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1. Velkomst og præsentationsrunde
v/ Janne Elsborg Larsen, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 5 minutter
Sagsfremstilling
Specialepraksiskonsulent Anders Rask Hansen bydes velkommen i udvalget.
Anders Rask Hansen overtager posten som hospitalspraksiskonsulent for Amager og Hvidovre Hospital
efter Lars Rytter fra 1. oktober 2019. Lars Rytter og Anders Rask Hansen deles om posten i en overgangsperiode frem til oktober.
Mødet indledes med en kort præsentationsrunde bordet rundt.
Indstilling
Ingen.
Bilag
Ingen.
Referat
Janne Elsborg Larsen bød velkommen til to nye medlemmer: Tina Roikjer Køtter, sundheds- og omsorgschef, Dragør Kommune, og Anders Rask Hansen, specialepraksiskonsulent og kommende praksiskoordinator efter Lars Rytter fra 1. oktober 2019.

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.

3. Godkendelse af udkast til projektbeskrivelse for tværsektoriel samarbejdsstruktur i Planområde Syd
v/ Janne Elsborg, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 40 minutter
Sagsfremstilling
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Samordningsudvalg Syd Somatik godkendte på forrige møde et oplæg til den fremtidig samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i Planområde Syd, herunder Model for den tværsektorielle samarbejdsstruktur i Planområde Syd. Oplægget tager afsæt i Randers-klyngens tilgang til og erfaringer med
sundhedsstrategisk ledelse, mens høringsudkastet til Region Hovedstadens sundhedsaftale for 20192023 udgør den organisatoriske ramme for oplægget.
Samordningsudvalgets arbejde med at revidere samarbejdsstrukturen for det tværsektorielle samarbejde
i Planområde Syd udsprang af et ønske i udvalget om at styrke udvalgets agilitet og udviklingsrum. Arbejdet var tæt knyttet til og foregik sideløbende med formuleringen af kommentarer og input fra udvalget
vedr. 1. udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 i forbindelse med høring af samordningsudvalgene i efteråret 2018. Der var enighed i udvalget om at påpege behovet for at løsne op for den meget centralistiske
organisation og arbejdsmåde, som prægede arbejdet med den forgangne sundhedsaftale, hvor samordningsudvalgene primært var implementeringsorganer for et meget stort antal færdige indsatser. I sit høringssvar påpegede udvalget bl.a., at man så behov for at etablere en organisationsform under den kommende sundhedsaftale 2019-2023 med:
• Større vægt på at gøre samordningsudvalgene til udviklingsorganer
• Balance mellem et stærkt lokalt og forpligtende udviklingsrum, og videndeling og samarbejde på
tværs af planområderne
• Flere innovative, lokalt forankrede fora.
I den kommende sundhedsaftale er der er lagt op til markant øget indflydelse til samordningsudvalgene
sammenlignet med udvalgenes rolle under den forrige aftale: ”… en væsentlig del af arbejdet med konkretisering og implementering af sundhedsaftalens målsætninger skal ske gennem [udvalgene], så der udvikles gode lokale løsninger”. ”… åbne for en model, hvor et samordningsudvalg kan byde ind på en opgave
med at konkretisere et mål inden for et af vores fokusområder med efterfølgende implementering i hele
regionen”.
Således får samordningsudvalgene under Sundhedsaftale 2019-2023 en ny rolle med mulighed for direkte indflydelse på den løbende udvikling af konkrete indsatser vedrørende det tværsektorielle samarbejde i regionen og desuden et selvstændigt råderum til at initiere udviklingsarbejde i egne planområder.
Dermed er det blevet af endnu større vigtighed, at samarbejdsstrukturen for det tværsektorielle samarbejde i Planområde Syd bliver gearet til bedst muligt at udnytte disse muligheder.
Direktørkredsen i Syd tilsluttede sig på møde den 12. april 2019 sammen med Amager og Hvidovre Hospitals direktion samordningsudvalgets foreslåede tilgang, herunder:
• Tættere dialog med direktørkredsen og hospitalsdirektionen
• Fælles projektledelse
• Etablering af et ”Forum for koordination”, der kan understøtte samordningsudvalget.
På mødet den 12. april aftalte parterne tillige at give Høje Taastrup og Hvidovre kommuner og Amager
og Hvidovre Hospital i opdrag at udfolde oplæg og model vedr. den tværsektorielle samarbejdsstruktur i
Planområde Syd i en detaljeret og konkret projektbeskrivelse mhp. at lette modellens udrulning.
I arbejdet skal medtages, at samordningsudvalget skal tilrettelægge sit arbejde under hensyntagen til de
planlagte temadrøftelser i Sundhedskoordinationsudvalget (SKU), således at Samordningsudvalg Syd Somatik har tid og rum til løbende at arbejde med de politiske fokusområder, der behandles i SKU, herunder invitere relevante gæster med til temadrøftelserne (evt. med hjælp fra et årshjul, der justeres efter
behov).
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Formandskabet har på forhånd kommenteret udkast og fremsendt kommentarer til brug for den videre
bearbejdning, som dent tværsektorielle ’skrivegruppe’ tager fat på efter indhentning af bemærkninger
fra hhv. medlemmerne af samordningsudvalget og Vestegnens direktørkreds.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
At udvalget godkender udkast til beskrivelse af fremtidig samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i planområde Syd, herunder fremsætter evt. bemærkninger til brug for tilretning
af dokumentet.
-

