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Ad 1. Velkommen og præsentation af nyt medlem v. Anne Jastrup
Anne Jastrup bød velkommen og præsenterede Marie Baastrup som nyt medlem for
Region Hovedstadens Akutberedskab. Sandra Makonnen som er ny sekretær for samordningsudvalget. Sandra Makonnen erstatter Mette Christensen, som ikke længere
deltager i møderne.
Ad 2. Præsentation af implementering af forløbsprogrammer for kronisk sygdom
- hvad ved vi? v. Anne Hvenegaard Thomsen, Enhed for Tværsektoriel udvikling,
Region Hovedstaden
Anne Hvenegaard Thomsen præsenterede resultater fra implementering af forløbsprogrammer for kronisk sygdom (Præsentation er vedhæftet.)
En af hovedpointerne var, at forbruget af ydelser er steget i alle sektorer og på tværs af
diagnoser. Derudover at resultaterne bærer præg af at der er begrænset tilgængelige og
tidstro data
Anne Hvenegaard Thomsen opfordrede samordningsudvalget til at komme med ønsker til analyser af særlige problemstillinger
Torben Laurén bemærkede, at det er svært at vide hvilke data, vi kan bruge, men at det
samtidig er vigtigt, at vi ikke sætter fokusset ud fra hvilke data, der tilgængelige. Vi
skal tage udgangspunkt i problemstillingen og derefter afklare hvilke data, der er brug
for.
Anne Jastrup tilsluttede sig og tilføjede, at et sted at starte kunne være de såkaldte
’hotspot borgere’, som cirkulerer mellem de forskellige sektorer og forbruger mange
ydelser.
Der var et fælles ønske om at bruge data til at sætte mere populationsorienteret mål
Enhed for Tværsektoriel Udvikling i Region Hovedstaden udarbejder forslag med inspiration til relevante analyser og data til samordningsudvalgsmødet i september.
Ad 3. Status for arbejdet med den nye sundhedsaftale v. Winnie Brandt
Winnie Brandt gav status på arbejdet med den nye sundhedsaftale. (Præsentation er
vedhæftet)
Der afholdes dialogmøde d. 31. maj 2018 med deltagelse af politikere, fagfolk og borgere. Samordningsudvalgets medlemmer blev opfordret til at deltage.
Den nye sundhedsaftale kommer bl.a. til at tage afsæt i de 8 nationale kvalitetsmål

Winnie Brandt bad samordningsudvalget om input til det kommende arbejde herunder
hvilke udfordringer udvalgets medlemmerne mente var vigtige at tage fat i en kommende sundhedsaftale.
Anne Jastrup bemærkede, at der stadig er en styringsudfordring som er en hindring i
det tværsektorielle samarbejde.
Torben Laurén bemærkede, at det nationale kvalitetsmål om ’Flere sunde leveår’ ville
være relevant at arbejde videre med.
Lena Salomon konstaterede, at selvom vi er kommet længere har vi stadig et arbejde
foran os ift. at skabe sammenhængende patientforløb.
Ad 4a. Status for / afrapportering fra Videreudvikling af Tværsektoriel Udredningsenhed (TUE) v. Charlotte Rahbek
Charlotte Rahbek informerede om, at styregruppen for TUE har besluttet at nytænke
samarbejdet. Der er ved at blive udarbejdet et forslag til et nyt koncept. Konceptet
præsenteres for styregruppen 22. maj 2018.
Ad 4b. Status for / afrapportering fra Patientsikkerhedsforum vedr. tværsektorielle utilsigtede hændelser v. Lena Salomon
Lena Salomon informerede om, at der har været 53 tværsektorielle utilsigtede hændelser på 90 hverdag, hvoraf de fleste handler om medicin/FMK
Patientsikkerhedsforum har besluttet, at se nærmere på de UTH der omhandler FMK.
Charlotte Rahbek informerede i den forbindelse om en ny indsats ’Medicinsikkert hospital’ på BFH.
Ad 4c. Status for / afrapportering fra ERFA-gruppe vedrørende Kommunikationsaftalen v. Lena Salomon
Lena Salomon informerede om en kommende justering af kommunikationsaftale, som
ERFA-gruppen ser frem til.
Ad 5. Udvikling i antallet af færdigbehandlede patienter / færdigbehandlede dage
v. Henrik Tafdrup, Merete Røn Christensen og Charlotte Rahbek
Charlotte Rahbek konstaterede, at det har været en svær vinter med et højt antal ventedage. Særligt har BFH mærket manglen på pladser i Københavns Kommune, hvor antal af færdigbehandlede patienter i gennemsnit har været ca. 20 pr døgn.
I regi af projekt Sikker Sammenhæng er der igangsat forskellige indsatser mellem Københavns Kommune og BFH for at nedbringe antallet af ventedage.
Melissa Holmes informerede om, at Københavns Kommune har oprettet 17 ekstra
MTO-pladser på Kirsebærhaven.
Henrik Tafdrup informerede om, at Frederiksberg Kommune ikke har færdigbehandlede patienter, der venter på at blive udskrevet.
Ad 6. Gensidig orientering med nyt fra
Brugerrepræsentanterne:
Ingen bemærkninger.
