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Samordningsudvalg Syd Somatik
19. september 2019
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Vandrehallen, lokale 3
Amager og Hvidovre Hospital – Hvidovre-matriklen
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.)
Anders Rask Hansen, specialepraksiskonsulent, Amager og Hvidovre Hospital
Hanne Christensen, lægekonsulent, Hvidovre Kommune (sekretariat). Referent
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)
Lars Rytter, hospitalspraksiskonsulent, Amager og Hvidovre Hospital
Lena Wivel, specialkonsulent, Amager og Hvidovre Hospital (sekretariat)
Lotte Hede, stabschef, Amager og Hvidovre Hospital
Mads Terman, bruger- og pårørenderepræsentant
Tina Roikjer Køtter, sundheds- og omsorgschef, Dragør Kommune
Ulla Callesen, centerchef, Høje Taastrup Kommune
Winnie Brandt, chefkonsulent, Center for sundhed, Region H

Afbud

Annette Hein-Sørensen, sundhedschef, Vallensbæk Kommune
Britt Bergstedt, sundheds- og velfærdschef, Glostrup Kommune
Helle Rabing, oversygeplejerske, Amager og Hvidovre Hospital
Ida Kock Møller, afdelingschef, Albertslund Kommune
Karin Lornsen, oversygeplejerske Amager og Hvidovre Hospital
Lisbeth Sommer, ældrechef, Brøndby Kommune
Marie Bastrup, enhedschef, Akutfunktionen 1813 (ad hoc)
Maria Smidt, centerchef, Kbh., Kommune (SOF) (konst.)
Mette Rydholt Jakobsen, ældrechef, Tårnby kommune
Nicolaj Kjems, centerchef, Hvidovre Kommune
Ole Snorgaard, overlæge, Amager og Hvidovre Hospital
Gæster
Maj-Britt Fogelstrøm, specialkonsulent, Patientforløb, Amager og Hvidovre Hospital
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Dato: 26. september 2019

Dagsorden
Temadrøftelse: SOU Syd Somatik og Sundhedsaftalen 2019-2023
1.

Velkomst og godkendelse af dagsordenen

2.

Oplæg til temadrøftelse: Sundhedsaftalen 2019-2023 og SOU Syd Somatik – status og perspektiv

3.

Revision af forretningsorden for Samordningsudvalg Syd Somatik

4.

Procesplan for drøftelser i SOU Syd Somatik mhp. input til Sundhedskoordinationsudvalgets
(SKUs) temadrøftelser af sundhedsaftalens tre fokusområder

5.

Input fra SOU Syd Somatik til SKUs temadrøftelse af fokusområdet Sammen om børn og unges
sundhed

6.

Temadrøftelse i SOU Syd Somatik: Input til SKUs drøftelse af fokusområdet Sammen om ældre og
borgere med kronisk sygdom

7.

Øget koordination og tværsektorielt samarbejde i Planområde Syd om indsatser for kronisk syge
borgere med anden etnisk herkomst end dansk

8.

Revideret udkast til Fælles organisations- og samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i Planområde Syd

9.

Orientering fra regionsadministrationen

10. Meddelelser
11. Mødedatoer i 2020 samt fastlæggelse af lokation for møderne
12. Næste møde 5. december 2019
13. Eventuelt.
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TEMADRØFTELSE: Samordningsudvalg Syd Somatik og Sundhedsaftalen 2019-2023
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
v/ Susan Bjerregaard, direktør, Børn og Velfærd, Hvidovre Kommune
Forventet varighed: 5 minutter
Sagsfremstilling
Susan Bjerregaard byder velkommen og forespørger udvalget om kommentarer til dagsordenen
Indstilling
Ingen.
Bilag
Ingen.
Referat
Susan Bjerregaard bør velkommen. Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger med ændret rækkefølge. Referatet skrives i den samme rækkefølge som den udsendte dagsorden.

