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REFERAT
Møde i:
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Kl.:
Sted:

Samordningsudvalg Syd Somatik
5. december 2019
14 – 16.30
Vandrehallen, lokale 2
Amager og Hvidovre Hospital – Hvidovre-matriklen
Kettegårds Allé 30
2650 Hvidovre

Dato: 19. december 2019

Deltagere

Janne Elsborg Larsen, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital (fmd.)
Niels Dreisler, praktiserende læge, Praksisudvalget (fmd.)
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
Lisbeth Sommer, ældrechef, Brøndby Kommune
Mads Terman, bruger- og pårørenderepræsentant
Mette Rydholt Jakobsen, ældrechef, Tårnby kommune
Nicolaj Kjems, centerchef, Hvidovre Kommune
Ole Snorgaard, overlæge, Amager og Hvidovre Hospital
Ulla Callesen, centerchef, Høje Taastrup Kommune
Winnie Brandt, chefkonsulent, Center for sundhed, Region H
Hanne Christensen, lægekonsulent, Hvidovre Kommune (sekretariat)
Lena Wivel, specialkonsulent, Amager og Hvidovre Hospital (sekretariat)

Afbud

Susan Bjerregaard, direktør, Børn og velfærd, Hvidovre Kommune (fmd.)
Annette Hein-Sørensen, sundhedschef, Vallensbæk Kommune
Anders Rask Hansen, specialepraksiskonsulent, Amager og Hvidovre Hospital
Helle Rabing, oversygeplejerske, Amager og Hvidovre Hospital
Ida Kock Møller, afdelingschef, Albertslund Kommune
Marie Bastrup, enhedschef, Akutfunktionen 1813 (ad hoc)
Lotte Hede, stabschef, Amager og Hvidovre Hospital
Tina Roikjer Køtter, sundheds- og omsorgschef, Dragør Kommune
Maria Smidt, centerchef, Kbh., Kommune (SOF) (konst.)
Gæster
Helle Stuart, projektleder, VBA-metoden, Vallensbæk kommune
Malene Rasmussen Sejling, projektleder Sammenhængende borgerforløb, Brøndby Kommune
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Dagsorden
1.

Velkomst og godkendelse af dagsordenen

2.

Samarbejde mellem hospital, kommuner og almen praksis om rygestop efter VBA-metoden

3.

Tværsektorielt forbedringsprojekt i Syd: Sammenhængende borgerforløb

4.

Arbejdet med sundhedsaftalens fokusområder – parter, opdrag, resultater og tidsplan

5.

Fælles organisations- og samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i Planområde Syd
- ramme omkring arbejdet i SOU Syd Somatik

6.

Borgernes tilfredshed med overgange på sundhedsområdet: analyse fra Social- og Indenrigsministeriets benchmarkingenhed

7.

Regional Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner samt Aftale om fælles
forsøgsordning med honorering af praktiserende læger

8.

Meddelelser

9.

Næste ordinære møde torsdag den 5. marts 2020 – punkter og sted for afholdelse

10. Eventuelt.
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1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
v/ Janne Elsborg, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 3 minutter
Sagsfremstilling
Janne Elsborg byder velkommen.
Indstilling
Ingen.
Bilag
Ingen.
Referat
Janne Elsborg bød velkommen til medlemmer af udvalget samt til gæster. Dagsordenen blev godkendt
uden bemærkninger.

2. Status på tværsektorielle forebyggelsestiltag efter VBA-metoden

v/ Helle Stuart, projektleder, VBA-metoden, Vallensbæk kommune
Forventet varighed: 15 minutter
Sagsfremstilling
Det er både hospital, kommune og almen praksis, som systematisk ved hjælp henvisnings-metoden Very
Brief Advice henviser rygere til et kommunalt rygestopkursus.
Regionsrådet vedtog marts 2019 Plan for en styrkelse af forebyggelsesområdet i Region Hovedstaden,
som omfatter henvisning af alle relevante patienter til kommunale rygestop- og alkoholafvænningstilbud. Sommer 2019 besluttede vicedirektørkredsen at afprøve en variation af VBA-metoden ift. patienter
med formodet alkoholafhængighed på et mindre antal hospitalsafdelinger i regionen fra 2020, i samarbejde med Alkohol og samfund. Medicinsk afdeling på Glostrup-matriklen er ét af tre afdelinger i regionen, som har tilbudt at pilot-afprøve indsatsen. Et indledende møde er afholdt og nu igangsættes udrulningen ved to afdelingssygeplejersker ift. to ambulatoriespor.
Samordningsudvalget har på et tidligere møde aftalt at invitere den kommunale projektleder for VBAprojektet, Helle Stuart, til at give en generel status for rygestop-projektet.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
- At udvalget tager orienteringen til efterretning
Bilag


