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Møde i:
Dato:
Kl.:
Sted:

Samordningsudvalg Syd Somatik
18. juni 2020
14 – 16.30
Skype-møde

Dato: 6. juli 2020

Deltagere
Janne Elsborg, 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
Bergitte Wittus, bruger- og pårørenderepræsentant
Britt Bergstedt, sundheds- og velfærdschef, Glostrup Kommune
Helle Ingmer, ledende oversygeplejerske, Amager og Hvidovre Hospital
Ida Kock Møller, afdelingschef, Albertslund Kommune
Karen Toke, sundhedschef, Kbh. Kommune (SUF)
Lillian Mørch Jørgensen, overlæge, Amager og Hvidovre Hospital
Lisbeth Sommer, ældrechef, Brøndby Kommune
Lotte Hede, stabschef, Amager og Hvidovre Hospital
Mads Terman, bruger- og pårørenderepræsentant
Mette Rydholt Jakobsen, ældrechef, Tårnby kommune
Morten Roos Nielsen, overlæge, AHH
Nicolaj Kjems, centerchef, Hvidovre Kommune
Susanne Ormstrup, centerchef, Vallensbæk Kommune
Susanne Poulsen, vicedirektør, Rigshospitalet og Glostrup Hospital
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)
Afbud
Helle Sell Madsen, centerchef, Ishøj Kommune
Helle Rabing, oversygeplejerske, Amager og Hvidovre Hospital
Jette Christensen, overfysioterapeut, Amager og Hvidovre Hospital
Maria Smidt, centerchef, Kbh., Kommune (SOF) (konst.)
Marie Bastrup, enhedschef, Akutfunktionen 1813 (ad hoc)
Marianne Helms, bruger- og pårørenderepræsentant
Gæster
Michaela Schiøtz, Sektionsleder, Sektion for Tværsektoriel Forskning, Region Hovedstaden
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Dagsorden
1. Velkomst og præsentationsrunde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Præsentation af Sektion for Tværsektoriel Forskning, Region Hovedstaden
4. Status for Covid-19 indsatser og opsamling af erfaringer – fælles drøftelse
5. Møder siden sidst (fast punkt)
6. Orientering fra regionsadministrationen
7. Næste ordinære møde torsdag den 24. september 2020 – anmodning om
punkter
8. Eventuelt
9. Meddelelser.
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1. Velkomst og præsentationsrunde
v/ Janne Elsborg, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 10 minutter
Sagsfremstilling
Janne Elsborg Larsen byder velkommen. Fire nye medlemmer er indtrådt i udvalget
og deltager for første gang:
 Lillian Mørch Jørgensen, overlæge, Amager og Hvidovre Hospital
 Morten Roos Nielsen, overlæge, Amager og Hvidovre Hospital
 Susanne Ormstrup, Centerchef, Vallensbæk kommune
 Susanne Poulsen, vicedirektør, Rigshospitalet
Indstilling
Ingen.
Bilag
Ingen
Referat
Janne Elsborg Larsen bød velkommen til Skype-mødet, særligt til de
fire nye medlemmer af udvalget.

2. Godkendelse af dagsorden
v/ Janne Elsborg, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 5 minutter
Sagsfremstilling
Medlemmerne fremsætter eventuelle bemærkninger til dagsordenen.
Indstilling
Ingen.
Bilag
Ingen.
Referat
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Præsentation af Sektion for tværsektoriel forskning
v/ Michaela Schiøtz, sektionschef, Sektion for Tværsektoriel Forskning, Center for
klinisk forskning og forebyggelse, Region Hovedstaden
Forventet varighed: 40 minutter
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Sagsfremstilling
Sektion for tværsektoriel forskning har som primær opgave at bygge bro mellem
forskning og praksis indenfor tværsektorielle patientforløb.
Sektionen rådgiver medarbejdere ved hospitaler og kommuner ift. ansøgninger til
og administrerer midler fra Tværspuljen. Puljen har ansøgningsfrist 2 gange årligt
og uddeler årligt kr. 4 mio. til forskningsprojekt og projektbeskrivelser.
Der har netop været 1. ansøgningsrunde i 2020 til Tværspuljen – oversigt over ansøgninger fra Planområde Syd er vedhæftet.
Sektionschef Michaela Schiøtz vil præsentere Sektion for Tværsektoriel Forskning og
drøfte med udvalget, hvordan sektionen kan bistå ift. tværsektoriel forskning i Planområde Syd.
I præsentationen vil der blive sat fokus på foreløbige resultater fra to tværsektorielle projekter, der har fokus på lighed i sundhed mhp. at drøfte, hvordan der i Planområde Syd kan bygges videre på erfaringerne:




”Sammen om dit helbred” – opsporing og behandling af udvalgte kroniske
sygdomme hos personer med svær psykisk sygdom
Projektperiode: 1. december 2016 – efterår 2020. Projektet gennemføres i
samarbejde med 20 praktiserende læger i København Ø, København K, København N og Brønshøj, Københavns Kommune, Psykiatrisk Center København, Afdeling for Klinisk Farmakologi ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Forskningsenheden for Almen Praksis ved Københavns Universitet.
”Godt på vej sammen” – en tidlig indsats på tværs af sektorer” - et projekt,
der skal udvikle og afprøve en tværfaglig og tværsektoriel indsats målrettet
gravide med psykosocial sårbarhed.
Projektperiode: Juni 2017 til december 2019
Interventionen afprøves på Herlev-Gentofte Hospital og i fire af hospitalets
optagekommuner: Ballerup, Herlev, Gentofte og Rødovre i perioden.

Sektionen var senest på besøg i samordningsudvalget i 2016.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

At udvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter, hvordan parterne i
Planområde Syd bedst drager nytte af tilbuddene fra Sektion for tværsektoriel
forskning.

Bilag
 https://www.regionh.dk/tfe/om-tfe/Sider/Formaal_med_TFE.aspx
 Projektbeskrivelse: Godt på vej sammen – en tidlig indsats på tværs af
sektorer.
 Projektbeskrivelse: Sammen om dit helbred - Opsporing og behandling af udvalgte somatiske kroniske sygdomme hos personer med svær psykisk sygdom
 Oversigt over ansøgninger til Tværspuljen - forår 2020
Referat
Michaela takkede for invitationen til at præsentere Sektion for Tværsektoriel Forskning samt resultater fra to projekter. Præsentationen tog afsæt i et PP-oplæg, som
nogle medlemmer kunne se via Skype. Sektionen, der er en del af Center for Klinisk
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forskning og Forebyggelse betjener hele Region Hovedstaden. Af særlig interesse for
samordningsudvalgene er Tværs-puljen, der i øjeblikket uddeler 4 mio. kr. årligt.
Der giver ikke kun støtte til projekter, men også til projektbeskrivelser, og man er
altid velkommen til at kontakte sektionen ved behov for rådgivning. Resultater fra
to projekter blev præsenteret. Regionsadministrationen er involveret i projekter,
hvor det er relevant, så der er sammenhæng til sundhedsaftalen.
Samordningsudvalget drøftede resultaterne fra de to projekter. Det blev fremført, at
det er vigtigt at være opmærksom på udbredning af resultater, så de evt. kan føre
til en fælles ændring af daglig praksis. Erfaringer fra projekt ”Godt på vej sammen”
kan evt. medtænkes i den planlagte workshop på børne- og ungeområdet, der er
udskudt til efteråret på grund af COVID-19.
Janne Elsborg Larsen takkede afslutningsvist for præsentationen.
Det blev aftalt, at:



relevante projektbeskrivelser sendes til tovholder for workshop, ledende
sundhedsplejersker og til psykiatriområdet
PP udsendes som bilag med referatet

4. Status for Covid-19 indsatser og opsamling af erfaringer – fælles drøftelse
v/ Janne Elsborg, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 40 minutter
Sagsfremstilling
Med udgangspunkt i statusorientering bordet rundt ved repræsentanter for AHH,
kommunerne og almen praksis drøfter udvalget, hvilke erfaringer, som kan tages
med i den videre udvikling af samarbejdet i Syd:
- Hvad har de største udfordringer været?
- Hvad er vi lykkedes med?
- Er der tematikker, vi kan lære af?
- Er der områder, vi kunne være mere agile med?
- Hvad skal vi være opmærksomme på, når vi implementerer?
Tillige drøftes konkrete erfaringer fra Planområde Syd med fokus på:
 Udskrivelse af patienter i relation til kommunikationsaftalen i Covid-19 perioden
– hospital, kommuner og almen praksis
 Lægeligt behandlingsansvar ved udskrivelse af patienter med Covid-19 - de
foreløbige erfaringer fra kommuner og hospital
 Erfaringer fra almen praksis - er der ny læring vedr. videokonsultationer? v/
Anders Rask Hansen
 Rehabilitering og genoptræning af covid19-patienter, der udskrives med særlige
behov efter meget komplekse forløb v/ Jette Christensen, AHH (og evt. kommune der har modtaget borger der er omfattet af dette herom)
 Erfaringer fra udskrivelse af socialt udsatte under Covid-19 – er der læring, vi
skal tage med videre? v/ Janne Elsborg
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Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

At udvalgets medlemmer gensidigt orienterer om status for Covid-indsatser
og drøfter hvilke erfaringer, der kan tages med i den videre udvikling af det
tværsektorielle samarbejde.

