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1. Velkomst og præsentationsrunde
v/ Niels Peter Møller, direktør, Brøndby Kommune
Forventet varighed 5 minutter
Sagsfremstilling
Mødet indledes med en kort præsentationsrunde bordet rundt.
Indstilling
Ingen.
Bilagsoversigt
Ingen.
Referat
Niels Peter Møller bød velkommen og ledede mødet.
Marie Bastrup er indtrådt i udvalget i egenskab af ny enhedschef for 1813.

2. Godkendelse af dagsorden
v/ Niels Peter Møller, direktør, Brøndby Kommune
Forventet varighed 1 minut
Sagsfremstilling
Udvalget forespørges om kommentarer til dagsordenen.
Indstilling
Ingen.
Bilagsoversigt
Ingen.
Referat
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Implementeringsmodel for telemedicinsk monitoreringsmodel til borgere med KOL
v/ Signe Vind, programleder i Landsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering, Kbh. Kommune
Annette Lyneborg, programleder i Landsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering, Region H
Forventet varighed 35 minutter
Sagsfremstilling
På møde i samordningsudvalget den 8. juni 2017 orienterede Region Hovedstadens programledelse for
Landsdelsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med KOL medlemmerne af
samordningsudvalget om programmet.
Landsdelsprogrammet har nu udarbejdet en implementeringsmodel samt et koncept for implementering
af telemedicinsk hjemmemonitorering af patienter med KOL.
Programmets programchefer for hhv. Københavns Kommune og Region Hovedstaden ønsker at orientere
udvalget om model og koncept.
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Indstilling
Formandskabet indstiller:
- at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Bilagsoversigt
Ingen.
Referat
Udvalget tog orienteringen til efterretning. Landdelsprogrammet forventer en fælles løsning for service,
support og it-logistik. Landsdelsprogrammet gennemfører aktuelt en udbudsrunde ift. programmets telemedicinske infrastruktur og -løsninger. Udbudsprocessen er dog forsinket, og som konsekvens forsinkes
også implementering af de telemedicinske løsninger. Implementering forventes nu januar 2020.
Landsdelsprogrammet nedsætter en referencegruppe, der skal afklare, hvorledes programmet bedst kan
understøtte lokal implementering. Efter sommerferien vil alle programmets parter blive bedt om at udpege lokale implementeringsansvarlige.
De sundhedsfaglige råd er løbende inddraget i udviklingsarbejdet, herunder tilrettelæggelse af kompetenceudvikling af kommunernes medarbejdere.
Ole Snorgaard gjorde opmærksom på vigtigheden af, at programmet inddrager lungemedicinsk afdeling
på AHH, herunder den udgående KOL-sygeplejerske, i arbejdet med at reducere risikoen for unødvendige
indlæggelser og genindlæggelser. Programmets repræsentanter bekræftede, at lungemedicinsk ambulatorium er inddraget, bl.a. igennem en løbende dialog med ambulatoriets klinikere på kvartalslige møder.
På vegne af PLO-Hovedstaden oplyste Niels Dreisler, at almen praksis kan henvise til telemedicinsk hjemmemonitorering ligesom almen praksis henviser til øvrige kommunale programmer.
Det aftaltes, at programrepræsentanterne deltager i samordningsudvalgets første møde i det nye år
(marts 2019).
Annette Lyneborg og Signe Vinds oplæg medsendes mødereferatet. Af oplægget fremgår forslag til samordningsudvalgenes roller og ansvar ift. implementering af monitoreringsordningen.

4. Afrapportering vedr. implementering og kvalitet af forløbsprogrammer
v/ Pernille Faurschou, specialkonsulent, Center for Sundhed, Region H
Forventet varighed 35 minutter
Sagsfremstilling
Sundhedssaftaleindsats 21 vedrører aftale om at monitorere forløbsprogrammerne i Region Hovedstaden mhp. at følge implementeringen og kvaliteten af forløbsprogrammerne.
Med henblik herpå har Center for Sundhed og Center for klinisk forskning og forebyggelse samarbejdet om en afrapportering, der samler op på de analyser og evalueringer vedr. forløbsprogrammerne,
der er gennemført de seneste fem år. Afrapporteringen er baseret på:
• Kvantitative og kvalitative evalueringer og rapporter
• Analyser i Sundhedsprofilen
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•

Spørgeskemadata fra kommunerne.