PP-oplæg fra projektleder Helle Stuart

Referat
Projektleder Helle Stuart fortalte indledningsvist om udviklingen i samarbejdet om rygestop de sidste
fem år. På tværs af de ni deltagende kommuner har der været fokus på at etablere en samarbejdsstruktur og systematisk henvisningspraksis med brug af VBA-metoden. Senest er samarbejdet om rygestop
suppleret med forebyggelse af rygning blandt børn og unge.
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Oplægget belyste, at der er mange rygere, der ønsker hjælp til at blive røgfri, og gode resultater, når borgeren først er kommet på kursus. Der er et uudnyttet potential for at henvise flere til tilbuddet i kommunalt regi.
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Janne orienterede om, at Amager og Hvidovre Hospital overvejer obligatorisk e-learning for at øge antallet af henvisninger. Det blev nævnt, at Rigshospitaler påbegynder implementering af metoden i december 2019 med en tovholder i hvert center. Karen oplyste, at der evt. kan søges inspiration fra Bispebjerg
Hospital, det henviser mange til rygestop.

3. Tværsektorielt forbedringsprojekt i Syd: Sammenhængende borgerforløb

v/ projektlederne Malene Rasmussen Sejling, konsulent, Brøndby Kommune og Lena Wivel, specialkonsulent, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 45 minutter
Sagsfremstilling
Forår 2018 igangsatte Samordningsudvalg Syd Somatik et tværsektorielt forbedringsprojekt i Planområde
Syd efter Region Hs forbedringsmodel. Helt overordnet er det formålet at sikre, at patienterne har en
fagligt god og en tryg overgang ved indlæggelse og udskrivning med optimal udnyttelse af medarbejderressourcerne.
To succes´er – og en (stor) udfordring
Projektlederne for forbedringsprojektet giver en status på projektets succeser; den forestående implementering af konkrete indsatser til at:
1. styrke relationsdannelse på tværs
2. forbedre kvaliteten af medarbejdernes elektroniske kommunikation om patienterne
Tillige orienterer projektlederne om projektets udfordringer ift.
3. konkrete ændringsønsker til de respektive it-systemer.
Snart klar til udrulning i de øvrige seks kommuner
Konkrete indsatser under indsatsområde 1 og 2 bliver implementeret løbende over de første fire måneder af 2020 på hele AHH og i projektets fire deltager-kommuner efter forbedringsmodellen, herunder
PDSA-cirklen.
Fra ultimo maj 2020 er indsatserne gennemtestede og tilrettede (efter behov) og kan udrulles i de øvrige
seks kommuner i Planområde Syd.
På næste møde til marts 2020 drøftes udrulningsplan for projektets indsatser ift. de øvrige seks kommuner.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

At udvalget noterer sig indsatser til implementering under indsatsområderne 1 og 2, herunder
mulighed for generel udrulning i de øvrige seks kommuner i SYD fra maj 2020.

-

At udvalget drøfter håndtering af de afdækkede udfordringer vedrørende indsatsområde
IT-understøttelse.

Bilag
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Status-notat for projektet, herunder udpegede indsatser, som udrulles, testes og justeres jf. forbedringsmodellen på AHH og i de fire projektkommuner fra januar 2020.



PP-oplæg eftersendes med referatet.

