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d. Drøftelse af kommunernes rolle ifm. tværsektoriel forskning
2. Sundhedsaftaler 2015-2018, herunder status for implementeringsgruppen
3. Opfølgning på drøftelsen om brugerinddragelse i udvalget
4. Status for / afrapportering fra
a. Videreudvikling af TUE
b. Arbejdsgruppen vedrørende forløbskoordination
c. Patientsikkerhedsforum vedr. tværsektorielle utilsigtede hændelser
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c. Almen praksis
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6. Modelprojekter for nye samarbejdsformer
7. Evt.

Ad 1. Temadrøftelse:
Ad 1a. Kort præsentation af TFE
Ane Friis Bendix præsenterede Tværsektoriel Forskningsenhed (TFE), herunder
formål, opgaveportefølje, økonomisk ramme, bemanding mv.
Desuden præsenterede Ane Friis Bendix Tværspuljen, der yder økonomisk støtte til
forskningsprojekter, der har som mål at generere ny viden om sundhedsvæsenets
tværsektorielle funktion. Puljen giver lønmidler til gennemførelse af konkrete
projekter og til udarbejdelse af projektbeskrivelser. Der gives kun midler til projekter,
hvor der er deltagelse af mindst to sektorer. TFE forskere yder sparring på projektideer
og projektbeskrivelser, hjælper med at kvalificere ansøgninger samt skabe kontakt til
potentielle samarbejdspartnere.
Tilslut orienterede Ane Friis Bendix om, at TFE som noget nyt selv må initiere
forskning. I den forbindelse er det i relation til Sundhedsaftalens indsatsområde 31 om
Lighed i sundhed besluttet, at forankre følgende to projekter i TFE: ”Lighed i sundhed
hos sårbare børn” og ”Lighed i sundhed hos borgere med samtidig psykisk og
somatisk sygdom”.
Præsentation er vedhæftet som fil.
Ad 1b.
Præsentation af projektet ”TOPGOP”
Birthe Stenbæk Hansen præsenterede projektet ”TOPGOP” som er et tværsektorielt
samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter, der udskrives med
en genoptræningsplan.
Det primære formål med projektet var at få flere i gang med genoptræningen. De
borgere som fik en optimal ernæringsindsats kom i gang med genoptræningen og
resultaterne viser en stigning fra 44 % til 64 % i andelen, der påbegyndte
genoptræningen, og en stigning fra 18 % til 24 % i andelen, der gennemførte
genoptræningen.
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På bagrund af projektet anbefales implementering af ernæring, mad og måltider som
en del af genoptræningen og rehabiliteringen; ernæringsdrikke; ernæringsrecept i
FMK; samarbejdsaftale vedrørende MedCom1.0.3; sygeplejefaglig udredning og at
arbejdsgange og ansvar præciseres.
Projektet er finansieret af Tværspuljen.
Præsentation, Afrapportering-Pixi-udgave og Quick-guide er vedhæftet som filer.
Ad 1d. Drøftelse af kommunernes rolle ifm. tværsektoriel forskning
Kommunernes rolle i forbindelse med tværsektoriel forskning blev kort drøftet.
Der var enighed om, at det er en stor hjælp for kommunerne at TFE bl.a. yder støtte og
rådgivning til udarbejdelsen af selve projektbeskrivelsen.
Det er meget vigtigt at kommunerne allerede fra starten inddrages i udarbejdelsen af
en projektbeskrivelse, således de også kan være med til at sætte deres præg på
projektet.
En stor udfordring i forbindelse med tværsektorielle projekter er de vanskeligheder der
er i relation til indsamling af data. Problematikken er kendt og der er stor fokus herpå.
Der var i udvalget enighed om at have fokus på de tværsektorielle projekter, der er i
pipeline mhp. at sikre en tidelig gensidig inddragelse, så det kan blive til fælles
projekter.
Ad 2. Sundhedsaftaler 2015-2018, herunder status for implementeringsgruppen
Henrik Tafdrup oplyste, at gruppen ikke har afholdt nogen møder side sidste møde i
samordningsudvalget.
Herefter informerede Henrik Tafdrup om, at den reviderede Kommunikationsaftale
træder i kraft 4. oktober 2016. Der har i den forbindelse været afholdt et vellykket
Kickoff møde på BFH.
Desuden informerede Henrik Tafdrup om at udkast til aftale om benyttelse af
elektronisk korrespondancemeddelelsen (KM) i Region Hovedstaden, herunder udkast
til kommunikationsaftale mellem kommuner og hospitaler om anvendelse af KM
vedrørende ambulante forløb netop har været i høring.
Ad 3. Opfølgning på drøftelsen om brugerinddragelse i udvalget
Janne Elsborg orienterede om at rekrutteringsprocessen med henblik på at finde
egnede brugerrepræsentanter til bl.a. samordningsudvalget er igangsat. Desværre er
der på nuværende tidspunkt kun 20 ansøgere. Udvalget blev derfor opfordret til at
omtale muligheden i relevante fora.
Der stiles mod at første møde i samordningsudvalget i 2017 bruges til Kickoff i
relation til brugerrepræsentation i udvalget.
Ad 4a. Status for / afrapportering fra videreudvikling af TUE
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Merete Røn Christensen og Janne Elsborg informerede om, at det går godt i TUE og at
der arbejdes målrettet med PDSA-cirkler.
