Patientforløb

DAGSORDEN
Møde i:
Dato:
Kl.:
Sted:

Dato: 14. december 2018
Samordningsudvalg Syd Somatik
6. december 2018
14 – 16.30
Amager og Hvidovre Hospital – Hvidovre-matriklen, lokale 2 i Vandrehallen
Kettegårds Allé 30
2650 Hvidovre

Deltagere
Janne Elsborg Larsen, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital (fmd.)
Niels Dreisler, praktiserende læge, Praksisudvalget (fmd.)
Susan Bjerregaard, direktør, Børn og velfærd, Hvidovre Kommune (fmd.)
Annette Hein, sundhedschef, Vallensbæk Kommune
Britt Bergstedt, sundheds- og velfærdschef, Glostrup Kommune
Helle Høstrup, samordningskonsulent, Rigshospitalet og Glostrup Hospital (ad hoc)
Helle Ingmer, ledende oversygeplejerske, Amager og Hvidovre Hospital
Helle Madsen, centerchef, Ishøj Kommune
Jette Christensen, overfysioterapeut Amager og Hvidovre Hospital
Karen Toke, sundhedschef, Kbh. Kommune (SUF)
Karin Lornsen, oversygeplejerske Amager og Hvidovre Hospital
Lena Wivel, specialkonsulent, Amager og Hvidovre Hospital (sekretariat)
Lars Rytter, hospitalspraksiskonsulent, Amager og Hvidovre Hospital
Lisbeth Sommer, ældrechef, Brøndby Kommune
Lotte Hede, stabschef, Amager og Hvidovre Hospital
Mads Terman, bruger- og pårørenderepræsentant
Marie Bastrup, enhedschef, Akutfunktionen 1813 (ad hoc)
Maria Smidt, centerchef, Kbh., Kommune (SOF) (konst.)
Nicolaj Kjems, centerchef, Hvidovre Kommune
Ole Snorgaard, overlæge, Amager og Hvidovre Hospital
Thyra Pallesen, sundhedschef, Dragør Kommune
Ulla Callesen, centerchef, Høje Taastrup Kommune
Winnie Brandt, chefkonsulent, Center for sundhed, Region H
Afbud
Hanne Christensen, lægekonsulent, Hvidovre Kommune (sekretariat)
Helle Rabing, oversygeplejerske, Amager og Hvidovre Hospital
Ida Kock Møller, afdelingschef, Albertslund Kommune
Mette Rydholt Jakobsen, centerleder, Tårnby kommune

Gæster
Lone Prip Buhelt, videnskabelig medarbejder, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region
Hovedstaden
Ulla Toft, Sektionschef, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region Hovedstaden
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Dagsorden

1. Velkomst og præsentationsrunde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Resultaterne fra Sundhedsprofilerne, Region H, med fokus på Planområde Syd
4. Temadrøftelse: Det videre arbejde med planlægning af det fremtidige tværsektorielle samar-

bejde i Planområde Syd med udgangspunkt i inspiration fra Randersklyngen
5. Orientering om Generalplan for Nyt Hospital Amager og Hvidovre, organisering af akutområde i regionen et i

gionen samt praksisklinikken på Amager-matriklen
6. Orientering om nedetid for MedCom-meddelelser i perioden 25.1. – 2.2. 2019
7. Orientering om proces for udarbejdelse af plan for det videre arbejde med implementering
af Grundaftale mellem hospitalerne i Region Hovedstaden og kommunerne i regionen om finansiering af ledsagelse under indlæggelse på somatiske hospitalsafdelinger
8. Orientering fra regionsadministrationen: Indsatser til implementering i pipeline – nyt
fra DAS og arbejdsgrupperne under DAS (fast punkt)
Tillige orientering fra Regionsadministration – status for arbejdet med de nye
Sundhedsaftaler
9. Meddelelser
10. Næste møde i udvalget torsdag den 7. marts 2019
11. Eventuelt
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1. Velkomst og præsentationsrunde
v/ Janne Elsborg, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 5 minutter
Sagsfremstilling
Mødet indledes med en kort præsentationsrunde bordet rundt.
Indstilling
Ingen.
Bilag
Ingen.
Referat
Janne Elsborg bød velkommen og ledede mødet.