Referat
Lena og Malene fortalte om forbedringsprojektet og projektets resultater. Afsættet har været audit af
patientforløb, hvis resultater efterfølgende er blevet kvalificeret af medarbejderrepræsentanter fra hospitalet og kommunerne på to lærings- og videndelingsseminarer. Der er på den baggrund identificeret
fire indsatsområder med konkrete indsatser.
Indsatser, som vedrører hhv. 1) relations- og netværksdannelse mellem medarbejderne på tværs af sektorerne, og 2) forstærket og systematiseret uddannelse af medarbejderne i Kommunikationsaftalen, bliver implementeret og evalueret efter PDSA på fire tværsektorielle workshops i perioden januar–april
2020 - den første workshop afholdes den 15.1. 2020. ft. de identificerede IT- udfordringer er der i projektet beskrevet konkrete ændringsønsker, der er videregivet til rette regi mhp. implementering, når og i
den udstrækning, det bliver muligt.
Forbedringsprojektet har overlap til projektet Sikker Sammenhæng, ligesom projektet løbende er opmærksom på igangværende eller afsluttede projekter i eller udenfor regionen, som har elementer, der
kan medtages. Center for HR og Uddannelse i Region Hovedstaden hjælper med rådgivning ift. udrulning
af projektets evaluerede og tilrettede resultater.
Udvalget drøftede resultaterne og udbredelse til flere kommuner. Kommunesiden planlægger at drøfte
en model til at dele viden og løsninger inden fornyet drøftelse i Samordningsudvalg Syd. Der er brug for
flere varianter i forhold til udbredelse af resultater fra projektet afhængig af, hvilken kommune det vedrører.
Janne nævnte, at det formentlig snart er muligt at få en ”kigge” adgang til Sundhedsplatformen for samarbejdspartnere.

4. Status for arbejdet med sundhedsaftalens fokusområder – parter, opdrag, resultater og tidsplan
v/ Winnie Brandt, chefkonsulent, Center for Sundhed, Center for sundhed, Region H
Forventet varighed: 20 minutter
Sagsfremstilling
Status for arbejdet med sundhedsaftale 2019-2023, herunder orientering om hvor langt man er med de
politiske drøftelser, hvorledes planen nu ser ud for arbejdet med fokusområderne, temadrøftelser og
pejlemærker. Winnie Brandt præsenterer rammen for samordningsudvalgets arbejde ind i sundhedsaftalen fra 2020.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
- At udvalget tager orienteringen til efterretning.
Bilag



Oversigtstabel for arbejdet med sundhedsaftalens fokusområder.
PP-oplæg på mødet, der eftersendes med referatet.

Referat
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Winnie fortalte indledningsvist, at der er mange spørgsmål til processen omkring arbejdet med sundhedsaftalens fokusområder. Det kan ses som et udtryk for, at Sundhedsaftalen fordrer nye måder at arbejde på. Det er en agil aftale og mange fora skal spille sammen med et større rum til politiske drøftelser
end tidligere. Winnie gennemgik den overordnede ramme for Sundsaftalen med proces for temadrøftelse og prioritering af pejlemærker. På nuværende tidspunkt er Samordningsudvalg Syds rolle begrænset.
Der er opmærksomhed på, at Samordningsudvalgene for psykiatri ikke fungerer optimalt. Tværsektoriel
Strategisk Styregruppe (TSS) har en helt central rolle i processen.
Janne takkede for oplægget, der tydeliggør hvordan og hvornår udvalget og politisk niveau kan spille ind i
forhold til fokusområder. Oplægget belyser samtidig, at det er vigtigt, at udvalgets medlemmer har adgang til referat fra møder i TSS, evt. fra KKR-sekretariatet.
Samordningsudvalgene er forpligtet til at sikre repræsentation fra børne- og ungeområdet mhp. fokusområdet børn og unges sygdom. En tværsektoriel faggruppe for området har via SOU Syd Somatik afgivet fagligt input til den forestående temadrøftelse ”Sammen om børn og unges sundhed” i Sundhedskoordinationsudvalget den 19. december 2019. Med henblik på at finde frem til, hvordan hospital, kommune og almen praksis i fællesskab kan forbedre de tværsektorielle forløb for børn og unge nedsættes der
regionalt en tværsektoriel workshop til foråret. De kommunale medlemmer af SOU Syd kan bruges som
kontaktled ind i kommunerne, når der er brug for at komme i kontakt med børne- og ungeområdet.
Janne foreslog en workshop på tværs af somatik og psykiatri for børn og unge i foråret 2020 i Planområde Syd som afsæt for et styrket samarbejde. Udvalget bakkede op om forslaget. AHH står for invitation
og lægger lokaler til.
Udvalget drøftede, at der skal være fokus på sammenhæng mellem psykiatri og somatik. Ikke mindst indenfor børne- og psykiatriområdet skal der arbejdes mod en hensigtsmæssig organisering. Der kommer
formentlig færre skal-opgaver i samordningsudvalgene end tidligere. Det giver rum for at udvalget i højere grad selv kan være initiativtager. Udvalget aftalte, at der skal følges op på processen omkring sundhedsaftalen, når der er anledning til det, herunder når Sundhedskoordinationsudvalget udmelder forventninger til samordningsudvalgene.