2. Oplæg til temadrøftelse: Sundhedsaftalen 2019- 2023 og samordningsudvalg Syd Somatik
– status og perspektiv
v/ Janne Elsborg, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 10 minutter
Sagsfremstilling
Janne Elsborg lægger op til udvalgets temadrøftelse på vegne af formandskabet.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
 At udvalget tager orienteringen til efterretning.
Bilag




Sundhedsaftale 2019 – 2023
Kommissorium for Den Tværsektorielle Strategiske Styregruppe, TSS
Tværsektoriel Strategisk Styregruppe (TSS) – medlemmer

Referat
Janne Elsborg præsenterede de nye rammer for SOU Syds arbejde, der er fastlagt i den godkendte sundhedsaftale for den kommende aftaleperiode. Væsentlige elementer er: Den Administrative Styregruppe,
DAS, der er omdøbt til Tværsektoriel Strategisk Styregruppe, TSS samt Standardkommissorium. Dertil
kommer det lokale Forum for Koordination, der drøftedes under dagsorden punkt 8.
Janne Elsborg informerede om, at Regionsrådet har nedsat fire Opgaveudvalg i Region Hovedstaden, der
er inspireret af erfaringer fra Gentofte Kommune. Emnerne ligger tæt op ad fokusområderne i sundhedsaftalen. Opgaveudvalgene præsenterer anbefalinger efter et år, og det kan være af interesse, at SOU Syd
er opmærksom på udvalgene.
Det blev aftalt, at overblik over Politiske udpegninger til opgaveudvalgene udsendes med referatet.
Winnie Brandt oplyste, at flere af de tidligere arbejdsgrupper under sundhedsaftalen er nedlagt, men
driftsrelateret samarbejde indenfor fire områder fortsætter, eks. arbejdsgruppen vedrørende data om
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aktivitet og økonomi. TSS drøfter den fremtidige organisering af arbejdsgrupper på mødet den 1. november 2019. Når der er et overblik, bliver det videreformidlet til alle samordningsudvalg.

3. Revision af forretningsorden for Samordningsudvalg Syd Somatik:
A) Brugerrepræsentationen i udvalget
B) Repræsentation af børne- og ungeområdet i udvalget
v/ Susan Bjerregaard, direktør, Børn og velfærd, Hvidovre Kommune
Forventet varighed: 5 minutter
Sagsfremstilling
Forår og sommer 2019 drøftede DAS samordningsudvalgenes rolle og sammensætning under den nye
sundhedsaftale og udarbejdede vedhæftede Standardkommissorium for samordningsudvalgene i Region
Hovedstaden, der blev godkendt på styregruppens møde 28. juni 2019.
Samordningsudvalgene har fået en central rolle i arbejdet med udvikling, konkretisering og implementering af indsatser under Sundhedsaftale 2019-2023. Samordningsudvalgene:


skal bidrage til den overordnede konkretisering og udvikling af fokusområder og mål, som er aftalt i Sundhedsaftalen 2019-2023
skal være ansvarlige for de lokale udviklings- og implementeringsopgaver, der er knyttet til
aftalen
kan varetage udviklingsopgaver på vegne af alle planområder i forhold til at konkretisere Sundhedsaftalens mål mhp. efterfølgende implementering i alle regionens planområder
skal understøtte videreudvikling af det praksisnære driftssamarbejde mellem kommuner, hospitaler og almen praksis.