2. Godkendelse af dagsorden
v/ Janne Elsborg, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 5 minutter
Sagsfremstilling
Udvalget forespørges om kommentarer til dagsordenen.
Indstilling
Ingen.
Bilag
Ingen.
Referat
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Flere medlemmer havde mindre orienteringssager til
fremlæggelse under ’Eventuelt’.

3. Resultaterne fra Sundhedsprofilerne, Region H, med fokus på Planområde Syd
v/ Ulla Toft og Lone Prip Buhelt, Center for klinisk forskning og forebyggelse, Region H
Forventet varighed: 60 minutter (heraf 15 minutter til spørgsmål fra udvalget)
Sagsfremstilling
I marts 2018 udkom den nye regionale sundhedsprofil, ”Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017”, som beskriver borgernes helbred, sundhedsadfærd, risikofaktorer og udvalgte kroniske
sygdomme. Det indgår også, hvilke regionale sundhedsydelser borgerne modtager, og hvad omkostningerne er hertil. Desuden udkom en national sundhedsprofil, ”Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil”. Den er baseret på udvalgte resultater fra de regionale sundhedsprofiler, som er udarbejdet i
alle regionerne.
På mødet præsenterer sektionsleder Ulla Toft og videnskabelig medarbejder Lone Prip Buhelt resultaterne fra den regionale sundhedsprofil for Region H med fokus på data fra Planområde Syd.
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Link: https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/Forskning/Sektioner/SSF/sundhedsprofiler/Sundhedsprofil-2017/Sider/default.aspx
Bilag
• Pixi del 1: Sundhedsadfærd og risikofaktorer
• Pixi del 2: Kronisk Sygdom
Referat
Udvalget tog orienteringen til efterretning. Janne Elsborg takkede for oplægget på vegne af udvalget
og slog fast, at SOU Syd Somatik vil anvende data fra den regionale sundhedsprofil i det videre arbejde
med at fastlægge indsatsområder. Det aftaltes, at sekretariatet udsender oplægget sammen med referatet (vedhæftet).

4. Temadrøftelse: Det videre arbejde med planlægning af det fremtidige tværsektorielle samarbejde i Planområde Syd med udgangspunkt i inspiration fra Randersklyngen: Afholdelse af
workshop juni 2019 og drøftelse af styregruppe.
Forventet varighed: 30 minutter
Sagsfremstilling
Med inspiration fra i Randersklyngens erfaringer med tværsektoriel Sundhedsstrategisk ledelse genoptager udvalget sin drøftelse af det fremtidige tværsektorielle samarbejde i planområde Syd.
Formandskabet foreslår afholdelse af en workshop med deltagelse af interessenter fra kommunerne, hospitalet, almen praksis, borgerrepræsentanter samt eventuel politisk deltagelse. (ca. 200
personer) i maj eller juni 2019 mhp. at skabe:
- fælles viden om potentielle styrke- og udviklingsområder i Planlægningsområde Syd mhp. at
sikre et lokalt og fokuseret afsæt for de fremtidige tværsektorielle indsatser i Planområde Syd
- fælles metode/tilgang til at arbejde med kvalitetsudvikling.
Formandskabet foreslår at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal planlægge tilrettelæggelse og afvikling af workshop til sommer, herunder at gruppen sammensættes af medlemmer fra SOU Syd Somatik (3-5 repræsentanter fra kommunerne, 2-3 fra hospitalet, 1-2 fra almen praksis).
Tillige skal der udpeges et sekretariat for planlægningsgruppen.
Datoforslag for workshop: 12.6. 2019 (alternativt 23.5.) - begge datoer eftermiddag fra 12-16.
Kommunesiden finder afholdelsessted, fx sportshal.
Formandskabet foreslår, at der nedsættes en styregruppe for den fremadrettede Sundhedsstrategiske
ledelse af det tværsektorielle samarbejde i Planområde Syd. Foreløbige ideer og baggrund præsenteres
på mødet.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
- At udvalget:
godkender, at SOU Syd Somatik afholder en workshop for interessenter fra kommunerne,
hospitalet, almen praksis, borgerrepræsentanter og eventuelt politisk deltagelse (ca. 200 personer)
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-