At udvalget fastlægger temadrøftelser i SOU Syd Somatik for 2. halvår 2019, herunder drøfter
proces for planlægning og afvikling (herunder invitation af gæster).

Bilag
Udkast til projektbeskrivelse for tværsektoriel samarbejdsstruktur i Planområde Syd.
Referat
Udvalget tilsluttede sig projektbeskrivelsen. Udvalget havde en række ønsker til justering form og indhold, herunder:
• Kortere indledning
• Tydeligere formålsbeskrivelse og vision for det tværsektorielle samarbejde
• Inddragelse af borgere
• Inddragelse af medarbejdere i kommuner, på hospital samt praksis ift. at udpege indsatsområder
(f.eks. temamøde hvert andet år mhp. at identificere de væsentligste udfordringer for Planområde Syd ift. det tværsektorielle samarbejde
• Inddrage tilgængelige data
• Beskrivelse af projektlederens kompetencer (bør indgå som bilag)
• Relatere Forum for koordination tydeligere til samordningsudvalget og understrege kobling til en
ny sundhedsreform
• Tydeliggøre at Forum for koordination skal beskæftige sig med klinisk rettede problemstillinger
og bedre patientforløb
• Forholde sig til den foreliggende tidsplan for temadrøftelser i Sundhedskoordinationsudvalget
(SKU) for 2. halvår 2019 og 1. halvår 2020.
Lars Rytter spurgte, om det er tanken, at der skal være personoverlap mellem samordningsudvalgets
medlemmer og Forum for koordination. Det skal der ikke nødvendigvis; der er hos formandskabet ønske
om at inddrage klinikere i arbejdet i Forum for koordination.
Den kommunale side af samordningsudvalget drøftede kort udvalgets mandat til at beslutte den fremtidige samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i Planområde Syd. Nicolai Kjems mindede
om, at udvalgets medlemmer har dette mandat.
Karen Toke bad parterne huske på Københavns kommune, idet Københavns kommune ikke deltager, når
Vestegns-kommunerne taler sammen om den fremtidige samarbejdsstruktur.
Det aftaltes, at Nicolai Kjems og Lotte Hede er ansvarlige for gennemskrivning af projektbeskrivelsen.