Revision A) Brugerrepræsentationen udvalget
Samordningsudvalg Syd Somatik har siden december 2016 haft brugerrepræsentation i udvalget, idet udvalget valgte at deltage i et regionsforsøg med brugerrepræsentation i samordningsudvalgene. Det nye
fælles standardkommissorium for samordningsudvalgene har fastlagt deltagelse i alle samordningsudvalg
ved 2-3 brugerrepræsentanter. Det fremgår af standardkommissoriet, at ”Samordningsudvalget udarbejder selv sin forretningsorden med spilleregler for samarbejdet, herunder med fokus på brugerrepræsentanternes rolle”.
Revision B) Repræsentation af børne- og ungeområdet i udvalget
Under den forrige sundhedsaftale afholdt samordningsudvalgene et årligt tværsektorielt temamøde med
repræsentanter for svangre- og børn og ungeområdet. Det fremgår tillige af standardkommissoriet, at
”Af forretningsordenen skal det også fremgå, hvordan repræsentation fra børne- og ungeområdet indtænkes.”
Sekretariatet for SOU Syd Somatik har revideret Forretningsorden for Samordningsudvalg Syd Somatik
fra 2015 i overensstemmelse med ovenstående, der er medsendt mhp. udvalgets godkendelse.
Tværsektoriel Strategisk Styregruppe (TSS) har besluttet, at regionsadministrationen skal udarbejde en
ramme og plan for, hvordan organiseringen af rekrutteringen af brugerrepræsentanter i udvalgene bedst
gennemføres. Denne rammeplan forelægges TSS til godkendelse den 13. september mhp. behandling i
Sundhedskoordinationsudvalget den 8. oktober. Under forudsætning af godkendelse i SKU vil processen
for rekruttering af brugerrepræsentanter til samordningsudvalgene være som følger:


Central udarbejdelse af stillingsopslag ved Kompetencecenter for patientoplevelser (KOPA)
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indledende grovsortering/screening af ansøgningerne ved KOPA, Patientinddragelsesudvalget
(PUI) samt Enhed for det nære sundhedsvæsen (DNS)
Overlevering af ansøgninger til de enkelte samordningsudvalg mhp. rekruttering lokalt.

Nedenfor ses regionsadministrationens tidsplan for rekrutteringen af brugerrepræsentanter til samordningsudvalgene:

Indstilling
Formandskabet indstiller:
 At udvalget beslutter revision af forretningsorden for samordningsudvalg Syd Somatik med udgangspunkt i fremsendt udkast til revideret forretningsorden fra 2015
 At udvalget tager orientering om proces for rekruttering af brugerrepræsentanter til samordningsudvalgene til efterretning.
Bilag




Standardkommissorium for samordningsudvalg – Somatik
Ramme for brugerinddragelse i samordningsudvalgene
Udkast til Forretningsorden for Samordningsudvalg Syd Somatik 2019-2023.

Referat
Udvalget godkendte den justerede Forretningsorden uden kommentarer,
Udvalget tog regionsadministrationens tids- og procesplan for rekruttering af brugerrepræsentanter til
efterretning med følgende bemærkninger. SOU Syd Somatik har mulighed for at rekruttere brugerrepræsentanter fra Amager og Hvidovre Hospitals patient- og pårørendepanel efter formel lokal ansøgningsproces. Samordningsudvalget overvejede denne tilgang, men besluttede at bakke op om regionsadministrationens foreslåede ramme for processen, med opmærksomhed på, om det evt. kan gøres enklere,
hvis det bliver mulighed for det.