Rapporten viser bl.a. at:
• Planområderne har en forskellig risikoprofil ift. socio-demografiske faktorer med betydning
for udvikling og håndtering af kroniske sygdomme
• Kommunikationen mellem personalet i sektorerne kan blive bedre
• Der kan med fordel arbejdes med den praktiserende læges rolle både i forbindelse med tovholderfunktion og i forbindelse med henvisninger til de kommunale forebyggelsestilbud
• Der er generelt sket en stigning i forbrug af sundhedsydelser blandt borgere med kronisk sygdom, både i almen praksis og på hospital
• Personalet i kommunerne oplever at være godt rustet til at varetage forebyggelsesindsatsen,
men ventetid opleves nogle gang for lang
• Der kan fortsat arbejdes med at skabe en god patientinddragelse, der foregår på patientens
præmisser.
Det blev på møde i DAS den 26. april 2018 besluttet, at rapporten ikke sendes i høring, men præsenteres for samordningsudvalgene mhp. at udvalgene har lejlighed til at fremsætte input og forslag til
næste års rapport samt udpege relevante initiativer, herunder også ønsker til centrale initiativer ift.
det fremtidige evalueringsarbejde.
Pernille Faurschou, specialkonsulent, Center for sundhed, Region H og Louise Meinertz-Jakobsen, forsker, Center for klinisk forskning og forebyggelse, deltager i udvalgets møde og præsenterer rapportens indhold.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

at SOU Syd drøfter rapportens indhold, herunder:
• fremsætter eventuelle input og ønsker til næste år rapport
• udpeger eventuelle relevante initiativer, herunder også ønsker til centrale initiativer til
det fremtidige evalueringsarbejde.
Bilagsoversigt
Endelig rapport. Samordningsudvalgenes implementering af forløbsprogrammerne
Procesplan for opfølgning på rapport om implementering af forløbsprogrammer for kronisk
sygdom
Skabelon for samordningsudvalgenes videre arbejde med forløbsprogrammerne - Syd
Referat
Udvalget tog evalueringsrapporten til efterretning. Udvalget anerkendte det store arbejde bag rapporten. Udvalget bemærkede imidlertid også, at dele af materialet ikke giver et retvisende billede, da
dele af Københavns kommune indgår i både Planområde Byen og Planområde Syd. Udvalget bemærkede endvidere, at en række instanser indsamler tilsvarende data, bl.a. Sundhedsstyrelsen, og at materialet derfra i nogen udstrækning allerede dækker behovet for data på området.
Ift. udarbejdelse af næste års evalueringsrapport bemærkede udvalget at:
- tidstro data er at foretrække fremfor data som rækker år tilbage og derfor har begrænset relevans
- en mindre bred og mere fokuseret evaluering vil hjælpe interessenterne til at udpege lokale
indsatsområder
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-

den kommende evalueringsindsats bør adressere det forhold, at alt for mange alment praktiserende læger, ikke blot i hovedstadsområdet, men i hele landet, ikke henviser patienter til
rehabiliteringsprogrammerne.

Udvalgets medlemmer er velkomne til at rette henvendelse til specialkonsulent Pernille Faurschou
karen.pernille.faurschou@regionh.dk og forsker Louise Meinertz-Jacobsen louise.meinertz.jakobsen@regionh.dk ved spørgsmål til rapporten eller yderligere bemærkninger.