Frederiksberg Kommune
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Henrik Tafdrup informerede om, at Frederiksberg Kommune er i gang med at udrulle
nyt pleje og omsorgssystemet CURA og beder i den forbindelse om tålmodighed og
forståelse.
Henrik Tafdrup og Heidi Stuhaug fortalte, at det beløb udligningsordningen udløser
for Frederiksberg er langt større end først antaget og at dette er en udfordring
Henrik Tafdrup oplyste, at der er taget initiativ til en gruppe som skal se på forebyggelige indlæggelser ifm. nedre luftvejssygdomme. Initiativet er et samarbejde mellem
Frederiksberg kommune, Københavns Kommune og BFH (Akutmodtagelserne på
både BBH og FH og Lungemedicinsk Afd. L)
Københavns Kommune
Melissa Holmes oplyste, at omsorgssystemet CURA den 16. april blev udrullet til de
bydækkende enheder og sundhedshuse i Københavns Kommune, hvilket betyder, at
stort set alle Sundheds- og Omsorgsforvaltningens enheder nu arbejder i det fælles
omsorgssystem.
I forbindelse med Aftale om Overførselssagen 2017-18 i Københavns Kommune i
marts blev der indgået politisk aftale om, at det nye Center for Diabetes skal placeres i
De Gamles By på Nørrebro. Forslag til anlægsbevilling til centeret indgår i de politiske forhandlinger om Budget 2019.
Almen praksis
Kim Lybeck Sørensen orienterede om den nye overenskomst for almen praksis, som
blandt andet betyder en ændret opgavevaretagelse i forhold til KOL og diabetes type-2
patienter samt en ny epikrise standard. Kim Lybeck Sørensen er i dialog med direktionen og relevante afdelinger på BFH herom.
Birgitte Rahbek bemærkede, at der fortsat er problemer med kvaliteten af epikriser.
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Anne Jastrup informere om processen omkring den nye Hospitalsplan. Det overordnede budskab i hospitalsplanen er, at regionen skal have 4 ligeværdige akuthospitaler
og et højtspecialiseret hospital.
Anne Jastrup oplyste, at hospitalet gearer op ift. trombolyse- og trombektomibehandling som følge af udvidet behandlingsvindue for apopleksi.
Det blev besluttet, at Region Hovedstadens Akutberedskab fremover kommer på dagsordenen med gensidig orientering
Ad 7. Præsentation af implementeringsmodel for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL v. digitaliseringschef Mette Harbo, Københavns
Kommune
Mette Harbo præsentere implementeringsmodel for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (Præsentation er vedhæftet).
Landsdelsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i
hovedstadsregionen har udarbejdet en implementeringsmodel samt et koncept for implementering af programmet. Model og koncept lægger op til, at samordningsudvalgene får en central rolle i forbindelse med implementeringen
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Telemedicinsk hjemmemonitorering bliver primært en kommunal opgave, men det er
hospitalet og almen praksis som skal visitere patienterne. Der er planlagt en proces
hvor relevante parter løbende modtager informationspakker ift. implementeringen.
I første omgang vil telemedicinsk hjemmemonitorering blive implementeret for borgere med KOL. Der er planlagt go-live medio 2019 og konceptet vil efterfølgende
blive udbedt til andre patientgrupper.
Der vil være en kompetenceudviklingsopgave ift. de kommunale sygeplejersker, som
skal varetages af hospitalet. Man har haft succes et lignende koncept ift. kompetenceudvikling af sårsygeplejersker.
Samordningsudvalget blev opfordret til at nedsætte en mindre gruppe under samordningsudvalget som skal følge implementeringen.
Ad 8. Evt.
Ingen bemærkninger
Deltagere:
Sara Krenchel, brugerrepræsentant
Melissa Holmes, Københavns Kommune
Torben Laurén, Frederiksberg Kommune
Heidi Stuhaug, Frederiksberg Kommune
Henrik Tafdrup, Frederiksberg Kommune
Susanne Mikkelsen, Frederiksberg Kommune
Kim Lybeck Sørensen, Almen Praksis
Birgitte Rahbek, Almen Praksis
Winnie Brandt, Center for Sundhed
Marie Baastrup, Region Hovedstadens Akutberedskab
Anne Jastrup, BFH
Charlotte Rahbek, BFH
Lena Salomon, BFH
Sandra Makonnen, BFH (sekretær)
Fraværende:
Ane Friis Bendix, BFH
Maria Mantzorou Smith, Københavns Kommune
Karen Toke, Københavns Kommune
Merete Røn Christensen, Københavns Kommune
Margit Schrøder, brugerrepræsentant
Jette Bolding, Københavns Kommune
Desuden deltog:
Under punkt 2: Chefkonsulent Anne Hvenegaard Thomsen, forsker Louise MeinertzJakobsen og Sundhedsfaglig specialkonsulent Pernille Faurschou fra Center for Sundhed, Region Hovedstaden.
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Under punkt 8: digitaliseringschef Mette Harbo, Københavns Kommune, programleder Signe Vind og chefkonsulent Annette Lyneborg Nielsen.
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