Bilag




Notat fra AHH: Arbejdsgang i Syd vedr. lægeligt behandlingsansvar ved udskrivelse af Covid19-patienter til kommunale indsatser. Udsendt 5.5. 2020.
RegionH/KKR-Hovedstaden: Aftale om behandlingsansvar ved udskrivelse af
patienter til kommunale Covid19-pladser. Udsendt 1.5.2020.
Kontaktliste til kommuner i Region H vedr. socialt udsatte, som udskrives
med Covid-19. April 2020.

Referat
Janne Elsborg Larsen introducerede drøftelsen. Der har løbende været gensidige
drøftelser vedrørende COVID-19 siden marts 2020. Nu giver det god mening at
samle op på erfaringer fra perioden og tage dem med i det videre samarbejde.
Almen praksis:
Situationen omkring COVID-19 medførte strukturelle ændringer ikke mindst i forhold til tilgængelighed, visitation til konsultation og fysisk indretning. Video- og telefonkonsultationer har begrænsninger i forhold til klinisk vurdering af patienten, men
det er en god mulighed. Almen praksis har kunnet agere hurtigt, og nu genåbnes
der gradvist. Patienter skal fortsat visiteres telefonisk, og patienter med infektion
skal testes, før de har fremmøde. Der har været udfordringer i samarbejdet omkring
plejecentre og anbefalinger vedrørende værnemidler. Håndtering af infektionsmedicinske patienter er under afklaring med Hvidovre Hospital. Der er ligeledes en udfordring med afdelinger, der sender henvisninger tilbage til egen læge.
Kommuner:
 Kommunerne har været forskelligt ramt, særligt i forhold til udbrud på plejecentre. Efter opstartsfasen har test af beboere på plejecentre været velfungerende.
 Det er erfaringen, at der har været forskellig praksis med test af indlagte og
udskrivning af smittede borgere til plejecentre og eget hjem. For nyligt har
det været et eksempel på uhensigtsmæssig praksis i en kommune.
 Der har generelt været et godt samarbejde mellem kommuner og hospital.
Der har været let adgang til hospitalsadministrationen og vilje til at finde gode løsninger relativt hurtigt.
 Der har været konstruktiv dialog med plejecenterlæger, og der er nye erfaringer at bygge videre på.
 Der er en bekymring for, at der er borgere, der ikke er kontakt til. Det er en
fælles opgave at samle op på disse borgere.
 Erfaringen med at dele data om indlagte patienter under COVID-19 er god. I
forhold til planlægning af eksempelvis genoptræningsindsatsen i kommunerne, vil det være godt, hvis datadeling fortsætter i fremtiden.
 I den første fase var der ikke nok fokus på at benytte grundstrukturerne i aftalen om tværsektoriel kommunikation mellem kommunerne og hospitalerne.
 Der har været et godt samarbejde omkring rehabilitering og genoptræning af
svært syge borgere.
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Bruger- og pårørenderepræsentanter:
Der blev orienteret om en konkret erfaring, hvor det var vanskeligt at få behandling
på hospital for anden sygdom end COVID-19.
Amager Hvidovre Hospital:
 De forskellige afsnit, der meget hurtigt blev etableret til COVID-19 patienter,
er nu lukket ned nu. Patienter modtages nu i infektions- eller lungemedicinsk
regi på Hvidovre Hospital, men også Glostrup- og Amagermatriklen. Vurderingssporet, podeklinikken fortsætter uændret.
 Erfaringerne fra en afdeling er, at patienterne var meget syge med lange forløb. Der blev dagligt overført patienter til intensiv afdeling, og der var
desværre en høj mortalitet. Der har været et tæt samarbejde med fysioterapeuter, da patienterne havde behov for CPAP. Patienterne har et stort rehabiliteringsbehov efter de lange forløb.
 Der er gode erfaringer med ”Aftale om behandlingsansvar ved udskrivelse af
patienter til kommunale Covid19-pladser”. Der gennemføres i øjeblikket audit
på 16 patienter. De første resultater viser, at implementeringen er lykkedes
hurtigt, men det er en udfordring at nå ud til alle involverede.
Janne Elsborg Larsen afsluttede med at sige, at udfordringer, nævnt under drøftelsen, vil blive adresseret, hvis det er muligt. Medlemmerne er altid velkomne til at
sende eksempler, hvis der opleves udfordringer i samarbejdet.