4. Procesplan for drøftelser i SOU Syd Somatik mhp. input til Sundhedskoordinationsudvalgets
temadrøftelser af sundhedsaftalens tre fokusområder
v/ Susan Bjerregaard, direktør, Børn og velfærd, Hvidovre Kommune
Forventet varighed: 10 minutter
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Sagsfremstilling
Samordningsudvalgene har en central rolle som bidragsydere til Sundhedskoordinationsudvalgets (SKUs)
temadrøftelser af sundhedsaftalens fokusområder.
Den administrative styregruppe (DAS) besluttede på mødet den 3. maj 2019 hhv. tidsplan og rammer for
afvikling af Sundhedskoordinationsudvalgets (SKUs) første runde af temadrøftelser af sundhedsaftalens tre
fokusområder – hhv. to somatiske og ét psykiatrisk fokusområde.
De centrale elementer i rammen er:
 En temadrøftelse kan afvikles over flere møder
 Der kan være flere temadrøftelser på dagsordenen på ét møde i Sundhedskoordinationsudvalget
 Samordningsudvalgene samt patientinddragelsesudvalg, brugerrepræsentanter, fagpersoner og
forskere inddrages i forberedelsen af de enkelte temadrøftelser
 Flere runder med temadrøftelse gennem aftaleperioden:
- Fokusområderne tages op på temadrøftelser i Sundhedskoordinationsudvalget gennem hele aftaleperioden. Dvs. at der bliver flere runder med temadrøftelser. På den måde bliver der mulighed
for at følge op på og bygge ovenpå de pejlemærker, der aftales på de forudgående temadrøftelser.
Med udgangspunkt i nedenstående procesplan fra regionsadministrationen for drøftelserne i SKU har sekretariatet for SOU Syd Somatik udarbejdet vedhæftede udkast til procesplan for drøftelserne i SOU Syd
Somatik mhp. udvalgets bidrag - herunder evt. planlægger invitation af relevante gæster til udvalgets møder (evt. med hjælp fra et årshjul, der justeres efter behov).

SOU Syd Somatiks procesplan reflekterer, at der endnu ikke er fastlagt mødedatoer for møder i SKU eller i
SOU Syd Somatik i det nye år, samt at regionsadministrationen endnu ikke har påbegyndt planlægning af
behandlingen af det psykiatriske fokusområde Sammen om borgere med psykisk sygdom.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
Bilag


At udvalget godkender forslag til procesplan for drøftelser i samordningsudvalget mhp. input til
SKUs temadrøftelser af sundhedsaftalens fokusområder
At udvalget drøfter planlægning og afvikling af kommende temadrøftelser i udvalget (herunder
evt. invitation af gæster).
Udkast til procesplan for drøftelser i SOU Syd Somatik mhp. udvalgets bidrag til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelser af sundhedsaftalens fokusområder.

Referat
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Udvalget godkendt forslag til procesplan uden bemærkninger.
Udvalget drøftede herefter kommende temadrøftelser i SOU Syd Somatik.
Karen Toke orienterede om, at SOU Byen har positive erfaringer med at invitere fagfolk med til drøftelserne. Udvalget bemærkede, at der er meldt kandidater ind til en workshop i regionalt regi. Det kan være en
ide at invitere deltagere fra den kreds med til kommende temadrøftelser i SOU Syd Somatik.
Winnie Brandt gjorde opmærksom på, at Sundhedskoordinationsudvalget skal drøfte Samordningsudvalgenes bidrag på mødet i december 2019. Snarligt derefter drøftes pejlemærker. Det er derfor begrænset,
hvad der er behov for. Udvalget efterspurgte et overblik over workshopdeltagere samt en mere detaljeret
procesplan for temadrøftelser hos regionsadministrationen.
Det blev aftalt, at Formandskabet planlægger kommende temadrøftelser.

