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REFERAT
Møde i:
Dato:
Kl.:
Sted:

Samordningsudvalg Syd Somatik
5. marts 2020
14 – 16.30
Torstorp Pleje- og rehabiliteringscenter
Morelhaven 122
2630 Høje Taastrup

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.)
Bergitte Wittus, bruger- og pårørenderepræsentant
Britt Bergstedt, sundheds- og velfærdschef, Glostrup Kommune
Ida Kock Møller, afdelingschef, Albertslund Kommune
Jette Christensen, overfysioterapeut, Amager og Hvidovre Hospital
Lisbeth Sommer, ældrechef, Brøndby Kommune
Lotte Hede, stabschef, Amager og Hvidovre Hospital
Mads Terman, bruger- og pårørenderepræsentant
Marianne Helms, bruger- og pårørenderepræsentant
Mette Rydholt Jakobsen, ældrechef, Tårnby kommune
Nicolaj Kjems, centerchef, Hvidovre Kommune
Tina Roikjer Køtter, sundheds- og omsorgschef, Dragør Kommune
Ulla Callesen, centerchef, Høje Taastrup Kommune
Hanne Christensen, lægekonsulent, Hvidovre Kommune (sekretariat)
Lena Wivel, specialkonsulent, Amager og Hvidovre Hospital (sekretariat)

Afbud

Anders Rask Hansen, specialepraksiskonsulent, Amager og Hvidovre Hospital
Annette Hein-Sørensen, sundhedschef, Vallensbæk Kommune
Helle Ingmer, ledende oversygeplejerske, Amager og Hvidovre Hospital
Helle Sell Madsen, centerchef, Ishøj Kommune
Helle Rabing, oversygeplejerske, Amager og Hvidovre Hospital
Karen Toke, sundhedschef, Kbh. Kommune (SUF)
Lillian Mørch Jørgensen, overlæge, Amager og Hvidovre Hospital
Marie Bastrup, enhedschef, Akutfunktionen 1813 (ad hoc)
Maria Smidt, centerchef, Kbh., Kommune (SOF) (konst.)
Winnie Brandt, chefkonsulent, Center for sundhed, Region H
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Dato: 17. marts 2020

Dagsorden
Del 1: Rundvisning på Torstorp Pleje- og rehabiliteringscenter kl. 13.30 – 14
Del 2: Ordinært møde kl. 14 - 16.30 med temadrøftelse: Udmøntning af regionale midler til udvikling
af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
1.

Velkomst og præsentationsrunde

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Temadrøftelse: Udmøntning af regionale midler til udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

4.

Statusorientering fra arbejdet med sundhedsaftalen, inkl. orientering fra møder i TSS

5.

Status for workshop om tværsektorielt samarbejde på børne- og ungeområdet

6.

Orientering udpegning af repræsentant til Tværsektorielt samarbejdsforum for digital kommunikation - svarfrist 7. marts

7.

Status for nedsættelse af Forum for koordination og implementering, herunder ansættelse af fælles konsulent

8.

Regional samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner

9.

Kommunikationsaftale på svangre-området

10.

Udkast til samarbejdsaftale om henvisning til rygestop

11.

Næste ordinære møde torsdag den 18. juni 2020 – anmodning om punkter samt aftale om sted
for afholdelse

12.

Eventuelt

13.

Meddelelser
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1. Velkomst og præsentationsrunde
v/ Susan Bjerregaard, direktør, Børn og velfærd, Hvidovre Kommune
Forventet varighed: 10 minutter
Sagsfremstilling
Susan Bjerregaard byder velkommen. Deltagerkredsen er siden forrige møde blevet udvidet med yderligere to brugerrepræsentanter. Bergitte Wittus og Marianne Helms supplerer nu Mads Terman Olsen. De
to nye brugerrepræsentanter og udvalgets medlemmerne præsenterer sig alle helt kort.
Indstilling
Ingen.
Bilag


Ramme for brugerinddragelse i samordningsudvalgene – godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) den 19.10.2019.

