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Forslag til data og analyser på baggrund af ’Evaluering af forløbsprogrammer for
kronisk sygdom’. v. Karen Pernille Faurschou, Enhed for Tværsektoriel Udvikling
og Louise Meinertz Jakobsen, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
Drøftelse af proces for input til Sundhedsaftale 2019-2022 (se bilag)
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Revidering af Kommunikationsaftalen v. Lena Salomon
Orientering om nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. Samarbejdsaftale om pleje- og
behandlingsindsatser efter udskrivelse for særligt udsatte borgere (se bilag)
Status for / afrapportering fra
a. Videreudvikling af Tværsektoriel Udredningsenhed (TUE)
v. Merete Røn Christensen og Charlotte Rahbek
b. Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering v. Torben Laurén
c. Patientsikkerhedsforum vedr. tværsektorielle utilsigtede hændelser v. Lena
Salomon
d. ERFA-gruppe vedrørende Kommunikationsaftalen v. Lena Salomon
Udvikling i antallet af færdigbehandlede patienter / færdigbehandlede dage v. Torben
Laurén, Merete Røn Christensen og Charlotte Rahbek
Gensidig orientering med nyt fra
a. Brugerrepræsentanterne
b. Almen praksis
c. Region Hovedstadens Akutberedskab
d. Frederiksberg Kommune
e. Københavns Kommune
f. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Referat
Ad. 1 Velkommen og præsentation af nye medlemmer v. Anne Jastrup
Anne Jastrup bød velkommen til nye medlemmer i udvalget. Anne Højte, som er hospitalspraksiskonsulent på BFH og repræsenterer almen praksis. Anne Højte erstatter Kim
Lybeck Sørensen både i udvalget og i formandskabet. Som erstatning for Ane Friis Bendix har BFH udpeget Ulla Toft, som er sektionschef i Sektion for Sundhedsfremme og
Forebyggelse ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg
Ad 2. Orientering om forsøgsordning med elektroniske AK-doseringsbreve v. Karin
Højgaard Jeppesen og Stella Sandfeld
Hjerteafdelingen Y på BFH har d. 14. maj 2018 udsendt orienteringsbrev om forsøgsordning med elektroniske AK-doseringsbreve. Ordningen er siden blev gjort permenten og
det gælder nu for alle patienter som modtager AK-behandling at doseringsbreve sendes
elektronisk
Hjerteafdelingen fortalte at de har fået enkelte tilbagemeldinger fra nogle de private plejehjem, som ikke kan modtage elektroniske AK-doseringsbreve.
Der blev spurgt at om patienten selv kan se doseringsbrevet Karin Højgaard Jeppesen fortalte at det fremgår af Min sundhedsplatform.
Københavns Kommune bemærkede, at de er glade for denne ordning.
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Frederiksberg kommune vil gerne have besked, hvis nogle af deres selvejende plejehjem
melder, at de ikke kan modtage elektronisk, da dette ikke burde være tilfældet.
Ad 3. Forslag til data og analyser på baggrund af ’Evaluering af forløbsprogrammer for kronisk sygdom’. v. Karen Pernille Faurschou, Enhed for Tværsektoriel
Udvikling og Louise Meinertz Jakobsen, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (se bilag)
Karen Pernille Faurschou og Louise Meinertz Jakobsen præsenterede tre ideer til analyser
(Se ligeledes medsendte præsentation):
Ide 1: Betydningen af livsstil på sundhedsydelsesforbrug
Ide 2: Effekt af information og tilbud om hjælp til forbedring af vaner i forhold til kost,
motion, rygning og alkohol
Ide 3: Analyse af henvisningsflowet til rehabilitering på hhv. hospital og kommune igennem data fra Sundhedsplatformen (medcom-standarder)
Karen Toke bemærkede, at alle tre ideer forekom relevante, men vil anbefale ide 3
Charlotte Rahbek bemærkede, at ide 3 kunne give anledning til at blive klogere på i den
sociale ulighed ved henvisning til rehabilitering.
Ulla Toft forslog, at samordningsudvalget både gik videre med ide 2 og 3, idet der er behandlingstid for datagodkendelser ved ide 3. Derfor kan man med fordel arbejde med ide
2 i mellemtiden. Forslaget blev godkendt.
Ad 4. Drøftelse af proces for input til Sundhedsaftale 2019-2022
Første udkast til Sundhedsaftale 2019-2022 kommer i høring i uge 44-45. Formandskabet
udarbejder udkast til høringssvar som drøftes på næste møde i Samordningsudvalget 8.
november 2018
Forslag til proces for anden høringsrunde i 2019 præsenteres også på mødet 8. november
2018
ad 5 Regional aftale om finansiering af ledsagelse under indlæggelse på somatiske
hospitaler
Regional aftale om finansiering af ledsagelse under indlæggelse på somatiske hospitaler
er udsendt til implementering i samordningsudvalgene.
Det blev aftalt, at der skal udarbejdes en plan for implementering og evt. lokal tillægsaftale. Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og BFH nedsætter en arbejdsgruppe. Sekretariatet medsender kommissorium ved udsendelse af referatet. Relevante
parter bedes melde tilbage med deltagere til denne arbejdsgruppe.
Ad 6 Revidering af Kommunikationsaftalen v. Lena Salomon
Lena Salomon præsenterede ændringer og præciseringer i kommunikationsaftalen, som
indeholder
1. Opdatering af bilagssamling til kommunikationsaftalen
2. Beskrivelse af telefonisk tilgængelighed
3. Præcisering af hjemtagelse til kommunale plejecentre
4. Implementering af den reviderede kommunikationsaftale
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Den reviderede kommunikationsaftale træder i kraft 1. januar 2019.
