REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT MØDE
Møde i:
Dato:
Kl.:
Sted:

Samordningsudvalg SYD Somatik
Den 24. marts 2020
14.00-15.15
Zoom cloudmeeting

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.)
Alberte Burgaard, centerchef, Kbh., Kommune (SOF)
Britt Bergstedt, sundheds- og velfærdschef, Glostrup
Kommune
Helle Sell Madsen, centerchef, Ishøj Kommune
Ida Kock Møller, afdelingschef, Albertslund Kommune
Karen Toke, sundhedschef, Kbh. Kommune (SUF)
Lisbeth Sommer, ældrechef, Brøndby Kommune
Lotte Hede, stabschef, Amager og Hvidovre Hospital
Mads Terman, bruger- og pårørenderepræsentant
Marianne Helms, bruger- og pårørenderepræsentant
Marie Bastrup, enhedschef, Akutfunktionen 1813 (ad
hoc)
Mette Rydholt Jakobsen, ældrechef, Tårnby kommune
Nicolaj Kjems, centerchef, Hvidovre Kommune
Susanne Ormstrup, pleje- og omsorgschef, Vallensbæk
Kommune
Tina Roikjer Køtter, sundheds- og omsorgschef, Dragør
Kommune
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)
Kirstine Pedersen, kvalitetskonsulent, Amager og Hvidovre Hospital (sekretariat)
Gæster:
Louise Ritzau, samordningskonsulent, Amager og Hvidovre Hospital
Christian Worm, centerdirektør, Rigshospitalet

Dato: 2. april 2020

Dagsorden
1. Kort orientering om Tværsektoriel indsatsgruppe – COVID 19
v/Janne og Nicolai
2. Udskrivning af patienter i relation til kommunikationsaftalen – udfordringer i kommunerne og tiltag fra hospitalet
3. Modtagelse af covid-19 patienter i kommunerne eller andre patientgrupper
4. Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til at få testet sundhedspersonale i kritiske funktioner
5. Socialt udsatte borgere.
6. Evt. og behov for planlægning af nyt virtuelt møde
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Referat
1. Kort orientering om Tværsektoriel indsatsgruppe – COVID 19
v/Janne og Nicolai
Referat
Janne Elsborg Larsen bød velkommen til mødet og orienterede herefter kort om, at regionen har
nedsat en tværsektoriel gruppe, der mødes for anden gang den 25. marts 2020 for at drøfte forhold med relation til covid-19. På det første møde var der bl.a. fokus på de praktiserende lægers
rolle i samarbejdet nu og fremover i forhold til kapacitetsproblemer. Praktiserende læger varetager en vigtig opgave med at visitere patienter, så smittespredningen minimeres, og der er stort
behov for deres opgaveløsning. Kommunerne har gjort opmærksom på, at behovet for praktiserende læger til patienter på midlertidige pladser og plejecentre er stigende.
Nicolai Kjems og Karen Toke oplyste supplerende, at kommunerne har mange opmærksomhedspunkter i denne tid: lægedækning, dosisdispensering, udskrivning af covid-19 smittede, ekstraordinær udskrivning, test af medarbejder, værnemidler m.m.
Janne Elsborg Larsen oplyste, at næste møde i den tværsektorielle indsatsgruppe bl.a. skal have fokus på test for Corona, testkapacitet og socialt udsatte borgere. Marie Bastrup oplyste supplerende, at det er planen, at Sociolancen får mere opsøgende opgaver.

2. Udskrivning af patienter i relation til kommunikationsaftalen – udfordringer i kommunerne og
tiltag fra hospitalet
Referat
Dagsordenspunkt 2 og 3 blev drøftet samlet.
Janne Elsborg Larsen orienterede kort om tiltag fra hospitalet: Nye visitationsretningslinjer medfører, at patienter med covid-19 modtages på Hvidovre-matriklen. Glostrup og Amager-matriklerne modtager medicinske patienter fra et udvidet optageområde med hensyntagen til specialer på
matriklen. Der er etableret en ny COVID-modtagelse på Hvidovre Hospital til patienter, der har
diagnosticeret covid-19 eller mistanke om sygdommen. Der åbnes gradvist isolationsafsnit til
covid-19 patienterne, så de primært er i separate afsnit af hospitalet. Kun patienter, hvor anden
grundsygdom er mere alvorlig end covid-19 virus, indlægges i stamafdeling. Erfaringen i den
ambulante corona-klinik er, at 2/3 afsluttes telefonisk og 1/3 kommer ind til klinisk vurdering. Af
sidstnævnte gruppe bliver 1/3 af sendt videre til nærmere undersøgelse.
Kommunerne orienterede om, at der på tværs af kommuner har været mange udfordringer med
udskrivelser. Bl.a. blev manglende information om der er gennemført test for covid-19, manglende svar på test og borgere i ustabil fase fremhævet som udfordringer. Der er endvidere et stigende behov for lægeligfaglig vurdering og vejledning i forhold til den enkelte borger i eget hjem, på
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midlertidige pladser og på plejecentre. Også i tilfælde, hvor mange er smittede eller måske smittede på en kommunal enhed.
Følgende blev nævnt i forbindelse med drøftelsen:







Kommunerne er velkomne til at kontakte 1813 ved behov aften og weekend. Der er flere
medarbejdere på vagt og mulighed for at aflægge besøg.
Amager og Hvidovre Hospitals samordningskonsulenter er nu fast på Hvidovre-matriklen
sammen med sygeplejerske fra følge-hjem-teamet. De har allerede stort kendskab til udskrivning af borgere med covid-19. Personalet på sengeafsnittene kan være nye på
grund af ændret organisering af afdelingerne. Kommunerne er velkomne til at kontakte
samordningskonsulenterne direkte vedrørende spørgsmål om konkrete borgere. Der udsendes særskilt notat om dette til kommunerne.
Hospitalet skal benytte de vanlige telefonnumre til kommunerne i forbindelse med akut
udskrivelse, også om aftenen.
Når kørselsflow intensiveres, så borgere hurtigt kommer retur efter en vurdering, skal der
være stor opmærksomhed på sikker kommunikation mellem hospital og kommune.
Kommunerne har behov for information om værnemidler til personalet. Det er de samme
værnemidler og forholdsregler, som personalet skal iagttage i forhold til begge patientgrupper: patienter, der er hhv. obs corona og testet positive for corona. Kommunerne følge anvisninger der udsendes fra Statens Seruminstitut og kan som altid kontakte hygiejne-hotline på Amager og Hvidovre Hospital.

Udvalget drøftede herefter kort ekstraordinær udskrivning af patienter. Der blev erindret om, at
det vedrører en anden gruppe patienter end patienter med corvid-19, og der blev gjort opmærksom på, at emnet er drøftet på K29 mødet. Referat derfra foreligger endnu ikke. Der afventes
data fra regionen i nær fremtid vedrørende antal per kommune. Kommunerne ser frem til at
modtage data for at kunne planlægge rette kapacitet. Der kan være behov for yderligere aftaler i
forhold til ekstraordinært udskrevne patienter for at sikre en hensigtsmæssig udskrivning.
Janne samlede op på drøftelsen:


Kommunikationsaftalen fastholdes som udgangspunkt for udskrivelsen



Hospitalet vil sikre tydelig information til kommune og praktiserende læge når en borger
henholdsvis er konstateret smittet med coronavirus eller er obs smittet med coronavirus,
herunder hvornår testsvaret kommer, hvis borgeren er testet.
Det blev aftalt at nedsætte end mindre gruppe, der skal vurdere den foreliggende aftale
om ekstraordinær udskrivelse, herunder beskrive, hvad det vil betyde at håndtere aftalen,
for hhv. hospitalet, kommunerne og almen praksis. Karen Toke og Lisbeth Sommer deltager fra kommunerne. Amager og Hvidovre Hospital indkalder til første møde.



3. Modtagelse af covid-19 patienter i kommunerne eller andre patientgrupper
Referat
Se ovenfor
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4. Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til at få testet sundhedspersonale i kritiske funktioner
Referat
Udvalget drøftede udfordringerne, der er opstået som følge af begrænset testkapacitet.
Følgende blev nævnt i forbindelse med drøftelsen:
