Referat
Susan Bjerregaard bød velkommen til medlemmer af udvalget, herunder de to nye brugerrepræsentanter i udvalget. Tillige orienterede Susan Bjerregaard udvalget om, at hospitalssiden aktuelt foretager rokade blandt medlemmerne. Ole Snorgaard og Karin Lornsen Jakobsen (Amager og Hvidovre Hospital) og
Helle Høstrup (Rigshospitalet og Glostrup Hospital) er nu udtrådt af udvalget. Overlæge i geriatrisk funktion, Lillian Mørch Jørgensen, Amager og Hvidovre Hospital og vicedirektør Susanne Poulsen, Rigshospitalet og Glostrup Hospital, er indtrådt i udvalget og deltager fra næste møde. Yderligere ét nyt medlem
afventer udpegning. Efter orienteringen fulgte en kort præsentationsrunde.

2. Godkendelse af dagsorden

v/ Susan Bjerregaard, direktør, Børn og velfærd, Hvidovre Kommune
Forventet varighed: 2 minutter
Sagsfremstilling
Medlemmerne fremsætter eventuelle bemærkninger til dagsordenen.
Indstilling
Ingen.
Bilag
Ingen.
Referat
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af fire emner under dagsordenpunkt 10. Eventuelt:
 Gensidig orientering om coronavirus
 Orientering fra styregruppen vedrørende sammenhængende borgerforløb v/Lisbeth Sommer
 Orientering fra Tværsektoriel Forskningsenhed v/Tina Roikjer Køtter
 Orientering om videndelingsmøder på genoptræningsområdet v/Jette Christensen

3. Temadrøftelse:
Udmøntning af regionale midler til udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
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v/ Janne Elsborg, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital - facilitering v/Lena Wivel, specialkonsulent, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 60 minutter
Sagsfremstilling
Region Hovedstaden har i budget 2020 afsat midler til at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Midler, der er afsat, udgør:



3 mio. i 2020
4 mio. i 2021 og frem.

Det er de enkelte hospitaler, som udmønter midlerne efter drøftelse med kommuner og almen praksis i
samordningsudvalgene. Midlerne skal anvendes til indsatser, der understøtter målsætningerne i Sundhedsaftalen og bidrager til, at regionen samlet set klarer sig bedre på indikatorerne for de nationale kvalitetsmål om "Sammenhængende patientforløb" og "Styrket indsats for kronikere og ældre medicinske
patienter".
Forud for temadrøftelsen præsenterer formandskabet, hhv. hospitalssidens- og kommunesiden, hver
især opmærksomhedspunkter og forslag til indsatser til udvikling af det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen i Syd. Udvalget drøfter bordvis forslagene mhp. at Samordningsudvalg Syd Somatik kan
indmelde et mindre antal prioriterede indsatser.
Der vil blive fulgt op på udmøntningen i Udvalget for forebyggelse- og sammenhæng, fx ved en præsentation ved de respektive formandskaber for samordningsudvalgene.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
- At udvalget gennemfører en temadrøftelse med udgangspunkt i forslag præsenteret af formandskabet, hhv. fra hospitalsside og kommuneside, om anvendelse af midler i Planområde Syd
Bilag


PP-oplæg til temadrøftelse om udmøntning af regionale midler til udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (inkl. tids- og procesplan).

Referat
Susan Bjerregaard introducerede kort baggrunden for temadrøftelsen og den planlagte proces med drøftelse i tre grupper.
Janne Elsborg Larsen præsenterede forslag fra hospitalsside og erindrede om, at det haster med at udmønte midlerne i år. Vicedirektører og almen praksis har været samlet for at drøfte anvendelse af de faste driftsmidler til indsatser, der understøtter målsætningerne i Sundhedsaftalen. Eksempler på hospitals
perspektiv på indsatser, jf. PP, var:
 Behandlingsansvar efter udskrivelse af komplekse borgere
o MTO/akutpladser
o IV behandling
 Kvaliteten af behandlingsplan og sygepleje m.m. ved udskrivelse
 Fælles kompetenceudvikling/delestillinger
 Overblik og formidling af hospitalstilbud – akut og subakut ambulatorie, specialiseret rådgivning.
Nicolai præsenterede forslag fra kommuneside, som Vestegnskommunerne har drøftet. Forslagene er
bl.a.:
 IV-behandling, der opstarter på Fælles Akutfunktion (FAF)
 Lægedækning på midlertidige kommunale døgnpladser
 Midler til udmøntning via styregruppen for Forbedringsprojektet
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Somatisk sygdom hos psykisk syge borgere
Midler til udmøntning via Forum for Koordination og Implementering.

