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Side 1

DAGSORDENPUNKTER

Del 1 – Studiebesøg

1.

Rundvisning på Frederiksberg Døgnrehabilitering

2.

Gåtur til visitationens mødelokale

3.

Oplæg om Frederiksberg Døgnrehabilitering

Del 2 – Ordinært møde i samordningsudvalget

1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden

2.

Udkast til samarbejdsaftale mellem AHH, 1813 og kommunerne i Syd om kommunale
akutfunktioner

3.

Projektoplæg til systematisk forbedring af det tværsektorielle samarbejde om overdragelse af
patienter ved indlæggelse og udskrivning

4.

Indsatser til implementering i pipeline – nyt fra DAS og arbejdsgrupperne under DAS

5.

Næste møde i SOU Syd Somatik den 14. juni 2018 kl. 14-16.30

6.

Eventuelt.
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1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

SAGSFREMSTILLING
Mødet indledes med en kort præsentationsrunde bordet rundt.

PUNKTETS FORVENTEDE VARIGHED
5 minutter.

BILAGSOVERSIGT
Ingen bilag.

REFERAT
Niels Peter Møller bød velkommen og ledede mødet.
Helle Madsen, centerchef for Voksne og Velfærd, Ishøj kommune, erstatter fremover Per Tostenæs. Lotte
Hede, stabschef for den nyetablerede enhed Patientforløb ved Amager og Hvidovre Hospital, indtræder
fremover i udvalget.
Dagsordenen blev godkendt.
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2. Udkast til samarbejdsaftale mellem AHH, 1813 og kommunerne i Syd om
kommunale akutfunktioner
SAGSFREMSTILLING
Styrkelse af kommunale akutfunktioner er et indsatsområde i den nationale handlingsplan for den ældre
medicinske patient. Sundhedsstyrelsens ’Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmeplejen
– krav og anbefalinger til varetagelse af særlige sygeplejeindsatser’ fra april 2017 erstatter styrelsens faglige anbefalinger fra 2014. Kommunerne skal følge kvalitetsstandarderne fra 1. januar 2018.
Samordningsudvalg Syd Somatik besluttede på forrige møde den 7. 12. 2017, at den af udvalget nedsatte tværsektorielle arbejdsgruppe til det næstkommende møde udarbejder et udkast til en samarbejdsaftale mellem AHH, 1813 og kommunerne i Syd om kommunale akutfunktioner med udgangspunkt i
arbejdsgruppen notat ’Snitflader i det tværsektorielle samarbejde om patienter i kommunale akutfunktioner – beskrivelse af udfordringer samt anbefalinger til brug for samarbejdsaftale i Syd’.
Den administrative styregruppe besluttede på sit seneste møde den 2.2. 2018 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en regional samarbejdsaftale med den forståelse, at det er en forudsætning,
at der til understøttelse heraf er udarbejdet en lokalaftale mellem Region Hovedstaden, KKR-Hovedstaden og PLO-Hovedstaden om honorering af opgaver i almen praksis i relation kommunale akutfunktioner, som ligger udenfor overenskomsten.
Fra kommunerne i Syd deltager leder af hjemmeplejen Charlotte Kaaber Sørensen, Albertslund Kommune i den regionale arbejdsgruppe. Fra AHH deltager overlæge Lillian Mørch Jørgensen, Akutmodtagelsen. Begge har deltaget i arbejdet med udarbejdelsen af udkast til samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Syd.

INDSTILLING
Formandskabet indstiller:
-

at udvalget drøfter udkast til samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Syd, herunder tager
stilling til, hvor vidt aftalen - for så vidt at den godkendes af udvalget - skal gælde i Planområde Syd
indtil der måtte foreligge en fælles regional aftale.

PUNKTETS FORVENTEDE VARIGHED
20 minutter.

BILAGSOVERSIGT
Udkast til samarbejdsaftale mellem AHH, 1813 og kommunerne i Syd om kommunale akutfunktioner
Fra DAS 2.2.2018. Proces for indgåelse af tværsektorielle samarbejdsaftaler på det somatiske område
inkl. Kommissorium for regional arbejdsgruppe
Øvrige bilag til orientering (tidligere fremsendt):
Notat: Snitflader i det tværsektorielle samarbejde om patienter i kommunale akutfunktioner – beskrivelse af udfordringer samt anbefalinger til brug for samarbejdsaftale i Syd
Samarbejdsaftale mellem Herlev og Gentofte Hospital og kommunerne i Planområde Midt vedr. akutfunktioner
Udkast Samarbejdsaftale mellem Den Præhospitale Virksomhed /1813 og kommunerne i Planområde
Midt
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Link: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/kvalitetsstandarder-for-kommunale-akutfunktioner-ihjemmesygeplejen
Link: SHS-teamets evalueringsrapport http://shsteam.dk/wp-content/uploads/SHS-evalueringsrapport.pdf