4. Status-drøftelse vedr. samarbejdet mellem AHH, 1813 og kommunerne om kommunale akutfunktioner med udgangspunkt i patient-cases fra akutfunktionerne
Forventet varighed: 30 minutter
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Sagsfremstilling
Implementering af ”Samarbejdsaftale mellem AHH, 1813 og kommunerne i Syd om kommunale akutfunktioner” pågår fortsat.
På udvalgsmødet den 7. marts 2019 havde udvalget en kort bord-runde med status-orientering vedr. det
tværsektorielle samarbejde om de kommunale akutfunktioner. Det generelle billede var, at der er et
samarbejde i gang med alle kommunale akutfunktioner, og at der generelt ses et fint samarbejde.
Det blev aftalt, at de kommunale medlemmer af udvalget, til brug for en mere detaljeret status-drøftelse
på juni-mødet, til juni-mødet medtager et par patient-cases, der belyser samarbejdet mellem de kommunale akutfunktioner og de øvrige parter, herunder hvilke borgere/diagnoser, der samarbejdes om.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
- At udvalgets kommunale medlemmer, med udgangspunkt i medbragte patient-cases, kort orienterer om status for det tværsektorielle samarbejde mellem de enkelte akutfunktioner og samarbejdet om patienterne med hhv. hospitalet, 1813 og almen praksis - herunder hvilke borgere/diagnoser, der samarbejdes om
- At udvalgets medlemmer drøfter erfaringer med brugen af de kommunale akutfunktioner.
Bilag
Opdateret oversigt, Kommunale akutfunktioner i Planområde Syd. Oversigten rummer opdaterede kontaktoplysninger samt opdateret oversigt over hvilke akutfunktioner, der jf. Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner tilbyder valgfrie, supplerende indsatser (herunder hvilke).
Referat
Flere udvalgsrepræsentanter redegjorde kort for status for anvendelsen af akutfunktioner. Budskabet fra
medlemmerne var, at akutfunktioner har et stabilt og godt samarbejde med de respektive samarbejdsparter. To eksempler:
Marie Baastrup oplyste, at 1813 har set en markant, positiv udvikling i samarbejdet med de kommunale
akutfunktioner. Indtil videre har 1813 haft henved 2500 forløb, der har involveret samarbejde med en
kommunal akutfunktion. I snit afslutter 1813 120 patientforløb om ugen til en kommunal akutfunktion.
Et netværk er etableret med lederne af de kommunale akutfunktioner, hvor man får ansigt på hinanden
og drøfter lavpraktiske forhold. Hovedparten af patienterne, der indgår i forløb med en kommunale akutfunktion, er borgere 81-90 år.
Ulla Callesen præsenterede to patient-cases, herunder en typisk case for akutfunktionen: En 75-årig patient med inficeret skinnebenssår modtager IV-antibiotikabehandling i hjemmet fire gange i døgnet ved
den kommunale akutfunktion. Ulla Callesen påpegede, at fire-kommune-samarbejdet (Albertslund, Glostrup, Høje Taastrup og Vallensbæk) indtil videre kan følge med efterspørgslen på denne ydelse, men at
akutfunktionen ikke vil have ressourcer til at klare en fortsat stigning i opgaver vedr. IV-hjemmebehandling.
Niels Dreisler gjorde opmærksom på, at der risiko for overbehandling ift. hvordan indsatsen tidligere har
været; i stedet for at afslutte IV-behandling på hospitalet og så overføre den udskrevne patient til tabletbehandling, kan der være en fare for, at IV-behandlingen pågår i for lang tid.
– Kunne IV-medicin evt. afsluttes hurtigere i de kommunale akutfunktioner end det er tilfældet i dag?
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Der var i udvalget enighed om, at parterne kan have behov for at dele erfaringer relateret til driften.
Det aftaltes, at sekretariatet efter sommerferien skriver ud til samordningsudvalgets medlemmer mhp.
at afdække evt. interesse for deltagelse i et netværk for erfaringsudveksling. Planområde Midt har etableret et netværk sammensat af lederne af de kommunale akutfunktioner, en klinisk ledelsesrepræsentant, en samordningskonsulent og en hospitalspraksiskonsulent. Dette netværk kan evt. være model til
inspiration i Planområde Syd. Janne Elsborg Larsen mindede om, at også matriklerne Amager og Glostrup
skal tænkes med.

5. Status-orientering fra Planområde Syds tværsektorielle forbedringsprojekt
Sammenhængende borgerforløb – tværsektorielt samarbejde om indlæggelse og
udskrivelse