godkender nedsættelse af en planlægningsgruppe, sammensat af medlemmer af SOU Syd Somatik, som får i opdrag at planlægge indhold samt afvikling af workshop forår/sommer 2019
godkender kommissorium for og sammensætning af planlægningsgruppe
i givet fald aftaler sammensætning af planlægningsgruppen samt udpeger sekretariat.
drøfter nedsættelse af en styregruppe for den fremadrettede sundhedsstrategiske ledelse af
det tværsektorielle samarbejde i Planområde Syd.

Bilag
• Kommissorium: Arbejdsgruppe til planlægning af tværsektoriel workshop
Referat
Janne Elsborg præsenterede formandskabets forslag til, hvordan samordningsudvalg Syd Somatik
kommer i gang med at omsætte inspiration fra Randersklyngens tilgang til sundhedsstrategisk ledelse
til konkrete tiltag i Planområde Syd.
Formandskabets første forslag til implementering er afholdelse af en workshop til sommer målrettet
alle relevante interessenter. Formålet med workshoppen er at hente input og nå til klarhed om processer, metoder og fokusområder for det kommende arbejde med sundhedsstrategisk ledelse i Planområde Syd.
Janne Elsborg oplyste videre, at formandskabet er i dialog med Center for Sundhed om en eventuel
medfinansiering af sommerens workshop. Rammerne for workshoppen vil b.la. være Planområde
Syds Sundhedsprofil samt de erkendte fælles udfordringer i samarbejdet om tværsektorielle patientforløb identificeret i forbedringsprojektet. Fra hospitalsside er der ønske om at inddrage børne-ungeområdet. Formandskabet er også enige om, at det er vigtigt at invitere fagfolk fra psykiatrien, ift. at
SOU Syd Somatik skal forholde sig til alle fire temaer i sundhedsaftalen - uanset at psykiatri har sit
eget samordningsudvalg.
Kommunesidens påtager sig at stille et egnet afholdelsessted til rådighed – sandsynligvis en sportshal,
hvis der skal være plads til 200 mennesker, fordelt ved mindre borde. Formandskabet lagde op til, at
hvis ikke regional medfinansiering opnås, deler hospitalet og kommunerne udgifterne til workshoppens afholdelse.
En planlægningsgruppe skal snarest nedsættes, jf. det medsendte kommissorium. Opgaven for planlægningsgruppen bliver at kigge på metode og proces for workshoppen – og hvordan parterne i Planområde Syd kan arbejde videre derfra. I den forbindelse skal planlægningsgruppen også planlægge
deltagersammensætning til workshoppen, herunder hvor brugerrepræsentanterne, som deltager i
workshoppen, skal komme fra: F.eks. fra det netop oprettede brugerpanel på AHH, fra kommunernes
seniorråd og handicapråd, og/eller fra de etablerede patientforeninger?
Formandskabet foreslog tillige, at der nedsættes en styregruppe for arbejdet, som kan sikre beslutningskraft og rammesætte arbejdet. Formandskabet foreslog at tage udgangspunkt i den gruppe af
kommunaldirektører, der mødes en gang om måneden, og supplere med repræsentanter for de øvrige parter.
Efter formandskabets præsentation fulgte en bred drøftelse i udvalget. Under drøftelsen fremkom
bl.a. følgende udsagn:
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Centralt udsagn omkring mål og formål med workshoppen:
• Det er vigtigt at vi som det første at blive skarpe på, hvad det er, vi vil have ud af workshoppen – vil vi fx finde ud af at arbejde på nye måder, finde faglige indsatsområder etc. Målene
vil vise vejen ift. hvem deltagerne skal være.
Centralt udsagn vedr. inddragelse af politikere og klinikere i workshoppen:
• Anbefaling: At faglige kræfter får lov at være styrende for fokus og prioriteringer - herunder
klinikere, der kan lette ’oversættelse’ af sundhedsaftalen til konkrete indsatser, der er relevante i planområdet – frem for politiker-deltagelse.
Centrale udsagn vedr. deltagerkreds i workshoppen, bredt set:
• Det er vigtigt at huske at medtænke 1813
• Det er afgørende for at sikre en høj faglighed i udviklingsarbejdet: At klinikere både er repræsenteret i den kommende planlægningsgruppe og indgår som deltagere i selve workshoppen.
Centralt udsagn vedr. inddragelse af brugerrepræsentanter:
• Direkte adspurgt fremhævede brugerrepræsentant Mads Terman, at når brugere inddrages
bør man bede dem om at forholde sig til konkrete forhold, hvor de vil kunne bidrage med forslag og kommentarer, der er knyttet til deres særlige kompetencer og rolle som repræsentanter for brugerne.
Øvrige bemærkninger bl.a.:
• Det er vigtigt at få borgere tidligt med i processen, allerede i planlægningsfasen
• Vi kommer i planlægningsarbejdet til at bevæge os på et højt abstraktionsniveau. Vi skal
passe på med, at vi ikke kommer til at inddrage brugerne på et tidspunkt i processen, hvor de
kan have vanskeligt ved at byde ind.
Centrale udsagn vedr. nedsættelse af planlægningsgruppe:
• Det er vigtigt, at der er et stærkt link mellem planlægningsgruppen og styregruppen. Det kan
bl.a. sikres ved at repræsentanter for planlægningsgruppen indgår i styregruppen.
Centrale udsagn vedr. etablering af styregruppe:
• Samordningsudvalget er et implementeringsorgan. Det er meget vigtigt, at samordningsudvalget inddrages og begejstres.
Til opfølgning:
• Fastlægge konkret hvad udvalget ønsker skal være udkommet af workshoppen
• Beslutte sammensætningen af planlægningsgruppen, herunder afgøre, hvor vidt brugerrepræsentanter skal hhv. 1) deltage i planlægningsgruppen og 2) deltage i workshoppen samt i
givet fald hvor fra brugerne skal komme: AHHs brugerpanel, kommunernes senior- og handicapråd og/ eller patientorganisationer.
• Udpegning af planlægningsgruppe og styregruppe, herunder:
• Beslutte evt. konneks mellem planlægningsgruppe og styregruppe
• Udpegning af et fælles sekretariat.
Det aftaltes at:

Samordningsudvalg Syd Somatik – referat –møde 6.12. 2018

•
•

formandskabet genoptager drøftelsen efter en opfølgende intern drøftelse på kommunesidens i januar og efter afklaring af mulighed for regional finansiering.
Sekretariatet udsender kalender-reservation til udvalget af den mulige dato for workshoppen, onsdag den 12. juni 2018 kl. 12-16.

5. Orientering om Generalplan for Nyt Hospital Amager og Hvidovre, organisering af Akutområdet i
regionen samt statusorientering vedr. praksisklinikken på Amager-matriklen
v/ Janne Elsborg, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 20 minutter
Sagsfremstilling
Janne Elsborg orienterer om Generalplan for Nyt Hospital Amager og Hvidovre Hospital, og de overvejelser, byggeriet giver anledning til, samt organisering af akutområdet i regionen. Tillige kort statusorientering vedr. praksisklinikken på Amager Hospital.
Bilag
Ingen.
Referat
Janne Elsborg orienterede om generelplanen for Nyt Hospital Amager og Hvidovre. Planen bygger b.la.
på forudsætninger om effektiviseringskrav på kr. 75 mio., samt en forventet befolkningsøgning i optageområdet på 13 %.
Der er i forbindelse med forberedelse af HOPP 2025 gennemført en analyse af regionens akutområde,
herunder tre forslag til en fremtidig organisering. Analysen har været gennem politisk behandling i regionen og beslutningen er, at akutområdet skal fortsætte som nuværende, med akutklinikker på Glostrup, Gentofte og Amager, inkl. medicinske senge. Denne beslutning er identisk med scenarie 0 i generalplanen, som også er det poliske beslutningsgrundlag.
Direktionen på AHH, har anbefalet en fremtidig organisering svarende til Scenarie 4 i generalplanen.
Hospitalsplan 2025 vil blive sendt i høring i perioden december 2018 til april 2019. Den politiske godkendelse af den nye hospitalsplan har deadline september 2019.
Janne Elsborg orienterede afslutningsvis helt kort om praksisklinikken på Amager-matriklen, der nu har
været i drift i to måneder. Klinikken fungerer godt. Klinikken er foreløbig besluttet med funktion ét år.
Pt. har klinikken 2400 patienter, og det er forventningen at klinikken vil komme til at udvide til 3200
patienter i foråret 2019, hvilket svarer til 2 kapaciteter.