TUE styregruppen har været på studie besøg i Sverige mhp. at lade sig inspirerer i
forhold til en fælles ledelse for TUE. Dette arbejdes der nu på mhp. fremlæggelse og
drøftelse ved næste møde i styregruppen ultimo september.
Ad 4b. Status for / afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende
forløbskoordination
Merete Røn Christensen orienterede om, at arbejdsgruppen vedrørende
forløbskoordination i relation til plejecentre arbejder målrettet med
patientidentifikation af borger, der indlægges på hospitalerne. Tiltagene i forbindelse
hermed er at borgeren følges af kommunes personale ind på hospitalet, at der er fokus
på hvilke oplysninger der er vigtige i relation til indlæggelsen samt hvordan
kommunes personale og hospitalets personale mødes i forbindelse hermed.
Ad 4c. Status for / afrapportering fra Patientsikkerhedsforum vedr.
tværsektorielle utilsigtede hændelser
Lena Salomon gav en status for arbejdet i Patientsikkerhedsforum vedrørende
tværsektorielle utilsigtede hændelser. I den forbindelse blev det oplyst, at der i
perioden 1. april 2016 til 31. juli 2016 er rapporteret 95 hændelser. Hændelserne
vedrører medicinering; indlæggelser og udskrivelser; overlevering af information og
ID forveksling.
På den baggrund ønsker udvalget i 2017 at arbejde med følgende temaer: Indsats i
forhold til ”Psykiatriske botilbud og borgere med komplekse psykiatriske forløb”;
”Medicinering” og ”Patientidentifikation af plejebolig patienter”.
Der var opbakning til, at Patientsikkerhedsforum arbejder videre med de to
førstnævnte områder. Det blev i den forbindelse aftalt at forslag til arbejdet med
indsatserne kvalificeres og fremlægges på næste møde i samordningsudvalget.
Med hensyn til temaet ”Patientidentifikation af plejebolig patienter” var der enighed
om at arbejdet i regi af arbejdsgruppen vedrørende forløbskoordination indenfor
samme område bør afventes inden Patientsikkerhedsforum gør yderligere. Desuden
var der fra kommuneres side et stort ønske om umiddelbart at blive informeret,
såfremt der bliver indlagt borgerer fra plejeboliger mv. på BFH, der ikke kan
identificeres.
Ad 5. Gensidig orientering med nyt fra
Frederiksberg Kommune
Torben Laurén orienterede om, at budgetprocessen forløber efter planen.
I relation til værdigheds-milliarden er der fokus på følgende områder: Mad og
måltider, hjerneskadede og demens. Desuden er der fokus på kompetenceudvikling af
kommunalt plejepersonale og praktiserende læger på Frederiksberg forbindelse med
en værdig død.
Projekter vedrørende plejehjemslæger finansieret af Tværspuljen er snart færdigt og
det bliver spændende at se evalueringen.
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Primo december flytter den kommunale døgnrehabilitering ind på FRH-matriklen. I
den forbindelse drøftes der på nuværende tidspunkt etablering af et tæt samarbejde
mellem kommune og FRH på fx lægeområdet.
Københavns Kommune
Merete Røn Christensen informerede om at budgetforhandlinger på nuværende
tidspunkt pågår i Københavns Kommune. Desuden informerede Merete Røn
Christensen om følgende:
Der i forbindelse med den ældre medicinske patient afsat midler til at opruste
akutfunktionen på de midlertidige døgnpladser ved ansættelse af sygeplejersker med
special kompetencer og indkøb af udstyr til sygeplejen
I relation til værdigheds-milliarden er der fokus på følgende områder: Mad og
måltider, demensområdet og kompetenceudvikling.
Som følge af de organisatoriske ændringer i sundhedshusene er man på nuværende
tidspunkt i gang med at fusionere træningscentrene og forebyggelsescentrene i de
enkelte bydele samt udvikle de nye forebyggende indsatser til borgere, der kommer
med en genoptræningsplan
Kommunen og BFH har fået satspuljemidler til projekt om ”Styrket sammenhæng for
de svageste ældre” – Sikre sammenhæng ”SiSAM”
Der er ansat to praksiskonsulenter indenfor områderne; ”den ældre medicinske
patient” og ”kronisk sygdom og forebyggelse”
Kommunen skal implementere et nyt omsorgssystem i maj. Det forventes at blive en
ressourcekrævende proces.
Almen praksis
Ingen bemærkninger.
BFH
Janne Elsborg orienterede om, at der er indgået budgetforlig i Region Hovedstaden. I
forbindelse hermed er det besluttet, at Akutklinikken på FRH ikke skal lukke, men at
åbningstiden reduceres til kl. 9.00-21.00. Desuden er det besluttet, at et sengeafsnit på
FRH lukkes og at sengene fordeles på hospitalets øvrige medicinske afdelinger. Med
de samlede besparelserne på BFH nedlægges der i alt 110 stillinger.
Ad 6. Modelprojekter for nye samarbejdsformer
Janne Elsborg orienterede om, at arbejdsgruppen vedrørende nye samarbejdsmodeller
har udarbejdet fire konkrete forslag til modelprojekter. I relation til vores
samordningsudvalg vil det være ”Modelprojektet sårbare børn og unge” der evt. kunne
være relevant for kommunerne og almen praksis at deltage i.
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Det blev aftalt, at kommunerne melde tilbage til Mette Christensen mhp. videre
formidling til regionen såfremt de kunne være interesserede i at høre mere om
projektet.
Ad 7. Evt.
Ingen bemærkninger.
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