v/ Helle Ingmer, ledende oversygeplejerske, AHH og Lisbeth Sommer, ældrechef, Brøndby Kommune
Forventet varighed: 40 minutter
Sagsfremstilling
SOU Syd Somatik igangsatte marts 2018 et tværsektorielt forbedringsprojekt mhp. at sikre en systematisk forbedring af det tværsektorielle samarbejde og kommunikation om borgere og patienter, der indlægges og udskrives. I første omgang har projektet deltagelse af Amager og Hvidovre Hospital og fire
kommuner i Planområde Syd: Albertslund, Brøndby, Ishøj og Høje Taastrup (Ishøj trådte ind i projektet
stedet for Glostrup kommune september 2018). Baggrunden for projektets igangsættelse var resultatet
af en audit gennemført i Brøndby kommune sommer og sensommer 2016, der viste fejl i 58 % af de auditerede udskrivelser. Det er velkendt, at der tilsvarende ses fejl og mangler i den tværsektorielle kommunikation i forbindelse med indlæggelser.
Projektet er organiseret som et gennemført tværsektorielt forbedringsprojekt: Tværsektoriel projektledelse, arbejdsgruppe og styregruppe. Styregruppen mødes fire gange årligt og afrapporterer til samordningsudvalget efter behov.
Første opgave i projektet var gennemførelse af en audit af indlæggelser og udskrivninger mhp. at etablere projektets baseline samt identificere mulige indsatsområder. Auditten blev gennemført i maj-juni
2018 over tre uger. Imidlertid blev langt færre auditeringer gennemført end forventet, og på indstilling
fra styregruppen besluttede samordningsudvalget september 2018 at bede projektet gennemføre en ny
audit, der (af hensyn til implementeringen i efteråret af nye EOJ-systemer i flere projekt-kommuner) blev
fastlagt til november og december 2018.
Jf. projektbeskrivelsen og projektets tidsplan blev auditresultaterne i foråret planmæssigt suppleret af
input fra tæt ved 70 medarbejdere fra kommunerne og hospitalet. På to dage i marts 2019 gennemførte
projektet to lærings- og videndelingsseminarer, hvor medarbejdere fra hospitalet og fra de fire projektkommuner pba. gruppevis tværsektoriel dialog og refleksion udpegede og begrundede, hvilke udfordringer, som de oplever som mest generende i deres tværsektorielle samarbejde, og mest generende for patienterne, og hvilke indsatser, de ville foreslå at igangsætte mhp. adressering heraf.
Et selvstændigt formål med afholdelse af lærings- og videndelingsseminarerne var relationelt: At styrke
medarbejdernes forståelse og respekt for hinanden ved at give medarbejdere på tværs af sektorerne mulighed for at mødes og gennem arbejdet under seminarerne få kendskab til hinandens ”virkelighed”; arbejdsvilkår og arbejdsgange.

Samordningsudvalg Syd Somatik – referat – møde 6.6. 2019

Aktuelt arbejder projektlederne sammen med arbejdsgruppen med at strukturere og komprimere de
mange input fra lærings- og videndelingsseminarerne mhp. at nå frem til meget få, konkrete indsatser,
som parterne derpå arbejder videre med.
De mange forslag til indsatser fordeler sig groft sagt indenfor fire overordnede grupper:
•
•
•
•

Kvaliteten af den elektroniske kommunikation
IT/tekniske funktionaliteter, der understøtter den elektroniske kommunikation
Relationelle forhold
Medicin (herunder forhold vedr. FMK, håndtering af recepter, etc.).

Styregruppen tilsluttet sig på styregruppemøde den 16. maj 2019 indstilling fra projektledelsen om at:
1) Udskyde arbejdet med indsatser vedr. medicin, FMK, recepter, etc., og således afgrænse den videre
udredning i arbejdsgruppen til indsatserne i de øvrige tre grupper: Relationelle forhold, kvaliteten af den
elektroniske kommunikation og it-understøttelse.
2) Efter behov at inddrage relevante fagfolk i sektorerne i det videre arbejde, herunder gøre brug af eksisterende relevante fora, f.eks. It-SOU Syd, samt ad hoc invitere medvirken af relevante fagfolk, som pt.
ikke indgår i arbejdsgruppen.
Styregruppen har udpeget den målsætning for projektledernes og arbejdsgruppens videre arbejde, at udredningsarbejdet skal munde ud i et idé-katalog af indsatser indenfor ovennævnte tre indsatsområder.
Kataloget skal indeholde gennemanalyserede og gennembeskrevne konkrete og afgrænsede indsatser
med ”køreplan”, klar til implementering jf. PDSA-modellen.
Det står allerede nu klart, at nogle indsatser vil kunne gennemføres med en let ændring af eksisterende
praksis og derfor vil kunne gennemføres på kort sigt. Andre indsatser (særligt vedr. it-understøttelse) vil
dels tage længere tid at kortlægge og beskrive, dels kan tidshorisonten for implementering være lang. Til
gengæld er det styregruppens opfattelse, at forbedret it-understøttelse af den elektroniske kommunikation mellem sektorerne er afgørende for en markant og varig forbedring af det tværsektorielle samarbejde om borgere og patienters indlæggelse og udskrivelse – til gavn for netop borgeren og patienterne,
men også af betydning for medarbejderne, herunder ressourceforbruget, både i kommunerne og på hospitalet.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