5. Implementeringsopgave, indsats 12 – samarbejdsaftale om særligt udsatte
v/ Janne Elsborg, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed 15 minutter
Sagsfremstilling
Den Administrative Styregruppe godkendte den 2. februar 2018, at der skal udarbejdes lokale samarbejdsaftaler mellem kommuner og hospitaler i de enkelte somatiske samordningsudvalg om særligt
udsatte borgere i forbindelse med udskrivelse fra hospital (Indsats 12 i Sundhedsaftalen). Samordningsudvalgene er efterfølgende anmodet om at udarbejde en lokal samarbejdsaftale inden udgangen
af 2018.
Målgruppen er mennesker, der typisk er karakteriseret ved at have flere problemer på samme tid, fx
stof- eller alkoholmisbrug, en sindslidelse, hjemløshed, fattigdom, prostitution eller andre alvorlige
sociale problemer.
Med opgaveopdraget er fulgt et materiale, som nærmere beskriver rammerne og formålet med samarbejdsaftalerne (vedhæftet som bilag). I tillæg hertil ønsker hospitalssiden, at samarbejdsaftalen
også kommer til at omfatte praktiske arbejdsgange og kommunikationsveje, når særligt udsatte med
behov for kommunale sociale foranstaltninger udskrives fra hospitalet.
Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe under SOU Syd med henblik på at udarbejde et forslag til samarbejdsaftale. I et vedhæftet bilag er udarbejdet et forslag til kommissorium for og sammensætning af arbejdsgruppen.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
- at SOU Syd godkender kommissorium for og sammensætning af en arbejdsgruppe, der får til
opgave at udarbejde et forslag til samarbejdsaftale mellem kommunerne i Syd og Amager og
Hvidovre Hospital om særligt udsatte
- at hospitalssiden hhv. kommunesiden meddeler navne på deltagere i arbejdsgruppen til sekretariatet senest 1. juli 2018.
Bilagsoversigt
Skrivelse af 8. maj 2018 fra Sundhedssekretariatet til Samordningsudvalgene
Notat af 12, marts 2018 om indsats 12
Notat af 25. maj 2018: Kommissorium for arbejdsgruppe under SOU Syd om
samarbejdsaftale vedrørende særligt udsatte borgere
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Referat
Udvalget godkendte kommissorium for og forslag til sammensætning af en arbejdsgruppe, der skal
udarbejde forslag til tværsektoriel samarbejdsaftale om særlig udsatte borgere/patienter med den
tilføjelse, at udvalgets brugerrepræsentant, Mads Terman Olsen, der fra sit arbejdsliv har stort kendskab til målgruppen, inviteres til at indgå i arbejdsgruppen.
Det aftaltes, at arbejdsgruppen får delt formandskab. Formand fra kommunesiden bliver centerchef
Helle Madsen, Ishøj kommune. Formand for hospitalssiden bliver stabschef Lotte Hede, AHH.
Maria Smidt, konstitueret centerchef i socialforvaltningen i Københavns kommune, deltog ikke i mødet, men sundhedschef Karen Toke gav tilsagn om, at Københavns kommunes socialforvaltning indgår
i arbejdsgruppen. Tillige gav enhedschef Maria Bastrup tilsagn om at 1813 indgår i arbejdet.
Bemærk, at Lena Wivel har sidste arbejdsdag inden sommerferien fredag den 29. juni ift. indrapportering om yderligere deltagere til arbejdsgruppen.

6. Implementering af samarbejdsaftalen mellem AHH, 1813 og kommunerne i Syd om kommunale
akutfunktioner
v/ Lena Wivel, specialkonsulent, Patientforløb, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed 10 minutter
Sagsfremstilling
SOU Syd Somatik godkendte på forrige møde ’Samarbejdsaftale mellem AHH, 1813 og kommunerne i
Syd om kommunale akutfunktioner’, herunder besluttede at lade aftalen træde i kraft fra den 1. juni
2018 samt at aftalen skal gælde indtil en fælles aftale, gældende for hele Region Hovedstaden, måtte
foreligge.
Imidlertid har parterne tøvet lidt med at sætte implementeringsarbejdet i gang, da der samtidig med
SOU Syd Somatiks godkendelse af aftalen blev igangsat et tilsvarende, men regionsdækkende arbejde,
hvor tidsplanen tilsagde færdiggørelse af samarbejdsaftalen til april 2018.
Siden skubbede den regionale arbejdsgruppe tidsplanen til sommer. Formandskabet for SOU Syd Somatik besluttede derfor at igangsætte forberedelse af implementering på hospitalet og i kommunerne af Planområde Syds egen aftale, og med henblik herpå mødtes arbejdsgruppen, der udarbejde
Planområde Syds samarbejdsaftale, den 28. maj mhp. at drøfte organisering af samarbejdet om akutfunktionerne i Syd, herunder
-

give håndslag på, hvilke indsatser alle akutfunktionerne skal tilbyde (’skal’-indsatserne i SSTs
kvalitetsstandarder)

-

afklare, hvilke indsatser nogle akutfunktioner vil tilbyde (’kan’-indsatser i SSTs kvalitetsstandarder)

-

afdække, hvilke kommuner, der samarbejder om akutfunktionen

-

drøfte, hvorledes ovennævnte og anden relevant information bedst formidles parterne imellem.

Sekretær for arbejdsgruppen, Lena Wivel, orienterer kort om arbejdsgruppens drøftelser på mødet.
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Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

at udvalget tager orienteringen til efterretning
at udvalget tilslutter sig forslag fra formandskabet om at samarbejdet om kommunale akutfunktioner træder i kraft den 1. september 2018.