5. Fælles organisations- og samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i Planområde Syd - ramme omkring arbejdet i SOU Syd Somatik
v/ Nicolai Kjems, centerchef, Hvidovre Kommune, og Lotte Hede, Stabschef, Amager og Hvidovre
Hospital
Forventet varighed: 15 minutter
Sagsfremstilling
Udvalget godkendte på seneste møde Fælles organisations- og samarbejdsstruktur for det tværsektorielle
samarbejde.
Der gives status på etablering af Forum for koordination og implementering.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
- At udvalget tager orienteringen til efterretning.
Bilag
Ingen.
Referat
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Nicolai præsenterede kort status for Forum for koordination og implementering samt for ansættelse af
tværsektoriel konsulent. PP og udkast til forretningsorden er eftersendt dagsorden.
Etableringen af det nye Forum er godkendt af udvalget. Formandskabet har justeret navnet, så det er
mere dækkende. Kommunesiden afventer endelig afklaring i de enkelte kommuner vedrørende ansættelse af fælles konsulent.
Der var opbakning til at opstarte Forum for koordination og implementering hurtigst muligt med sekretariatsbistand fra sekretariatet for samordningsudvalget. Der stiles mod udsendelse af mødeplan primo januar og opstart ultimo januar 2020. Janne informerede om, at Amager og Hvidovre Hospital har fået øget
ressourcer til sekretariatet.

6. Borgernes tilfredshed med overgange på sundhedsområdet: analyse fra Social- og Indenrigsmini-

steriets benchmarkingenhed

v/ Susan Bjerregaard, direktør, Børn og velfærd, Hvidovre Kommune
Forventet varighed: 35 minutter
Sagsfremstilling
Social – og Indenrigsministeriet offentliggjorde oktober 2019 en national benchmark-analyse baseret på
23.000 spørgeskemabesvarelser fra ældre borgere + 64 år. Analysen har særlig fokus på ældre borgere,
da ældre borgere fylder i sundhedsvæsenets opgavevaretagelse. Analysen vedrører de adspurgtes tilfredshed med udskrivelsen fra hospitalet og den efterfølgende kontakt med hhv. kommunen eller den
praktiserende læge. Hverken AHH eller flertallet af Syd-klyngekommunerne ligger i front ift. brugertilfredshed.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
- At udvalget bordvis drøfter undersøgelsens resultater:
 Hvor er det, vi lykkes – og hvorfor?
 Hvor er det, vi ikke lykkes – og hvorfor?
-

At deltagerne derefter bordvis præsenterer:
 En vigtig pointe fra deres drøftelse
 Bordets forslag til hvad der er det vigtigste, vi kan gå hjem og gøre?

-

At det nye fælles Forum for koordination og implementering gennemgår
analysen og giver sine anbefalinger til videre tiltag.

Bilag





Link til Ledelsesresume fra benchmakanalysesn: https://simb.dk/media/37388/ledelsesresume.pdf
Link til omtale af analysen samt adgang til samtlige del-analyser:
https://simb.dk/analyser/aeldre-og-sundhed/ny-viden-om-hvor-tilfredse-aeldre-borgere-ermed-overgange-paa-sundhedsomraadet/:
PP-oplæg med fremhævelse af udvalgte pointer fra analysen.