5. Møder siden sidst (fast punkt)
Tværsektoriel Strategisk Styregruppe – TSS
v/ Janne Elsborg, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital og Nicolai Kjems, centerchef, Hvidovre Kommune)
Forum for koordination og implementering
v/ Lotte Hede, stabschef, Amager og Hvidovre Hospital
Koordinationsgruppen for Sektion for Tværsektoriel Forskning
v/ Tina Roikjer Køtter, sundheds- og omsorgschef, Dragør Kommune
Forventet varighed: 15 minutter
Sagsfremstilling
Der orienteres om seneste nyt fra møde i Tværsektoriel Strategisk Styregruppe
(TSS) den 20. maj 2020 med henblik på evt. videre drøftelse i udvalget.
Af særlig interesse er den ny tidsplan for arbejdet med fokusområderne i temagrupper og tværsektorielle samarbejdsfora, som formandskabet præsenterede på mødet:
 28. maj: Frist for udpegninger, herunder formandskaber og sekretariater
 Juli - primo august: Planlægning af møder, herunder formøder med formandskaber
 Medio august: Opstart af temagrupper
 September/oktober: 1. møde i tværsektorielle samarbejdsfora
 18. december: Afrapportering til SKU fra temagruppe 1 og 2
 Primo 2021: Afrapportering til SKU fra temagruppe 3 (1. møde i SKU forventet marts).
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TSS drøftede samarbejdet relateret til Covid-19, orienteredes om proces for arbejdet med pejlemærker for fokusområdet Ældre og borgere med kronisk sygdom, orienteredes om program for temadrøftelse i SKU til juni af fokusområdet Sammen om
borgere med psykisk sygdom, og drøftede forslag til ramme og proces for de såkaldte ’signaturindsatser/-aftaler’ - oprindeligt et forslag fra Kommune-kontaktudvalget (KKU) i november som metode til at bidrage til at løfte hovedstadsområdet
på de nationale kvalitetsmål på sundhedsområdet gennem hurtig udbredelse af gode ideer/erfaringer.
Forslaget om ’signaturindsatser/-aftaler’ blev godkendt af en politisk arbejdsgruppe
med deltagelse af regionsrådsformanden, KKR-formandskabet og kommunale SKUrepræsentanter den 26. februar 2020. På mødet i TSS den 20. maj blev det besluttet, at sammenhængen mellem signatur-indsatser og arbejdet med sundhedsaftalens fokusområder og pejlemærker skal tydeliggøres.
Forum for koordination og implementering afholdt opstartsmøde møde den 27. maj
og første egentlige møde er den 24.6. 2020. Der orienteres kort fra opstartsmødet,
herunder opfølgning på udmøntning af midler til Det nære sundhedsvæsen, inkl.
tidsplan.
Endelig orienteres fra Koordinationsgruppen for Sektion for Tværsektoriel Forskning.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

At udvalgets medlemmer tager orienteringen til efterretning samt drøfter udvalgte forhold efter behov.

Bilag
 PP – Sundhedsaftale 2019-2023 – Overblik – temadrøftelser
 Link til referat og bilag fra seneste møde i Tværsektoriel Strategisk Styregruppe (TSS) den 20. maj 2020:
https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale/Organisering/Moedekalender-for-moedefora-i-regi-af-Sundhedsaftalen/Sider/Møde-i-Tværsektoriel-strategisk-styregruppe-den-20.-maj-2020.aspx
Referat
Tværsektoriel Strategisk Styregruppe: Janne Elsborg Larsen orienterede om, at der
fortsat er stor opmærksomhed på situationen vedrørende COVID-19. Mange arbejdsgrupper er udskudt, men der pågår mange initiativer omkring sundhedsaftalen. Det er besluttet politisk at styrke og forenkle samarbejdet mellem kommuner
og region ved at lave signaturindsatser/aftaler inden for Sundhedsaftalens fokusområder.
Forum for koordination og implementering: Lotte Hede orienterede om, at det første
konstituerende møde er afholdt med fokus på forretningsorden, gensidig introduktion og indledende drøftelse om opgaven. Der holdes yderligere et møde inden sommerferien med fokus på konkret drøftelse af indsatsområder, som der er allokeret
regionale midler til. Nicolai Kjems orienterede supplerende om, at et enigt ansættelsesudvalg har peget på chefkonsulent Lene Tokkesdal Duncker, der kommer fra Enhed for Patientforløb, Herlev og Gentofte Hospital. Ansættelsen starter den 1. august 2020 med et tværsektorielt introduktionsprogram.
Koordinationsgruppen for Sektion for Tværsektoriel Forskning: Tina Roikjer Køtter
orienterede om, at der har været afholdt et møde før nedlukning på grund af
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COVID-19. Det er planen at se nærmere på de nuværende kriterier for godkende
ansøgninger med opmærksomhed på sammenhæng mellem forskningsområder og
temaer i sundhedsaftalen på det kommende møde. Det er forventningen, at puljen
bliver større.
Det blev aftalt, at:


materiale, inkl. referat fra seneste møde i Koordinationsgruppen for tværsektoriel forskning, udsendes som bilag med referatet.