Bilagsoversigt
Samarbejdsaftale mellem AHH, 1813 og kommunerne i Syd om kommunale akutfunktioner, marts
2018.
Referat
Udvalget tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig formandskabets forslag at samarbejdet
om de kommunale akutfunktioner træder i kraft fra 1. september 2018.
Janne Elsborg inviterede interesserede kommunale udvalgsmedlemmer til at deltage i kommende
møde mellem AHH, Københavns- og Frederiksberg Kommune og 1813, hvor hospitalets og kommunernes samarbejde med 1813 drøftes. Det aftaltes, at fra udvalget vil også Nikolai Kjems og Britt Bergstedt deltage, ligesom Brøndby kommune deltager med den nyansatte leder af Brøndby og Hvidovre
kommuners fælles akutfunktion, Jens Jørgen Lemvig. Lena Wivel tager imod mailadresser på øvrige
interesserede mhp. Janne Elsborgs invitation.

7. Styrket tværsektorielt samarbejde ved udskrivelse af patienter i ernæringsmæssig risiko
v/ Janne Elsborg, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed 15 minutter.
Sagsfremstilling
Medarbejdere både i kommunerne og på hospitalet har erfaret, at MedCom-standarderne leverer
meget begrænsede muligheder for dækkende skriftlig kommunikation om patienter/borgere, der er i
ernæringsmæssig risiko, når de udskrives fra hospitalet til opfølgning i kommunalt regi. Hos begge
parter ses derfor jævnligt et behov for mundtlig opfølgning vedr. patientens ernæringsmæssige tilstand på udskrivelsestidspunktpunktet. Amager og Hvidovre Hospitals Ernæringskomité har fremsat
ønske om, at det tværsektorielle samarbejde ved udskrivelsen af denne gruppe af borgere styrkes.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
- At SOU Syd drøfter ovennævnte problemstilling, herunder tager stilling til, hvor vidt der er behov for at nedsætte en tværsektoriel arbejdsgruppe til at belyse problemet og komme med
løsningsforslag.
Bilagsoversigt
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Notat: ’Ønske om styrket tværsektorielt samarbejde ved udskrivelsen af patient/borger i
ernæringsmæssig risiko’
Referat
Udvalget fandt, at indsatsområdet er vigtigt, men konkluderede, at der ikke aktuelt er tid og kræfter
til at nedsætte en tværsektoriel arbejdsgruppe til at adressere de nævnte udfordringer.
Det aftaltes, at adressering af udfordringen i stedet, med henblik på håndtering på sigt, placeres i den
tidligere på året af udvalget nedsatte tværsektorielle arbejdsgruppe for forbedringsprojektet Tværsektorielt samarbejde: Bedre kvalitet i indsatser, der understøtter overdragelse af borgere/patienter mellem sektorerne ved indlæggelse og udskrivning, der aktuelt arbejder med kommunikative og praktiske
udfordringer i overleveringen af patienter på tværs af sektorerne med udgangspunkt i MedCom-standarderne. Relevante faglige kræfter vil til den tid skulle tilføjes arbejdsgruppen.

8. Frit valg af leverandør til genoptræning – ikrafttræden 1. juli 2018
v/ Niels Peter Møller, direktør, Brøndby Kommune
Forventet varighed 10 minutter.
Sagsfremstilling
Den 24. maj vedtog Folketinget lovforslag § 140 stk. 4 hvorefter borgere, der efter 1. juli 2018 udskrives med en genoptræningsplan, skal tilbydes frit valg af privat leverandør, hvis kommunen ikke kan
tilbyde genoptræning indenfor syv kalender-hverdage.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
- At SOU Syd Somatik kort drøfter ovennævnte lovændring.
Bilagsoversigt
Link: http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20171/lovforslag/L212/20171_L212_som_vedtaget.pdf
Referat
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

9. Indsatser til implementering i pipeline – nyt fra DAS og arbejdsgrupperne under DAS (fast
punkt)
v/ Winnie Brandt, chefkonsulent, Center for Sundhed, Region H
Forventet varighed 15 minutter
Sagsfremstilling
Som fast punkt på dagsordenen forventes de udvalgsmedlemmer, der er medlem af en arbejdsgruppe
under DAS, kort at orientere om status for arbejdet, herunder eventuelle indsatser i pipeline fra de
respektive arbejdsgrupper.
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En repræsentant for regionsadministrationen orienterer om, hvilke indsatser med relevans for de
somatiske samordningsudvalg, der forventes at ’lande’ i DAS eller samordningsudvalget i løbet af indeværende eller kommende kvartal. Tillige orienteres om organisering af og tidsplan for arbejdet med
den kommende sundhedsaftale.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

at SOU Syd Somatik tager orienteringen til efterretning.