Temadrøftelsen førte til følgende prioriterede forslag fra de tre grupper
Rød gruppe:
1. Behandlingsansvar efter udskrivelse
2. Forbedringsprojekt. Kvalitet i overgang mellem hospital og kommune
3. Forum for koordination og implementering.
Grøn gruppe:
1. Forbedringsprojekt. Frikøb til tværsektoriel kompetenceudvikling
2. Behandlingssupport i snitflade mellem hospital og kommunale pladser
3. Forum for koordination og implementering
4. Delestillinger til overgange eller andre løsninger.
Blå gruppe:
1. Forbedringsprojekt. Dybdegående analyse. Kompetenceudvikling. Delestillinger
2. Forum for koordination og implementering. Igangsætte initiativer. Opstartskapital
3. IV-behandling. Ressourcer. Kompetencer
4. Lægedækning på midlertidige pladser.
Janne Elsborg Larsen samlede op på temadrøftelsen og konkluderede, at der var et stort sammenfald af
forslag på tværs af grupperne. Vedrørende IV-behandling er der planer om en regional rammeaftale,
hvorfor det udgår som forslag.
Janne foreslog at midlerne går til følgende tre indsatser i 2020:
1. Midler til Forbedringsprojektet
2. Midler til projekter, der vedrører erfaringer med behandlingsansvar
3. Midler til Forum for koordination og implementering
Samordningsudvalget bakkede op om planen og besluttede, at Susan Bjerregaard, Janne Elsborg Larsen,
Nicolai Kjems og Lotte Hede konkretiserer udmøntningen med afsæt i temadrøftelsen.

4. Statusorientering fra arbejdet med sundhedsaftalen, inkl. orientering fra møder i TSS

v/ Nicolai Kjems, centerchef, Hvidovre Kommune, og Janne Elsborg, vicedirektør, Amager og Hvidovre
Hospital
Forventet varighed: 10 minutter
Indstilling
Formandskabet indstiller:
Bilag



At udvalget tager orienteringen til efterretning
PP – Sundhedsaftale 2019-2023 – Overblik - temadrøftelser
Link til referater fra møder i Tværsektoriel Strategisk Styregruppe (TSS) – seneste møder hhv. den
13.12.2019 og den 3.2.2020: https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale/Organisering/Moedekalender-for-moedefora-i-regi-af-Sundhedsaftalen/Sider/default.aspx?udvalg=2&year=2019&month=0&status=0
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Referat
Susan Bjerregaard introducerede punktet, der bliver et fast punkt på møder fremover.
Janne Elsborg Larsen gav herefter en status for arbejdet med sundhedsaftalen. Præsentationen belyste
både baggrunden for arbejdet og det nuværende arbejde med sundhedsaftalen, såvel på administrativt
som på politisk niveau. Der er fokus på at undgå dobbeltarbejde, og der er opmærksomhed på at samarbejde med psykiatriens samordningsudvalg.

5. Status for planlægning af workshop om tværsektorielt samarbejde på børne- og ungeområdet
v/ Lotte Hede, stabschef, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 5 minutter

Sagsfremstilling

Et fokusområde for Sundhedsaftale 2019-2023 omhandler børn og unges sundhed med følgende mål:
 Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med
afsæt i deres behov og ressourcer.
 Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.
SOU Syd Somatik besluttede på forrige møde at afholde en tværsektoriel workshop mhp. at finde frem
til, hvordan hospitalet, kommunerne og almen praksis i Planområde Syd i fællesskab kan forbedre de
tværsektorielle patientforløb for børn og unge.
Workshoppen bliver afholdt den 27. maj 2020. Invitationer er udsendt til bl.a. praksiskonsulenter, kommunale repræsentanter, repræsentanter for hhv. Børneafdelingen og Gynækologisk-Obstetrisk afdeling
på Amager og Hvidovre Hospital, repræsentanter for Børne-unge-psykiatrien samt repræsentanter fra
Amager og Hvidovre Hospitals Brugerpanel. En mindre tværsektoriel planlægningsgruppe er nedsat mhp.
at planlægge workshoppens faglige indhold.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
Bilag



At udvalget tager orienteringen til efterretning
Medlemsoversigt: Planlægningsgruppe vedr. workshop om tværsektorielt samarbejde på børneungeområdet
Invitation til workshop om tværsektorielt samarbejde på børne-ungeområdet.