5. Input fra SOU Syd Somatik til fokusområdet Sammen om børn og unges sundhed
v/ Susan Bjerregaard, direktør, Børn og velfærd, Hvidovre Kommune
Forventet varighed: 10 minutter
Sagsfremstilling
Samordningsudvalgene er anmodet om at bidrage til den politiske temadrøftelse i SKU. Regionsadministrationen har for hvert af sundhedsaftalens fokusområder tilrettelagt en proces, hvor samordningsudvalgene inddrages i forberedelsen af den politiske temadrøftelse af sundhedsaftalens fokusområder i
Sundhedskoordinationsudvalget (SKU).
Fokusområdet Sammen om børn og unges sundhed er koncentreret om behovet for flere fælles, tværsektorielle løsninger i forhold til to målgrupper: 1) Sårbare gravide/småbørnsfamilier og 2) Børn og unge i
mental mistrivsel. SKU har udtrykt et særligt ønske om at have fokus på tidlige forebyggelsesindsatser,
hvilket fremgår af de to mål for fokusområdet.
Mål 1:
Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i
deres behov og ressourcer
Mål 2:
Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.
Idet svangre- og børne- og ungeområdet ikke er repræsenteret i samordningsudvalgene har formandskabet for SOU Syd Somatik overdraget opdraget med at levere input til temadrøftelsen i SKU til en tværsektoriel faggruppe i Planområde Syd sammensat af ledende sundhedsplejersker fra optagekommunerne
samt ledere fra børneområdet og obstetrisk område på AHH.
Nedenfor faggruppens input:
”Overordnet er vi enige om, at vi tværsektorielt allerede løfter mange opgaver rigtig godt. På nuværende
tidspunkt gør vi allerede følgende:
 Øget samarbejde i graviditeten om de sårbare familier
o Der er udviklet samarbejdsaftale mellem sundhedsplejen og hospital om kvalificeret
håndtering af sårbare familier
o Opstartet elektronisk kommunikation (som pilotprojekt, nu overgået til drift) mellem
sektorerne som medvirker til at der er mulighed for forebyggende graviditetsbesøg- og
andre tilbud fra sundhedsplejen hos de familier, hvor der er behov for det
 Der afholdes netværksmøder og tværsektorielle udskrivningsmøder om sårbare familier
 Der udarbejdes udskrivningsresumeer på alle patienter til sundhedsplejen
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For at løfte området yderligere kunne vi ønske os følgende:
 Mulighed for at yde tværsektorielle graviditetsbesøg med deltagelse af sundhedsfagligt personale fra både sygehus og sundhedspleje
 Tættere samarbejde med praksissektoren
 Et formaliseret tværsektorielt samarbejde med psykiatrien
 En tidligere indsats fra børne- og ungeforsorgen
 Mulighed for at tilbyde forældreforberedende kurser til gravide med behov for dette
 Systematiserede graviditetsinterviews, som kan kvalificere de indkomne data”.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
- At udvalget godkender, at input fra den tværsektorielle faggruppe på børn- og ungeområdet fremsendes til regionsadministrationen som udvalgets bidrag til temadrøftelsen i SKU.
Bilag



Høringskommentarer fra SA om børn og unge.
Medlemmer - Tværsektoriel faggruppe Planområde Syd- svangre, børn- og ungeområdet.

Referat
Susan Bjerregaard præsenterede input fra den tværsektorielle faggruppe. Udvalget fandt bidraget relevant og bredt dækkende. Udvalgt var enige om, at det er vigtigt at medtænke og inddrage ungeområdet,
herunder mental sundhed samt psykiatri i forbindelse med kommende temadrøftelser.
Udvalget godkendte, at input fra den tværsektorielle faggruppe fremsendes til regionsadministrationen.

6. Temadrøftelse i SOU Syd Somatik: Input til Sundhedskoordinationsudvalgets drøftelse af
fokusområdet Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom
v/ Susan Bjerregaard, direktør, Børn og velfærd, Hvidovre Kommune
Forventet varighed: 60 minutter
Sagsfremstilling
Samordningsudvalgene er anmodet om at bidrage til den politiske temadrøftelse i SKU. Regionsadministrationen har for hvert af sundhedsaftalens fokusområder tilrettelagt en proces, hvor samordningsudvalgene inddrages i forberedelsen af den politiske temadrøftelse af sundhedsaftalens fokusområder i
Sundhedskoordinationsudvalget (SKU).
Fokusområdet Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom har to mål:
 Mål 1: Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i egne
behov/ønsker
 Mål 2: Alle ældre, syge borgere opholder sig dér, hvor deres behov varetages bedst.
Mhp. at bidrage til SKUs temadrøftelse vedrørende fokusområdet Sammen om ældre og borgere med
kronisk sygdom skal samordningsudvalget - for hvert af fokusområdets to mål - besvare nedenstående
tre spørgsmål så konkret som muligt:



Fra jeres udgangspunkt, hvad er de vigtigste emner at tage fat på i fællesskab, på tværs af kommuner, hospitaler og praksisområdet?
Har I særlige erfaringer med indsatser eller tilgange, som I gerne vil bringe videre til de politiske
temadrøftelser? Og er der i den forbindelse særlige succeser og/eller udfordringer, som I ønsker
at adressere?
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Kan I pege på fagpersoner/forskere, som evt. kan hjælpe os med at kvalificere temadrøftelsen i
relation til jeres svar på ovenstående spørgsmål? Det kan fx være fra egne rækker, men også fra
andre institutioner eller regioner mv.

Regionsadministrationen har allerede i forbindelse med forberedelsen af sundhedsaftalen indhentet en
lang række input vedr. dette fokusområde – herunder fra det store dialogmøde samt fra høringen og
præ-høringen af sundhedsaftalen. Input derfra vil tillige blive medtaget som afsæt for de videre drøftelser i SKU. Til orientering er en opsamling af input vedhæftet som bilag.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

At udvalget, for hvert af de to ovennævnte mål, drøfter og blive enige om et fælles svar, så konkret
som muligt, på ovenstående tre spørgsmål mhp. at bidrage til temadrøftelse i SKU til oktober.

Bilag
 Vores sundhedsaftale: Fokusområde Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom – oplæg til
drøftelse i samordningsudvalgene
 Opsamling af input vedr. fokusområdet ældre og kronikere.
Referat
Formandskabet introducerede temadrøftelse af fokusområdet Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.
Udvalgsmedlemmerne blev inddelt i tre grupper med en bordformand. Grupperne drøftede besvarelse af
ovennævnte tre spørgsmål for hver af fokusområdets to mål, med efterfølgende fremstilling af hver
gruppes svar på flipover og derpå mundtlig præsentation i plenum. Sekretariatet noterede hver gruppes
udsagn fra flipoveren og sender samlet fremstilling til regionsadministrationen til deadline den 26. september. Forinden skal den skriftlige opsamling for god ordens skyld være godkendt af formandskabet for
SOU Syd.

7. Øget tværsektoriel indsats og koordination af samarbejdet i Planområde Syd om indsatser for
kronisk syge borgere med anden etnisk herkomst end dansk
V/ Maj-Britt Fogelstrøm, specialkonsulent, Patientforløb, AHH
Forventet varighed: 10 minutter
Sagsfremstilling
I forbindelse med udflytningen af patienter med type 2 diabetes og KOL fra hospitalet til en indsats i
kommunalt regi nedsatte AHH, almen praksis og kommunerne en tværfaglig og tværsektoriel styregruppe til at følge og styre hhv. udflytningen af patienter og den ændrede organisation af visitation og behandling.
I gruppen indgår repræsentanter for patienter og pårørende. Kommunerne er repræsenteret ved kommunerne Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup og København.
Den tværfaglige og tværsektorielle koordinations- og styregruppe ser et behov for at øge og koordinere
indsatsen for patienter af blandet etnisk baggrund med livsstilssygdomme.
Koordinations- og styregruppen har på denne baggrund fremsendt oplæg til drøftelse i udvalget, herunder et konkret forslag om at nedsætte en tværsektoriel og tværfaglig arbejdsgruppe under samordningsudvalget, som kan analysere forholdene for og karakteren af tilbud til kronisk syge patienter, der har anden etnisk baggrund end dansk.
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Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

At udvalget drøfter indholdet af det fremsendt oplæg, herunder forslag om nedsættelse af en
tværsektoriel, tværfaglig arbejdsgruppe, der skal analysere forholdene for og de tværsektorielle
tilbud til kronisk syge borgere med anden etnisk herkomst end dansk.