REFERAT
Udvalget tilsluttede sig arbejdsgruppens indstilling, at Planområde Syds samarbejdsaftale regulerer samarbejdet om patienter i kommunale akutfunktioner i Syd, indtil en fælles aftale for hele Region Hovedstaden
foreligger. Det aftaltes, at aftalen træder i kraft fra den 1.6. 2018 mhp. at parterne gives tid til implementering - forudsat, at alle aftalens parter tilslutter sig denne dato. Sekretariatet udsender forespørgsel herom
sammen med referatet.
Udvalgets medlemmer tilsluttede sig samarbejdsaftalen med følgende bemærkninger:
 For at lette implementeringen ønsker kommunesiden, at det i en overgangsperiode alene er borgere,
der i forvejen er kendt i kommunen, som visiteres til den kommunale akutfunktion, og henviste i
denne forbindelse til, at det er den enkelte kommunale akutfunktion, der til enhver tid har visitationsretten. Det aftaltes, at sekretariatet afklarer, hvorledes kommunerne i Planområde Midt har
håndteret en eventuel afgræsning af målgruppen i forbindelse med implementering
 Vedrørende organiseringen af de kommunale akutfunktioner er det i aftalen for generelt at anføre,
at ’I de sene aften- og nattetimer er indsatserne organisatorisk tilrettelagt i regi af hjemmeplejen,
stadig med de i standarderne beskrevne kompetencer til stede’. Det aftaltes at modificere teksten
således, at det fremgår, at indsatserne kan være forskelligt organiseret i kommunerne i dette tidsrum.
 I aftalen er det anført, at ’Hospitalet kan efter nærmere aftale tilbyde oplæring og supervision af
udvalgte medarbejdere i relation til fremkomst af hhv. nye behandlingsmetoder og nyt udstyr og
utensilier, som tages i brug i akutfunktionerne’. Det blev drøftet om det er en ’kan’ eller ’skal’ opgave. Ordlyden er imidlertid taget fra Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder. Det aftaltes, at ordlyden fastholdes, idet behovet for kompetenceudvikling følges og om nødvendigt tages op i SOU Syd
igen.
 Fra Københavns kommune anførtes det, at kommunen er samarbejdspart også for Planområde
Byen og derfor har den udfordring, at man er part i to forskellige aftaler og tog forbehold herfor ift.
implementering af aftalen.
 På vegne af PLO anførte Niels Dreisler vedr. afsnit 4.2.2., hvor almen praktiserende læges ansvar
og opgaver er beskrevet, at opgaven i dot tre, ’Lægefaglig rådgivning af akutfunktionen ift. patienten’, bør modificeres ift. at det ikke kan påregnes, at lægen til enhver tid har mulighed for at yde
sparring.
Det aftaltes, at udvalget på næste møde den 14. juni 2018 drøfter implementering af aftalen samt at aftalen
sættes på som – kort – dagsordenspunkt på de efterfølgende møder, så længe udvalget finder det nødvendigt.
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3. Projektoplæg til systematisk forbedring af det tværsektorielle samarbejde om
overdragelse af patienter ved indlæggelse og udskrivning
SAGSFREMSTILLING
På forrige møde i udvalget den 7. december 2017 tog ældrechef Lisbeth Sommer, Brøndby Kommune, på
kommunernes vegne op, at kommunerne fortsat oplever, at der jævnligt forekommer dårlige forløb, hvor
der er fejl og mangler i samarbejdet og kommunikationen med hospitalet om patienter, der udskrives til
indsatser i kommunalt regi.
Lisbeth Sommer oplyste, at en audit, som Brøndby kommune gennemførte i perioden 10.5. – 26.9 2016 af
udskrivelser fra Amager og Hvidovre hospital til Brøndby Kommunes midlertidige flexpladser på Ældrecenter Nygårds Plads, viste fejl og mangler i 58 % af udskrivelserne.
Fra Amager og Hvidovre Hospital blev det i forlængelse heraf oplyst, at hospitalet, netop på baggrund af
resultaterne af Brøndby Kommunes audit, påtænker at iværksætte et kvalitetsudviklingsprojekt med henblik
på en mere systematisk forbedringsindsats.
Udvalget besluttede på denne baggrund at nedsætte en mindre tværsektoriel arbejdsgruppe med deltagere
fra AHH og kommunerne i Syd, som fik i opdrag til næste udvalgsmøde at udarbejde et oplæg til et forbedringsprojekt vedr. det tværsektorielle samarbejde om overdragelse af patienter i forbindelse med indlæggelse og udskrivning.
Arbejdsgruppens udkast til projektoplæg foreligger til udvalgets stillingtagen. Hvis udvalget beslutter at
igangsætte arbejde i relation til projektet, i første omgang audit af patientforløb på tværs, beder sekretariatet
af praktiske grunde om, at en af de kommunale deltagere i arbejdsgruppen bliver primær kontaktperson.
INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at:
- at udvalget godkender, at arbejdsgruppen arbejder videre ud af det spor, der er lagt op til i
projektoplægget, herunder
a) at arbejdsgruppen igangsætter aktiviteter mhp. gennemførelse af audit af patientforløb på tværs
b) at resultaterne af denne audit fremlægges på samordningsudvalgsmødet den 20.9. 2018 sammen med indstilling fra arbejdsgruppen til det videre arbejde med forbedringsprojektet til udvalgets
stillingtagen
c) at kommunesiden snarligt udpeger en primær kontaktperson blandt deltagerne i arbejdsgruppen.