Referat
Lotte Hede orienterede om, at der er etableret en planlægningsgruppe med bred regional og kommunal
repræsentation fra børne- og ungeområdet. Det er ambitionen at komme tættere på sundhedsaftalens
fokusområde, når workshoppen afholdes. Brugerrepræsentanter fra eksisterende fora deltager den 27.
maj 2020.
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

6. Orientering om udpegning af repræsentant til Tværsektorielt samarbejdsforum for digital kommunikation
v/ Susan Bjerregaard, direktør, Børn og velfærd, Hvidovre Kommune
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Forventet varighed: 5 minutter
Sagsfremstilling
Tværsektoriel strategisk styregruppe (TSS) har besluttet, at der skal nedsættes 5 tværsektorielle
samarbejdsfora, der primært skal varetage opgaver, som ligger inden for det tværsektorielle
samarbejdsfelt, men som ikke direkte vedrører arbejdet med Sundhedsaftalen 2019 –
2023.
Der skal være tværsektorielle samarbejdsfora for:
 Data om økonomi og aktivitet
 Digital kommunikation
 Genoptræning og rehabilitering
 Behandlingsredskaber og hjælpemidler
 Erhvervet hjerneskade.
Tværsektoriel Strategisk Styregruppe (TSS) godkendte kommissorier for disse fora på møde den 3. februar 2020.
Samordningsudvalgene vil løbende blive bedt om at udpege deltagere (herunder evt. formænd) til de
ovennævnte grupper.
Samordningsudvalg Syd Somatik er blevet bedt om at udpege ét medlem med interesse for og viden
om tværsektoriel kommunikation til at indgå i Tværsektorielt samarbejdsforum for digital kommunikation.
Tværsektorielt samarbejdsforum for digital kommunikation skal sammensættes på en måde, så der sikres
de nødvendige ledelseskompetencer. Det skal bemærkes, at der fra TSS ikke er krav om en særlig lokal
organisering, som fx IT-SOU. Formandskabet har ift. sin håndtering af udpegning lagt vægt på, at den pågældende kan hentes uden for Samordningsudvalg Syd Somatik.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
Bilag



At udvalget tager orienteringen til efterretning.
Brev fra Reg.adm. vedr. udpegning af repræsentant til Tværsektorielt samarbejdsfora for digital
kommunikation
Kommissorium for Tværsektorielt samarbejdsfora for digital kommunikation

Referat
Susan Bjerregaard orienterede om, at kommune- og hospitalssiden har udpeget repræsentanter til at
indtræde i Tværsektorielt samarbejdsforum for digital kommunikation for Samordningsudvalg Syd Somatik
 Nete Munk Villebro, seniorkonsulent, Digitaliseringsenheden i Patientforløb
 Lisa Jeppesen, It- og velfærdskonsulent, Glostrup Kommune
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Regionsadministrationen har anmodet udvalget om at angive, hvem der skal være hhv. 1. og 2. prioritet. I
besvarelsen anmodes regionsadministrationen om selv at prioritere, så der opnås den ønskede sammensætning.
Udvalget drøftede udfordringer relateret til udpegninger. Kommunerne vil være opmærksom på koordinering fra det fælleskommunale sekretariat.
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7. Status for nedsættelse af Forum for koordination og implementering samt ansættelse af fælles