Sundhedsstyrelsens retningslinjer er kendt, men det er ikke kendt, at de ikke kan følges.
Der er mange sygemeldinger, heraf måske unødvendigt sygemeldte da tærsklen for at
sende hjem er lav på tværs af sektorer som følge af manglende test.
Janne Elsborg Larsen uddybede, at praksis skal være, at personale hjemsendes ved mistanke om sygdom pga. coronavirus, og at sygemeldte møder på arbejde, når de har været symptomfri i 48 timer.
Det er erfaringen, at der ikke er ens praksis for at teste på tværs af regioner
Sundhedsstyrelsen har defineret ’kritisk personale’. Der var i udvalget enighed om, at alle
de, som arbejder indenfor sundheds- og ældresektoren, ideelt set skal testes. Pt. er dette
dog ikke muligt.
Regionen har præciseret, hvem der er deres kritiske personale med den nuværende kapacitet for at teste. Janne Elsborg Larsen uddybede, at hospitalet hermed forstår personalet fra højt specialiserede funktioner, ledelsen i akutmodtagelsen – som udgangspunkt
ikke den almindelige læge, SOSU-assistenten, sygeplejersken, etc. for nuværende.
Ulla Callesen oplyste, at medarbejderne indlæser sig selv i målgruppen som skal testes,
hvilket er en udfordring.
Marie Baastrup bemærkede, at der er behov for at forventningsafstemme med personalet: Det kommer ikke til at ske, at personale testes for svage symptomer på covid-19; det
er de meget syge, som skal være i fokus. Til personalet skal vi sige, at de skal tage kontakt til sundhedsvæsenet, hvis de udvikler mere end milde symptomer.
Janne Elsborg Larsen bemærkede, at også hospitalets medarbejdere er frustrerede og
konkluderede, at yderligere information om målgrupperne skal ud, så snart det er muligt.
Den tværsektorielle indsatsgruppe, som mødes onsdag den 25.3.2020, har iværksat en
proces for at definere ’kritisk personale’ yderligere, med udgangspunkt i en formulering,
som kommune-repræsentanterne på forrige møde fik i opdrag at levere.
Afslutningsvis oplyste Janne Elsborg Larsen, at så snart det bliver muligt at teste flere, vil
dette blive formidlet.

5. Socialt udsatte borgere
v/Janne og Nicolai
Referat
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Alberte Burgaard (Kbh. Kommune) orienterede om, at der er store udfordringer med socialt udsatte borgere i denne tid. Der er mange varierende tilbud til bl.a. psykisk syge og borgere med
misbrug. Det er af stor betydning, at de bliver testet, for de bevæger sig i miljøer, hvor der er stor
risiko for smittespredning. Det er erfaringen, at der er flere, der er meget syge med symptomer
på covid-19, men de er ikke testet. Alberte Burgaard nævnte, at muligheden for at etablere en
form for karantæneboliger drøftes i anden sammenhæng. Janne Elsborg Larsen svarede hertil,
at hospitalet ikke har mulighed for at stille karantænepladser til rådighed, men at hospital og
kommuner må finde løsning i fællesskab. En løsning kunne fx være at gøre som det er set i nogle kommuner, hvor haller er anvendt.
Janne Elsborg Larsen erindrede om, at socialt udsatte drøftes i den tværsektorielle indsatsgruppe. Udgangspunktet for hospitalet er i øjeblikket at fokus er på de svært syge.
Helle Sell Madsen orienterede om, at der er kontakt på tværs ift. det sociale område i Planområde Syd. Tværkommunalt er der positive tilbagemeldinger i forhold til at samarbejde om tilbud til
socialt sårbare. Der udarbejdes i øjeblikket en oversigt over muligheder i den enkelte kommune
med henblik på drøftelse på det kommende møde i direktørkredsen på Vestegnen.
Lotte Hede nævnte, at det er en udfordring at informere varmestuer mv. om testresultater ift.
hjemløse borgere, da Kommunikationsaftalen ikke kan anvendes. Det blev aftalt, at Lotte Hede
og Helle Sell Madsen taler videre vedrørende en løsning, formentlig en form for bilag til den eksisterende samarbejdsaftale aftale: Samarbejdsaftale mellem Amager og Hvidovre Hospital, Akuttelefonen 1813 og kommunerne i Planområde Syd om udskrivning af udsatte borgere fra somatisk afdeling.
Susan Bjerregaard nævnte afslutningsvist, at der er opbakning til fælles aftaler om socialt udsatte i Sydklyngen.

6. Evt. og behov for planlægning af nyt virtuelt møde
v/Janne og Nicolai
Referat
Det blev nævnt under evt., at hospitalet bedes være opmærksom på at sikre, at information vedrørende covid-19 medtages i genoptræningsplaner.
Der var enighed om, at der ikke planlægges et nyt møde på nuværende tidspunkt. Formandskabet indkalder til nyt virtuelt møde med kort varsel, hvis der findes behov for det, evt. før påske.
Det blev fremhævet, at det er vigtigt at fastholde dialog og koordination i denne ekstraordinære
tid. Hvis der er behov for det, tages der direkte kontakt.
Afslutningsvist takkede Janne Elsborg Larsen for et godt møde.
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