6. Orientering om nedetid for MedCom-meddelelser i perioden 25.1. – 2.2. 2019
v/ Janne Elsborg, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 5 minutter
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Sagsfremstilling
I tilknytning til at Region Hovedstaden opgraderer til LandsPatientRegister3/LPR3 den 2. februar 2019
og samtidig opgraderer til ny version af Sundhedsplatformen (SP2018) vil der i perioden 25.1. – 2.2.
blive lukket for MedCom-meddelelser, såvel indgående som udgående. Klinikken går i nødprocedure.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag
Ingen.
Referat
Janne Elsborg oplyste, at den udmeldte nedetid glædeligvis siden dagsordenen blev udsendt er blevet
kraftigt reduceret:
Nedetid for MedCom-meddelelser bliver fra den 2.2. 2019 kl. 02 nat til den 2.2. kl. 19.
Marie Baastrup oplyste, at 1813 også får udfordringer i forbindelse med opgraderingen og vil udsende
en orientering herom.

7. Orientering om proces for udarbejdelse af plan for det videre arbejde med implementering af
Grundaftale mellem hospitalerne i Region Hovedstaden og kommunerne i regionen om finansiering af ledsagelse under indlæggelse på somatiske hospitalsafdelinger
v/ Nicolai Kjems, Centerchef, Hvidovre Kommune
Forventet varighed: 5 minutter
Sagsfremstilling
Udvalget drøftede på forrige ordinære møde på foranledning af kommunesiden, hvor vidt der er behov
for at igangsætte særlige aktiviteter i planområdet ift. implementering af Grundaftale mellem hospitalerne i Region Hovedstaden og kommunerne i regionen om finansiering af ledsagelse under indlæggelse
på somatiske hospitalsafdelinger.
Det aftaltes, at Nikolai Kjems og Lotte Hede aftaler proces for udarbejdelse af en plan for, hvorledes
udvalget arbejder videre hermed, herunder plan for implementeringsprocessen.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

at Nicolai Kjems og Lotte Hede giver kort orientering om den forestående proces samt at udvalget tager
orienteringen til efterretning.

Bilag
Ingen.
Referat
Nicolai Kjems oplyste, at han og Lotte Hede foreslår en proces i tre skridt:
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1) Sikre at aftalen er kendt hos klinikerne. Det formelle aftaledokument skal indhentes fra regionsadministrationen og udbredes via afdelingsledelserne.
2) Researche hos de kommunale socialforvaltninger, der håndterer handicap- og psykiatriområdet, hvad man ser som den største udfordring, og hvor omfattende pågældende udfordring opleves
3) Afklare, hvor vidt der er behov for hhv. yderligere implementeringsindsatser og/eller en tillægsaftale til grundaftalen. Et år fra nu genoptager Samordningsudvalg Syd Somatik drøftelsen
på baggrund af forudgående evaluering af parternes brug af aftalen.
Lotte Hede påpegede, at det står i grundaftalen, at det er hospitalet, der som udgangspunkt initierer
brug af ledsager, og at det er vigtigt, at hospitalets personale ved alle forløb, der vedrører en patient
fra målgruppen, husker at inddrage en samordningskonsulent.
Udvalget godkendte forslag til proces for implementering af grundaftalen.
Det aftaltes, at sekretariatet udsender Grundaftalen (i version med logo og data) til videreformidling.