Der afholdes fællesmøde for ERFA-grupperne den 3. oktober 2018, hvor der orienteres
om den justerede aftale og bilagssamling samt lommekort og et nyt E-learningsprogram.
Se ligeledes medsendte præsentation.
Det blev aftalt, at implementering drøftes i ERFA-gruppen for kommunikationsaftalen.
Ad 7 Orientering om nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. Samarbejdsaftale om plejeog behandlingsindsatser efter udskrivelse for særligt udsatte borgere
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Henrik Tafdrup (FK), Lis Bjarnesen (SOF
KK), Hanne Olesen (SOF KK), Charlotte Rahbek (BFH) og Sandra Makonnen (BFH).
Arbejdsgruppen har haft første møde og arbejder på at få en aftale på plads inden udgangen af 2018.
Ad 8a. Status for / afrapportering fra Videreudvikling af Tværsektoriel Udredningsenhed (TUE) v. Merete Røn Christensen og Charlotte Rahbek.
Merete Røn Christensen fortalte Københavns Kommune og BFH siden februar 2018 har
arbejdet på et oplæg til nytænkning samarbejdet omkring TUE. Der er styregruppemøde
d. 26. september, hvor den videre proces besluttes. Anne Jastrup tilføjede, at BFH foreslår
en drøftelse omkring fremtiden for TUE, når udfaldet af budgetforhandlingerne kendes.
Ad 8b. Status for / afrapportering fra Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering
v. Torben Laurén
Henrik Tafdrup fortalte, at styregruppen for samarbejde om FKD arbejder med forskellige indsatser på baggrund af evalueringen fra Tværsektoriel Forskningsenhed. I øjeblikket arbejdes, der med en teknisk løsning som skal sikre konkret dokumentation både for
læger og plejepersonalet på FKD
Ad 8c. Status for / afrapportering fra Patientsikkerhedsforum vedr. tværsektorielle
utilsigtede hændelser v. Lena Salomon
Der er rapporteret 48 UTH’er i det tværsektorielle felt i perioden 2. kvartal 2018
I forbindelse med indsats i forhold til psykiatriske botilbud og borgere med komplekse
psykiatriske forløb jf. indsats 20 i Sundhedsaftalen er lommekort med psykiatrisk– ISBAR blevet udarbejdet.
Anne Højte efterspurgte viden om UHT’er for almen praksis BFH følger op på forespørgslen.
Ad 8d. Status for / afrapportering fra ERFA-gruppe vedrørende Kommunikationsaftalen v. Lena Salomon
Se pkt. 6
Ad 9. Udvikling i antallet af færdigbehandlede patienter / færdigbehandlede dage v.
Torben Laurén, Merete Røn Christensen og Charlotte Rahbek
Merete Røn Christensen fortalte, at det går bedre, men at det fortsat er en udfordring i
Københavns Kommune og at det er et område, der fortsat er fokus på. Hun tilføjede, at
den korte frist på udskrivelse volder problemer.
Henrik Tafdrup bemærkede, at der ikke er noget problem i Frederiksberg Kommune

Side 4

Ad 10a Gensidig orientering/nyt fra brugerrepræsentanterne
Margit Schrøder spurgte til, om det koster penge at kommer på midlertidigt døgnophold.
Merete Røn Christensen bekræftede, at der opkræves betaling for opholdet, men at der er
mulighed for at søge tilskud for økonomisk trængte. Merete tilføjede at det er blevet vedtaget at taksten ensrettes.
Ad 10b Gensidig orientering/nyt fra almen praksis
Birgitte Rahbek bemærkede, at PLO er kritisk overfor oprettelse af regionale midlertidige
praksisklinikker, da de ikke mener at alle muligheder er blevet afsøgt.
Anne Højte fortalte, at arbejdet med klynger går godt. Derudover Havde Anne Højte et
spørgsmål om problemer med at se praktiserende læger henvisninger i SP. BFH lovede, at
følge op på problematikken.
Ad 10c Gensidig orientering/nyt fra Region Hovedstadens Akutberedskab
Ikke til stede
Ad 10d Gensidig orientering/nyt fra Frederiksberg Kommune
Henrik Tafdrup fortalte, at kommunen arbejder på at kunne etablere et lægehus på Frederiksberg hospital matriklen når BFH fraflytter bygningerne i 2023
Ad 10e Gensidig orientering/nyt fra Københavns Kommune
Karen Toke fortalte, at der i forbindelse med budgetforhandling er et ønske om at udvide
af Center for Diabetes. Derudover arbejdes der på en ny organisering akutpladserne, som
betyder, at de samles i 2 større enheder, der retter sig mod hhv. planområde byen og planområde syd
Ad 10f Gensidig orientering/nyt fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Anne Jastrup fortalte, at BFH afventer at budgetforhandling afsluttet mandag d. 10. september. BFH har i den forbindelse ansøgt om at fremrykke flytningen de tilbageværende
senge fra Frederiksberg Hospital til Bispebjerg Hospital. Dette skal se som en del af en
større rokade som samler de intern medicinske specialer i større afdelinger med henblik
på at skabe bedre faglige miljøer. Som led i denne proces ser BFH på hvordan man kan
optimere modtagelsen af akutte patienter både i nuværende rammer og i det nye akuthus.
Afslutningsvis fortalte Anne Jastrup, at BFH afventer afgørelse om nyt Kvinde-Barn Center d. 25. september 2018
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