Bilag
 Oplæg til drøftelse fra Koordinations- og styregruppen for type 2 diabetes og KOL: Øget tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af kronisk syge borgere med anden etnisk herkomst end dansk
Referat
Maj-Britt Fogelstrøm præsenterede det fremsendte oplæg og uddybede baggrunden for og intentionerne med oplægget. Kronisk sygdom ses med stigende hyppighed. Forekomsten af type 2 diabetes er over
5 procent i Planområde Syd og højere hos borgere med anden etnisk baggrund. Borgerne har ofte vanskeligt ved at deltage i de eksisterende patientskoler. På sigt kan det være en mulighed at indgå i et tværsektorielt samarbejde om tilbud. På nuværende tidspunkt er der ønske om, at en arbejdsgruppe kan belyse emnet nærmere, herunder kortlægge eksisterende tilbud.
Udvalget drøftede indhold og forslag. Det blev bemærket, at nærhed er afgørende for deltagelse på patientskoler. Samt at det vil kræve ressourcer at arbejde videre med afsæt i oplægget. Københavns Kommune har positive erfaringer med forløb på andre sprog med fokus på forandringsstrategi og kompetencer. En kortlægning vil altid være et øjebliksbillede.
Susan Bjerregaard konkluderede, at der er enighed om, at sekretariatet skaber et indledende overblik,
som en fortsat drøftelse kan tage afsæt i bl.a. i den kommunale chefgruppe.

8. Revideret udkast til Fælles organisations- og samarbejdsstruktur for det tværsektorielle
samarbejde i Planområde Syd
v/ Susan Bjerregaard, direktør, Børn og velfærd, Hvidovre Kommune
Forventet varighed: 5 minutter
Sagsfremstilling
Samordningsudvalget drøftede på forrige møde udkast til Fælles organisations- og samarbejdsstruktur
for det tværsektorielle samarbejde i Planområde Syd. Notet er nu gennemskrevet på baggrund heraf,
herunder tilføjet en tidsplan.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

At udvalget godkender det reviderede udkast til Fælles organisations- og samarbejdsstruktur for
det tværsektorielle samarbejde i Planområde Syd (inkl. tidsplan)

 Bilag
Revideret udkast til Fælles organisations- og samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i
Planområde Syd (eftersendes)
Referat
Susan Bjerregaard introducerede kort det reviderede udkast og informerede om, at der er kommunal opbakning med forbehold for politisk godkendelse.
Udvalget bakkede op om aftalen. Det blev bemærket, der kan der søges inspiration i profiler til de større
fælles projekter, så det bliver tydeligere, at det ikke er en sekretariatsfunktion, der efterspørges ift. den
fælles konsulent.
Susan Bjerregaard konkluderede, at grundpræmisserne nu er godkendt administrativt. Ansættelse sker
ikke før politisk godkendelse og finansiering er på plads.
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Niels Dreisler oplyste, at PLO-H tager et forbehold for deltagelse i Forum for Koordination indtil finansiering er afklaret.

9. Orientering fra regionsadministrationen:
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 orienterede om, at TSS drøfter en Samarbejdsaftale vedr. rygestop på mødet i
november 2019 med henblik på godkendelse. Aftalen tager afsæt i erfaringer fra Planområde Syd.
Revision af forløbsprogrammet for demens afventer faglige og økonomiske afklaringer før færdiggørelse.
Udvalget tog orienteringen til efterretning

9.