Referat
Janne præsenterede analysen med opmærksomhed på, om den giver anledning til at arbejde med nogle
opmærksomhedspunkter.
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Ulla informerede om, at hun blev kontaktet af journalist, da analysen blev offentliggjort. Det er kendt viden, hvor vi ikke lykkes, men alle er godt i gang, og der er fint samspil mellem kommune og hospital. Der
pågår en pilot om udskrivninger og forventningsafklaring med medicinsk enhed Glostrup. Kommunen
deltager ved udskrivningskonferencer, og der er aftalt en metode til en fornuftig fælles udskrivning bl.a.
udleveres der en pjece med information om kommunens tilbud. Helle oplyste, at analysen drøftes i politisk regi i Ishøj. Niels oplyste, at almen praksis har drøftet, at geografiske variationer formentlig er en følge af socialklasser. Karen gjorde opmærksom på at mindst tilfredse borgere har været indlagt mange
gange. Der kunne indikere et behov for styrket koordinering i forbindelse med udskrivelse.
Janne konkluderede, at analysen og drøftelsen videreformidles til såvel forbedringsprojekt som til det
nye forum.

7. Regional Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner samt Aftale om fælles forsøgsordning
med honorering af praktiserende læger
v/ Janne Elsborg, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 7 minutter
Sagsfremstilling
Som led i udbygningen af det nære sundhedsvæsen har alle kommuner etableret akutfunktioner. Det er
afgørende, at der er et velfungerende samarbejde mellem akutfunktionerne, de praktiserende læger, hospitalet og 1813 om borgerne.
Udfordringen med at opnå aftale med PLO ift. en aftale på regionalt plan førte til, at SOU Syd Somatik besluttede at udarbejde sin egen samarbejdsaftale, som trådte i kraft juni 2018 efter arbejde i en af udvalget nedsat tværsektoriel arbejdsgruppe.
Et udkast til en regional samarbejdsaftale samt Aftale om fælles forsøgsordning med honorering af praktiserende læger foreligger nu. Efter politisk godkendelse i hhv. Praksisplanudvalget den 30.10. og Sundhedskoordinationsudvalget den 19.12.træder aftalerne i kraft pr. 1. februar 2020. Honoreringsaftalen løber til og med 31. december 2020, hvorefter den kan genforhandles.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

At udvalget tilslutter sig, at SOU Syds tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. Samarbejdsaftale om
kommunale akutfunktioner mødes én gang mhp. at anbefale, hvor vidt Planområde Syds egen aftale
skal bestå som supplement til eller helt erstattes af den ny regionale aftale

-

At udvalgsrepræsentanterne melder tilbage til sekretariatet, hvis det vedhæftede oversigtsark over
de kommunale akutfunktioners valgfrie indsatser skal revideres.

Bilag





Udkast til Region Hs Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner samt Aftale om fælles forsøgsordning med honorering af praktiserende læger (bilag til punkt 5 på møde i TSS)
Planområde Syds Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner (juni 2018)
Deltageroversigt - medlemmerne af Planområde Syds arbejdsgruppe vedr. samarbejdsaftale om
kommunale akutfunktioner
Oversigt (senest opdateret maj 2019) over kommunale akutfunktioner i Planområde Syd, inkl.
oversigt over hvilke valgfrie indsatser, de respektive akutfunktioner tilbyder.
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Referat
Janne Elsborg indledte med at præcisere, at udkast til Region Hs Samarbejdsaftale er administrativt godkendt.
Udvalget bakkede op om, at den tidligere tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner konfererer over mail mhp. at indstille til SOU Syd, hvorvidt Planområde Syds egen
aftale enten SKAL udgå eller være allonge til den nye regionale aftale. Hvis der er ændringer i forhold til
deltagere i den originale arbejdsgruppe, skal de sendes snares muligt til sekretariatet.
Udvalget anbefalede arbejdsgruppen at arbejde hen mod, at der kun er én aftale, evt. suppleret med
oversigten over kommunale akutfunktioner i skemaform. Oversigten over de kommunale akutfunktioner
i Syd, herunder kontaktoplysninger samt angivelse af de ikke-obligatoriske indsatser som tilbydes af de
enkelte akutfunktioner, skal ajourføres. Hvis kommunerne har ændringer i forhold til oversigten, skal oplysning herom sendes til Hanne Christensen, haq@hvidovre.dk snarest muligt.
Det blev aftalt, at en evt. justeret samarbejdsaftale i Planområde Syd kan godkendes af formandskabet.