PUNKTETS FORVENTEDE VARIGHED
20 minutter.

BILAGSOVERSIGT
Udkast til projektbeskrivelse: Tværsektorielt forbedringsprojekt i Planområde Syd

REFERAT
Udvalget tilsluttede sig formandskabets indstilling. Kommunesiden udpeger snarligt en (med)projektleder
med kendskab til det tværsektorielle område, der kan indgå i det fortsatte arbejde. Tillige samarbejder sekretariatet med udvalget om at udpege en styregruppe for projektet på seks personer, som skal have delt
formandskab mellem kommune- og hospitalssiden.
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Karen Toke oplyste at Københavns Kommune deltager i et forskningsprojekt på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, ”Sikker Sammenhæng”, som der eventuelt kan hentes indsigt og inspiration fra. Af samme
grund vil Københavns Kommune gerne følge, men ikke tage aktivt del i forbedringsprojektet.
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4. Indsatser til implementering i pipeline – nyt fra DAS og arbejdsgrupperne under
DAS

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.
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 udvalget tager orienteringerne til efterretning.

PUNKTETS FORVENTEDE VARIGHED
15 minutter.

BILAGSOVERSIGT
Ingen bilag.

REFERAT
Sekretariatet havde eftersendt aktuel status over indsatsområder i SAIII. Winnie Brandt oplyste, at der er
fejl i oversigten, og at en ny vil blive fremsendt.
Winnie Brandt orienterede desuden kort om indsatser på vej til samordningsudvalgene, herunder evaluering
af forsøgsordningen med repræsentation af patient- og pårørende i udvalgte samordningsudvalg, og indsats
til forebyggelse af indlæggelse og genindlæggelse af særligt udsatte borgere, evt. i form af en samarbejdsaftale, der skal sikre lettere adgang til opfølgende pleje- og behandlingsindsatser samt evt. etablering af
funktion i kommunerne, der kan samarbejde med hospitalernes socialsygeplejersker.
I tilslutning til sidstnævnte foreslog Ulla Callesen, at der tages initiativ til et møde med deltagelse af (social)psykiatri og somatik mhp. drøftelse af samarbejdsudfordringer i grænseområdet (evt. i form af et fællesmøde mellem psykiatri- og somatik SOU’erne i Syd, eller som et temamøde i SOU Syd Somatik med
udvidet deltagerkreds). Formandskabet tager forslaget med i planlægningen af kommende møder.
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5. Næste møde i SOU Syd Somatik den 14. juni 2018
SAGSFREMSTILLING
Indhentning af forslag til samt advisering om dagsordenpunker til næste møde.

INDSTILLING
Formandskabet indstiller:
- at medlemmerne meddeler eventuelle ønsker til den ordinære dagsorden for næste møde
den 14. juni 2018 kl. 14-16.30 på AHH.

PUNKTETS FORVENTEDE VARIGHED
5 minutter.

BILAGSOVERSIGT
Ingen bilag.

REFERAT
Følgende emner blev nævnt:
 Status for implementering af samarbejdsaftale om patienter i kommunale akutfunktioner.
 Med inspiration fra Randersklyngen drøfte og indstille input fra udvalget til regionsadministrationen vedr. organisering af arbejdet i den kommende sundhedsaftale.
 Hospitalssiden fortæller om AHHs nybyggeri.
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6. Eventuelt

REFERAT
Jette Christensen påtænker at revitalisere det tværsektorielle forum genoptræning i planområde Syd for
mhp. at understøtte tværgående kommunikation og samarbejde om genoptræningsområdet. Udvalget bifaldt
initiativet.
Niels Peter Møller spurgte patient- og pårørenderepræsentant Mads Terman Olsen om, hvordan han oplever
arbejdet i udvalget i lyset af, at udvalget til september skal evaluere ordningen. Mads Terman Olsen oplyste, at han fortsat finder deltagelse i udvalget interessant, men at han oplever, at emneområdet betyder, at
der er langt imellem emner, der har direkte brugerrelevans, at emnerne er vanskelige at sætte sig ind i, og at
drøftelserne opleves temmelig indforståede. Sekretariatet fortsætter med at understøtte forberedelse og inddragelse af patient- og pårørenderepræsentant Mads Terman Olsen.
Niels Peter Møller oplyste, at han udtræder af formandskabet og at Hanne Kirk Ladekjær dermed trækker
sig tilbage fra sekretariatet. Der blev gensidigt takket for samarbejdet i udvalget.
Fra næste møde vil den kommunale medformand være Susan Bjerregaard, direktør i Børn og Velfærd,
Hvidovre Kommune. Ny kommunal medsekretær bliver lægekonsulent Hanne Christensen, Hvidovre Kommune.
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