Meddelelser og orienteringer

v/ Janne Elsborg, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 5 minutter
Orientering
Sundhedskoordinationsudvalget inviterer til konference om nye samarbejdsformer torsdag den 10. oktober 2019 kl. 11.30- 16 på Scandic Copenhagen. Konferencen har særligt fokus på at dele erfaringerne
med fem projekter, der blev igangsat under den forrige sundhedsaftale:
 Tværsektoriel stuegang
 Tidlig opsporing af børn og unge med tegn på mistrivsel (2 projekter)
 Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi
 Fra dobbeltarbejde til enkelthed for patienter med samtidig psykisk sygdom og misbrug.
Invitation til konferencen er rundsendt til udvalgets medlemmer i sommerferien (ved Hanne Christensen,
Hvidovre Kommune). Link til tilmelding fremgår af invitationen, der tillige er vedhæftet som bilag.
Orientering
Opdaterede data for antal henvisninger fra AHH til kommunale rygestop-kurser via VBA-metoden (opfølgning fra forrige møde).
Bilag


Invitation til konference den 10. oktober på Scandic Copenhagen: Hvad kan vi bruge nye samarbejdsformer til i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen?

Samordningsudvalg Syd Somatik – referat – møde 19.9. 2019



Opdaterede data for antal henvisninger fra AHH til kommunale rygestop-kurser ved VBA-metoden (vises på mødet).

Referat
Ingen bemærkninger til dette dagsordenpunkt.

10. Fastlæggelse af mødedatoer og mødesteder for samordningsudvalgets møder i 2020
v/ Susan Bjerregaard, direktør, Børn og velfærd, Hvidovre Kommune
Forventet varighed: 5 minutter
Sagsfremstilling
Jf. forretningsordenen fastlægger udvalget hvert år i september måned næste års møder, herunder
mødested.
Foruden nye mødedatoer foreslår sekretariatet delt afholdelse af samordningsudvalgets møder mellem AHH og kommunerne, hhv. 2 møder årligt på AHH og 2 møder årligt i en kommune i Planområdet.
Formålet er at fremme præsentation af lokale initiativer og tilbud for udvalgsmedlemmerne.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
- At udvalget godkender, at udvalget mødes torsdage kl. 14-16.30 på følgende datoer i 2020:
 5. marts 2020
 4. juni 2020
 24. september 2020
 3. december 2020.
-

At udvalget godkender forslag fra sekretariatet om delt afholdelse af møderne i samordningsudvalget fra 2020: Hhv. 2 møder årligt på AHH og 2 møder årligt i en kommune i Planområdet,
med det formål at fremme præsentationen af lokale initiativer og tilbud til borgere og patienter
for udvalgsmedlemmerne.

Bilag
Ingen.
Referat
Udvalget godkendte de foreslåede datoer, dog bad Anders Rask Hansen om et andet mødetidspunkt
for mødet før sommerferien om muligt.
Efter mødet har formandskabet og sekretariatet givet tilsagn til ny dato for mødet før sommerferien.
Mødet holdes den 18. juni i stedet for den 4. juni 2020.
Der var bred opbakning til, at hvert andet møde afholdes i kommunalt regi fra 2020, evt. suppleret
med en rundvisning før mødets afholdelse. Kommunerne afklarer mødested.
Janne Elsborg nævnte, at der kan blive behov for et ekstraordinært møde før det planlagte møde i
marts 2020, når der er større kendskab til den fortsatte proces for temadrøftelser.

11. Næste ordinære møde i SOU Syd Somatik torsdag den 5. december 2019
v/ Susan Bjerregaard, direktør, Børn og velfærd, Hvidovre Kommune
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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 aftaler sted for afholdelse af det kommende møde.
 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 (udskudt pga. temadrøftelse)
 Temadrøftelser ift. fokusområderne Sammen om ældre og borgere med kronisk
sygdom og Sammen om børn og unges sundhed, herunder evt. invitation af gæster
Bilag
Ingen.
Referat
Udvalgte godkendte indstillingerne.
Næste møde holdes på Hvidovre Hospital. Der var ingen supplerende forslag til emner til næste møde.

12. Eventuelt
Referat
Ulla Callesen informerede om, at der er taget en indledende kontakt til Amager og Hvidovre Hospital
med henblik på drøftelse vedrørende intravenøs behandling i kommunale akutfunktioner.
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