8.

Meddelelser og orienteringer

v/ Janne Elsborg, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 0 minutter
Orientering
To ekstra brugerrepræsentanter til SOU Syd Somatik:
I sommer blev det besluttet at gøre forsøgsordningen med deltagelse af brugerrepræsentanter i samordningsudvalgene permanent. Aktuelt pågår i Planområde Syd og i samarbejde med KOPA (Kompetencecenter for Patientoplevelser, Center for Sundhed) en udpegning af to brugerrepræsentanter som skal
indgå i udvalget fra næste møde til marts 2020 sammen med nuværende brugerrepræsentant Mads Terman Olsen. I ansættelsesgrupper sidder en repræsentant fra hhv. Tårnby og Hvidovre kommuner.
Ny MedCom-standard XREF15 erstatter MedCom-standard (REF01)
Samtlige hospitaler vil fra kl. 04:00 den 27. november 2019 ibrugtage den nye MedCom-standard ”henvisning til kommunale forebyggelsestilbud” (XREF15) og samtidig være i stand til at modtage den nye
MedCom standard ” afslutningsnotat fra kommunale forebyggelsestilbud” (XDIS15) fra kommunerne.
De nye standarder er erstatning for hidtidig arbejdsgang, hvor MedCom-standarden ”sygehushenvisning”
(REF01) har været benyttet til henvisning af patienter fra hospitalet til kommunale forebyggelsestilbud
og ”epikrisen” har været brugt af kommunerne til fremsendelse af ” afslutningsnotat fra kommunale
forebyggelsestilbud” (XDIS15)” til hospitalerne.
Nyhedsstafet mellem samordningsudvalgene
Som et element i kommunikationsplanen for den nye Sundhedsaftale er igangsat et tiltag mhp. øget videndeling på tværs af samordningsudvalgene., der på skrift ansvarlige for en nyhedsstafet (max 1 side)
mhp. uforpligtende erfaringsudveksling til inspiration - som minimum) én aktuel erfaring eller udfordring,
herunder hvad erfaringen har kastet af sig, eller hvordan udfordringen er eller tænkes løst. Formålet er
en løs erfaringsudveksling, der forhåbentlig kan inspirere og give anledning til dialog. Det første nyhedsbrev ligger på hjemmesiden: https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale/Del%20viden/Sider/Nyhedsbreve.aspx . Man kan også tilmelde sig nyhedsbrevet på dette link: http://eepurl.com/gKe48X (vær opmærksom på, at nogle mailklienter sender bekræftelsesmailen i uønsket post).
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SOU Syd Somatik har stafetten for december måned. Formandskabet deler Samordningsudvalg Syd Somatiks Fælles organisations- og samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde - stafetbidraget
som eftersendes.
Bilag


Nye MedCom-standarder for henvisning til kommunal forebyggelse

Referat
Vedrørende: To ekstra brugerrepræsentanter til SOU Syd Somatik
Mads orienterede om, at samtalerne med ansøgere til stillingerne som ekstra brugerrepræsentanter til
SOU Syd Somatik afsluttes i december 2019. Der var adskillige kvalificerede ansøgere.
Vedrørende: Ny MedCom-standard XREF15 erstatter MedCom-standard (REF01)
Janne orienterede om, at opgraderingen af Sundhedsplatformen er udskudt og i stedet sler natten mellem den 9. og den 10. december 2019. Derpå kan den nye standard træde i kraft.
Flere midler:
Regionsrådet har indgået en budgetaftale, hvor der bl.a. er afsat midler til samordningsudvalgene. Det er
de enkelte hospitaler, som efter drøftelser med kommunerne og almen praksis skal prioritere, hvordan
midlerne skal anvendes. Link til budgetaftalen: https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelserog-nyheder/Documents/20186%20-%20Budgetaftale%202020%20Tid%20til%20patienten%20WEB.pdf

9.