konsulent

v/ Nicolaj Kjems, centerchef, Hvidovre Kommune
Forventet varighed: 5 minutter
Sagsfremstilling
Nicolai Kjems giver kort status-orientering.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
- At udvalget tager orienteringen til efterretning
Bilag
Ingen.
Referat
Nicolai orienterede om, at medlemmer til Forum for koordination og implementering nu er udpeget.
Fra hospitalsside samt almen praksis er udpeget:
 Anders Rask Hansen/Niels Dreisler
 Lotte Hede
 Helle Ingmer
De kommunale medlemmer af Forum for koordination og implementering er:
 Tina Roikjer Køtter, Dragør Kommune
 Marianne Strømsted, Brøndby Kommune
 Pernille Bechlund, Høje Taastrup Kommune
 Stine Waldorff Mieth, Københavns Kommune
Den justerede tidsplan for ansættelse af fælles konsulent er:
 Marts 2020: Stillingsopslag og ansættelsesudvalg godkendes
 Stillingen slås op i sidste halvdel af marts med ansøgningsfrist påsken 2020
 Uge 16: Møde vedrørende udvælgelse af kandidater
 Uge 17: Ansættelsessamtaler med Nicolai som tovholder
 Konsulenten starter den 1. juni 2020.
Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede koordinering mellem første møde i Forum og ansættelse af fælles konsulent. Det blev besluttet, at sekretariatet for udvalget indkalder det nye forum til
første møde i starten af juni, inden næste møde i Samordningsudvalg Syd Somatik den 18. juni 2020.

8. Regional Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner
v/ Susan Bjerregaard, direktør, Børn og velfærd, Hvidovre Kommune
Forventet varighed: 10 minutter
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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 1.6. 2018 efter arbejde i en af udvalget nedsat tværsektoriel arbejdsgruppe.
En regional samarbejdsaftale er siden udarbejdet og trådte i kraft 1.2.2020. På forrige møde besluttede
udvalget at samle den tværsektorielle arbejdsgruppe, som udarbejdede Planområde Syds aftale, med det
opdrag at anbefale udvalget, hvor vidt Planområde Syds egen aftale skal bestå som supplement til eller
helt erstattes af den ny regionale aftale (med orientering om, at udvalget ville foretrække sidstnævnte
løsning).
Arbejdsgruppens medlemmer har foretaget en detaljeret gennemgang og sammenligning af de to aftaler.
Helt overordnet er arbejdsgruppens medlemmer enige om
- at byde en regionsdækkende aftale velkommen
- at den regionale aftale indeholder rigtig meget af Syds aftale
- at regionens aftale som udgangspunkt er dækkende.
Imidlertid påpeger et stor flertal af arbejdsgruppens medlemmer:
 at den regionale aftale er langt mere overordnet end Syd-aftalen, der har en mere detaljeret beskrivelse af særlig opgave- og ansvarsfordeling
 at en række elementer fra Syd-aftale decideret savnes i den regionale aftale – og heraf er flertallet af de nævnte vigtige for klarificering af den kliniske praksis, herunder ansvarsfordelingen af
denne, hvilket har stor betydning for det praktiske samarbejde.
Arbejdsgruppen anbefaler til SOU Syd Somatik ”at den nye Samarbejdsaftale for kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden implementeres i Planområde Syd, men for at skabe de bedst tænkelige rammer for det praktiske samarbejde mellem parterne, skal Syds oprindelige aftale, Samarbejdsaftale mellem Amager og Hvidovre Hospital, Akuttelefonen 1813 og kommunerne i Planområde Syd om kommunale
akutfunktioner, have status af tillægsaftale til regionsaftalen”.
Udvalget besluttede på forrige møde tillige at opdatere oversigtsark over de kommunale akutfunktioner i
Syd (oversigt over kontaktoplysninger, indsatser som tilbydes). Opdateret oversigt er vedhæftet.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

At udvalget tilslutter sig anbefaling fra arbejdsgruppen.

Bilag




Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i region Hovedstaden (februar 2020)
Samarbejdsaftale mellem Amager og Hvidovre Hospital, Akuttelefonen 1813 og kommunerne i
Planområde Syd om kommunale akutfunktioner (juni 2018)
Opdateret Oversigt over Planområde Syds kommunale akutfunktioner (januar 2020).