6.

Orientering fra regionsadministrationen

v/

Winnie Brandt, chefkonsulent, Center for Sundhed, Region H

Forventet varighed: 10 minutter
Sagsfremstilling
Winnie Brandt orienterer fra regionsadministration med fokus på sundhedsaftalearbejdet og relaterede forhold.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
-

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag
Ingen.
Referat
Winnie Brandt orienterede om arbejdet med sundhedsaftalen.
Sundhedskoordinationsudvalget, SKU, har prioriteret pejlemærker for
fokusområdet: ”Sammen om ”Ældre og borgere med kronisk sygdom”. SKU
har prioriteret, at samarbejdet om lægebetjening i kommunerne skal styrkes,
samt at der skal indgås en regional aftale om intravenøs behandling til
borgere i kommunalt regi. Det er planen, at en del af arbejdet med
pejlemærket vedrørende lægebetjening lægges ud til samordningsudvalgene.
Der kommer en rammebeskrivelse for denne opgave.
Tværsektoriel Strategisk Styregruppe er opmærksom på at arbejdet med gældende
Sundhedsaftale finder afsæt i den forrige sundhedsaftale, hvor det er muligt.
Det blev aftalt, at afrapportering fra Tværsektoriel Strategisk Styregruppe;
TSS vedrørende den forrige sundhedsaftale udsendes med referatet.
Det drejer sig om følgende bilag:

PP – Oversigt over udvalgte indsatser i forrige sundhedsaftale 2015-2018,
som har forbindelse til fokusområder i den nuværende sundhedsaftale

Oversigt og status for alle indsatser i Sundhedsaftalen 2015-2018

7. Næste ordinære møde i SOU Syd Somatik torsdag den 24. september
2019 – punkter og sted for afholdelse
v/ Janne Elsborg, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital
Forventet varighed: 5 minutter
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Sagsfremstilling
Udvalget har besluttet at kommuneside og hospitalsside skiftes til at være vært for
Samordningsudvalg Syd med det formål at fremme præsentation af lokale initiativer
og tilbud for udvalgsmedlemmerne.
September-mødet er planlagt til afholdelse i Ishøj Kommune.
Indstilling
Formandskabet indstiller:
 At udvalget stiller forslag til punkter til næste møde den 24. september 2020.
Bilag
Ingen.
Referat
Janne Elsborg Larsen informerede om, at det endnu er uafklaret om næste møde i
september afholdes i Ishøj Kommune eller som et Skype-møde. Mødeindkaldelsen
opdateres, når det er afklaret.
Udvalget stillede følgende forslag til punkter til næste møde:








Opfølgning på regionale midler til det nære sundhedsvæsen
Status på fremdrift af sundhedsaftalens fokusområder
Forventningsafstemning vedrørende rolle- og opgavefordeling mellem Samordningsudvalg Syd og Forum for koordination og implementering
Den nye statslige styrelses opgaver vedrørende forsyning af værnemidler
Lokale beredskabsplaner i forhold til erfaringer med COVID-19
Hvad/hvilke indsatser, der bliver/er forsinket på grund af COVID-19
Erfaringer med behandlingsansvarlig læge på hospital efter udskrivelse under
COVID-19

8. Eventuelt
Referat
Intet under dette punkt.

9. Meddelelser
Forventet varighed: 0 minutter
Skriftlig orientering
Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hovedstaden
Tidsplan for pilotafprøvning og implementering af Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL er justeret på grund af Covid19-situationen samt forsinkelse af tekniske leverancer.
Tidsplan (pr. maj 2020):
1. Pilotafprøvningen af det telemedicinske tilbud i hovedstaden er rykket til ultimo september 2020. Deltagere i pilotafprøvningen er: Lyngby-Taarbæk og
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Dragør kommuner samt Amager og Hvidovre Hospital og Herlev og Gentofte
Hospital
2. Implementeringsstarten i hovedstaden for de 29 kommuner og 7 lungeambulatorier rykkes til primo december.
Bilag
Ingen.
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