Næste ordinære møde i SOU Syd Somatik torsdag den 5. marts 2019 – punkter og sted for
afholdelse

v/ Janne Elsborg, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 5 minutter
Sagsfremstilling
På forrige møde besluttede udvalget at kommuneside og hospitalsside skiftes til at være vært for Samordningsudvalg Syd Somatik mhp. at fremme præsentation af lokale initiativer og tilbud for udvalgsmedlemmerne.
Høje Taastrup Kommune har tilbudt at være vært ved mødet den 5. marts 2020. Mødet holdes:
Torstorp Pleje- og rehabiliteringscenter
Morelhaven 122
2630 Taastrup
Før samordningsudvalgsmødet er der mulighed for en kort rundvisning på centeret og oplæg ved leder Dorthe Flindt om den nationale lederuddannelse, herunder hvordan der er arbejdet med flow på
de midlertidige pladser (nærmere vedr. tidspunkt følger).
Indstilling
Formandskabet indstiller:
 At udvalget stiller forslag til punkter til næste møde den 5. marts 2020.
Bilag
Ingen.
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Referat
Der var ingen forslag til punkter til næste møde.
Ulla informerede om, at der umiddelbart før næste møde er mulighed for at deltage i en rundvisning
på Høje Taastrup kommunes midlertidige pladser/rehabiliteringspladser samt for at høre om erfaringer fra den nationale lederuddannelse. Medlemmer af udvalget skal møde kl. 13.30, hvis de ønsker at
deltage.

10. Eventuelt
Referat
 Janne takkede farvel til Helle samordningskonsulent, Rigshospitalet og Glostrup Hospital, der
har fået ny ansættelse i Center for HR og Uddannelse som udviklingskonsulent for tværsektoriel kompetenceudvikling
 Ulla informerede om, at Høje Taastrup Kommune og Medicinsk Afdeling i Glostrup opnår erfaring med en fælles arbejdsgang for borgere i IV-behandling, der opstartes på hospital og færdiggøres i eget hjem.
 Lisbeth informerede om, at der indledes et lignende samarbejde mellem Amager og Hvidovre
Hospital, Brøndby og Hvidovre kommuner.
Janne oplyste, at der arbejdes på, at vagthavende læger kan få et overblik over patienter,
hvor behandlingsansvaret er på hospitalet, og borgeren er udskrevet
 Niels informerede kort, at de praktiserende læger ser en udfordring som konsekvens af det
nye system med farve-markerede epikriser, der beskriver behov for opfølgning hos egen læge
hos borgere, der har været indlagt eller været i ambulant behandling – og mener sig støttet
heri med baggrund i Danske Regioners vejledning: Hvis der er behov for, at egen læge tager
initiativ til opfølgning hos svækkede borgere, der vurderes ikke selv at have et netværk, der
kan følge op, bliver epikrisen markeret med gult. Undtaget er, hvis borgeren er i kontakt med
den kommunale hjemmesygepleje eller plejecentre, da de forventes at varetage kontakt til
lægen med henblik på opfølgning. Lægen får en epikrise/udskrivningsbrev med en beskrivelse
af dette behov. Men får kommunerne tilstrækkelig information om behovet for opfølgning og
er de klar over deres rolle i disse patientforløb?
Med andre ord: Efter de praktiserende lægers vurdering skal kommunen være proaktiv, når
borgeren er tilknyttet kommunen og får en grøn epikrise, hvor der er et opfølgningsbehov. Erfaringen er, at opfølgningsbehovet ikke er beskrevet i udskrivningsrapporten, men ofte beskrevet i genoptræningsplanen.
Det blev aftalt, at Winnie og Janne påtager sig afklaring af tolkning.
 Jette informerede om, at der er positive erfaringer med brobygning mellem Amager og Hvidovre Hospital og Hvidovre Kommune. De opnåede erfaringer spredes ud, for nyligt ved et videndelingsmøde for det håndkirurgiske område. Der er en udfordring at finde de rette personer indenfor børneområdet i kommunerne. Det blev aftalt, at Jette skriver direkte til de kommunale medlemmer af udvalget, hvis der er behov for det.
 Janne informerede om, at budgetaftale 2020 for regionen giver et godt afsæt for et udvidet
samarbejde med almen praksis, endvidere er der afsat yderligere midler til sekretariatsbetjening af samordningsudvalgene.
Janne afsluttede mødet med at sige TAK for i år til alle medlemmer.
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