Bilagsoversigt
Ingen bilag.
Referat
Der var ingen orientering, da Winnie Brandt havde måtte melde afbud til mødet.
Det aftaltes, at regionsadministrationen/Winnie Brandt fremover, forud for hvert samordningsudvalgsmøde, kort skriftligt orienterer sekretariatet om emnerne og fokus for orienteringen mhp. at
dette kort kan nævnes i dagsordenen til udvalget, der således kan være forberedt derpå.
Janne Elsborg orienterede kort om et vellykket dialogmøde om de kommende sundhedsaftaler, der
blev afholdt i Hillerød den 30. maj og oplyste videre, at der er planlagt SKU-seminar den 22. juni 2018.

10. Meddelelser
Roadshows om Type2diabetes og KOL i Syd fra efteråret og frem
SOU Syd Somatik blev på mødet i december 2017 præsenteret for planerne om at iværksætte et
Type2diabetesprojekt i Planområde Syd. Projektet, der efterfølgende også inkluderer en indsats på
KOL området, tager samtidig hul på implementeringen af den nye PLO-overenskomst, hvorefter en
større andel af Type2diabetes - hhv. KOL-patienter - skal behandles i primærsektor. Der er etableret
en styregruppe for projektet med deltagelse af bl.a. kommuner og praksiskonsulenter.
Som led i projektet og arbejdet med at ruste almen praksis til opgaven, er det planen at gennemføre
roadshows for almen praksis (læger og praksispersonale) med start i efteråret 2018. Det er hensigten
af tilrettelægge arrangementerne kommune-/bydelsvis. Relevante nøglepersoner fra f.eks. kommunernes sundhedscentre vil også blive indbudt til at deltage. Projektsekretariatet vil i løbet af den kommende tid tage kontakt til de enkelte kommuner med henblik på at aftale nærmere om lokalemuligheder mv. Overlæge Ole Snorgaard og hospitalspraksiskonsulent Lars Rytter, som er med i den daglige
ledelse af projektet, kan efter behov uddybe på mødet.

11. Næste møde i SOU Syd Somatik torsdag den 20. september 2018
v/ Niels Peter Møller, direktør, Brøndby Kommune
Forventet varighed 10 minutter
Sagsfremstilling
Advisering om dagsordenpunkter til næstkommende møde samt indhentning af forslag fra udvalget.
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Tillige fastlæggelse af afholdelsessted.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
- at udvalget drøfter følgende forslag til emner til næstkommende møde i SOU Syd Somatik
(hvoraf nogle punkter kort blev vendt på forrige møde):
•
Status for brug af ’Samarbejdsaftale mellem AHH, 1813 og kommunerne i Syd om
kommunale akutfunktioner´
•
Statusorientering om fælles tværsektorielt forbedringsprojekt og stillingtagen til
projektets videreførelse
•
Opfølgning vedr. tværsektorielt samarbejde om patienter i ernæringsmæssig risiko som
udskrives til kommunal indsats (eventuelt punkt)
•
Orientering ved Janne Elsborg om Nyt Hospital Amager og Hvidovre
•
Temamøde: Oplæg fra repræsentanter for Randersklyngen om tværsektoriel sundhedsstrategisk ledelse – inspiration / oplæg til drøftelse i udvalget mhp. drøftelse af
input til regionsadministrationen vedr. organisering af arbejdet i den kommende
sundhedsaftale.
•
Fastlæggelse af mødedatoer i 2019
- at udvalget meddeler eventuelle øvrige ønsker til den ordinære dagsorden for næste møde.
Bilagsoversigt
Ingen bilag.
Referat
Udvalget tilsluttede sig indstillingen.
Næste møde afholdes den 20. september kl. 14- 16.30. Hvidovre kommune er vært. Nærmere information følger inden mødet.

12. Eventuelt
Efter dagsordenens udsendelse modtog sekretariatet fra regionsadministrationen Regional grundaftale om finansiering af ledsagelse under indlæggelse på somatisk hospital til implementering. Det
aftaltes, at sekretariatet snarest eftersender materialet til medlemmerne af samordningsudvalg Syd
Somatik mhp. lokal implementering af aftalen. Det aftaltes videre, at hvis medlemmer oplever, at
der er behov for at parterne i Planområde Syd indgår en supplerende tillægsaftale (som fx kan beskrive lokale retningslinjer for bl.a. kommunikation mellem hospitalet og kommunerne, vederlagsfri
tilstedeværelse ved undersøgelser mv), så tages aftalen op til drøftelse i udvalget.
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