Referat
Susan Bjerregaard informerede om, at Københavns Kommune har bemærket, at man ikke finder det hensigtsmæssigt at tilslutte sig anbefalingen fra arbejdsgruppen. Udvalget drøftede udfordringen ved at have Planområde Syds samarbejdsaftale som en tillægsaftale til den regionale aftale som indstillet af arbejdsgruppen. Det blev bemærket, at den nuværende form (den fulde samarbejdsaftale) ikke er hensigtsmæssig. Der var samtidig ønske om at imødekomme anbefalingen fra arbejdsgruppen.
Det blev besluttet, at sekretariatet udarbejder en ny version af Planområde Syds samarbejdsaftale som
tillægsaftale, hvor aftalen indeholder de afsnit, der vedrører ansvarsfordeling og samarbejde om konkreSamordningsudvalg Syd Somatik – referat – møde 5.3.2020

te opgaver med henblik på at understøtte det praktiske kliniske samarbejde. Sekretariatet sender den
forkortede tillægsaftale til arbejdsgruppen. Under forudsætning af at arbejdsgruppen ikke har bemærkninger, betragtes tillægsaftalen som godkendt.

9. Kommunikationsaftale på svangreområdet
v/ Susan Bjerregaard, direktør, Børn og velfærd, Hvidovre Kommune
Forventet varighed: 5 minutter
Sagsfremstilling
I Sundhedsaftalen 2015-2018 var det aftalt, at der skulle arbejdes for en bedre tværsektoriel kommunikation på svangre- og barselsområdet. Blandt andet for at understøtte, at den kommunale sundhedspleje
allerede under graviditeten informeres om fx behov for svangerbesøg.
Dette fokus er videre ført i sundhedsaftale 2019-2023, hvor et af pejlemærkerne er, at den tværsektorielle kommunikation på svangerområdet skal systematiseres og styrkes med særligt fokus på sårbare gravides behov og ønsker.
På den baggrund har Arbejdsgruppen vedrørende Sundheds-it (under Sundhedsaftale 2015-2018), i samarbejde med kommunale sundhedsplejersker, almen praksis, jordemødre og barselssygeplejerske fra Hvidovre hospital, udarbejdet udkast. Aftaleudkastet har været pilottestet mellem fødeafdeling på Hvidovre
Hospital og deres optager kommuner. Aftalen bygger på en systematiseret brug af den allerede implementerede MedCom-standard ”korrespondancemeddelelse”.
Aftalen blev godkendt i den Tværsektorielle Strategiske Styregruppe den 13. december 2019 med implementering fra 1.2.2020.
Formandskabet forventer en let implementering, idet de relevante parter i Planområde Syd, på nær Københavns Kommune, har deltaget i pilot-implementeringen.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
- At udvalget tager orienteringen til efterretning.
Bilag



Orientering fra regionsadministrationen: Ny kommunikationsaftale mellem den kommunale
sundhedspleje, de regionale fødesteder/barselsgange og almen praksis – opstart 1.2. 2020
Godkendt kommunikationsaftale om brug af KM til gravide-barslende - final

Referat
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

10. Udkast til Samarbejdsaftale om henvisning til rygestop
v/ Susan Bjerregaard, direktør, Børn og velfærd, Hvidovre Kommune
Forventet varighed: 5 minutter
Sagsfremstilling
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Samordningsudvalg Syd Somatik gjorde på forrige møde status over de tværsektorielle forebyggelsestiltag mellem hospitalet, kommunerne og almen praksis efter VBA-metoden (Very Brief Advice). Konklusionen på drøftelsen var, at vi fra begge sektorer fortsat ”strammer os an” for hhv. at henvise og få flest rygere igennem de kommunale rygestoptilbud.
Det må dog gå rimeligt godt med indsatsen: På KLs sundhedskonference den 21. januar 2020 blev Planområde Syds samarbejde om brug af VBA-metoden, kaldet ”Bliv en vinder uden tobak”, hædret med prisen Den Gyldne Tråd. Det er Nyhedsbrevet Kommunal Sundhed, der kårer de bedste, nye initiativer i det
nære sundhedsvæsen, der tildeles Den Gyldne Tråd.
Siden udvalgets drøftelse af indsatsområdet på forrige møde i december har Tværsektoriel Strategisk
Styregruppe på mødet den 13.12. 2020 godkendt udkast til Samarbejdsaftale om henvisning til rygestop.
Nu henstår en godkendelsesproces i kommunalt regi mhp. ikrafttræden pr. 1. maj 2020. Baggrunden for
samarbejdsaftalen er en stigende interesse i region og kommuner om at samarbejde om en styrket og systematiseret indsats for færre rygere.
Aftalen består af to kerneelementer:



Alle somatiske og psykiatriske hospitaler opsporer og henviser systematisk patienter til kommunale rygestopforløb
Kommunerne kontakter borgeren indenfor én uge efter henvisningen er modtaget mhp. plan for
rygestoptilbud.

