møde. De mest prioriterede arbejdsopgaver er: digital understøttelse af IV-aftalen, SP-link samt
den digitale kommunikation i de kommunale akutfunktioner.

10. Næste møde i SOU Syd Somatik torsdag den 3. juni 2021 – punkter og sted for afholdelse
v/ Susan Bjerregaard, direktør, Børn og velfærd, Hvidovre Kommune
Forventet varighed: 5 minutter
Sagsfremstilling
Udvalget har besluttet at kommuneside og hospitalsside skiftes til at være vært for Samordningsudvalg
Syd Somatik med det formål at fremme præsentation af lokale initiativer og tilbud for
udvalgsmedlemmerne.
Ishøj Kommune har igen tilbudt at være vært for næste møde den 3. juni 2021, hvis mødet kan afholdes
med fysisk fremmøde. Ishøj Kommune arrangerer et kort besøgsprogram forud for mødet, som indledes
kl. 13.30 med rundvisning i kommunens Læge- og sundhedscenter.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
- At udvalget drøfter følgende forslag til emner til næstkommende møde i SOU Syd Somatik den
3.6.2021:
• Opfølgning fra Landsdelsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering. Gæster:
Programleder Annette Lyneborg, Region h og programleder Signe Vind, Kbh. kommune
• Afrapportering fra Planområde Syds tværsektorielle projekt ’Sammenhængende borgerforløb’ (kort, afsluttende notat ved projektlederne og arbejdsgruppen med fokus på
metode- og proces-evaluering og erfaringsbevarelse).
• Godkendelse af Planområde Syds tillægsaftale til den nye grundaftale om finansiering af
kommunal ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling.
−

at udvalgets medlemmer stiller forslag til punkter til næste møde den 3. juni 2021.

Bilag
Ingen.

Referat
Ishøj kommune er vært for næste møde, inkl. forudgående besøg på Ishøj Kommunes sundheds- og
familielægecenter kl. 13.30 - 14. Gennemførelse vil afhænge af de til den tid gældende retningslinjer fra
Sundhedsstyrelsen.
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11. Eventuelt
Referat
BYG BRO- puljen:
Center for HR og Uddannelse har udsendt nye frister (hhv. april og september 2021) ift. ansøgning om
midler fra BYG BRO-puljen. Der kan søges om kompetenceudviklingsmidler til at skabe sammenhængende
patient/borgerforløb på tværs af sektorer. Der er tidligere af parter i Planområde Syd blevet søgt og tildelt
midler fra puljen, f.eks. G-GOP-forbedringsprojektet, som blev præsenteret som første punkt på dagens
møde og samordningsudvalgets forbedrings-projekt Sammenhængende borgerforløb.
Der er frist for fremsendelse af ansøgning til Lena Wivel torsdag den 22. april 2021 – Lena Wivel
videreformidler til Center for HR og Uddannelse. Der kan søges op til 75.000 kr. Det er dog ikke givet at
ansøger ved imødekommelse vil få tildelt alle 75.000 kr. I 2020 prioriterede puljen at støtte flere
projekter, hvilket betød, at der blev udleveret færre midler til hvert projekt.
Det blev efterfølgende besluttet at:
• På næste møde den 3. juni 2021 orienterer udvalget sig i projekter, der fik tildelt midler i 2020
mhp. at hente inspiration til, hvilke typer projekter, der med fordel kan søges midler til.
• Lena Wivel udsender ansøgningsskema samt information om puljen til udvalget, herunder liste
over projekter, der fik tildelt midler i 2020.

12. Korte skriftlige meddelelser
Ny repræsentant i Koordinationsgruppen for Sektion for Tværsektoriel Forskning samt Forum for
koordination og implementering
Efter forespørgsel blandt udvalgets kommunale medlemmer er det aftalt, at centerchef Mette Ødegaard
fra Tårnby Kommune fremover er Samordningsudvalg Syd Somatiks repræsentant i hhv. Forum for
koordination og implementering, og Koordinationsgruppen for Sektion for Tværsektoriel Forskning,
herunder bedømmelsesudvalget for Tværspuljen.
Udskiftningen sker, fordi Tina Roikjer Køtter fra Dragør Kommune, som tidligere har repræsenteret
Samordningsudvalget i de to fora, har fået nyt job fra 1. februar.
Workshop om tværsektorielt samarbejde på børne- og ungeområdet er udskudt til den 15. september
2021
Et fokusområde for Sundhedsaftale 2019-2023 omhandler børn og unges sundhed med følgende mål:
• Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt
i deres behov og ressourcer.
• Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.
Med henblik på at finde frem til, hvordan hospital, kommune og almen praksis i fællesskab kan forbedre
de tværsektorielle forløb for børn og unge og styrke samarbejdet, besluttede samordningsudvalget
primo 2020 at afholde en tværsektoriel workshop på tværs af kommuner, Amager og Hvidovre Hospital,
børne- og ungepsykiatrien samt almen praksis. En tværsektoriel planlægningsgruppe har mødtes løbende
og forberedt workshoppens faglige indhold.
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Workshoppen er pga. Covid-19-situationen blevet udskudt flere gange – nu er ny dato fundet.
Workshoppen er nu planlagt til eftermiddag den 15. september 2021 på Scandic Hvidovre.
Formandskabet for samordningsudvalget udsender invitationer til workshoppen til foråret.
Nyt navn til Forum for koordination og implementering
Formandskabet har godkendt forslag fra Forum for koordination og implementering til nyt og mere
mundret navn: Forum for Tværsektoriel Sundhed Syd (FTSS).
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