8. Orientering fra regionsadministrationen: Indsatser til implementering i pipeline – nyt
fra DAS og arbejdsgrupperne under DAS (fast punkt)
Tillige orientering fra Regionsadministration vedr. status for arbejdet med de nye sundhedsaftaler
v/ Winnie Brandt, chefkonsulent, Center for Sundhed, Center for sundhed, Region H
Forventet varighed: 5 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. Tillige status for arbejdet med den kommende sundhedsaftale 2019-2023.
Aktuelt har DAS netop 2. november 2018 godkendt Samarbejdsaftale vedrørende Cerebral Parese Opfølgningsprogram (CPOP). Aftalen vedrører opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med program for
opfølgelse for børn med cerebral parese. Målgruppen er børn med Cerebral parese, som er født i år 2008
eller derefter, som følges kontinuerligt gennem opvæksten indtil det fyldte 15. år. Den tværsektorielle
arbejdsgruppe, som har udarbejdet aftalen, vil stå i spidsen for implementering af aftalen i det kommende år, med regionale koordinatorer som tovholdere.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag
• Brev til kommuner og hospitaler om CPOP.
• Samarbejdsaftale vedr. CPOP – Region Hovedstaden
Referat
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På næste møde i DAS den 14. december orienteres styregruppen om indholdet af det endelig udkast til
den kommende sundhedsaftale 2019-2023, der skal drøftes på møde i Sundhedskoordinationsudvalget
(SKU) den 19. december. Aftaleudkastet er udarbejdet på baggrund dels af et dialogmøde for politikere
og patientforeninger den 12. november 2018, dels høringssvar fra samordningsudvalgene.
I det endelige udkast er pårørende tilføjet som en selvstændig gruppe, der har behov for støtte, målsætningen ’Lighed i sundhed’ fremhæves, ligesom det er tydeliggjort, at fokusområdet 'Sammen om ældre
og borgere med kronisk sygdom' vedrører såvel ældre borgere som borgere med kronisk sygdom. Samlet
set er der meget få ændringer i aftaleudkastet ift. den udgave, som samordningsudvalgene har haft i høring - på nær at aftalesekretariatet har udarbejdet et afsnit om organisering, der i vid udstrækning er baseret på samordningsudvalgenes høringssvar. Af afsnittet fremgår det, at der lægges op til at samordningsudvalgene skal være bannerfører på udviklingen af fokusområder og mål.
Den 19. december 2018 mødes Sundhedskoordinationsudvalget og drøfter det endelige høringsudkast til
Sundhedsaftalen. Umiddelbart herefter sendes aftalen ud i en bred høring frem til den 28. februar. Aftalen forventes fremlagt til endelig godkendelse i SKU den 23. april, hvorefter den sendes til godkendelse i
Regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen frem til den 30. juni, inden aftalen sendes til endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen den 1. juli 2019.
Jette Christensen orienterede kort om Samarbejdsaftale vedrørende Cerebral Parese Opfølgningsprogram (CPOP), der netop er godkendt af DAS. Arbejdet med at indrapportere til databasen har pågået i
gennem lang tid, og det er en af de få kliniske databaser, hvor data kommer fra begge sektorer. Der er
meget få børn fra målgruppen i de enkelte kommuner i planområdet – typisk fra 3-10 børn. Det tværsektorielle samarbejde om børnene har længere forgået forbilledligt.

9. Meddelelser
Formandskabet (Helle Madsen og Lotte Hede) for den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. Indsats 12:
Udarbejdelse af samarbejdsaftale om særlig udsatte borgere i forbindelse med udskrivning fra hospital
meddelelser, at arbejdsgruppen ikke når at afrapportere i indeværende år.
Referat
Arbejdsgruppen har fået henvendelser fra interesserede samordningsudvalg i andre planområder, som
ønsker at hente inspiration fra arbejdet.
Københavns Kommune er involveret i udvikling af en samarbejdsaftale både i Planområde Byen og i Planområde Syd. Formandskaberne for de to arbejdsgrupper søger så vidt muligt at koordinere arbejdet.