Implementering af aftalen og opfølgning på aftalens måltal skal følges af samordningsudvalgene, første
gang til efteråret 2020.
Formandskabet forventer en let implementering af samarbejdsaftalen i Planområde Syd, idet den bygger
på metoden Very Brief Advice (VBA-metoden), som allerede er implementeret på samtlige afdelinger på
Amager og Hvidovre Hospital samt alle hospitalets optagekommuner på Vestegnen samt den sydlige del
af Amager.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
- At udvalget tager orienteringen til efterretning.
Bilag


Samarbejdsaftale mellem region og kommuner vedr. rygestop

Referat
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

11. Næste ordinære møde i SOU Syd Somatik torsdag den 18. juni 2019 – punkter og sted for
afholdelse
v/ Susan Bjerregaard, direktør, Børn og velfærd, Hvidovre Kommune
Forventet varighed: 5 minutter
Sagsfremstilling
Udvalget har besluttet at kommuneside og hospitalsside skiftes til at være vært for Samordningsudvalg
Syd Somatik med det formål at fremme præsentation af lokale initiativer og tilbud for udvalgsmedlemmerne.
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Indstilling
Formandskabet indstiller:
 At udvalget stiller forslag til punkter til næste møde den 18. juni 2020.
 At udvalget beslutter sted for mødeafholdelse.
Bilag
Ingen.
Referat
Det var ingen forslag til punkter til næste møde.
Mødet torsdag den 18. juni 2020 afholdes på Hvidovre Hospital.
Mødet torsdag den 24. september holdes i Ishøj Kommune – nærmere vedr. lokale vil følge.

12. Eventuelt
Referat
 Udvalgets medlemmer orienterede gensidigt om og drøftede kort coronavirus. Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger følges. Værnemidler er eller forventes at blive en udfordring, da
efterspørgslen er stor. Det er erfaringen, at meget få medarbejdere er i hjemmekarantæne på
grund af ophold i risikoområder. Regionen har etableret et hotelafsnit på Hvidovre Hospital
for personer, der ikke kan være hjemme. Der er opmærksomhed på løbende at følge situationen og følge op på evt. nye tiltag.
 Lisbeth Sommer orienterede om, at styregruppen for det tværsektorielle projekt Sammenhængende borgerforløb følger og drøfter indsatsområderne, herunder indsatsområdet vedrørende tværsektorielle relationer. Det har desværre været vanskeligt at gennemføre de planlagte workshops. Styregruppen revurderer og overvejer på den baggrund en ny model.
 Tina Roikjer Køtter orienterede om, at der har været møde i Tværsektoriel Forskningsenhed.
Forskningsenheden har et ønske om at få flere midler for at kunne gå mere aktivt ind i de enkelte projekter. Referatet videresendes, når det foreligger.
 Jette Christensen orienterede om positive erfaringer med tværsektorielle vidensdelingmøder
på genoptræningsområdet. Det er planen, at møderne fortsætter halvårligt.

13. Meddelelser
Forventet varighed: 0 minutter
Orientering
Den Centrale Koordinering (DCK) har siden 2014 arbejdet med at udbrede og opsamle viden og erfaringer om implementeringen af Kommunikationsaftalen på det somatiske område. DCK har særligt haft fokus på koordinationen på tværs af planområderne samt understøttelse af en ensartet konsolidering af
Kommunikationsaftalen. Dette er sket blandt andet ved udarbejdelse af evalueringer, undervisnings- og
bilagsmateriale, lommekort og et e-learningsprogram. Senest har DCK bedt ERFA-grupperne vedr. kommunikationsaftalen (herunder ERFA-gruppen nedsat af SOU Syd Somatik) om at forholde sig til spørgsmål
om arbejdsgange, formidling af viden, brug af MedCom-meddelelserne samt brug af data. Til orientering
er vedhæftet opsamlingsnotat fra DCK.
Bilag
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Opsamlingsnotat fra DCK – besvarelser fra ERFA-grupperne

Referat
Ingen bemærkninger til meddelelser
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