At formandskabet for styregruppen for det tværsektorielle forbedringsprojekt Sammenhængende borgerforløb orienterer om status for projektet
At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag
Ingen.
Referat
Orienteringen blev taget til efterretning, herunder udpegede indsatsområder og plan for det videre arbejde.
Karen Toke bemærkede, at Projekt Sikker Sammenhæng (fælles projekt mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Københavns Kommune og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital om at styrke patientsikkerheden på tværs af sektorer) stort set har gjort de samme fund: Det er ret banale ting i det tværsektorielle
samarbejde, som går galt, og det har stor betydning for det vellykkede tværsektorielle samarbejde, at
parterne anvender Kommunikationsaftalen samt kender hinanden på tværs af sektorerne.
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Det aftaltes, at Helle Ingmer og Lisbeth Sommer på næstkommende møde i udvalget den 19. september
præsenterer en mere specificeret tidsplan for arbejdet. Når indsatsområderne er specificerede, vil kommuner og hospitalet blive inviteret med til afprøvning mhp. evaluering og eventuel tilretning inden generel implementering.

6. Orientering om samarbejdet med en række kommuner om Lærings- og Kvalitetsteam (LKT) vedr.
hoftenære frakturer
v/ Jette Christensen, ledende terapeut, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 15 minutter
Sagsfremstilling
Danske Regioner har sammen med Kommunernes Landsforening og regeringen søsat et nationalt kvalitetsprogram. Kvalitetsprogrammet består af tre hovedelementer:
• 8 nationale mål for sundhedsvæsenet
•
Etablering af lærings- og kvalitetsteams (LKT) på udvalgte områder
• Et nationalt ledelsesprogram.
Et af de nationale Lærings- og kvalitetsteam, der blev etableret i foråret 2018, er målrettet den +65-årige
patient med hoftenært lårbensbrud. Der er tale om en patientgruppe med høj morbiditet og mortalitet.
Her deltager de hospitaler, der opererer patienten og et antal kommuner (fra Region Hovedstaden deltager Helsingør kommune).
De overordnede mål for LKT vedr. hoftenære frakturer er:
• Reducere mortalitet. At nedbringe mortaliteten med 20 %
• Reducere morbiditet. At forbedre patientens generelle sundhed efter hoftebrud.
• Optimering af modtagelsen af patienter på hospitalet
• Optimering af patientens forløb under indlæggelsen
• Anbefalinger til basismobilisering og genoptræning i kommunerne efter udskrivelse.
Amager og Hvidovre Hospital har i 2018 arbejdet med at kvalitetssikre forløbet for patienter med hoftenære lårbensbrud, fra de ankommer i skadestuen, over operation og til de modtager den efterfølgende
pleje, træning og behandling under indlæggelsen.
Den 13. maj 2019 afholdtes stormøde, hvor alle landets kommuner var inviteret med. Der var kommunale indlæg fra bl.a. Hvidovre Kommune og Kolding / Fredericia kommuner om, hvorledes man har igangsat træning og mobilisering af borgerne hurtigt efter udskrivelsen. På mødet blev der udvekslet forslag til
mobilisering mm. Der blev på mødet udtrykt et stort ønske om at udvide det tværsektorielle samarbejde
om patientgruppen.
Afsnitsledelsen 212 på Amager og Hvidovre Hospital modtager gerne henvendelser mhp. herpå (se referat).
Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag
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Ingen.
Referat
Udvalget tog Jette Christensens orientering til efterretning. Jette Christensen lagde i oplægget vægt på
hospitalets ønske om at optimere hospitalets tværsektorielle samarbejde med personale på plejeområdet i kommunerne om (efter patientens udskrivelse) at sikre daglig mobilisering, særligt af den tungeste gruppe patienter: De patienter, der har vanskeligt ved at komme ud af sengen, og hvor LKT-erfaringer har vist sig at have stor effekt ift. parametre som patientens afhængighed af hjælp samt aktivitetsniveau.
Som hjælp til personalet i kommunerne skal GOP altid have CAS-score for patienten og der skal være
taget stilling til evt. kontra-indikationer for træning.
Ole Snorgaard bemærkede, at det er vigtigt, at alle parter (i kommunerne, på hospitalet og hos almen
praksis) er opmærksomme på at identificere patienter med osteoporose mhp. at forebygge hoftenære
frakturer.
Det aftaltes, at sekretariatet sender Jette Christensens oplæg ud til udvalgsmedlemmerne.
Ved ønske om at aftale besøg – den ene eller den anden vej:
Hospitalssidens sekretariatsfunktion for samordningsudvalget formidler kontakt mellem parterne. Kontakt specialkonsulent Lena Wivel – mobil 2310 6430, mail lena.wivel@regionh.dk Medsend en kort beskrivelse af formål mv.
Mere information:
https://kvalitetsteams.dk/media/10206/projektbeskrivelse-lkt-hoftenaere-laarbensbrud-november2018-samlet.pdf