10. Næste ordinære møde i SOU Syd Somatik er torsdag den 7. marts 2019
v/ Janne Elsborg, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 5 minutter
Sagsfremstilling
Advisering om dagsordenpunkter til næstkommende møde samt indhentning af forslag til dagsordenpunkter fra udvalget. Tillige fastlægges afholdelsessted.
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Indstilling
Formandskabet indstiller:
- at udvalget drøfter følgende forslag til emner til næstkommende møde i SOU Syd Somatik:
• Opfølgning fra Landsdelsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering. Gæster:
Programleder Annette Lyneborg, Region h og programleder Signe Vind, Kbh. kommune
(aftalt på møde i SOU Syd Somatik 14.6. 2018 - pkt. 3)
• drøfte hvorledes vi i Planområde Syd fremover vil arbejde med de kommunale forløbsprogrammer
• drøfte status for tværgående uddannelsesforløb i Planområde Syd (aftalt på møde i
SOU Syd Somatik den 7.12. 2017 – pkt. 4)
• Drøfte status for samarbejde mellem AHH, 1813 og kommunerne i Syd
• Statusorientering om det fælles tværsektorielle forbedringsprojekt
-

at udvalgets medlemmer meddeler eventuelle øvrige forslag til dagsorden for næste møde
at udvalget aftaler sted for afholdelse af det kommende møde.

Bilag
Ingen bilag.
Referat
Udvalget godkendte forslag til emner til næste møde i udvalget.
Det aftaltes at tilføje et punkt til dagsordenen: Godkendelse af udkast til Planområde Syds Samarbejdsaftale om særlig udsatte borgere i forbindelse med udskrivning fra hospital, som forventes at ligge klar til
godkendelse i udvalget efter forudgående høringsperiode.

11. Eventuelt
Referat
Lars Rytter fortalte kort, at de fem supplerende ’ roadshows’ – kompetenceudviklingsworkshops for almen praksis - er i god gænge. Roadshowsene er knyttet til Type2diabetesprojektet i Syd (der også inkl.
KOL) og implementeringen af PLO-aftalen, hvorefter en større andel af Type2diabetes/KOL-patienter skal
behandles i primærsektor. Roadshows har indtil videre været afholdt i Tårnby, Dragør og på Vesterbro.
Tilbagemeldingerne fra de praktiserende læger er gode, omend et større fremmøde kunne ønskes. Der
er nye roadshows under planlægning til afholdelse hhv. den 13. marts i Høje Taastrup, den 21. marts i
Hvidovre og på Amager sandsynligvis primo april.
Janne orienterede kort om nye anbefalinger fra SST for henvisningspraksis på hjerteområdet, der snart
kommer i høring. Fra AHHs side ønsker man delte forløb (mellem kommune og hospital), men vil arbejde
hen imod at opfylde SSTs standarder.
Jette Christensen samlede op på bemærkning fra forrige møde, hvor der fra Hvidovre Kommune var
fremkommet bemærkning til det faglige indhold og rettighed af GOP fra AHH. Jette Christensen har i mellemtiden set på både praksis for fremsendelse samt indhold, og der burde ikke være udfordringer. Udvalgsrepræsentanterne opfordredes til at tage sagen op på ny, hvis spørgsmål skulle opstå.

Samordningsudvalg Syd Somatik – referat –møde 6.12. 2018

Afslutningsvis drøftede udvalget afgørelse fra Kammeradvokaten, hvorefter det det er ulovligt at ældre
betaler for mad, linned og tøjvask under indlæggelse på akutpladser (der hører under Sundhedsloven).
Derimod er det lovligt at kommunerne opkræver brugerbetaling for pladser under Serviceloven. Afgørelsen har begrænset relevans for kommunerne i Planområde Syd, hvis kommunale akutfunktioner primært
er organiseret i form af udkørende teams, fremfor pladser.
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