7. 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 den kommende Sundhedsaftale 2019-2023.
v/ Winnie Brandt, chefkonsulent, Center for Sundhed, Center for sundhed, Region H
Forventet varighed: 5 minutter
Sagsfremstilling
Status for arbejdet med den kommende sundhedsaftale 2019-2023.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag
Ingen.
Referat
Winnie Brandt var forhindret i at deltage i mødet.
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8.

Meddelelser og orienteringer

v/ Janne Elsborg, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 5 minutter
Orientering
Oversigten Kommunekontakt på Region Hovedstadens intranet rummer oversigt over og kontaktinformation til kommunernes plejecentre, hjemmeplejeordninger mv.
Børneafdelingen og Gynækologisk-obstetrisk afdeling på Amager og Hvidovre Hospital har bedt om, at
Kommunekontakt suppleres med oversigt over kommunernes respektive tilbud vedr. sundhedspleje.
Denne udvidelse af information til rådighed i Kommunekontakt pågår aktuelt.
Orientering
Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 23. april 2019 endeligt udkast til Sundhedsaftale 20192023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis. Link til aftalen er medsendt t.o.
Bilag
https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale/sundhedsaftale_2019-2023/Documents/NY%20Forslag%20til%20Sundhedsaftale_2019-2023.pdf
Referat
Ulla Callesen gjorde udvalget opmærksom på en lille film, som hospitalsenhed Midt i Region Midt har udarbejdet til patienter og pårørende om den gode udskrivelse: hvad der skal ske, hvilke parter, der gør
hvad i forbindelse med udskrivelsen, hvad patient og pårørende kan forvente og hvordan patient og pårørende selv kan bidrage til den gode udskrivelse. Link til filmen: http://www.hospitalsenhedmidt.dk/patienter-og-parorende/den-gode-udskrivelse/
Det aftaltes at projektledere og styregruppe for det igangværende tværsektorielle forbedringsprojekt
drøfter, hvor vidt og hvorledes filmen er relevant for projektet.

9.

Næste ordinære møde i SOU Syd Somatik er torsdag den 19. september 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.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
• at udvalget drøfter nedenstående forslag til emner til næstkommende møde i SOU Syd Somatik samt meddeler evt. øvrige punkter til dagsordenen for det kommende møde:
• Landsdelsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med KOL –
opfølgende besøg af programcheferne fra hhv. Kbh. Kommune og Region Hovedstaden
som aftalt på møde i SOU Syd Somatik juni 2018
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•

• Temadrøftelse
At udvalget aftaler sted for afholdelse af det kommende møde.

Bilag
Ingen.
Referat
Det aftaltes, at forud for næstkommende udvalgsmøde den 19. september sørger hhv.:
• sekretariatet for at indhente opdaterede data for antal gennemførte rygestopkurser på AHH
• sekretariatet for at udsende endeligt revideret udkast til projektbeskrivelse for den tværsektorielle samarbejdsstruktur til godkendelse hos formandskab og derpå udvalget
• de kommunale repræsentanter i SOU Syd Somatik for at afgive status for, hvor man er ift.
Landsdelsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering.

10. Eventuelt
Referat
Der var intet til eventuelt.
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